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Πάνος Καζάκος, Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Αλληλεγγύη και οικονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη»

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21-22 Ιουλίου 2011 για ν’ 
αποφευχθεί μια άτακτη πτώχευση της χώρας (δεύτερο πακέτο στήριξης προς την 
Ελλάδα) και για τροποποιήσεις των κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) είναι σημαντικές τόσο για την ίδια την ΕΕ 
όσο και για την Ελλάδα. Το μέγεθος της στήριξης (110 δις. ευρώ στο πρώτο, άλλα 109 
δις ευρώ στο δεύτερο πακέτο στήριξης υπό μορφή δανείων) ήταν χωρίς προηγούμενο. 
Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι η Ευρωζώνη ακολουθεί τον δρόμο της ολοένα 
στενότερης συντονισμού και της συνεργασίας στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, 
ώστε όπως το έθεσαν οι Francois Batoin and Wolfang Schaeuble «τα μέλη της ευρωζώνης 
να υποχρεούνται να εφαρμόσουν δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές που 
αντανακλούν την κοινή τους ευθύνη για το κοινό νόμισμα» (28.7.2011).

Αναδρομικά εξετάζοντας τα πράγματα διαπιστώνουμε ότι οι διαδοχικές κρίσεις 
χρέους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια οδήγησαν σε σημαντικές νέες αλλαγές σε 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και πολιτικές. Συναφώς, αμφισβητήθηκαν μερικές οικονομικές 
ιδέες (π.χ. για τις επιπτώσεις μη ρυθμιζόμενων αγορών παραγώγων) και μαζί τους το 
μοντέλο μιας συγκεντρωτικής νομισματικής ένωσης με αυτόνομες εθνικές 
δημοσιονομικές πολιτικές. Η ευρωπαϊκή πολιτική αντιδρά στις τρέχουσες προκλήσεις 
παρά τις δυσκολίες του ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων, αλλάζοντας εν μέρει 
το μίγμα στόχων της πολιτικής, προσθέτοντας νέους μόνιμους θεσμούς (ΕΣΜ) 
επανακαθορίζοντας τον ρόλο υπαρχόντων (EFSM), αναθεωρούν το περιβόητο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και εξετάζουν νέα εργαλεία (φόρος χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών κ.α). Συνολικά, στο νέο πλαίσιο ενισχύεται ο ρόλος της πολιτικής έναντι 
των αγορών και των κεντρικών ευρωπαϊκών θεσμών έναντι των εθνικών αρχών!

Στη γαλλο-γερμανική συνάντηση κορυφής του Αυγούστου δρομολογήθηκαν νέες 
εξελίξεις. Με επιστολή των Merkel και Sarkozy μετά τη συνάντησή τους προς τον 
πρόεδρο του ΕΣ van Rompuy ζήτησαν επί πλέον να διακόπτονται οι χρηματοδοτήσεις 
από τα διαρθρωτικά ταμεία σε χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους στόχους που 
τίθενται για αυτές μέσω της διαδικασίας «υπερβολικού ελλείμματος» και να εποπτεύεται 
καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι τους. Με την πρόταση αυτή 
οι μηχανισμοί πειθάρχησης των εθνικών πολιτικών ιδίως σε ασθενέστερες χώρες 
όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία γίνονται αυστηρότεροι. Η Γαλλογερμανική 
συμφωνία προσθέτει μια ακόμα πιθανή κύρωση για την περίπτωση που δεν καταφέρουν 
να συμμαζέψουν τη δημόσια οικονομία τους. Οι προτεινόμενοι κανόνες, αν 
συμφωνηθούν τελικά και αν εφαρμοσθούν, θα αποτελούσαν μια ισχυρή «σύσταση» για 
την έξοδό τους από την Ευρωζώνη.

Στο μέλλον θα πρέπει βέβαια να απαντηθούν και άλλα κρίσιμα ερωτήματα: 
Πόση δημοσιονομική και εν τέλει πολιτική ενοποίηση χρειάζεται πραγματικά ή είναι 
δυνατή στην Ευρώπη; Ήλθε η ώρα να ξανασυζητηθούν ανοιχτά ομοσπονδιακά σχέδια 
για να ξεκαθαρίσει το τοπίο; Τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη για τις εθνικές εξουσίες 
σε θέματα προϋπολογισμού αφού θα συνδέεται εκ των πραγμάτων με νέες μορφές 
αλληλεγγύης και αυστηρότερους περιορισμούς;



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εαρινό Ευρώ βαρόμετρο: οι Ευρωπαίοι 
αρχίζουν και πάλι να αισιοδοξούν.1

Σύμφωνα με το εαρινό 
Ευρωβαρόμετρο του 2011, την 
εξαμηνιαία δημοσκόπηση που 
διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
Ευρωπαίοι αρχίζουν και πάλι να είναι 
περισσότερο αισιόδοξοι για τις 
οικονομικές προοπτικές, και συνεχώς 
περισσότερα άτομα υποστηρίζουν ότι η 
χειρότερη φάση της κρίσης έχει πλέον 
παρέλθει. Το 43% των Ευρωπαίων 
πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης 
στην αγορά εργασίας έχουν ήδη φθάσει 
στο σημείο κορύφωσής τους (βλ. 
παράρτημα). Το ποσοστό αυτό 
αντιπροσωπεύει μία επιπλέον ποσοστιαία 
μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 
φθινόπωρο του 2010 (ΜΕΜΟ/11/16) και 
15 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με την άνοιξη του 2009. Επιπλέον, 
οι Ευρωπαίοι ζητούν σε συνεχώς 
αυξανόμενο βαθμό να αναληφθεί δράση 
σε επίπεδο ΕΕ και να ενισχυθεί η 
ευρωπαϊκή συνεργασία για την 
αντιμετώπιση της κρίσης και την 
αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Οι 
8 περίπου στους 10 Ευρωπαίους είναι της 
γνώμης ότι ο στενότερος συντονισμός 
των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών της ΕΕ θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
οικονομικής κατάστασης.

«Η τελευταία έρευνα του 
Ευρωβαρομέτρου επιβεβαιώνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξέρχεται σταδιακά 
από την κρίση. Ο κόσμος πιστεύει ότι η

1
http://ec.europa.eu/ellada/news/news/201108 
04 eurobarometer el.htm

ΕΕ λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα 
κατά της κρίσης, και ότι η οικονομία της 
έχει επανέλθει στο δρόμο της 
ανάκαμψης» δήλωσε η Viviane Reding, 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. «Όπως γίνεται επίσης φανερό 
από την έρευνα, τα περισσότερα άτομα 
πιστεύουν ότι η ΕΕ οδεύει τώρα προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Αυτό που 
περιμένουν από τα θεσμικά όργανά της 
και από τις εθνικές κυβερνήσεις είναι να 
εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν την 
κοινή πρόκληση, και συγκεκριμένα τη 
διατήρηση της ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν 
ενεργήσουμε όλοι με υπευθυνότητα, η 
Ευρώπη έχει πολλές πιθανότητες να 
εξέλθει από την κρίση ισχυρότερη από 
πριν.»

Ενώ η γενική τάση στην Ε.Ε. είναι 
θετική, υπάρχει ακόμη κάποιος 
σκεπτικισμός στις χώρες που 
εξακολουθούν να βρίσκονται 
αντιμέτωπες με την ύφεση και την 
αυξανόμενη ανεργία. Υπάρχουν
διαφορές ανάλογα με το αν οι χώρες 
είναι περισσότερο «αισιόδοξες» ή 
περισσότερο «απαισιόδοξες». Τα
περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως η Δανία 
(68%), η Εσθονία (64%) και η Αυστρία 
(62%), πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας 
έχουν ήδη φθάσει στο σημείο 
κορύφωσης. Αντίθετη είναι η άποψη που 
επισημαίνεται στις χώρες που 
αγωνίζονται για να βγουν από την κρίση, 
όπως στην Πορτογαλία (80%) και την 
Ελλάδα (78%).

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να 
υποστηρίζουν, σε μεγάλη κλίμακα, την 
ιδέα «η ισχύς εν τη ενώσει» (βλ. 
παράρτημα): το 79% (δηλ. συν 2

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 
φθινόπωρο του 2010) τάσσεται υπέρ του 
«στενότερου συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ», το 78% (συν 3 
μονάδες) είναι υπέρ του «αυστηρότερου 
ελέγχου από την ΕΕ, όταν αφιερώνονται 
δημόσια κεφάλαια στη διάσωση 
τραπεζών και χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών», το 78% (συν 3 μονάδες) 
πιστεύει ότι «ο στενότερος συντονισμός 
των οικονομικών και
χρηματοπιστωτικών πολιτικών μεταξύ 
των χωρών της ευρωζώνης» θα ήταν 
χρήσιμος, το 77% (συν 2 μονάδες) 
υποστηρίζει τον αυστηρότερο έλεγχο των 
δραστηριοτήτων μεγάλων
χρηματοπιστωτικών ομίλων από την ΕΕ 
και το 73% (συν 2 μονάδες) θεωρεί ότι 
«η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως προς 
τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών» θα είχε αποτέλεσμα.

Οι πολίτες εξακολουθούν επίσης να 
θεωρούν την ΕΕ ως τον πλέον 
αποτελεσματικό παράγοντα, πολύ 
περισσότερο από τις εθνικές 
κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης (βλ. 
παράρτημα). Η ΕΕ διατηρεί την πρώτη 
θέση (22%, μείον μία ποσοστιαία 
μονάδα), αλλά ακολουθούν με μικρή 
απόσταση οι εθνικές κυβερνήσεις (20%, 
αμετάβλητο ποσοστό). Η ομάδα Ό20 
(14%, μείον 2 μονάδες) έχασε την τρίτη 
θέση από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (15%, αμετάβλητο ποσοστό). Για 
τρίτη συνεχόμενη φορά από το εαρινό 
Ευρωβαρόμετρο 2010, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες (7%, συν μία μονάδα) 
βρίσκονται πίσω από τους διεθνείς 
οργανισμούς.
Στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» από την κοινή γνώιιη

Όσον αφορά τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η οποία θεσπίζει σειρά 
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της

ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας (βλ. ΙΡ/10/225), οι Ευρωπαίοι 
χαρακτήρισαν ως «σημαντικές» και τις 
επτά πρωτοβουλίες (βλ. παράρτημα). Η 
κοινή γνώμη υποστήριξε περισσότερο 
την «παροχή συνδρομής στα φτωχά και 
κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, έτσι 
ώστε να μπορούν να διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο στην κοινωνία» (79%, συν 3 
μονάδες), τον «εκσυγχρονισμό των 
αγορών εργασίας, με σκοπό να αυξηθούν 
τα επίπεδα της απασχόλησης» (79%, συν 
3 μονάδες) και την «υποστήριξη μιας 
οικονομίας που χρησιμοποιεί λιγότερους 
φυσικούς πόρους και εκπέμπει λιγότερα 
αέρια θερμοκηπίου» (76%, συν 3 
μονάδες). Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι 
πιστεύουν επίσης ότι οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η 
ενθάρρυνση της καινοτομίας και η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είναι 
ρεαλιστικοί και εφικτοί.

Τέλος, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι 
είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, 
υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» θέτει την ΕΕ στη σωστή 
τροχιά: 46% (αμετάβλητο ποσοστό). 
Συμφωνούν ότι η «ΕΕ οδεύει προς τη 
σωστή κατεύθυνση για την έξοδο από 
την κρίση και την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο», 
άποψη την οποία συμμερίζονται 
ξεκάθαρες πλειοψηφίες, 46% ή 
περισσότερο, σε 21 από τα 27 κράτη 
μέλη.

Η Ε. Επιτροπή προωθεί τον 
εξευρωπαϊσμό των συνόρων της Ε.Ε.2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί 
ένα νομοσχέδιο για τον «εξευρωπαϊσμό» 
του ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με 
το οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις θα έχουν 
τη δυνατότητα να ενεργούν ανεξάρτητες 
μόνο για πέντε ημέρες. Σύμφωνα με

2 http://euobserver.eom/22/l 13626
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δημοσίευμα του Ευοδεετνετ, το σχέδιο 
έχει ήδη ενοχλήσει τη Γαλλία, τη 
Γερμανία και την Ισπανία που
αντιτίθενται στην ιδέα να δοθεί στην Ε. 
Επιτροπή δικαίωμα αρνησικυρίας σε ό,τι 
μέχρι τώρα ανήκε στην αποκλεισακή 
αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων.

«Δεδομένου ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων εντός του 
χώρου Σένγκεν αποτελεί βασικό
επίτευγμα της Ένωσης, βασικός κανόνας 
θα πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων 
στο επίπεδο της Ένωσης και όχι 
μονομερώς σε εθνικό επίπεδο», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Ε. 
Επιτροπή. Η πρόταση έρχεται σε
συνέχεια των διευκρινήσεων που
ζήτησαν τα κράτη μέλη για το πότε και 
πώς μπορούν να εισαχθούν εκ νέου 
συνοριακοί έλεγχοι, μετά από μια γαλλο- 
ιταλική διαμάχη που ξέσπασε με αφορμή 
τη διέλευση των κοινών συνόρων τους 
από Τυνήσιους μετανάστες.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΈ. 
δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το 
ρόλο των Βρυξελλών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Κατά την άποψη της 
Ε. Επιτροπής, «μονομερείς εθνικές 
πρωτοβουλίες και απομόνωση δεν 
συνθέτουν μια αποτελεσματική 
απάντηση στις κοινές προκλήσεις» στην 
Ε.Ε., όπου πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι περνούν 
ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη 
ετησίως. Ως εκ τούτου, ο «βασικός 
κανόνας» αυτής της πρότασης είναι ότι 
οποιαδήποτε απόφαση για την 
επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα θα πρέπει να λαμβάνεται από την 
Ε. Επιτροπή ως εκτελεστική πράξη με 
την ανάλογη συμμετοχή των κρατών 
μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
ενημερώνεται για αυτά τα μέτρα, τα 
οποία θα ισχύουν για ανανεώσιμες 
περιόδους που δε θα υπερβαίνουν τις 30 
ημέρες, με μέγιστη εξάμηνη διάρκεια.

Επιπλέον, η Ε. Επιτροπή και ο 
Οργανισμός για τον έλεγχο των συνόρων 
Ετοηίεχ μπορούν να πραγματοποιήσουν 
ελέγχους στα 25 μέλη της ζώνης του 
Σένγκεν για να εκτιμήσουν τον τρόπο 
που διαχειρίζονται τα σύνορά τους. Εάν 
εντοπιστούν ελλείψεις, οι κυβερνήσεις 
καλούνται να τις διορθώσουν. Η μη 
συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει, «ως 
έσχατη λύση», την επαναφορά των 
ελέγχων στα σύνορα με τη συγκεκριμένη 
χώρα. Δεν υπάρχει προβλεπόμενο 
χρονικό όριο σε αυτήν την περίπτωση. 
Επιπλέον, δε γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριμένες χώρες, επιση μαίνεται, 
όμως, ότι η Ελλάδα την προηγούμενη 
χρονιά είχε απευθύνει έκκληση προς την 
Ε.Ε. και τους εταίρους της στον χώρο 
Σένγκεν για βοήθεια στον έλεγχο των 
συνόρων με την Τουρκία, το κύριο 
σημείο εισόδου μεταναστών από τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 
στην Ευρώπη.

Στόχος της ρήτρας αποχώρησης 
είναι να καθησυχάσει τις χώρες που 
αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη 
διεύρυνση του χώρου Σένγκεν 
επιση ραίνοντας ότι, μετά την εισδοχή 
των Βουλγαρία και Ρουμανία, η 
διαδικασία δε θα είναι μη αναστρέψιμη. 
Τα κίνητρα για την επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων μπορεί να 
ποικίλλουν, από μια τρομοκρατική 
επίθεση έως τη διοργάνωση ενός 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ή υψηλού 
επιπέδου διασκέψεις κορυφής. Μια 
«απροσδόκητη εισροή» μεταναστών 
μπορεί επίσης να οδηγήσει στην 
επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, 
εφόσον η αξιολόγηση κινδύνου 
αποδεικνύει ότι υπάρχει ανησυχία για τη 
δημόσια ασφάλεια. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν τους ελέγχους στα σύνορα, αλλά 
μόνο για πέντε ημέρες, περίοδος μετά 
την οποία τα κράτη θα πρέπει να

καταλήξουν σε μια λεπτομερή 
αξιολόγηση της αναγκαιότητας αυτού 
του μέτρου και να ζητήσουν την άδεια 
της Ε. Επιτροπής.

Για προβλέψιμα γεγονότα τα οποία 
απαιτούν ιδιαίτερους συνοριακούς 
ελέγχους θα πρέπει να στέλνεται 
ειδοποίηση τουλάχιστον έξι εβδομάδες 
νωρίτερα με όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που θα τεκμηριώνουν τους 
λόγους του αιτήματος τους καθώς και τη 
σχεδιαζόμενη έκταση και τη διάρκειά 
των ελέγχων». Από το 2006 έχουν 
πραγματοποιηθεί 26 φορές έλεγχοι στα 
σύνορα και ποτέ για διάστημα 
μεγαλύτερο των τριάντα ημερών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αυτοί οι 
έλεγχοι οφείλονταν σε μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα, σε πολιτικές συγκεντρώσεις ή 
σε υψηλού επιπέδου διασκέψεις 
κορυφής. Επιση μαίνεται, όμως, ότι οι 
πληροφορίες που χρειάζεται να 
κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στους 
υπόλοιπους εταίρους και την Ε. 
Επιτροπή συχνά δεν φτάνουν εγκαίρως ή 
δεν περιέχουν επαρκείς λεπτομέρειες, 
ώστε να μπορέσει η Ε. Επιτροπή να 
εκδώσει μια χρήσιμη γνώμη σχετικά.

Η πρώτη συζήτηση του Συμβουλίου 
σχετικά με το δημοσιονομικό 
σχεδίασμά της Ε.Ε.3 /

Κατά το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της 12ης Σεπτεμβρίου οι 
Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
διεξήγαγαν μια πρώτη επίσημη 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το 
επόμενο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πλαίσιο, επικεντρώνοντας τη συζήτηση 
στη δομή, την ευελιξία και τη διάρκεια 
που προτείνει η Ε. Επιτροπή.

3
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Αυτό το «πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο» (ΠΔΔ) περιορίζει τις δαπάνες 
της Ε.Ε. επί ένα προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα, ορίζοντας ετήσια 
ανώτατα όρια τόσο στο συνολικό όγκο 
της δαπάνης όσο και σε κάθε κατηγορία 
δαπανών. Επιβάλλει έτσι στην Ε.Ε. 
δημοσιονομική πειθαρχία,
εξασφαλίζοντας ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της δεν υπερβαίνει τα 
προκαθορισμένα ανώτατα όρια. 
Ταυτόχρονα δε, μεταγράφει σε αριθμούς 
τις προτεραιότητες πολιτικής της 
Ένωσης.

Κατά τη σύνοδό τους, οι υπουργοί 
συζήτησαν τη δομή του δημοσιονομικού 
πλαισίου που έχει προτείνει η Επιτροπή, 
το οποίο, σε σύγκριση με το ισχύον 
πλαίσιο, δίνει περισσότερο βάρος στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
οικονομικής αύξησης της ΕΕ «Ευρώπη 
2020».

Όσον αφορά την ευελιξία, η 
συζήτηση εστιάστηκε στην πρόταση 
σύστασης και άλλων μέσων εκτός 
δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ενός 
νέου αποθεματικού για κρίσεις στο 
γεωργικό τομέα, και εξαίρεσης του 
διεθνούς πειραματικού θερμοπυρηνικού 
αντιδραστήρα ITER από τό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν ήδη 
τέσσερα τέτοια μέσα ευελιξίας, τα οποία 
επιτρέπουν την προσθήκη και άλλων 
οικονομικών μέσων στον ετήσιο 
προϋπολογισμό επιπλέον των ανώτατων 
ορίων που προβλέπει το πολυετές 
δημοσιονομικό: πρόκειται για το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ, το Αποθεματικό 
Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και το Μέσο 
Ευελιξίας. Οι Υπουργοί εξέτασαν κατά 
πόσον αυτές οι προτάσεις 
ανταποκρίνονται δεόντως στην ανάγκη 
δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά συνάμα 
παρέχουν επαρκή μέσα για την
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αντιμετώπιση τυχόν νέων προκλήσεων 
και έκτακτων αναγκών.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε., το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
καθορίζεται για διάστημα τουλάχιστον 
πέντε ετών. Οι Υπουργοί κατέληξαν σε 
γενική συναίνεση ως προς τη διάρκεια 
του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, 
το οποίο θα καλύπτει την επταετία 2014 - 
2020.

Η πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου 
σκοπεύει να διοργανώσει διαρθρωμένες 
συζητήσεις μεταξύ των Υπουργών, ώστε 
να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι 
προτάσεις της Επιτροπής και οι θέσεις 
των επί μέρους κρατών μελών και να 
μπορέσει να ξεκινήσει η φάση των 
διαπραγματεύσεων επί δανικής 
Προεδρίας, του χρόνου την άνοιξη.

Call for Papers
'The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis'

Glasgow, 8-9 December 2011

The Greek Politics Specialist Group (GPSG/ www.gpsg.org.uk) of the Political Studies 
Association (PSA) and the School of Government and Public Policy at the University of 
Strathclyde are hostinga two-day conference, to be held in Glasgow on 8-9 December 
2011. The conference aims to digest questions about the origins, implications and 
management of the Greek crisis and generate new theoretical knowledge about the 
politics of extreme austerity, which also affect other European countries facing similar 
economic challenges. In doing so, it seeks to vigorously reach across disciplinary barriers 
by bringing together experts from across the spectrum of social sciences, including (but 
not limited to) politics, economics, history, law, sociology and psychology. Abstracts of 
300-400 words and a one-page CV should be submitted by Friday, 30 September 2011. 
Successful applicants will be notified by 14 October 2011. Up to five monetary awards 
will be given for outstanding papers to partially cover travel expenses. A selection of 
papers will be considered for publication.
For more information and registration, please visit www.AusterityPolitics.com or 
contact Georgios Karyotis at

ΦΑΚΕΛΟΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

C

Α. Η Σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της £ώνης του ευρώ και των 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.: νέο πακέτο βοήθειας νια την Ελλάδα.

Την 21η Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε Σύνοδος των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. με στόχο την 
στήριξη και ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης στους κόλπους της Ε.Ε., αλλά 
και το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. Το νέο πακέτο βοήθειας της Ελλάδας ορίστηκε 
στα 109 δισ. ευρώ στο οποίο θα συμμετάσχουν και ιδιώτες. Το σχέδιο προβλέπει 
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των ελληνικών δανείων από 7,5 σε 15 έως και 30 
χρόνια και μείωση του επιτοκίου στο 3,5%. «Έχουμε, επιτέλους, ένα πρόγραμμα για να 
αντιμετωπίσουμε σε βάθος χρόνου το πρόβλημα του χρέους», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
τη Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου και αφού ευχαρίστησε τους άλλους Ευρωπαίους 
ηγέτες για το πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα, πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανος λαός, 
λαός που δουλεύουμε σκληρά και το μόνο που ζητάμε είναι να μας δοθεί το δικαίωμα να 
κάνουμε αλλαγές». Η Ελλάδα έχει καλύψει τις δανειακές της ανάγκες έως το 2020, 
τόνισε λίγο αργότερα σε δεύτερη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι 
εισάγεται ο μηχανισμός επαναγοράς του δημοσίου χρέους στη δευτερογενή αγορά και 
διασφαλίζεται πλήρως η παροχή ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.4

«Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ και των 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.», Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 
Ιουλίου 2011

«Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας υπέρ του ευρώ, καθώς κ(ή ότι θα καταβάλουμε 
κάθε αναγκαία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική 
σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της καθώς και των κρατών μελών της. 
Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι είμαστε αποφασισμένοι να ενισχυσουμε τη σύγκλιση, την 
ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από τις απαρχές της 
κρίσης του δημόσιου χρέους, ελήφθησαν σημαντικά μέτρα με στόχο τη σταθεροποίηση της 
ζώνης του ευρώ, τη μεταρρύθμιση των κανόνων και την εκπόνηση νέων εργαλείων 
σταθεροποίησης. Η  ανάκαμψη στην ζώνη του ευρώ ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς 
και το ευρώ στηρίζεται σε υγιή βασικά οικονομικά μεγέθη. Αλλά οι προκλήσεις που 
παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας.

Σήμερα, συμφωνήσαμε όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα:
Ελλάδα:

1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη 
σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς 
και τη νέα δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης, η οποία θεσπίσθηκε

4 «Πακέτο «ανάσα» για την Ελλάδα», EurActiv.gr 22/07/2011
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πρόσφατα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες 
προσπάθειες προκειμένου να επανελθεί η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη πορεία 
οικονομικής ανάπτυξης.
Συνειδητοποιούμε τις προσπάθειες που απαιτούν τα μέτρα προσαρμογής για τους Έλληνες 
πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική 
ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.

2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, από κοινού 
με το ΔΝΤ και την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το 
χρηματοδοτικό έλλειμμα. Η  συνολική επίσημη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
109 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδιασθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και 
μεγαλύτερες προθεσμίες λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη βιωσιμότητα του 
χρέους και τις δυνατότητες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Καλούμε το ΔΝΤ να 
συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος. 3ς μέσο 
χρηματοδότησης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΡΕΕ) για την επόμενη εκταμίευση. Θα 
παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την αυστηρή υλοποίηση του προγράμματος με βάση 
τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία λήξεως των μελλοντικών 
δανείων του ΕΕΞΕ προς την Ελλάδα κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 7,5 
έτη σε τουλάχιστον 15 έτη και σε 30 έτη κατ’ ανώτατο όριο με περίοδο χάριτος 10 ετών. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. 
Θα παράσχουμε δάνεια του ΕΕΞΕ με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του 
Μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (επί του παρόντος περ. 3,5%), ώστε 
να πλησιάσουμε το κόστος χρηματοδότησης του ΕΕΞΕ, χωρίς να κατέλθουμε κάτω από 
αυτό. Αποφασίσαμε επίσης να παρατείνουμε σημαντικά τις προθεσμίες λήξεως του 
υπάρχοντος ελληνικού μηχανισμού. Η  πρωτοβουλία αυτή θα συνοδεύεται από μηχανισμό 
που διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα για την εκτέλεση του προγράμματος.

4. Ζητούμε την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης 
και επενδύσεων στην Ελλάώα. Επικροτούμε την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ειδική 
ομάδα η οποία θα συνεργασθεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διοχετευθούν οι 
πόροι των διαρθρωτικών ταμείων προς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση. Θα κινητοποιήσουμε 
πόρους και θεσμούς της ΕΕ, όπως η ΕΤΕπ, προς τον σκοπό αυτό και θα δώσουμε νέα 
ώθηση στην ελληνική οικονομία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν 
αμέσως όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική 
βοήθεια στην Ελλάδα για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η  Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση για τη σχετική πρόοδο τον Οκτώβριο.

5. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία να υποστηρίξει την 
Ελλάδα εθελοντικά αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της 
γενικής βιωσιμότητας. Η  καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. 
ευρώ. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής 
ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των 
ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν 
ανάγκη θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 
τραπεζών.
Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα:

«

6. Όσον αφορά τη γενική προσέγγισή μας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στηνευρωζώνη, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί 
μια λύση έκτακτου και μοναδικού χαρακτήρα.

7. Όλες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν επισήμως την 
ακράδαντηαποφασιστικότητά τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, 
καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ 
υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των 
κρατικών υπογραφών τους συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.
Εργαλεία σταθεροποίησης:

8. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΕΞΕ και του ΕΜΣ και να 
αντιμετωπιστεί ενδεχόμενος κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης, συμφωνούμε να αυξηθεί η 
ευελιξία τους με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα:
- να δρουν βάσει προληπτικού προγράμματος-
- να χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της 
χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν υπάγονται σε 
πρόγραμμα-
- να παρεμβαίνει στις δευτερεύουσες αγορές βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει την 
ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για τη 
δημοσιονομική σταθερότητα και βάσει απόφασης με αμοιβαία συμφωνία των κρατών 
μελών του ΕΕΞΕ/ΕΜΣ, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης.
Θα δρομολογήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών το 
συντομότερο δυνατόν.

9. Κατά περίπτωση, θα τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία παροχής ασφάλειας ούτως 
ώστε να καλύπτεται ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις 
εγγυήσεις τους προς το ΕΕΞΕ.

Δηαοσιονομική εξυνίανσπ και ιτενέθυνση στη ζώνη του ευρώ:
10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες που 

υπάγονται σε προγράμματα έως ότου ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, με_ την 
προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. Δεχόμαστε με 
ικανοποίηση την αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για την αυστηρή 
εφαρμογή των προγραμμάτων τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την 
επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Τα επιτόκια δανεισμού και οι προθεσμίες λήξεως του 
ΕΕΞΕ επί των οποίων συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα ισχύσουν επίσης για την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Εν προκειμένω, σημειώνουμε ότι η Ιρλανδία είναι πρόθυμη 
να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και στις διαρθρωμένες συζητήσεις για 
θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμφώνου για το ευρώ+.

11. Όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα τηρήσουν αυστηρά τους 
συμπεφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και 
θα αντιμετωπίσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε 
όλες τις χώρες εκτός από τις υπαγόμενες σε πρόγραμμα θα μειωθούν κάτω από 3% ως το 
2013 το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε με ικανοποίηση τη δημοσιονομική δέσμη 
που παρουσίασε πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση, βάσει της οποίας θα μπορέσει να μειώσει



το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. 
Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε να 
πραγματοποιήσει η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό και διαρθρωτικό 
τομέα. Εν συνεχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής των τραπεζών, τα κράτη 
μέλη θα παράσχουν δίκτυα ασφαλείας στις τράπεζες όταν χρειάζεται.

12. Θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με 
μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Καλούμε την Επιτροπή και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενδυναμώσουν τις συνέργειες μεταξύ 
δανειοδοτικών προγραμμάτων και κεφαλαίων της Ε.Ε. σε όλες τις υπαγόμενες σε 
προγράμματα συνδρομής ΕΕ/ΑΝΤ χώρες. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση 
της ικανότητας απορρόφησης κεφαλαίων της Ε.Ε. ώστε να τονωθεί η οικονομική 
μεγέθυνση και η απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινής αύξησης των ποσοστών 
συγχρηματοδό τησης.
Οικονομική διακυβέρνηση:

13. Ζητάμε την ταχεία οριστικοποίηση της νομοθετικής δέσμης και την ενίσχυση 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο μακροοικονομικής 
εποπτείας. Τα μέλη της ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως της προσπάθειες της πολωνικής 
Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τους 
κανόνες ψηφοφορίας στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου.

14. Δεσμευόμαστε να εισαγάγουμε ως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά 
πλαίσια όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.

15. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση από εξωτερικές 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ λαμβανομένων 
υπόψη των πρόσφατων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής και αναμένουμε τις προτάσεις 
της Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή διαβούλευση με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να υποβάλει ως τον 
Οκτώβριο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την 
καλύτερη διαχείριση κρίσεων στην ευρωζώνη. »

Β. Σύσταση Ομάδας δράσης για την Ελλάδα

Στις 20 Ιουλίου 2011 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel. 
Barroso συνέστησε Ομάδα Δράσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. 
Η σύσταση της εν λόγω ομάδας γίνεται κατόπιν των προτάσεων του Προέδρου, τις 
οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23-24 Ιουνίου 2011, και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Στόχος της ομάδας 
δράσης είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα ώστε να υποστηριχθεί η 
εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής Ε.Ε./ΔΝΤ και να επιταχυνθεί η απορρόφηση 
ευρωπαϊκών πόρων. Οι εργασίες της θα εστιαστούν στην ανταγωνιστικότητα, την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ομάδα θα υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου 
στις ελληνικές αρχές και στην Ε. Επιτροπή, θα έχει ως έδρα τις Βρυξέλλες ενώ στην 
Αθήνα θα λειτουργεί ομάδα επικοινωνίας και υποστήριξης σε στενή συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το γενικό συντονισμό των 
εργασιών της θα έχει ο Επίτροπος Olli Rehn.

Γ. Η συνάντηση των δύο Μεγάλων tîic Ευρωζώνης στις 16 Αυγούστου

Υπό την πίεση την αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και εν μέσω της άσχημης 
περιόδου για την ευρωζώνη (με τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου για τη 
Γερμανία να δείχνουν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά μόνο 0,1%), συναντήθηκαν οι ηγέτες 
της Γαλλίας και της Γερμανίας στις 16 Αυγούστου 2011 με θέμα τα σχέδια τους για την 
περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση. Ο Nicolas Sarcozy επεσήμανε ότι το status quo 
είναι αδύναμο και ότι Γαλλία και Γερμανία επιθυμούν μια «πραγματική ευρωπαϊκή 
οικονομική κυβέρνηση». Μετά από δύο ώρες συνομιλιών στο Παρίσι, ο Nicolas Sarcozy 
και η Angela Merkel δήλωσαν ότι θα εργαστούν για ένα κοινό εταιρικό φόρο από το 
2013 καθώς και για το συντονισμό των ετήσιων εθνικών προϋπολογισμών τους. Όπως 
δήλωσαν οι δύο ηγέτες, θα προτείνουν να δεσμευτούν και οι 17 χώρες της ευρωζώνης ότι 
θα ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους και ότι θα εντάξουν το στόχο αυτό στο 
Σύνταγμά τους μέχρι το καλοκαίρι του 2012. Οι υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και 
της Γερμανίας θα καταθέσουν μια κοινή πρόταση στην Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο, ενώ 
απέρριψαν την πιθανότητα να αυξηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

( Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) χαρακτηρίζοντάς τους «επαρκείς».
Επιπλέον, οι δύο ηγέτες προτείνουν η ευρωομάδα να συνέρχεται δύο φορές 

ετησίως και αυτές οι συναντήσεις να έχουν συντονιστικό ρόλο. Στις 17 Αυγούστου 
εστάλη επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy 
σχετικά με τις γαλλογερμανικές προτάσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, ο 
οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε κανένα επίσημο ρόλο στην ευρωζώνη, αναμένεται να 
επωφεληθεί πολιτικά από την κρίση καθώς προτείνεται να ηγηθεί των συναντήσεων των 
ηγετών της ευρωζώνης.

Τις προτάσεις ίων δύο ηγετών καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jose 
Manuel Barroso, επισηραίνοντας ότι αντιπροσωπεύουν «μια σημαντική πολιτική 
συμβολή από τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης». Άλλοι, 
όμως, απέρριψαν αυτήν την πολιτική συμβολή ως μικρή καθώς η έκδοση ευρωομολόγων 
και η αύξηση του μεγέθους του ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης των €440 
δισεκατομμυρίων δεν ήταν πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Έχουμε ακριβώς 
την ίδια θέση στα ευρωομόλογα», είπε ο Nicolas Sarkozy σε κοινή συνέντευξη Τύπου με 
την Angela Merkel μετά τις συνομιλίες του. «Τα ευρωομόλογα μπορούν να είναι μια 
επιλογή, αλλά στο τέλος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι στην αρχή».

Επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας κρίνεται 
αναγκαία για την καγκελάριο Angela Merkel5 για να βγει η Ε.Ε. από την κρίση, όπως 
είπε μετά τη θετική απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της Γερμανίας για τη 
νομιμότητα των σχεδίων διάσωσης των χωρών για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. 
Σε μια από τις πλέον σημαντικές της ομιλίες η Γερμανίδα καγκελάριος ανέφερε ότι η 
απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου ενισχύει την κυβερνητική προσπάθεια και 
σηματοδοτεί την ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης 
στην Ε.Ε. Πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν με τη Angela Merkel εντός της εθνικής 
βουλής Bundestag καθώς κατηγορούν την κυβέρνηση ότι λαμβάνει αποφάσεις για τα 
σχέδια διάσωσης χωρίς την έγκρισή τους και ότι αυξάνει την ευθύνη των γερμανών 
φορολογουμένων για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους.

5 http://euractiv.gr/oikonomia/ekklisi-merkel-gia-anatheorisi-tis-synthikis
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ΣΧΟΛΙΑ

«Μπορεί η Ελλάδα να γίνει αξιόχρεη;»6
Η πρώτη πράξη του δράματος του χρέους της ευρωζώνης άρχισε με το ερώτημα αν 

οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε ποτέ να χρεοκοπήσει. 
Ολοκληρώθηκε όταν η ανώτατη αρχή της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου αναγνώρισε 
επίσημα στα τέλη Ιουλίου ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη μείωσης των χρεωστικών της 
υποχρεώσεων. Με την ολοκλήρωση του τελευταίου πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα - 
με το οποίο απαλλάσσεται η χώρα από τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας και 
χαλαρώνουν οι όροι του δανεισμού, χωρίς, όμως, να μειώνεται σημαντικά το συνολικό 
χρέος - το ερώτημα που τίθεται είναι αν η Ελλάδα μπορεί να εξυγιανθεί. Εξέχουσες 
προσωπικότητες (όπως ο καθηγητής Jeffrey Sachs του Πανεπιστημίου Κολούμπια) 
προσεταιρίζονται την άποψη ότι η Ελλάδα μπορεί στην πραγματικότητα να βγει από την 
κρίση του χρέους με την προϋπόθεση ότι θα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση με το ίδιο 
κόστος που έχει η Γερμανία. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι, με την μακροπρόθεσμη 
αναχρηματοδότηση του τρέχοντος χρέους, με πραγματικό επιτόκιο γύρω στο 2%, και με 
πραγματική ανάπτυξη με ρυθμό 3% ετησίως, η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει σε 
ένα διαχειρίσιμο χρέος για τα επόμενα 30 χρόνια. Στη συνέχεια ένα ποσοστό χρέους της 
τάξης του 80% του ΑΕΠ το 2030 μπορεί να γίνει εφικτό.

Αυτό το σενάριο είναι προτιμότερο από μια (άτακτη) χρεωκοπία με δυνατότητα 
μετάδοσης σε άλλες ευάλωτες οικονομίες της ευρωζώνης. Ωστόσο τα κύρια προβλήματα 
με το σενάριο ανάπτυξης στο 3% είναι τα ακόλουθα: α) η διαδικασία προσαρμογής από 
το απόγειο των εισαγωγών που βασίζονται σε πιστώσεις στα επακόλουθα μέτρα 
λιτότητας είναι πιθανό να είναι παρατεταμένη, και β) ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μόνο 
το απώτερο μέλλον, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μια δυσμενή 
δημογραφική τάση. Στην πραγματικότητα, η κρίση του χρέους ήρθε στη χειρότερη 
περίοδο που μπορεί κανείς να φανταστεί αναφορικά με τις προοπτικές ενός σημαντικού 
συστατικού της ανάπτυξης: την αύξηση του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την 
EUROSTAT, ακόμη και με ουσιαστική μετανάστευση, ο ελληνικός πληθυσμός σε ηλικία 
εργασίας παρουσιάζει σήμερα πτωτική τάση και το 2040, θα είναι μικρότερος κατά 10% 
σε σχέση με το 2010. Η πτώση θα επιταχυνθεί σε μεγάλο βαθμό αν δεν υλοποιηθεί η 
καθαρή μετανάστευση σε μεγάλη κλίμακα. Σε περίπτωση απουσίας της μετανάστευσης, 
το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί κατά 25% τα επόμενα 30 χρόνια.

Είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της αρνητικής τάσης στον ενεργό 
πληθυσμό, εάν ένα μεγαλύτερο μερίδιο των ατόμων ηλικίας 15 έως 64 ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει σήμερα πολιτικά μέτρα που 
αποσκοπούν στην αύξηση της πραγματικής προσφοράς εργασίας και, υπάρχουν κάποια 
περιθώρια για την Ελλάδα να το κάνει μόνο για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Ωστόσο, αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πιθανόν 
να τεθούν σε ισχύ με αργό ρυθμό. Μακροπρόθεσμα, η αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Βραχυπρόθεσμα, 
η επίδραση της προσθήκης ατόμων που απούσιαζαν από το εργατικό δυναμικό για χρόνια 
στην ανάπτυξη της Ελλάδας θα είναι περιορισμένη. Έτσι, ακόμη και αν επηρεαζόταν το

6 Ελεύθερη μετάφραση από την ομάδα του δελτίου του CEPS Commentary των Gros D., 
Andersen T. B., Barslund M., “Can Greece ‘grow solvent’?”, 8/9/2011, www.ceps.eu
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επίπεδο του ΑΕΠ της Ελλάδας - ως αποτέλεσμα της προσθήκης ανειδίκευτων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας - αυτό θα μετριαζόταν από την έλλειψη διαθέσιμων 
εργαζομένων τα επόμενα χρόνια.

Για να εκτιμήσουμε τη σημασία αυτών των προβλέψεων, επισημαίνεται ότι από το 
ποσοστό του 3% (μέσου ετήσιου ποσοστού αύξησης της ελληνικής οικονομίας) που 
σημειώθηκε κατά την χρονική περίοδο 1970 - 2004, τα τρία τέταρτα της εκατοστιαίας 
μονάδας προήλθαν από την αύξηση της προσφοράς εργασίας (ώρες εργασίας ανά έτος)7. 
Το υπόλοιπο (2,25%) έχει αποκτηθεί μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της 
εργασίας. Έτσι, ακόμη και η ανάκαμψη στα προ της κρίσης επίπεδα της 
παραγωγικότητας συνεπάγεται έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης γύρω στο 2% (2,25% αύξηση 
της παραγωγικότητας εργασίας μείον 0,3 έως 0,9% πτώση του πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας) Ακόμη και αν υποτεθεί ότι η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει άλλα 30 χρόνια 
την αύξηση της παραγωγικότητας υψηλότερη από τη δυνητική εργασία, και, ταυτόχρονα, 
να ενσωματώσει ένα σημαντικό ποσό (ανειδίκευτων) μεταναστών στο εργατικό δυναμικό 
της, το σενάριο της ανάπτυξης υπολείπεται ακόμη μίας ολόκληρης ποσοστιαίας μονάδας 
από την ανάπτυξη. Επειδή η καθαρή μεγάλη μετανάστευση αποτελεί ήδη ένα σημαντικό 
συστατικό της ανάπτυξης, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς μέτρα πολιτικής που 
μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ύψους 3% ετησίως.

Μεσοπρόθεσμα, η ιστορία της ανάπτυξης έχει περαιτέρω επιπλοκές. Κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στην Ελλάδα η ανάπτυξη προήλθε σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από την επέκταση μη εμπορεύσιμων τομέων, δηλαδή εγχώριων υπηρεσιών 
όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πιθανό να πληγούν 
σημαντικά τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας και της αδύναμης 
εγχώριας ζήτησης και συνεπώς να συμβάλουν ελάχιστα στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. 
Αυτό αφήνει δύο τομείς τού εμπορίου - τη γεωργία και την κατασκευή - να ενεργούν ως 
τη μόνη κινητήριο δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η κινητήριος δύναμη, όμως, 
έτρεχε σε ουδέτερη θέση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας της ισχυρής 
διεθνούς ανάπτυξης. Επιπλέον, αυτός ο τομέας αποτελεί ένα σχετικά μικρό μέρος της 
συνολικής οικονομίας και, έτσι, είναι απίθανο να δώσει σημαντική ώθηση στην 
ανάπτυξη. Οι Alcidi και Gros8 * χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως την ιδιόμορφη περίπτωση 
της «Μικρής, κλειστής οικονομίας».

Λόγω των δυσμςνών δημογραφικών προοπτικών και λόγω του μικρού μεγέθους 
του εμπορικού της τομέα, η Ελλάδα θα κληθεί να φέρει εις πέρας ένα ηράκλειο έργο 
προκείμενου να ξεπεράσει τα χρέη της. Άλλα ζητήματα, όπως η χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα, η αναποτελεσματική συλλογή φόρων και το χαμηλό ποσοστό 
εγχώριας αποταμίευσης επιδεινώνουν το πρόβλημα. Για αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον 
θεωρητικά, θα ληφθεί μέριμνα από το πρόγραμμα προσαρμογής που επιβάλλεται από 
την Ε.Ε. / ΔΝΤ / ΕΚΤ. Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές εξελίξεις, η

7 Van Ark, B., Μ. O’Mahony and G. Ypma (2007), “The EU KLEMS Productivity Report. An 
Overview of Results from the EU KLEMS Growth and Productivity Accounts for the European 
Union, EU Member
States and Major Other Countries in the World”, EU KLEMS Project on Productivity in the 
European
Union: A Comparative Industry Approach (www.euklems.net)
8 Alcidi, C. and D. Gros (2011), “Adjustment Difficulties and Debt Overhangs in the Eurozone 
Periphery”, CEPS Working Document No. 347, Centre for European Policy Studies, Brussels, 
May
(www.ceps.be/book/adjustment-difficulties-and-debt-overhangs-eurozone-periphery)

http://www.ceps.eu
http://www.euklems.net
http://www.ceps.be/book/adjustment-difficulties-and-debt-overhangs-eurozone-periphery


Ελλάδα κατά γενική ομολογία δεν είναι τόσο διαφορετική από άλλες ταραγμένες 
οικονομίες της ευρωζώνης. Ωστόσο, για την Ελλάδα η κάμψη του ενεργού πληθυσμού 
έχει ήδη αρχίσει ενώ θα αρχίσει αργότερα για την Ισπανία (2025), την Πορτογαλία 
(2022) και την Ιρλανδία (2040). Πέραν αυτού, οι άλλες τρεις χώρες έχουν πολύ 
μεγαλύτερο τομέα εμπορίου σε σχέση με την Ελλάδα.

Τελικά η Ε.Ε. μετασχηματίζεται σε «Ένωση του χρέους»;9

Σε συνέντευξή του στις 10 Αυγούστου 2011, στον απόηχο της δήλωσης του 
Υπουργού Οικονομικών του Ην. Βασιλείου G. Osborne για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
δημοσιονομική ενοποίηση, ο οικονομολόγος A. Lilico προέβλεψε, μεταξύ άλλων, τη 
σύσταση μίας αρχής η οποία θα επεκτείνει το ισχύον σύστημα κατανομής των 
διαρθρωτικών ταμείων και θα είναι αρμόδια για διανομή κεφαλαίων στα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης υπό όρους. Είχε δε τονίσει ότι η έκδοση ευρωομολόγων, παρά την αντίθεση 
της Γερμανίας, θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο όπως και η πιθανή υποχρεωτική 
αποχώρηση Ελλάδας και πιθανόν Πορτογαλίας από την ευρωζώνη.

Ωστόσο παρά τα ευρωπαϊκά ψήγματα από Η.Β., οι ηγέτες της Ε.Ε. δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν εάν τελικά συνέλθουν το Σεπτέμβριο σε σύνοδο κορυφής για την κρίση 
στην ευρωζώνη, ενώ αυξάνονται οι επικριτικές φωνές για την τακτική της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ως προς την αγορά «αναξιοπαθούντων» κρατικών ομολόγων. 
Πρώτη η Ισπανίδα Υπουργός Οικονομικών Elena Salgado έθεσε το θέμα της έκτακτης 
συνόδου κορυφής της ευρωζώνης στις 9 Αυγούστου στη βάση ότι οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν κατά την έκτακτη σύνοδο της 21ης Ιουλίου θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 
Από την άλλη ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ο. Bailly είχε δηλώσει ότι δε γνώριζε τίποτα 
σχετικά με πιθανή συνάντηση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της πολωνικής προεδρίας αναμένεται συνεδρίαση της 
ομάδας ευρώ, στις 3 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο και την επομένη με τους υπουργούς 
Οικονομικών της ΕΕ. Σε αυτό το αντιφατικό πλαίσιο, η Γερμανία πρότεινε ένα 
«Συμβούλιο σταθερότητας» για την ευρωζώνη που θα μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Από 
την άλλη ο Γερμανός Υπουργός P. Roesler τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο σύμφωνο 
σταθερότητας για το ευρώ ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του κοινού νομίσματος. 
Εν τω μεταξύ, η Σλοβακία, νεοεισερχόμενο κράτος-μέλος στην ευρωζώνη, αμφισβήτησε 
τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 21 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της χώρας R. Sulik τόνισε ότι 
η ανάληψη των χρεών των οικονομικά ασθενέστερων χωρών θα οδηγήσει σε μια 
«Ένωση του χρέους». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής J.-M. Barroso ζήτησε από τους ηγέτες 
χωρών της ευρωζώνης να επιταχύνουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες έγκρισης για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθεροποίησης (ESM) ώστε να σταματήσει η αβεβαιότητα.

Παρά την οικονομική κρίση, οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν όλο και ισχυρότερη 
συνεργασία εντός της ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα 
με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, αν και η πίστη τους στην ικανότητα των θεσμών για

9 “Eurobarometer: support for stronger regulatory coordination”, EurActiv, 8/08/2011, “Economist: Mistrust 
of Berlusconi hampering eurozone deal”, EurActiv, 17/08/2011, “EU divided over when to meet, what to 
discuss”, EurActiv, 12/08/2011, “EU leaders face crossroads in European integration”, EurActiv, 18/08/2011, 
“Sarkozy, Merkel want Van Rompuy as 'Mr Euro'”, EurActiv, 30/08/2011 και Gros D. and Mayer Th. 
(August 2011) “August 2011: What to do when the euro crisis reaches the core” CEPS Commentary 
http://www.cens.eu.

την καταπολέμηση της κρίσης έχει υποχωρήσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η έντονη 
διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, με τη Δανία (68%), Εσθονία (64%), και την 
Αυστρία (62%) να σημειώνουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΕΕ καθώς και την 
άποψη ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στην αγορά εργασίας έχει ήδη κορυφωθεί. Στον 
αντίποδα, η Ελλάδα και η Πορτογαλία όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(78% και 80% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Ένα βασικό ερώτημα που αναζητά απάντηση είναι γιατί οι ηγέτες της Ευρώπης 
επιλέγουν να θεσπίσουν μέτρα για τα οποία απαιτείται μια νέα συνθήκη, ενώ το 
ευρωπαϊκό σχέδιο αγωνίζεται τόσο άσχημα με τους τρέχοντες όρους; Η εταιρεία Stratfor 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι αγορές είναι 
ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο/ή κυρίως μια οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση αλλά πολιτική -κυρίως μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η θέση αυτή μπορεί να 
ερμηνεύσει την από κοινού δήλωση του Γάλλου Προέδρου Nicolas Sarkozy και της 
Γερμανίδας Καγκελάριου Angela Merkel, στις 16 Αυγούστου, για «έμφαση στην 
περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση» υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς την ομοφωνία 
τους για μη έκδοση ευρω-ομολόγων στην παρούσα φάση. Σε κοινή επιστολή τους προς 

Γ τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, οι δύο ηγέτες
ανέφεραν την πρότασή τους σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες της ευρωζώνης θα 
συνέρχονται δύο φορές το χρόνο για να χαράσσουν οικονομική πολιτική. Μία πρόταση 
που όπως οι ίδιοι την χαρακτήρισαν αφορά σε «μια πραγματική οικονομική 
διακυβέρνηση» για τη ζώνη του ευρώ, με έναν πρόεδρο εκλεγμένο για δυόμιση χρόνια. 
Τί μπορεί να προκόψει από ένα ζεστό καλοκαίρι, ίσως διαφανεί στη σύνοδο κορυφής του 
Οκτωβρίου, εκτός και αν πλέον οι ηγέτες διαβάσουν τελικά την ελληνική περίπτωση ως 
την πρώτη εκδήλωση ενός γενικότερου προβλήματος όπου η παγκόσμια κρίση 
εξαπλώθηκε σε δημόσιο χρέος, καθώς οι αγορές κεφαλαίων αρνήθηκαν να 
αναχρηματοδοτήσουν υπερβολικά επίπεδα δημοσίου χρέους, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, 
τα μέλη της οποίας δεν μπορούν πλέον να βασίζονται σε στήριξη της Κεντρικής 
Τράπεζας.

Le Monde: Οι 7 πληγές -me παγκόσμιας οικονομίας10

Δεν ευθύνεται για όλα τα δεινά της οικονομίας η Ελλάδα. Το συμπέρασμα από το 
εκτενές αφιέρωμα της γαλλικής Le Monde στην παγκόσμια οικονομία μοιάζει τόσο 
προφανές όσο και ξεχασμένο καθώς ο διεθνής τύπος έχει αναγάγει ξανά (όπως και στο 
πρόσφατο παρελθόν) το ελληνικό ζήτημα σε «μητέρα όλων των παθών» της παγκόσμιας 
οικονομίας.

Με μια πιο ψύχραιμη ματιά, όπως αυτή της Monde, γίνεται σαφές ότι οι 
παθογένειες που ταλανίζουν σήμερα την παγκόσμια οικονομική σφαίρα έχουν τη ρίζα 
τους «στις αναποτελεσματικές πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας, πολύμορφης οικονομικής κρίσης». Ο πολιτικός κόσμος αλλά και οι 
οικονομικοί αναλυτές δείχνουν να μην έχουν αντλήσει τα κατάλληλα διδάγματα από την 
κρίση του 2008, σημειώνει εύστοχα η εφημερίδα.
Οι πληγές της οικονομίας συνοψίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

10 Κ. Μαργιόλης, «Le Monde: Οι 7 πληγές της παγκόσμιας οικονομίας», ΤΟ ΒΗΜΑ, 7/9/2011
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1. Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη συνιστά 
τον υπ'αριθμόν ένα κίνδυνο. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη κοντά στο 1,6% 
για τις ΗΠΑ και 1,9% στην ευρωζώνη, ποσοστά κατώτερα των αρχικών εκτιμήσεων. 
Αλλά και για το 2012 δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση στην αμερικανική οικονομία 
ενώ για την Ευρώπη προβλέπεται περαιτέρω μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,4%.
2. Η συνταγή της λιτότητας που εφαρμόζεται με θρησκευτική ευλάβεια στην Ευρώπη 
(και όχι μόνο στον «προβληματικό» Νότο) φέρνει πιο κοντά αντί να απομακρύνει το 
φάσμα της ύφεσης. Προσπαθώντας να εξισορροπήσουν τα δημοσιονομικά τους στοιχεία 
«σκοτώνει εν τη γενέσει τους τις όποιες ελπίδες ανάπτυξης». Και αυτό διότι οι 
προσπάθειες επικεντρώνονται υπερβολικά στον τομέα της μείωσης δαπανών και όχι σε 
πολιτικές αύξησης εσόδων. Και σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα συνιστά τυπικό 
παράδειγμα.
3. Οι αντοχές των κοινωνιών εξαντλούνται και η οργή περισσεύει. Τα κινήματα των 
Αγανακτισμένων σε Ισπανία και Ελλάδα και οι ταραχές στο Λονδίνο αποτελούν 
στιγμιότυπα μιας κοινωνίας που βρίσκεται δικαίως σε αναβρασμό. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης έναντι των πολιτικών μπορεί να μην εκδηλώνεται μέχρι στιγμής με βίαιο 
τρόπο στις ΗΠΑ όμως η αύξηση της ανεργίας φέρνει στα όριά τους και τους 
Αμερικανούς.
4. Ο θρίαμβος της οικονομικής ορθοδοξίας που επιτάσσει σκληρή νομισματική και 
δημοσιονομική πολιτική διαπερνά τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τόσο η στάση της 
Γερμανίας έναντι των υπολοίπων οικονομιών της ευρωζώνης όσο και οι πολιτικές που 
προωθούν οι Ρεπουμπλικανοί και το κόμμα του τσαγιού στις ΗΠΑ διαπνέονται από τις 
ίδιες αρχές: δεν θα πληρώσουμε «εμείς» για «εσάς».
5. Η ασταθής ισορροπία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Μετά την υποβάθμιση των 
ΗΠΑ από τον οίκο Standard & Poor's οι δύο οικονομίες βρέθηκαν απολογούμενες και 
αλληλοκατηγορούμενες για τις αμυντικές δαπάνες και για τη συντήρηση μιας πολεμικής 
μηχανής με τεράστιο κόστος. Ο άλλος παράγοντας όξυνσης των σχέσεων των δύο 
άσπονδων φίλων είναι η άτεγκτη στάση της κινεζικής κυβέρνησης στο ζήτημα της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από διεθνείς 
οργανισμούς το Πεκίνο επιμένει σε ένα (συμφέρον για την εθνική οικονομία) φτηνό 
γουάν.
6. Η πολλάκις μνημονευθείσα πρόταση της επιβολής κανόνων στο παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει στη σφαίρα των ιδεών τρία χρόνια μετά την 
κατάρρευση της Lehmann Brothers. Αντιθέτως το όργιο της κερδοσκοπίας φέρνει στο 
χείλος της χρεοκοπίας ολόκληρες οικονομίες. Για περιορισμό των αδιαφανών 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή απαγόρευση διαπραγμάτευσης παράγωγων 
προϊόντων ούτε λόγος ενώ ακόμα και η θέσπιση φόρου επί των συναλλαγών απλώς 
κοσμεί τον κατάλογο των ωραίων ιδεών.
7. Αντίθετα με τη αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) η ΕΚΤ και ο Ζαν - Κλοντ 
Τρισέ παραμένουν προσκολλημένοι στη λογική του αποπληθωρισμού εφαρμόζοντας μια 
σφιχτή νομισματική πολιτική που μπορεί να μην αφήνει τον τιμάριθμο να «εκτραπεί» 
όμως καθιστά το κοινό νόμισμα πολύ ακριβό για τους «αδύνατους» της ευρωζώνης.
Σε σχέση με την κρίση χρέους η ΕΚΤ εμφανιζόταν αρχικά αρνητική στην αγορά εθνικών 
ομολόγων αλλά ακόμα και τώρα που προχωρά -κατά παρέκκλιση των αρχών της- σε 
αγορά κρατικών τίτλων το κάνει με τέτοιο τρόπο που είναι «σαν να σβήνει φωτιές με 
νεροπίστολο» σημειώνει η Monde.

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Αγγλικός Τύπος

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου περιλαμβάνουν πολυάριθμες αναφορές στις 
αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης. Οι αναλύσεις επικεντρώθηκαν στις 
συζητήσεις για την ανάγκη έκδοσης του ευρωομολόγου και στις συνέπειες των 
αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για την ευρωζώνη και τα κράτη μέλη της. Αναφέρεται 
ότι, αν και η Ε.Ε. επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να διασφαλισθεί η 
χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της, οι νέες προκλήσεις 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας.

Επιπλέον γίνεται αναφορά στις προοπτικές επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας 
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε μακροχρόνιο πλαίσιο. Όπως αναφέρεται σε 
δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου, στόχος του προγράμματος της Ε.Ε. είναι η πλήρης 
αξιοποίηση των €15,5 δισ. που καλείται να απορροφήσει η Ελλάδα από τα κοινοτικά 
ταμεία της περιόδου 2007-2013, με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής έχουν κατανεμηθεί μόλις 
€4,9 δισ. από το συνολικό ποσό των €20,4 δισ. που αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Για το 
σκοπό αυτό η Ε. Επιτροπή δημιούργησε ειδική «ομάδας εργασίας» που θα παρέχει 
τεχνική βοήθεια με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την 
Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και πρώην γενικό διευθυντή της Ε. Επιτροπής Horst 
Reichenbach, υπό τη εποπτεία του ιδίου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
αίσθηση του επείγοντος είναι βασικό ζήτημα που απασχολεί την «ομάδα εργασίας» και ο 
στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για να επιτραπεί στην Ελλάδα 
να προετοιμαστεί για το μέλλον. Προβλέπεται ότι θα υποβάλλονται τριμηνιαίες εκθέσεις 
στην Ε. Επιτροπή και στις ελληνικές αρχές σχετικά με την πρόοδο των εργασιών με την 
πρώτη έκθεση να αναμένεται να υποβληθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2011. Το δύσκολο 
έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εξεύρεση τρόπων για την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
διασφάλιση της ροής προς την Ελλάδα ενός σημαντικού ποσού χρημάτων, στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή. Αναφορές του αγγλικού τύπου έγιναν και στο πώς θα 
καθορισθούν οι αρμοδιότητες των εμπειρογνωμόνων και οι όροι της εντολής της Ομάδας 
Δράσης. Επισημάνθηκε ότι το μόνο βέβαιο είναι ότι η παρακολούθηση θα είναι συνεχής 
και λεπτομερής, όπως εξάγεται από τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 
Ευρωζώνης.

Σχετικά με τη συνάντηση των ηγετών των δύο μεγάλων χωρών της ευρωζώνης στις 
16 Αυγούστου, αναφορές έγιναν στις δηλώσεις του Nicolas Sarkozy ότι είναι αισιόδοξος 
για τις οικονομικές προοπτικές στην ευρωζώνη και παγκοσμίως. Ο Γάλλος Πρόεδρος 
επανέλαβε την πρόθεση της Γαλλίας να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στη
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μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της. Η καγκελάριος Angela Merkel, δήλωσε 
ότι δεν είναι καθόλου απαισιόδοξη όσον αφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας. 
Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι γίνονται συζητήσεις για την εμπλοκή του γερμανικού 
συνδέσμου βιομηχάνων BDI σε επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν 
σχέδιο 16 σημείων για συνεργασία και προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων στην 
Ελλάδα. Η Angela Merkel, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της γερμανικής βιομηχανικής 
κοινότητας, αναφερόμενη στις ιδιωτικοποιήσεις επεσήμανε ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην 
Ελλάδα και χαρακτήρισε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μεγάλη αναπτυξιακή 
ευκαιρία για την χώρα.

Τέλος, στον αγγλικό τύπο γίνεται αναφορά στη συμφωνία της Ελλάδας και της 
Φινλανδίας, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της απόφασης της 
Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε ένα 
χρηματοδοτικό σχήμα που επιτρέπει στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της 
Φινλανδίας να αποφασίσουν τη συμμετοχή της χώρας τους στη νέα δέσμη βοήθειας προς 
την Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η 
Φινλανδία είχε θέσει αυτό το ζήτημα τόσο στο Eurogroup όσο και στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωζώνης, επικαλούμενη σοβαρούς εσωτερικούς πολιτικούς λόγους.
■ “Eurozone data fuel rate cut expectations”, 31/8/2011, Financial Times

■ Atkins R, “ECB to reassess inflation risks”, 29/8/2011, Financial Times
■ Atkins R, “German president says ECB bond buying illegal”, 24/8/2011, Financial 

Times
■ “Why yes, the Greek collateral grab is a big honking default risk”, 25/8/2011, 

Financial Times
■ Peel Q, “Gaullist’ eurozone remedy fails to impress”, 18/8/2011, Financial Times
■ Jones A, “Auditors under fire over Greek debt”, 22/8/2011, Financial Times
■ Hall A, “Leaders give lukewarm response to Sarkozy and Merkel's bid to save euro”, 

31/8/2011, The Independent
■ Prosser D, “Markets snub promises from Merkel and Sarkozy”, 18/8/2011, The 

Independent
* “Market Report: Greece hopes help Aviva up as bid talk re-emerges”, 22/7/2011, The 

Independent

Γ αλλικός τύπος
Ο γαλλικός τύπος με δημοσιεύματά του ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνεται ότι η σύσταση μιας 
οικονομικής κυβέρνησης στην Ευρώπη κρίνεται πλέον από πολλές πλευρές ως 
απαραίτητη. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της κρίσης στην Ελλάδα και 
τους κινδύνους μετάδοσής της, έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι η Ένωση, αφού διαθέτει 
ένα ενιαίο νόμισμα, πρέπει να αποκτήσει και οικονομική πολιτική. Αν και ο 
φεντεραλισμός εμφανίζεται απαραίτητος για την Ευρώπη, οι ευρωπαίοι ψηφοφόροι 
αρνούνται να δώσουν μεγαλύτερη δύναμη στους θεσμούς της Ε.Ε αν δεν γνωρίζουν τί 
αποτέλεσμα θα έχει η μεταβίβαση εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με το 
γαλλικό τύπο, με το ενδεχόμενο της απόρριψης από τους λαούς της Ευρώπης, οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εστιάζουν στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης, η 
οποία, όμως, δε θα είναι και δε θα πρέπει να είναι μόνο οικονομική. Θα πρέπει να είναι



προϊόν μιας εκλογικής διαδικασίας και να είναι υπόλογη στο πανευρωπαϊκό εκλογικό 
σώμα. Επί του παρόντος, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύπλοκη και, κατά 
συνέπεια, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων δεν μπορεί να την ελέγξει, γεγονός 
που προκαλεί τη δυσπιστία και την καχυποψία των πολιτών απέναντι στην Ε.Ε. Η 
σύσταση, υπό τις παρούσες συνθήκες, μιας οικονομικής κυβέρνησης θα ενίσχυε το 
αίσθημα ότι η Ένωση αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος επιβάλει πολιτικές αποφάσεις, 
που δεν έχουν λάβει οι πολίτες.

Σύμφωνα με το γαλλικό τύπο, η Ε.Ε. ήδη αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση και 
δεν μπορεί να αντέξει ακόμα μια πολιτική κρίση. Προκειμένου να ληφθούν οι 
κατάλληλες οικονομικές πολιτικές, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται αδιαφανείς 
διαπραγματεύσεις. Επισημαίνεται μάλιστα ότι οι πολιτικές επιλογές στην οικονομία 
διαφέρουν ανάλογα και με την πολιτική ιδεολογία. Συγκεκριμένα, οι δεξιοί πολιτικοί 
υποστηρίζουν τη μείωση των δημόσιων δαπανών και οι αριστεροί πολιτικοί 
υποστηρίζουν την εξισορρόπηση της περικοπής των δαπανών με μια πολιτική ανάπτυξης.

Η έναρξη νέων διαπραγματεύσεων είναι αβέβαιη αλλά η συζήτηση σχετικά με τη 
φύση και το περιεχόμενο νέων κοινών πολιτικών της Ε.Ε. θα μπορούσε να γίνει υπό τη 
διαιτησία των πολιτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού τύπου, για αυτό το λόγο, 
θα μπορούσαν να διαμορφωθούν πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία θα 
προτείνουν διαφορετικά προγράμματα για την οικονομία. Επιπλέον, αναφορά έγινε και 
στην απόφαση της Γαλλίας και της Γερμανίας για «κοινή φορολογία των επιχειρήσεων» 
ως παράδειγμα για την εναρμόνιση της φορολογίας στη ζώνη του ευρώ.
■ B. Guetta, “Des politiques européennes, oui, mais lesquelles ?”, Libération, 

14/9/2011
■ J. Quatremer, “Grèce: l’eurobond de Merkel”, Libération, 12/9/2011
■ “Sarkozy et Merkel proposent «un véritable gouvernement de la zone euro”, 
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■ Adler-Nissen R., “Opting Out of an Ever Closer Union: The Integration Doxa and 

the Management of Sovereignty”, West European Politics, Volume 34, Issue 5, 2011. 
Abstract: How is sovereignty managed in the EU? This article investigates the 
relationship between sovereignty and European integration through the prism of national 
opt-outs from EU treaties, addressing an apparent contradiction in contemporary 
European governance: the contrasting processes of integration and differentiation. On the 
one hand, European integration is increasing as states transfer sovereign competencies to 
the EU. On the other hand, we see a multitude of differentiation processes through which 
member states choose to disengage from the EU polity by negotiating exemptions or 
derogations. Drawing on Pierre Bourdieu's political sociology, the article argues that to 
understand how sovereignty is interpreted and exercised in the EU, it is necessary to 
focus not only on the constitutive and regulative dimensions of sovereignty, but equally 
on the practice dimension. This entails an exploration of how sovereignty claims are 
managed in a particular social setting. Rather than seeing opt-outs as classic instruments 
of international law, accentuating the member states' unchanged sovereignty, the article 
argues that the management of the British and Danish opt-outs quite paradoxically 
expresses the strength of the doxa of European integration, i.e. the notion of ‘an ever 
closer union’.

■ Barron A., “Weakness as Precondition of Smooth Integration? Representation 
Strategies of Functional Interest Groups from New Member States at the EU 
Level”, Journal of European Integration, Volume 33, Issue 4, 2011. Abstract: Based on 
an empirical study of business associations, trade unions and value-based NGOs from 
new EU member states this contribution argues that interest groups from the new Central 
and East European member states could smoothly be integrated into the EU system of 
interest representation with the help of European umbrella organisations. European 
umbrella organisations offer immediate access to the EU level, provide a role model of 
engagement at the EU level and also increase information flows from the EU level to 
national interest groups and with that into national debates and national policy-making 
processes. Accordingly, theories of horizontal integration should not only look at the 
limited impact of interest groups on the implementation of the EU acquis communautaire, 
but also at the effects the smooth integration of new interest groups at the EU level has on 
the Europeanization of new and prospective member states.

■ Bergstrom M. , Svedberg Helgesson K., Morth U., “A New Role for For-Profit Actors? 
The Case of Anti-Money Laundering and Risk Management”, Journal of Common 
Market Studies Volume 49, Issue 5, September 2011

■ Chalmers A. W., “Interests, Influence and Information: Comparing the Influence of 
Interest Groups in the European Union”, Journal of European Integration, Volume 33, 
Issue 4, 2011. Abstract: The purpose of this analysis is to present and test an information 
processing theory of interest group influence in the EU. While it has long been
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acknowledged that information is the currency of lobbying in the EU, a systematic 
examination of how interest groups gather, generate, synthesise, and transmit information 
to decision-makers is still missing. I posit that interest group influence is a function of a 
group’s ability to efficiently process information. Conceptualising influence in this way 
not only brings the study of influence in-line with key insights from the larger interest 
group literature, but it also helps avoid some serious methodological issues related to 
measuring influence. Using data from a large-scale online survey and elite interviews I 
compare how information processing varies across six different types of interest groups. 
The results suggest that most types of interest groups in the EU have similar information 
processing capabilities and thus, that influence in the EU appears to be, on balance, fair 
and impartial.

■ Cram L., “The importance of the temporal dimension: new modes of governance as a 
tool of government”, Journal of European Public Policy, Volume 18, Issue 5, 2011. 
Abstract: This article offers an alternative perspective to those which view ‘new modes of 
governance’ as evidence of a democratic-participatory turn in the European Union. The 
temporal dimension in public policy analysis is emphasized. New modes of governance, 
such as the Open Method of Co-ordination and civil dialogue, are unlikely to reduce the 
democratic deficit in the short term. Indeed by enhancing the role of unelected institutions 
and allowing national executives to bypass sceptical electorates, such processes may 
undermine democracy in the Union. Over the long term, however, new modes of 
governance and their accompanying narrative may have an important role to play in the 
European integration process, even contributing to the ‘invention’ of a people for the 
European Union.

■ De Wilde P., “Ex ante vs. ex post: the trade-off between partisan conflict and 
visibility in debating EU policy-formulation in national parliaments”, Journal of 
European Public Policy, Volume 18, Issue 5, 2011.
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