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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΠ)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή ανάμεσα σε άλλα:
- τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο,
- τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
-τη συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Πάνος Καζάκος 
Υπεύθυνη Ερευνητικής και Διαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Κλεοπάτρα Ματσουκά 

Επιστημονικό Συμβούλιο: Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκος, Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Λ. 
Τσούκαλης, Κ. Υφαντής, I. Υφαντόπουλος, Π. Βαρβαρούσης, Σ. Βέρνυ, Ε. Δούση, Κ. Μπότσιου 

Μ ε το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης μέλη ΔΕΠ  άλλων Πανεπιστημίων

ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(ΕΚΕΜ), Ξενοφώντος 4, 105 57 Αθήνα

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) ιδρύθηκε το 1988. 
Είναι Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Κύρια αποστολή του ΕΚΕΜ είναι η προαγωγή της μελέτης των ευρωπαϊκών 
θεμάτων. Το Κέντρο αποτελεί συμβουλευτικό βραχίονα του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και 
φορέα παραγωγής καινοτόμων ιδεών και ρεαλιστικών προτάσεων στην προσπάθεια 
διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη 
χώρα μας. Το ΕΚΕΜ είναι, επίσης, επιφορτισμένο με την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών 
σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας σειρά 
πρωτοβουλιών μετεκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, πάντοτε σε ζητήματα ευρωπαϊκών 
πρακτικών και διακυβέρνησης. Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και το 
ερευνητικό έργο του εποπτεύεται από δεκαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής: I. Κοφίνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Κ. Υφαντής,
Μέλη Δ.Σ.: Στάθης Ευσταθιάδης, Διονύσιος Ζώης, Παναγιώτης Λιαργκόβας, Μαρία Μαρινάκη, 
Θώμας Μούτος,

ΕΚΕΜ

Μ ηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Εκδότης : Πάνος Καζάκος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου: Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης
Συντακτική ομάδα: Δρ. Άννα Βαλλιανάτου (υπεύθυνη σύνταξης), Κλεοπάτρα Ματσουκά.
Στο τεύχος αυτό συνεργάσθηκε επίσης η Μάρω Λαγκαδη'ού.
Για τυχόν παρατηρήσεις Kat σχόλια: 2103689535, newsletter_eeep@pspa.uoa.gr 
Η έκδοση γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ).
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Π.Κ. Ιωακειμίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. του 
ΕΛΙΑΜΕΠ.

«Η Γαλλία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Η Γαλλία ανέλαβε την 1η Ιουλίου και για τους επόμενους έξι μήνες την 

προεδρία (του Συμβουλίου) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η υπόλοιπη Ευρώπη 

κρατά την αναπνοή της. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Ν. Σαρκοζύ έχει καταστρώσει 

μεγαλεπίβολα σχέδια για την εξάμηνη προεδρία που στοχεύουν να 

σηματοδοτήσουν «την επιστροφή της Γαλλίας στην Ευρώπη», μετά το τραύμα 

της απόρριψης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το 2005. Ορισμένα από τα σχέδια 

αυτά έχουν ομολογουμένως εκτροχιασθεί ως αποτέλεσμα της καταψήφισης της 

Συνθήκης της Λισσαβώνας από την Ιρλανδία και τη συνακόλουθη αναβολή στην 

έναρξη ισχύος της εν λόγω Συνθήκης. Έτσι η Γαλλία ως προεδρία πρέπει πρώτα 

απ’ όλα να χειρισθεί τη νέα κρίση στην Ένωση, να διασφαλίσει δηλαδή τη 

διάσωση της Συνθήκης. Και για την άσκηση αυτή η Ευρώπη χρειάζεται σοβαρή 

πολιτική ηγεσία. Γιατί, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, το κύριο πρόβλημα 

της Ευρώπης, δεν είναι ότι «δεν ακούει τους πολίτες της». Το βασικό πρόβλημα 

και έλλειμμα είναι η απουσία ισχυρής, οραματικής ηγεσίας που θα μπορούσε να 

λάβει τις τολμηρές και αναγκαίες εκείνες αποφάσεις για την προώθηση της 

ενοποίησης. Αντίθετα, αυτό που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολιτικούς 

ηγέτες φοβισμένους και υποταγμένους στις πλέον ακραίες εκδοχές του λαϊκισμού 

από τη μια μεριά, και από την άλλη Αριστερές δυνάμεις που με τη στάση τους 

ευνουχίζουν την Ευρώπη και διασφαλίζουν έτσι την κυριαρχία των ΗΠΑ σήμερα
J

και κάποιων άλλων δυνάμεων αύριο (Κίνας, Ινδίας). Πρόκειται για την πλέον 

κοντόφθαλμη προσέγγιση. Γιατί είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος ποιό 

ακριβώς είναι το σημαντικό σημείο από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας που ενοχλεί 

τις Αριστερές δυνάμεις ώστε να τάσσονται οι περισσότερες απ’ αυτές εναντίον 

(όπως τάσσεται η ακροδεξιά και οι Αμερικανοί νεο- συντηρητικοί οι οποίοι και 

χρηματοδότησαν την εκστρατεία ενάντια στη Συνθήκη στην Ιρλανδία). Θα είναι 

επομένως θετικό εάν η Γαλλία καταφέρει να δείξει τις ηγετικές εκείνες 

ικανότητες που χρειάζεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την προώθηση μιας 

δέσμης κρίσιμων αποφάσεων, από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής μέχρι αυτό 

της Ευρωπαϊκής άμυνας.

mailto:newsletter_eeep@pspa.uoa.gr


4

ΕΠ ΙΣΚ Ο Π Η ΣΗ

Το τακτικό ευρωβαρόμετρο για την 
Ελλάδα1.
Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο 69.2 
διεξήχθη στο διάστημα μεταξύ της 25ης 
Μαρτίου και της 4ης Μαΐου 2008. Η 
έρευνα διεξήχθη στα 27 κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρεις υποψήφιες 
για ένταξη χώρες (Κροατία, Τουρκία και 
πΓΔΜ), καθώς και στην «περιοχή όχι υπό 
τον άμεσο έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Τουρκοκυπριακή
Κοινότητα)».
Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας 
είναι τα ακόλουθα:
■ Οι Έλληνες πολίτες, ενώ στην 

πλειονότητά τους (65%), δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από την καθημερινή 
τους ζωή (Ε.Ε.-27: 77%), εκφράζουν 
ανησυχία με το ίδιο ποσοστό (65%) 
για την αγοραστική τους δύναμη.

■ Υψηλό ποσοστό του ελληνικού 
δείγματος (65%) ομολογεί ότι 
δυσκολεύεται να πληρώσει όλους 
τους λογαριασμούς που επιβαρύνουν 
σε μηνιαία βάση το νοικοκυριό τους 
(Ε.Ε.-27: 47%).

■ Επίσης, εκφράζουν απαισιοδοξία 
προβλέποντας ότι τόσο η οικονομική 
κατάσταση όσο και η εργασιακή 
κατάσταση στην Ελλάδα θα 
χειροτερέψουν τους επόμενους 12 
μήνες (65% & 66% αντίστοιχα).

■ Οι Έλληνες φαίνεται να μην 
ανησυχούν τόσο για την πορεία της 
ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς το 
43% των ερωτηθέντων δεν προβλέπει 
κάποια αλλαγή, είτε θετική είτε 
αρνητική.

■ 8 στους 10 ερωτηθέντες εκφράζουν 
απαισιοδοξία για την επόμενη γενιά, 
καθώς πιστεύουν ότι η ζωή αυτών

ec.europa.eu/ellada/news/news/20080709 
eurobarometre69 el.htm

που είναι στην παιδική ηλικία σήμερα 
θα είναι δυσκολότερη από αυτή που 
βιώνουν οι ίδιοι.
Οι Έλληνες ερωτηθέντες δηλώνουν 
ότι η κατάσταση που επικρατεί στην 
Ελλάδα είναι χειρότερη
συγκρινόμενη με αυτή των
υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. 
Προβληματισμός εκφράζεται από 
σημαντική μερίδα της ελληνικής 
κοινής γνώμης για την κατάσταση της 
απασχόλησης (Ελλάδα.: 92% - Ε.Ε.- 
27: 57%), για την κατάσταση της 
οικονομίας (Ελλάδα.: 91% - Ε.Ε.-27: 
56%), για το κόστος διαβίωσης 
(Ελλάδα.: 91% - Ε.Ε.-27: 72%), για 
τις τιμές της ενέργειας (Ελλάδα.: 87% 
- Ε.Ε.-27: 73%), καθώς και για την 
ποιότητα της ζωής (Ελλάδα.: 52% - 
Ε.Ε.-27: 48%).
6 στους 10 Έλληνες πολίτες 
εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ελλάδα.: 59% - Ε.Ε.-27: 50%).
Το 51% της ελληνικής κοινής γνώμης 
(Ε.Ε.-27: 58%) δεν εμπιστεύεται τη 
Βουλή των Ελλήνων.
Ποσοστό 66% των Ελλήνων δεν 
εμπιστεύεται την ελληνική 
κυβέρνηση.
Αρνητική πρωτιά για τους Έλληνες 
καθώς, περισσότερο από κάθε άλλο 
ευρωπαίο πολίτη, δηλώνουν παντελή 
έλλειψη διαφάνειας στην ελληνική 
δημόσια διοίκηση (86% - αθροιστικά: 
«καθόλου διαφάνεια 55%» + «όχι και 
τόση διαφάνεια 31 %»).
Οι Έλληνες, περισσότερο από κάθε 
ευρωπαίο πολίτη, δεν εμπιστεύονται 
την τηλεόραση, σε ποσοστό 72%.
Το 65% των Ελλήνων και το 50% 
των ευρωπαίων πολιτών τείνουν να 
μην εμπιστεύονται το θεσμό του 
τύπου.
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■ Η ελληνική κοινή γνώμη εκφράζει 
δυσπιστία απέναντι στο θεσμό του 
ραδιοφώνου (Ελλάδα.: 52%).

■ Δυσπιστία εκφράζεται στην Ελλάδα 
για το διαδίκτυο (64%)

Αναφορικά με την αρμοδιότητα λήψης 
αποφάσεων σε επιμέρους πολιτικές στις 
οποίες ασκείται πολιτική είτε 
μεμονωμένα από την Ελληνική 
Κυβέρνηση είτε από κοινού με την Ε.Ε., 
η Ελληνική κοινή γνώμη τάσσεται 
πλειοψηφικά υπέρ της λήψης αποφάσεων 
από την Ελληνική Κυβέρνηση για 12 από 
τους 20 τομείς που παραθέτει η έρευνα.
■ Σημαντική μερίδα της Ελληνικής 

κοινής γνώμης αξιολογεί θετικά τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
(Ελλάδα.: 47% - Ε.Ε.-27: 52%).

■ 7 στους 10 Έλληνες πολίτες (73%) 
πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει 
ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27: 54%).

* Η πλειοψηφία της Ελληνικής κοινής 
γνώμης, σε ποσοστό 51%, τάσσεται 
υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ένωσης.

■ Η πλειονότητα της Ελληνικής κοινής
γνώμης τάσσεται υπέρ μίας κοινής 
εξωτερικής πολιτικής μεταξύ των
κρατών-μελών της Ε.Ε. προς άλλες 
χώρες (Ελλάδα.: 80% - Ε.Ε.-27: 68%) 
και μίας κοινής πολιτικής άμυνας και 
ασφάλειας μεταξύ των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. (Ελλάδα.: 82% - Ε.Ε.-27: 
76%).

■ Γενικότερα για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες,
στην πλειονότητά τους (Ελλάδα.: 
62% - Ε.Ε.-27: 63%), εκφράζουν την 
αισιοδοξία τους

■ 6 στους 10 Έλληνες πολίτες (62%)
υποστηρίζουν την προοπτική μιας 
μεγαλύτερης διεύρυνσης της Ε.Ε. με 
την ένταξη κι άλλων χωρών μέσα στα 
επόμενα χρόνια (Ε.Ε.-27: 47%).

■ Έλληνες και οι ευρωπαίοι πολίτες 
διακρίνουν την ετοιμότητα χωρών 
όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η 
Ισλανδία, ενώ τάσσονται κατά (οι 
Έλληνες περισσότερο από τους 
υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες) 
στην πιθανότητα ένταξης της 
Τουρκίας (Ελλάδα.: 78% - Ε.Ε.-27: 
55%), της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
(Ελλάδα.: 76%, το υψηλότερο 
αρνητικό ποσοστό της έρευνας - Ε.Ε.- 
27: 43%ο), της Αλβανίας (Ελλάδα.: 
68%>, από τα υψηλότερα αρνητικά 
του δείγματος - Ε.Ε.-27: 51%>) και 
του Κοσσόβου (Ελλάδα.: 58%> - Ε.Ε.- 
27: 50%).

Η ανοικοδόμηση του Κοσσόβου.
Η διεθνής κοινότητα έχει δεσμευτεί να 
επενδύσει €1,2 δισεκατομμύρια για την 
ανοικοδόμηση του Κοσσόβου, με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάζει περίπου 
€508 εκατομμύρια για να καλύψει τα 
οικονομικά κενά της Πρίστινας από το 
2009 ως το 2013. Στην ομιλία του στη 
Διάσκεψη για δωρεά προς το Κόσσοβο 
στις 11 Ιουλίου, ο Επίτροπος για την 
διεύρυνση Olli Rehn τόνισε ότι το 
Κόσσοβο είναι καθαρά ένα ευρωπαϊκό 
ζήτημα. Επεσήμανε ότι τα χρήματα που 
μαζεύονται για το Κόσσοβο δεν είναι 
θέμα διπλωματίας, αλλά η πιο απτή 
απόδειξη της δέσμευσής μας στην 
περιοχή και τα Δυτικά Βαλκάνια, 
ανέφερε ο Olli Rehn. Το Κόσσοβο είναι 
μια από τις πιο υπανάπτυκτες οικονομίες 
στην Ευρώπη και είναι ιδιαίτερα 
εξαρτώμενο από τις ξένες επιχορηγήσεις. 
Από το 1999 ως το 2007, όταν η περιοχή 
βρισκόταν κάτω από την άμεση διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών, η Πρίστινα 
ωφελήθηκε με ποσό περίπου €3.5 
δισεκατομμυρίων σε μια πρώτη 
προσπάθεια ανοικοδόμησης. Εντούτοις, ο 
επίσημος δείκτης ανεργίας παραμένει σε



ανησυχητικά επίπεδα, περίπου στο 43%, 
με κατ' εκτίμηση ακόμα υψηλότερο 
δείκτη ανεργίας στη νεολαία, περίπου 
60%. Ο δείκτης οικονομίας στο Κόσσοβο 
αυξήθηκε κατά 4.4% το 2007, με 
πληθωρισμό 13.6% τον Απρίλιο του 
2008. Το μεγαλύτερο μέρος των 
χρημάτων για το Κόσσοβο πρόκειται να 
προελθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ενώ θα ακολουθήσει αμερικανική 
συμβολή περίπου $400 εκατομμυρίων. 
Εκτός από τα χρήματα που θα δώσει η 
ΕΕ, η Γερμανία έχει δεσμευτεί για 
οικονομική βοήθεια ύψους €100 
εκατομμυρίων, και η Αγγλία έχει 
επιβεβαιώσει ποσό αξίας £23 
εκατομμυρίων. Χώρες της ΕΕ που δεν 
έχουν ακόμα αναγνωρίσει το Κόσσοβο 
όπως η Σλοβακία, δε δεσμεύθηκαν για 
οποιαδήποτε μορφή οικονομικής 
βοήθειας και συμμετείχαν στη διάσκεψη 
ως παρατηρητές. Ο Olli Rehn αναγνώρισε 
ότι αρκετοί διεθνείς χορηγοί και μέλη της 
Ε.Ε. έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους 
για το κατά πόσο το Κόσσοβο θα 
μπορέσει να απορροφήσει τόσο μεγάλα 
χρηματικά ποσά. Τώρα εξαρτάται από 
τον πληθυσμό και τα όργανα του 
Κοσσόβου να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες που οι ίδιοι έθεσαν στα μάτια 
της διεθνούς κοινότητας. Από την πλευρά 
του ο Πρωθυπουργός του Κοσσόβου 
Hashim Thaci, προσπάθησε να 
καθυσυχάσει αυτούς τους φόβους 
λέγοντας ότι καμία δωρεά δεν θα πάει σε 
λάθος κατεύθυνση και ότι η κυβέρνηση 
θα δείξει μηδενική ανοχή σε τυχόν 
απόπειρες κατασπατάλησης των 
χρημάτων. Όταν ρωτήθηκε για τις 
προοπτικές του Κοσσόβου σε διεθνείς 
θεσμούς, ο Hashim Thaci επιβεβαίωσε 
ότι η Πρίστινα υπέβαλε αίτηση για την 
ιδιότητα μέλους στην Παγκόσμια 
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο την Πέμπτη 10 Ιουλίου. Εξέφρασε 
επίσης την ελπίδα η χώρα του να αξίζει

πολύ σύντομα να γίνει μέλος της Ε.Ε., 
του ΝΑΤΟ και όλων των οικονομικών 
οργανισμών. Η οικονομική βοήθεια 
αποτελεί για το Κόσσοβο μια από τις πιο 
σημαντικές ευκαιρίες για να καλύψει τις 
ανάγκες και να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά. Ο 
Υπουργός Οικονομικών του Κοσσόβου 
Ahmet Shala τόνισε ότι είναι ευκαιρία να 
χτιστεί μια σύγχρονη δημοκρατία και να 
επιβεβαιωθεί με αυτό τον τρόπο το σαφές 
όραμα για ευρωπαϊκή ένταξη.

Δέσμη νέων πρωτοβουλιών για το 
«πρασίνισμα των μεταφορών»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε (8/7/2008) δέσμη νέων 
πρωτοβουλιών για το «πρασίνισμα των 
μεταφορών» με στόχο την αειφορία του 
τομέα.

Πρώτον, παρουσίασε μια 
στρατηγική που αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει ότι οι τιμές των μεταφορών 
αντανακλούν καλύτερα το πραγματικό 
κόστος τους για την κοινωνία, ώστε οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η 
συμφόρηση να μπορέσουν σταδιακά να 
μειωθούν, με τρόπο που να αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα των μεταφορών και, 
τελικά, της οικονομίας στο σύνολό της. 
Δεύτερον, παρουσίασε πρόταση που θα 
δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου 
αυτού μέσω αποτελεσματικότερων και 
φιλικότερων προς το περιβάλλον διοδίων 
για τα βαρέα οχήματα, τα έσοδα των 
οποίων θα χρησιμοποιούνται για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από τις μεταφορές και για τη 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Τρίτον, παρουσίασε ανακοίνωση για τη 
μείωση του θορύβου που προκαλούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές
εμπορευμάτων. Η δέσμη περιλαμβάνει 
επίσης απογραφή των υφιστάμενων 
κοινοτικών μέτρων για τις «πράσινες

7

μεταφορές» και ανακοίνωση σχετικά με 
τις συμπληρωματικές πρωτοβουλίες για 
τις οικολογικές μεταφορές που θα λάβει η 
παρούσα Επιτροπή πριν από το τέλος του 
2009.

Η στρατηγική σχετικά με την 
εσωτερίκευση των εξωτερικών στοιχείων 
κόστους καθορίζει πώς μπορεί να 
επιτευχθεί αυτό σε όλους τους τρόπους 
μεταφορών. Η στρατηγική αυτή, 
βασιζόμενη στα υφιστάμενα κοινοτικά 
μέτρα και προτάσεις, όπως εκείνα που 
αφορούν τη φορολογία των καυσίμων και 
την υπαγωγή των αερομεταφορών στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε., 
λαμβάνει υπόψη όλα τα εξωτερικά 
στοιχεία κόστους, συμπεριλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής, της τοπικής 
ρύπανσης, του θορύβου και της 
συμφόρησης. Συνοδεύεται από ένα κοινό 
πλαίσιο για την εκτίμηση των εξωτερικών 
στοιχείων κόστους στην ΕΕ.

Η πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας περί επιβολής τελών στα βαρέα 
φορτηγά οχήματα για τη χρήση υποδομής 
(οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους 
κυκλοφορίας -  «ευρωβινιέτα») αποτελεί 
βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής. 
Επιδιώκει να καθιερώσει ένα πλαίσιο, το 
οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη 
μέλη να υπολογίζουν και να 
διαφοροποιούν τα διόδια ανάλογα με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο 
από τις εκπομπές της κυκλοφορίας και 
ανάλογα με τα επίπεδα συμφόρησης τις 
ώρες αιχμής. Αυτό θα ενθαρρύνει τους

μεταφορείς εμπορευμάτων να αγοράζουν 
πιο καθαρά οχήματα και να βελτιώνουν 
το σύστημα εφοδιασμού και τον 
σχεδίασμά των δρομολογίων. Τα διόδια 
πρέπει να εισπράττονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτων, τα δε έσοδα 
θα χρησιμοποιούνται για έργα που 
αποσκοπούν στην ανακούφιση των 
αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, 
όπως π.χ. στην έρευνα και ανάπτυξη 
καθαρότερων οχημάτων με βελτιωμένη 
ενεργειακή απόδοση. Για τον υπολογισμό 
των διοδίων πρέπει να χρησιμοποιείται 
κοινή μέθοδος, έτσι ώστε να είναι 
διαφανή, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και συμβατά με την 
εσωτερική αγορά.

Στην ανακοίνωση σχετικά με τη 
μείωση του θορύβου που προκαλείται 
από τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων περιγράφονται τα βήματα 
που θα γίνουν για να μειωθεί ο θόρυβος 
κατά 50%. Αυτό σημαίνει ότι, έως το 
2014, 16 εκατομμύρια άτομα στην Ε.Ε. 
θα υποφέρουν πολύ λιγότερο από τον 
θόρυβο των σιδηροδρομικών συρμών. 
Σήμερα, κύριος υπαίτιος του 
προβλήματος είναι τα παλαιά βαγόνια και 
για το λόγο αυτό στο τέλος τρέχοντος 
έτους η Επιτροπή θα προτείνει να 
τροποποιηθούν οι κοινοτικοί κανόνες 
σχετικά με τα τέλη πρόσβασης στην 
τροχιά, για να προωθηθεί η χρήση 
βαγονιών με συστήματα πέδησης 
χαμηλού θορύβου.
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ΦΑΚΕΛΛΟΣ
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

Με το σύνθημα2 «μια περισσότερο προστατευτική Ευρώπη», η Γαλλία αναλαμβάνει την 
Προεδρία της Ε.Ε. με την πρόσθετη πρόκληση να βγάλει την Ε.Ε. από τη θεσμική κρίση 
που έχει ξεσπάσει από τη απόρριψη της Συνθήκης της Λισσαβώνας στην Ιρλανδία. 
Τέσσερις είναι οι κεντρικές προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας:

1. Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια: Μετά από ευρεία διαβούλευση σχετικά με 
τα περιβαλλοντικά θέματα τον Οκτώβριο του 2007, η Γαλλία επιθυμεί να γίνει η Ευρώπη 
ένα παγκόσμιο μοντέλο περιβαλλοντικής προστασίας. Ο Nicolas Sarcozy σκοπεύει να 
αξιοποιήσει το ρόλο του ως Προέδρου του Συμβουλίου της Ε.Ε. προκειμένου να 
επηρεάσει τα αποτελέσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών που θα 
πραγματοποιηθεί στο Poznan, στην Πολωνία, το Δεκέμβριο του 2008. Η διάσκεψη αυτή 
των Η.Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σε αυτήν θα αποφασισθεί το επόμενο 
σύμφωνο μετά το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής ακόμη δεν έχουν υπογράψει. Η Γαλλία είναι επίσης πρόθυμη να κινηθεί 
αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια ως μια ιδιαίτερα σημαντική πηγή ενέργειας και θα 
ασκεί πίεση για να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα για τις κλιματικές αλλαγές που έχουν 
υιοθετηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. δε βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών 
εταιριών.
Τον Ιανουάριο του 2008, η Ε. Επιτροπή παρουσίασε ένα βαρυσήμαντο ενεργειακό 
κλιματικό πακέτο με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων που δημιουργούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου στο 20% μέχρι το 2020. Το πακέτο προτείνει αναθεώρηση 
του σχήματος εμπορίας εκπομπών της Ε.Ε. ενώ θέτει τους στόχους για την ανάπτυξη και 
εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των 
βιοκαυσίμων. Μια πολιτική συμφωνία πρέπει να συναφθεί υπό Γαλλικής Προεδρίας.

- Ενέργεια: Με το πετρέλαιο και τις τιμές του αερίου να ανεβαίνουν και την 
ανησυχία να εντείνεται, η ενέργεια και η άμεση σχέση της με τις κλιματικές αλλαγές 
κατέχει μια θέση κλειδί στην ατζέντα της Γαλλικής Προεδρίας. Ως η δεύτερη 
μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον κόσμο, η Γαλλία θα προσπαθήσει να προωθήσει την 
πυρηνική ενέργεια και την ασφάλεια της παροχής. Η Γαλλική Προεδρία θα επικεντρωθεί 
στην ανάπτυξη της ασφάλειας του πυρηνικού εξοπλισμού και στο θέμα της διαχείρισης 
των αποβλήτων. Σύμφωνα με το euractiv, αναμένεται η Γ αλλία να συγκρουσθεί με την Ε. 
Επιτροπή για το λεγόμενο «τρίτο ενεργειακό πακέτο» που παρουσιάσθηκε από την Ε. 
Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2007. Πράγματι, μαζί με τη Γερμανία και τα άλλα έξι κράτη 
μέλη της Ε.Ε., η Γαλλία αντιτίθεται στα σχέδια της Ε. Επιτροπής να επιβάλει το 
λειτουργικό διαχωρισμό της παραγωγής των εταιρειών ενέργειας και των 
δραστηριοτήτων διανομής (το ονομαζόμενο unbundling). Αντιθέτως, υπεραμύνεται μιας 
ηπιότερης επιλογής όπου οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν μόνο να ζητήσουν από τις 
εταιρείες παραγωγής ενέργειας να αφήσουν την πρακτική τους στη μεταφορά ενέργειας 
και να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους.

2 Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο έχουν αντληθεί από τα σχετικά δημοσιεύματα του Ελεούν.
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2. Ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η 
Γαλλία επιθυμεί να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής πολιτικής, με κεντρικό θέμα την παράνομη μετανάστευση. Σύμφωνα με 
το Γάλλο υπουργό, αρμόδιο για τη μετανάστευση Brice Hortefeux, το σύμφωνο 
μετανάστευσης θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στην άρνηση των μαζικών 
διακανονισμών, στην εναρμόνιση των πολιτικών ασύλου και στους κανόνες για την 
επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Το σημείο κλειδί για την εξεύρεση μιας 
συνολική λύσης θα είναι η εφαρμογή μιας εταιρικής σχέσης με τις νότιες χώρες. Η 
Γαλλία πραγματοποιεί μια προσέγγιση με τους Μεσογειακούς γείτονές της, με την 
θεσμοθέτηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

3. Αμυντική Ένωση της Ε.Ε. Παρόλον τον ευαίσθητο χαρακτήρα αυτού του 
ζητήματος στα ευρωπαϊκά σώματα λήψης αποφάσεων, η Γαλλική Προεδρία θα θέσει, 
κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, και αμυντικά ζητήματα. Σε αντίθεση με τον πρώην 
Γάλλο Πρόεδρο Jacques Chirac, ο Nicolas Sarkozy θεωρεί ότι η οικοδόμηση μιας 
Αμυντικής Ένωσης είναι συμβατή με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, επιθυμεί 
αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. προκειμένου να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη αξιοπιστία οι ευρωπαϊκές εξωτερικές και αμυντικές πολιτικές.

4. Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Μέσα σε αντικρουόμενες διαπραγματεύσεις για τις 
οικονομικές προοπτικές της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2013, οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μέσα στο 2008 έναν υγιή έλεγχο της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, στην οποία δαπανάται σχεδόν το μισό του συνολικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης. Με την επιμονή της Γαλλίας, που είναι μία από τις 
μεγαλύτερες αγροτικές χώρες της Ε.Ε., η συζήτηση για τις αρχικές προτάσεις της Ε. 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της ΚΑΠ θα γίνει υπό Γαλλικής Προεδρίας στις 21-22 
Σεπτεμβρίου 2008. Η κυριότερη ανησυχία της χώρας είναι η αποφυγή μιας κατάρριψης 
του παρόντος συστήματος που θα οδηγούσε σε ριζική μείωση των δαπανών. 
Επισημαίνεται ότι ο αγροτικές πληθυσμός της Γαλλίας επωφελείται ιδιαίτερα από τις 
ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Ο Γάλλος υπουργός αρμόδιος για τη Γεωργία εκφράζει την 
ελπίδα η παρούσα παγκόσμια τροφική κρίση και η εκτίναξη των τιμών των αναλωσίμων 
ειδών να συμβάλουν στην υποστήριξη του τωρινού μοντέλου.
Άλλα θέματα j

- Οικονομική πολιτική: Μεταξύ των άλλων ζητημάτων που θα απασχολήσουν τη 
Γαλλική Προεδρία είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η οικονομική της 
πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι ο Nicolas Sarkozy είχε προκαλέσει το θυμό των υπουργών 
οικονομικών της Ε.Ε. και των διοικητών της ΕΚΤ κατηγορώντας την Τράπεζα ότι 
εμποδίζει την ανάπτυξη της ευρωζώνης με το πρόσχημα ότι συγκρατεί τον πληθωρισμό. 
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της κριτικής επικεντρώνεται στις δράσεις της τράπεζας για 
τον περιορισμό της πρόσφατης διεθνούς οικονομικής κρίσης. Πρόσφατα, ο Γάλλος 
Πρόεδρος επεσήμανε ότι η ΕΚΤ προώθησε σημαντική ρευστότητα στις αγορές χωρίς να 
κάνει περικοπές στα επιτόκια, προσθέτοντας ότι μια τέτοια πολιτική θα οδηγούσε στην 
αισχροκέρδεια ενώ θα έκανε πιο δύσκολη την κατάσταση για τους επιχειρηματίες. Η 
κατάσταση στις οικονομικές αγορές θα διερευνηθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες κατά τη 
διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας. Οι ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν ότι ενίσχυσαν την 
ετοιμότητά τους να χειρίζονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, κυρίως ζητώντας 
από τις τράπεζες ή από άλλους οικονομικούς θεσμούς να κάνουν μεταρρυθμίσεις ή να 
αντιμετωπίσουν τους αυξημένους κανονισμούς. Τα κύρια μέτρα είναι η ενίσχυση της
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διαφάνειας και η υποχρέωση των οικονομικών θεσμών να αποκαλύπτουν δημόσια τις 
πληροφορίες για τις απώλειες που είχαν, η ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών και η 
καλύτερη αξιολόγηση των επενδύσεων. Τα πιο αντικρουόμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια 
της Γαλλικής Προεδρίας αφορούν το Μέλλον της Ευρώπης και τη συζήτηση για τα 
τελικά σύνορα της Ε.Ε. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2007, ο Nicolas 
Sarkozy κατάφερε την εκκίνηση του θεσμού της ομάδας των σοφών προκειμένου να 
κάνει προτάσεις για την αποστολή της Ε.Ε., τις αξίες και τις σχέσεις με τους γείτονες για 
τα επόμενα 20 χρόνια, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009.

Η Σύνοδος για την Ένωση για τη Μεσόγειο
Στις 13 Ιουλίου 2008 θεσμοθετήθηκε στο Παρίσι το αγαπημένο σχέδιο του Nicolas 

Sarkozy, η Ένωση για την Μεσόγειο. Ή Ένωση με το επίσημο όνομα «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» αποτελείται από 43 κράτη, περιλαμβανομένων 
όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. Στην προεδρία της Ένωσης θα βρίσκονται από κοινού 
ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. (τώρα η Γαλλία με τον Nicolas Sarkozy) και μια Μεσογειακή 
χώρα εκτός Ε.Ε. (τώρα η Αίγυπτος με τον Hosni Mubarak) Η Γαλλία ελπίζει ότι αυτή η 
συνεργασία θα δώσει νέα ώθηση στην περιφερειακή συνεργασία καθώς συμφώνησαν 
στον καθορισμό μιας σειράς προγραμμάτων αναπτυξιακής προτεραιότητας που 
δημιουργούν μια de facto αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.

Υπενθυμίζεται ότι η γέννηση τηςΈνωσης δεν ήταν εύκολη. Σύμφωνα με τα αρχικά 
σχέδια του Nicolas Sarkozy, η «Μεσογειακή Ένωση» θα ήταν ένα κλειστό club, που θα 
περιελάμβανε τις Μεσογειακές χώρες και όχι την Ε.Ε. στο σύνολό της. Αλλά αυτή η 
πρόταση δέχθηκε σκληρή κριτική από τη Γερμανία, η οποία φοβήθηκε ότι το σχέδιο θα 
μπορούσε να διαιρέσει την Ε.Ε. Στο τέλος, ο Nicolas Sarkozy αναγκάσθηκε να κάνει 
πίσω και να επιτρέψει και στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. να συμμετάσχουν. Επιπλέον, ο 
Γ άλλος Πρόεδρος συμφώνησε να αλλάξει το όνομα του νέου θεσμού από «Μεσογειακή 
Ένωση σε «Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση της Μεσογείου» προκειμένου να 
αποσοβηθούν οι φόβοι ότι το νέο σώμα θα γινόταν αντίπαλος της ήδη υπάρχουσας 
διαδικασίας της Βαρκελώνης. Η θέση της Γερμανίας να μη δοθούν στο νέο θεσμό 
περισσότερα χρήματα από ό,τι δίνονται για τη διαδικασία της Βαρκελώνης υπερίσχυσε, 
αν και Γ άλλοι και Ιταλοί ζητούσαν το αντίθετο.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπάρχουν, η δομή της Ένωσης για τη Μεσόγειο 
(με μια από κοινού προεδρία μεταξύ των χωρών του βορά και του νότου) θα αυξήσει το 
αίσθημα της από κοινού συμμετοχής στη διαδικασία ενώ θα της δώσει και μεγαλύτερη 
πολιτική ισχύ μέσω των τακτικών συνόδων. Συγκεκριμένα, στη Σύνοδο, αποφασίστηκαν 
η σύσταση μιας Μόνιμης Επιτροπής με έδρα τις Βρυξέλλες και μιας Γραμματείας, η 
διεξαγωγή μιας Συνόδου Κορυφής ανά δύο χρόνια και μια ετήσια συνάντηση σε επίπεδο 
Υπουργών Εξωτερικών. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι λεπτομέρειες για τις θεσμικές δομές 
τηςΈνωσης για τη Μεσόγειο δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρισθεί. Για παράδειγμα, η πολιτική 
εντολή, η τοποθεσία καθώς και η εθνικότητα του διευθυντή της Γραμματείας θα 
αποφασισθούν στη Σύνοδο των υπουργών εξωτερικών το Νοέμβριο.

Το κοινό ανακοινωθέν που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι 
επεσήμανε ότι οι χώρες που συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη δημιουργία 
μιας ασφαλούς ζώνης στη Μέση Ανατολή, απελευθερωμένης από όπλα μαζικής 
καταστροφής (πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα καθώς και τα συστήματα διανομής 
τους). Η Σύνοδος επιβεβαίωσε έξι κύριους τομείς προτεραιότητας για τα σχέδια της

Ένωσης. Αυτοί περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της Μεσογείου, την κατασκευή χερσαίων 
και θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων, ένα δίκτυο πολιτικής προστασίας, ένα σχέδιο 
ενίσχυσης της χρήσης ηλιακής ενέργειας στις νότιες χώρες, ένα Ευρωμεσογειακό 
Πανεπιστήμιο με έδρα τη Σλοβενία και ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στους υδάτινους πόρους και ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων διαχείρισης μπορεί να προστεθούν τα επόμενα χρόνια. Η χρηματοδότηση 
και η εφαρμογή των προγραμμάτων θα επιδιώκεται ανά περίπτωση και θα συμφωνηθεί 
σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ασκήθηκε κριτική ότι τα ευρωπαϊκά κράτη επιθυμούν να κυριαρχήσουν έναντι 
των νότιων εταίρων. Όμως η σύνοδος θεωρήθηκε μια διπλωματική επιτυχία της 
Γαλλικής Προεδρίας, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει τους Ισραηλινούς, τους 
Σύριους και τους Παλαιστινίους αρχηγούς σε μια ασυνήθιστη επίδειξη ενότητας. Ο 
μόνος που προσκλήθηκε αλλά αρνήθηκε να παραβρεθεί ήταν ο ηγέτης της Λιβύης 
Muammar Gaddafi, ο οποίος είναι αντίθετος σε αυτό το σχέδιο. Επιπλέον, οι βασιλείς 
του Μαρόκο και της Ιορδανίας δεν παραβρέθησαν οι ίδιοι στη Σύνοδο αλλά έστειλαν 
τους αντιπροσώπους τους. Από την άλλη πλευρά, κριτική ασκήθηκε για ορισμένα 
αμφιλεγόμενα ζητήματα- όπως είναι η μετανάστευση- τα οποία δεν περιλήφθηκαν σε 
αυτό το σχέδιο. Ο αρχικός στόχος του σχεδίου για τη Μεσόγειο είναι να οδηγηθεί 
προοδευτικά σε ειρήνη η Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Nicolas Sarkozy. Οι 
διαμάχες στην περιοχή θεωρούνται ως ο κύριος λόγος που αποτρέπει τη διαδικασία της 
Βαρκελώνης, μια πρωτοβουλία που άρχισε το 1995 με παρόμοιες φιλοδοξίες από την 
επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων. Ο Nicolas Sarkozy που προήδρευσε της 
συνάντησης με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Hosni Mubarak χαρακτήρισε την παρουσία των 
Αραβικών κρατών ως μια χειρονομία ειρήνης. Επιπλέον θεωρήθηκαν ως παράπλευρη 
διπλωματική επιτυχία, οι συνομιλίες στη Σύνοδο μεταξύ των ηγετών της Συρίας και του 
Λιβάνου που συμφώνησαν για πρώτη φορά να ανοίξουν τις πρεσβείες τους στις 
αντίστοιχες χώρες μετά την ανεξαρτητοποίησή τους από τη Γαλλία, πριν από εξήντα 
χρόνια. Η Γαλλία χρησιμοποίησε αυτή τη Σύνοδο για να εξομαλύνει τις σχέσεις της με 
την Τουρκία, οι οποίες ήταν ψυχρές λόγω των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων του 
Nicolas Sarkozy κατά των φιλοδοξιών της χώρας για ένταξη στην Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια 
μιας σύντομης συνάντησης με τον Τούρκο πρωθυπουργό Recep Tayyip Erdogan, ο 
Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι δε θα εμποδίσει την πρόοδο της Τουρκίας στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις. Η διακήρυξη της τελικής Συνόδου διασκέδασε τις ανησυχίες της 
Τουρκίας ξεκαθαρίζοντας ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα είναι ανεξάρτητη από την 
πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε., την ενταξιακή και προενταξιακή διαδικασία.

Κείμενο τεκμηρίωσης: Τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει η Γαλλική Προεδρία3.
Σύμφωνα με την Katinka Barysch του Centre for European Reform, η Γαλλική 

Προεδρία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίλυση της νομικής και θεσμικής αναταραχής 
που δημιουργήθηκε από την Ιρλανδική απόρριψη της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Αλλά 
η Γαλλία θα αντιμετωπίσει ορισμένα εμπόδια. Ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy 
εμφανίζεται να είναι πρόθυμος να βρει έναν τρόπο να βγει έξω από το αδιέξοδο, ο 
συγγραφέας υπενθυμίζει ότι η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία ακόμη και η Αυστρία θα 
μπορούσαν να σταματήσουν τη διαδικασία επικύρωσης. Προσθέτει ότι σε αυτό το

3 Μετάφραση του κειμένου της Katinka Barysch, “The CER guide to the French Presidency”, 
Centre for European Reform (CER), 11/7/2008 βάσει και σχετικών άρθρων euractiv.
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σενάριο, «η πίεση στην Ιρλανδία θα αυξηθεί» αν δεν επαναλάβει το δημοψήφισμα, σε 
περίπτωση που αυτές οι χώρες αρνηθούν να ξαναρχίσουν τη διαδικασία. Η Katinka 
Barysch υποστηρίζει ότι το κύριο καθήκον θα είναι να συνεχίσει η διαδικασία της 
επικύρωσης στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά προειδοποιεί ότι το αποφασιστικό ύφος 
του Nicolas Sarcozy και η ασταμάτητη δραστηριοποίησή του ανησυχεί τη Γερμανία και 
κάνει τους αρχηγούς των άλλων χωρών να αμφισβητούν τη ικανότητά του να χειρίζεται 
θέματα της Ε.Ε. Αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, η Γαλλία πρέπει να συνάψει μια 
συμφωνία με υποχρεωτικούς στόχους για μεμονωμένες χώρες πριν αναλάβει η 
Δημοκρατία της Τσεχίας την Προεδρία της Ε.Ε. η οποία είναι λιγότερο φιλόδοξη σχετικά 
με αυτό το θέμα. Η Katinka Barysch εξέφρασε την ανησυχία ότι, αν αποτύχει η Ε.Ε. να 
τηρήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα είναι δυσκολότερο να κάνουν τους απαραίτητους 
συμβιβασμούς και οι άλλες χώρες.

Σχολιάζεται ότι ορισμένες από τις προτάσεις του Sarkozy για το «Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο Μετανάστευσης» θα πρέπει να μετριασθούν, όπως το κεντρικό σύστημα της 
Ε.Ε. για τις αιτήσεις των προσφύγων. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα κράτη μέλη θα είναι 
πρόθυμα να υπογράψουν το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης», σύμφωνα με τον 
Οδηγό του CER. Αλλά η επιθυμία του Γάλλου Προέδρου να ενδυναμώσει την 
Ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι πιθανό βρει ανταπόκριση στη Γερμανία καθώς αυτό θα 
σήμαινε αύξηση των εξόδων για το στρατιωτικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. Αναφορικά με 
το εμπόριο, ο Nicolas Sarkozy αναζητά μια περισσότερο προστατευτική Ευρώπη, ένα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ των Σκανδιναβικών κρατών, του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των νέων κρατών μελών της Ε.Ε. Αναφορικά με το σχέδιο του Nicolas Sarkozy για την 
Ένωση για τη Μεσόγειο, η Katinka Barysch προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με τη διαδικασία της Βαρκελώνης. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην αντίθεση των Αράβων σε μια βαθύτερη συνεργασία με το Ισραήλ. 
Τέλος, πιστεύει ότι είναι απίθανο να έχει η Γαλλία το χρόνο να οικοδομήσει μια νέα 
εταιρική σχέση Ε.Ε.-Ρωσίας και να σημειώσει πρόοδο στην ένταξη της Ουκρανίας στην 
Ε.Ε. με την αντίθεση ορισμένων κρατών μελών.

Σχόλια από τον εγχώριο και τον ξένο τύπο

Παρά τα φιλόδοξα σχέδια της γαλλικής προεδρίας τα εμπόδια είναι ήδη πολλά4
Ο πύργος του Αϊφελ ακτινοβολεί σε έντονες αποχρώσεις του γαλάζιου και του κίτρινου - 
τα δύο χρώματα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης- γιορτάζοντας το εξάμηνο της 
γαλλικής προεδρίας. Οι ηγέτες των 27, όπως και 17 κρατών της Μεσογείου, έχουν 
προσκληθεί για τη γιορτή της 13ης Ιουλίου, παραμονή της εθνικής εορτής της Γαλλίας, 
όπου θα εγκαινιασθεί η Μεσογειακή Ενωση. Τουλάχιστον δέκα διεθνείς σύνοδοι 
κορυφής θα λάβουν χώρα αυτούς τους έξι μήνες. Εν ολίγοις, οι Γάλλοι έχουν μεγάλα 
σχέδια για την προεδρία τους. Θέλουν να αποδείξουν ότι η χώρα τους έχει επιστρέφει 
στην Ευρώπη και ότι ο ηγέτης τους, Νικολά Σαρκοζί, είναι ένας δυναμικός ηγέτης, 
ικανός να φέρει αποτελέσματα.

4 Το δύσκολο στοίχημα του Σαρκοζί, μεταφρασμένο άρθρο του Economist, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
6/7/2008
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Ώσπου έρχονται οι Ιρλανδοί να φέρουν τα πάνω - κάτω. Αν και οι Γάλλοι, όπως και οι 
εταίροι τους, υποβαθμίζουν δημοσίως τη σημασία του γεγονότος, το ιρλανδικό «όχι» στο 
δημοψήφισμα για τη συνθήκη της Λισσαβώνας προκάλεσε τεράστια απογοήτευση. 
Φοβούνται ότι η διαχείριση της κρίσης που προκάλεσαν οι Ιρλανδοί θα επισκιάσει την 
προεδρία τους- κάτι που είχαν πάθει και οι χώρες, οι οποίες αναγκάστηκαν να 
διαχειριστούν την προγενέστερη κρίση, ύστερα από το «όχι» των Γάλλων και των 
Ολλανδών στη συνταγματική συνθήκη, το 2005. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να 
περιμένουν μέχρι τον Οκτώβριο για να ακούσουν τα σχέδια της ιρλανδικής κυβέρνησης. 
Στο μεταξύ, ο κ. Σαρκοζί επιμένει ότι η διαδικασία της επικύρωσης από τα υπόλοιπα 
κράτη πρέπει να συνεχιστεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαρκοζί αποφάσισε να μεταβεί αυτοπροσώπως στο 
Δουβλίνο, στις 11 Ιουλίου, για «να ακούσει». Πραγματικά, ελπίζει να μετατρέψει την 
ιρλανδική εμπλοκή σε καινούργια ευκαιρία, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να 
εργασθούν εντατικότερα επί θεμάτων που απασχολούν ζωηρά τον απλό πολίτη, όπως το 
περιβάλλον και η ενέργεια. Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου εκτιμούσε ότι μόλις 
το 52% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην Ενωση έχει 
θετικές συνέπειες. Στη Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 48%. Η δημοτικότητα 
του κ. Σαρκοζί στο εσωτερικό έχει καταρρεύσει και σύμφωνα με έρευνα μόλις το 31 % 
των Γάλλων πιστεύουν ότι η χώρα τους θα μπορέσει να επαναφέρει την Ευρώπη σε 
δυναμική τροχιά.
Η Μεσογειακή Ένωση
Από εδώ και η αποφασιστικότητα του κ. Σαρκοζί να πιέσει για την υιοθέτηση των 
καινοτόμων προγραμμάτων του. Το ιρλανδικό «όχι», υποστηρίζει ο Γάλλος πρόεδρος, 
«ισοδυναμεί με την απόρριψη μιας ορισμένης μορφής της Ευρώπης, μιας Ευρώπης πολύ 
τεχνοκρατικής, πολύ αφηρημένης, πολύ μακρινής». Τα σχέδιά του, τα οποία θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά με ομιλία του από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στις 10 Ιουλίου, εμπεριέχουν τέσσερα βασικά στοιχεία -ενέργεια και περιβάλλον, 
μετανάστευση, άμυνα και αγροτική πολιτική- και μια μεγάλη ιδέα, τη Μεσογειακή 
Ενωση.
Το πιο φαντασμαγορικό γεγονός της γαλλικής προεδρίας θα είναι η σύνοδος κορυφής για 
τη Μεσογειακή Ενωση, στις 13 Ιουλίου, στο Παρίσι. Πρόκειται για την επίσημη 
πρεμιέρα ενός σχεδίου, το οποίο προέβαλε ο Σαρκοζί από την πρώτη ημέρα μετά την 
εκλογή του. Αρχικά, έτρεφε μεγαλειώδεις φιλοδοξίες για μια ένωση, η οποία θα 
«ξεπερνούσε όλα τα μίση, ανοίγοντας το δρόμο για ένα μεγάλο όνειρο ειρήνης και 
πολιτισμού». Εκτοτε υποχρεώθηκε, ωστόσο, να βάλει νερό στο κρασί του λόγω της 
εχθρότητας της Γερμανίας. Τώρα, η ιδέα του αποτελεί σχέδιο της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, η οποία εννοεί απλώς να συνεχίσει την παλιά «διαδικασία της Βαρκελώνης», με 
μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά οι «βόρειες» και οι «νότιες» χώρες της Μεσογείου θα 
έχουν, θεωρητικά, ισότιμο καθεστώς. Στο μεταξύ, η Μεσογειακή Ενωση περιορίστηκε σε 
μετριοπαθέστερους στόχους, όπως η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και η 
ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας.
Αντιδράσεις
Αυτό σημαίνει ότι οι μακρόπνοες φιλοδοξίες της Μεσογειακής Ενωσης εγκαταλείπονται; 
Καθόλου, απαντά ο Αλέν Λερουά, ο Γάλλος διπλωμάτης που έχει επιφορτισθεί την 
υλοποίηση της ιδέας. «Η Ευρωπαϊκή Ενωση ξεκίνησε με την Κοινότητα Ανθρακα και 
Χάλυβα», μας υπενθυμίζει. Αν, για παράδειγμα, ο Σύρος πρόεδρος και ο Ισραηλινός
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πρωθυπουργός- οι οποίοι πρόκειται να παρεβρεθούν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου- 
συναντηθούν στο Παρίσι, αυτό θα αποτελούσε «μια ορισμένη συμβολή στην ειρηνευτική 
διαδικασία».
Ωστόσο, η εν λόγω σύνοδος προκαλεί δισταγμούς και πικρίες. Οι περισσότερες αραβικές 
χώρες δεν αισθάνονται ευτυχείς με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ο ηγέτης της Λιβύης, 
Μουαμάρ Καντάφι, χαρακτήρισε το γαλλικό σχέδιο «προσβλητικό» και δήλωσε ότι δεν 
θα παραστεί. Οι Αλγερινοί και οι Τούρκοι εμφανίζονται διατακτικοί (η Τουρκία 
υποπτευόταν εξαρχής ότι πρόκειται για γαλλικό τρικ με στόχο τον εκτροχιασμό της 
υποψηφιότητάς της για πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση). Στο Βερολίνο και τις 
Βρυξέλλες, υπάρχουν αρκετοί που απορρίπτουν το όλο σχέδιο ως διασπάθιση κοινοτικών 
κονδυλίων με μόνο αντικείμενο την ενίσχυση του γαλλικού πρεστίζ.
Η περικοπή εκπομπών ρύπων και η λαθρομετανάστευση
Αλλα γαλλικά σχέδια ενδέχεται να συναντήσουν θερμότερη ανταπόκριση. Το 
περισσότερο πιεστικό, αν και δύσκολο στην υλοποίησή του, είναι η εξασφάλιση 
συμφωνίας για την περικοπή των εκπομπών ρύπων, εν όψει της παγκόσμιας συνόδου 
κορυφής της Κοπεγχάγης, τον επόμενο χρόνο. Η Ευρώπη θέλει να αποτελέσει 
παράδειγμα προς μίμηση και η πρόσφατη γαλλογερμανική συμφωνία για τους ρύπους 
των αυτοκινήτων αποτέλεσε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές απόψεων, ιδίως με νέα μέλη της Ενωσης, αναφορικά με τον τρόπο 
μέτρησης των εκπομπών και τον επιμερισμό του κόστους της απορρύπανσης. Επίσης, οι 
Γάλλοι επιδιώκουν μια ευρωπαϊκή απάντηση στις υψηλές τιμές ενέργειας. Θα 
παρουσιάσουν το σχέδιό τους για τον περιορισμό της φορολογίας επί των καυσίμων τον 
Οκτώβριο, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένες κυβερνήσεις έχουν εκφράσει 
σφοδρή αντίθεση.
Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο σχέδιο του Σαρκοζί για ένα 
ευρωπαϊκό «σύμφωνο περί μετανάστευσης», το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί στις 
Κάννες. Η βασική ιδέα είναι να μην υπάρξει μαζική νομιμοποίηση των 
λαθρομεταναστών, να ενισχυθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ενωσης και να 
προωθηθεί η εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών περί πολιτικού ασύλου και 
επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευσης.
Αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, οι Γάλλοι θα προσέξουν να μην τεντώσουν πολύ 
το σκοινί πριν από ένα δεύτερο, πιθανόν, δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Ο φόβος ότι η 
ευρωάμυνα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παραδοσιακή ουδετερότητα της 
Ιρλανδίας έπαιξε ρόλο υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα της 12ης Ιουνίου. Οι 
αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα 
δυσκαμψίας, καθώς ο κ. Σαρκοζί θα ήθελε οι Αμερικανοί να ευλογήσουν την ευρωπαϊκή 
άμυνα, προτού προωθήσει την πλήρη επανένταξη της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ. Εν τέλει, ο κ. 
Σαρκοζί επιθυμεί διακαώς να εμφανίσει κάποια συγκεκριμένα επιτεύγματα επί προεδρίας 
του. Η θητεία του στην προεδρία της Γαλλίας είναι μέχρι στιγμής φτωχή σε δημοφιλή 
αποτελέσματα και η Συνθήκη της Αισσαβώνας, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος είχε 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τίθεται τώρα εν αμφιβόλω. Μια επιτυχής πρεμιέρα για τη 
Μεσογειακή Ενωση θα βοηθούσε αρκετά. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί και μια 
πρωτοβουλία-έκπληξη, κι αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι εταίροι του κ. 
Σαρκοζί ατενίζουν με κάποια νευρικότητα αυτό το εξάμηνο.
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«Σ’ ένα γενικόλογο κείμενο θέσεων, βάση του Συμφώνου της Ευρώπης για τη 
μετανάστευση και το άσυλο που θα επικυρωθεί τον Οκτώβριο, κατέληξαν οι 27 υπουργοί 
Εσωτερικών της Ενωσης στη διάρκεια του Ατυπου Συμβουλίου Κορυφής, που 
ολοκληρώθηκε χθες στις Κάννες. Από το τελικό προσχέδιο απούσιασαν σκοπίμως 
λεπτομερείς αναφορές σε ακανθώδη θέματα, όπως η διαδικασία χορήγησης ασύλου ή η 
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων ώστε οι διαφορετικές θέσεις μεταξύ μεσογειακών 
και σκανδιναβικών χωρών να μην αποτελόσουν εμπόδιο για μια καταρχήν συμφωνία 
μεταξύ των υπουργών Εσωτερικών των «27». Φιλοδοξία εξάλλου της γαλλικής 
κυβέρνησης και του υπουργού Μετανάστευσης κ. Μπρις Ορτφέ είναι η γαλλική 
προεδρία να πιστωθεί τη θέσπιση, για πρώτη φορά, κοινής μεταναστευτικής πολιτικής 
της Ενωσης, ένα από τα λίγα πεδία στα οποία, με δεδομένη την αρνητική οικονομική 
συγκυρία, μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος.

Για την Ελλάδα, το κείμενο θέσεων περιλαμβάνει αναφορές που αξιολογούνται ως 
«θετικές» σε πολιτικό κυρίως επίπεδο και λιγότερο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών σημειώνουν ότι μια κοινή 
στρατηγική για τον έλεγχο της παράνομης λαθρομετανάστευσης συνεπάγεται ότι τα 
σύνορα της Ελλάδας αναβαθμίζονται σε σύνορα της Ευρώπης, με συνέπεια τον 
επιμερισμό του κόστους ελέγχου στο απώτερο μέλλον αλλά και -γιατί όχι- την επίλυση 
πολιτικών προβλημάτων με γειτονικές χώρες. Επιπλέον, η θέσπιση συγκεκριμένων και 
κυρίως κοινών κανόνων χορήγησης ασύλου εκτιμάται ότι θα απαλλάξει την Ελλάδα από 
τις κατηγορίες κυρίως των Σκανδιναβών για κακομεταχείριση μεταναστών και άρνηση 
χορήγησης ασύλου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών προωθεί την 
ιδέα δημιουργίας ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου αρμόδιου για θέματα ασύλου. Ο 
υπουργός Εσωτερικών, κ. Προκοπής Παυλόπουλος, ενημέρωσε χθες τον πρωθυπουργό 
για τα αποτελέσματα του άτυπου συμβουλίου. «Το αποτέλεσμα του συμβουλίου είναι 
θετικό για την Ελλάδα και για τις θέσεις που εδώ και χρόνια είχαμε διατυπώσει». Τόσο ο 
κ. Παυλόπουλος, όμως, όσο και οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του απέφυγαν να διευκρινίσουν 
εάν στις προθέσεις της Ε.Ε. είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής, κάτι που 
όμως συζητήθηκε έντονα στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου.

Όπως περαιτέρω διευκρινίσεων χρήζουν μια σειρά διατυπώσεων που 
περιλαμβάνονται στο προσχέδιο, όπως για παράδειγμα ότι «οι χώρες-μέλη καλούνται να 
δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την άμεση απομάκρυνση των λαθρομεταναστών από 
το έδαφος τους» ή ότι «προωθείται ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων με 
τη χρήση νέων, τεχνολογικά προηγμένων μέσων». Το νομοσχέδιο για τη σχολή δικαστών 
παρουσίασε στο πλαίσιο του άτυπου συμβουλίου ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σωτήρης 
Χατζηγάκης.» (Γιάννης Σουλιώτης, «Πρώτο βήμα κοινής πολιτικής της Ε.Ε. στη 
μετανάστευση», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 9/7/2008)

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αγγλικός τύπος
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου αναφέρονται σε μεγάλη έκταση στη 

Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Γίνεται ευρεία αναφορά στην απόρριψη της 
Συνθήκης της Αισσαβώνας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει τώρα η 
Γαλλική Προεδρία. Ο αγγλικός τύπος αναφέρεται στα σημαντικά θέματα της ατζέντας
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της Γαλλίας όπως το μεταναστευτικό και ο τρόπος αντιμετώπισής του εκ μέρους της 
Γαλλίας. Η Γαλλία αρθρώνει τις δυσάρεστες αλήθειες όπως π.χ. την ανικανότητά της να 
απορροφήσει όλους τους μετανάστες και προσπαθεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. 
Γι’ αυτό και δρομολογεί τη βελτίωση των σχέσεων Γαλλίας - Αφρικής και προωθεί 
εναλλακτικές λύσεις, παρά τις επιφυλάξεις πολλών, όπως π.χ. το σύστημα ποσόστωσης 
στην απορρόφηση μεταναστών ανά χώρα και ανά επάγγελμα..

Στον αγγλικό τύπο γίνεται μεγάλη αναφορά και στα συμπεράσματα της Συνόδου 
Κορυφής της Διαδικασίας της Βαρκελώνης για τη Μεσόγειο. Αυτό που τονίζεται είναι η 
στροφή του ενδιαφέροντος της Ε.Ε. προς τη Μεσόγειο. Σχολιάσθηκε ότι ζητήματα, όπως 
η μετανάστευση και η τρομοκρατία, που αποτελούν αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ των 
μεσογειακών χωρών δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δράσεων. Τέλος ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και στο γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία 
διανύει περίοδο ύφεσης. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά: Πώς οι ηγέτες του G8 
μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για την οικονομία όταν δεν παρευρίσκονται οι 
υπουργοί Οικονομικών των κυβερνήσεων του κόσμου και οι πρόεδροι των Κεντρικών 
Τραπεζών; Και πώς μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για το πετρέλαιο απόντων των 
εκπροσώπων του OPEC; Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν πλέον να 
βλέπουν τον εαυτό τους ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την παγκόσμια οικονομία, 
αλλά να επιτραπεί η είσοδος σε νέα μέλη τα οποία θα διαδραματίσουν ρόλο- κλειδί στα 
σημερινά προβλήματα.

■ Europe warned to expect doubling in gas price”, 16/07/2008, Financial Times
■ Brown J, “Ireland seeks answers to No vote on EU reform”, 14/07/2008,

Financial Times
■ Barber T, “French-inspired project aims to boost relations with EU”, 11/07/2008, 

Financial Times
■ Barber T, “Sarkozy raises prospect of multi-tier Europe”, 11/07/2008, Financial 

Times
■ McKittrick D, “Sarkozy puts on the charm in attempt to sway Irish”,
■ Lichfield J, “Sarkozy revels in Club Med 'bringer of peace' role”, 14/07/20008, 

The Independent
■ “France's opportunity”, 01/07/20008, The Independent 

Γαλλικός τύπος
Ο Γαλλικός τύπος αναφέρθηκε στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 

Γαλλικής Προεδρίας από το Nicolas Sarkozy στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (10/7/2008) 
και ιδιαίτερα στις θέσεις του Γάλλου Προέδρου για την Ε.Ε. Αναλυτικά, ο Nicolas 
Sarkozy προέτρεψε τους ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. να λένε τα ίδια πράγματα τόσο στις 
Βρυξέλλες όσο και στο εσωτερικό της χώρας τους. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Ευρώπη 
υπέφερε από έλλειψη συζήτησης, επισηραίνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να 
είναι ανεξάρτητοι αλλά δεν πρέπει να είναι αδιάφοροι, κάτι που εξηγεί τα ερωτήματα 
που έχει προκαλέσει η πολιτική των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο 
Nicolas Sarkozy εξέφρασε την ελπίδα να προτείνει μια λύση για το ιρλανδικό «όχι» στη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας είτε τον Οκτώβριο είτε το Δεκέμβριο. Σχολίασε ότι δεν 
υπάρχει άλλη Συνθήκη πέραν της Συνθήκης της Λισσαβώνας, αφού επιθυμούμε να 
συνεχιστεί η διεύρυνση. «Πρέπει να δείξουμε στους ευρωπαίους ότι η Ευρώπη μπορεί να 
τους προστατέψει, χωρίς να είναι προστατευτική». Αναφορικά με τις προτεραιότητες της
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Γαλλικής Προεδρίας, ο Nicolas Sarkozy χαρακτήρισε το περιβάλλον ως την απόλυτη 
προτεραιότητα. Ανέφερε μάλιστα ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει και ότι η 
Ευρώπη θα πρέπει να τους δείξει το δρόμο και να υιοθετήσει κατά τη διάρκεια των έξι 
μηνών της Προεδρίας της Γαλλίας το πακέτο για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές 
της Ε. Επιτροπής, ζητώντας από το ΕΚ να κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση 
απορρίπτοντας τις διαπραγματεύσεις με κάθε κράτος μέλος. Υποστήριξε, όμως, την 
εφαρμογή στα σύνορά ενός μηχανισμού προκειμένου οι ευρωπαϊκές εταιρείες που θα 
υπόκεινται στους κανόνες να μην μειονεκτούν σε σχέση με τις εταιρείες που παράγουν 
χωρίς να σέβονται τους κανόνες. Ο Γάλλος Πρόεδρος υπερασπίστηκε του «Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου» για τη μετανάστευση, παρουσιάζοντάς το ως «βασικό έγγραφο» της 
Γαλλικής Προεδρίας. Σχολίασε ότι η υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σημαίνει την 
έξοδο από τις εθνικές συζητήσεις όπου υπάρχουν τα δύο άκρα. Η λήψη αυτής της 
απόφασης θα είναι πολύ δύσκολη για τη Γαλλία. Αναφορικά με την άμυνα και τη 
σχετική συζήτηση, ο Γάλλος Πρόεδρος τα είκοσι-επτά κράτη μέλη να μοιράζονται την 
προσπάθεια που γίνεται και να σταματήσουν οι βιομηχανίες άμυνας να ανταγωνίζονται η 
μία την άλλη. Αναφορικά με την ΚΑΠ, ο Nicolas Sarkozy επεσήμανε ότι δεν είναι 
λογικό να περιορίσει η Ευρώπη την παράγωγή της, σε περίοδο ανόδου των τιμών και 
πείνας , εκφράζοντας την ελπίδα αναθεώρησης των επιχορηγήσεων.

Ο Γαλλικός τύπος αναφέρθηκε και στην κρίσιμη συνάντηση των υπουργών 
γεωργίας για να κλείσουν ορισμένα ζητήματα, αντικείμενο μακροχρόνιων 
διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ. Οι μεγάλοι γεωργικοί εξαγωγείς όπως είναι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και η Βραζιλία ζητούν τη μείωση των δασμών που επιβάλουν 
μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Ε.Ε. Σύμφωνα με το σχέδιο προς συμφωνία, οι πιο 
υψηλοί δασμοί θα μειωθούν περισσότερο, της τάξης του 54% κατά μέσο όρο για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Αναφορικά με τη Σύνοδο Κορυφής για τη Ένωση για η Μεσόγειο, ο Γαλλικός 
τύπος έκανε ιδιαίτερη μνεία στις δηλώσεις του Nicola Sarcozy ότι κοιτάμε μαζί προς το 
μέλλον, χωρίς να ξεχνάμε τίποτα από το παρελθόν (αναφερόμενος ιδιαίτερα στον πόνο 
του παρελθόντος). Υπογράμμισε ότι ο Αιγύπτιος Hosni Moubarak καθόταν δίπλα από 
τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ehud Olmert και τον Πρόεδρο της Συρίας Bachar al-Assad, 
καθισμένοι κατ’ αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Μεταξύ των δύο 
βρισκόταν ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas. Οι γαλλικές 
εφημερίδες αναφέρονται πάλι στο ότι η Μεσογειακή Ένωση οδήγησε σε ψυχρότητα τις 
σχέσεις Γ αλλίας -Γ  ερμανίάς και αναφέρθηκαν στο φόβο της Angela Merkel ότι αυτό το 
αρχικό σχέδιο του Nicolas Sarkozy, που αρχικά δεν αφορούσε παρά τις παράκτιες 
χώρες της Μεσογείου, δε θα αναδείκνυε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ταξίδι του Nicolas Sarcozy στην Ιρλανδία. 
Επισημάνθηκε ότι στόχος του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου της Ε.Ε. είναι να 
διασκεδάσει την εντύπωση ότι προσπαθεί να επιβάλει μια λύση. Σύμφωνα με δηλώσεις 
του, η Ιρλανδία χρειάζεται χρόνο για περισυλλογή μετά το όχι στο δημοψήφισμα της 12ης 
Ιουνίου και θα τον έχει. Στη σχετική ομιλία του καθησύχασε τους Ιρλανδούς ότι σε 
καμία περίπτωση δε θα τους επιβληθεί λύση από το εξωτερικό, υπογραμμίζοντας ότι η 
Γαλλία θα εργασθεί μαζί με την Ιρλανδία προς αυτό το σκοπό. Μετά το αρνητικό 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Νίκαιας το 2001, χρειάσθηκαν 
δεκαέξι μήνες για να βρεθεί τρόπος να ξαναψηφίσουν οι Ιρλανδοί. Σε εκείνη την 
περίπτωση, η συμμετοχή στο δημοψήφισμα ήταν μικρή (34%). Κατά συνέπεια, ήταν πιο
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εύκολο να βρεθεί ένα επιχείρημα για να πεισθούν οι Ιρλανδοί ψηφοφόροι να ψηφίσουν 
θετικά: η κυβέρνηση απομόνωσε το ζήτημα της ουδετερότητας ως κύριο λόγο για την 
απόρριψη της Συνθήκης της Νίκαιας. Όμως, αυτό δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση: η 
συμμετοχή ξεπερνάει το 53% και οι λόγοι απόρριψης της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
είναι διάφοροι και ανόμοιοι. Όπως υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Brian 
Cowen, θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις σε βάθος τόσο στο εσωτερικό της 
Ιρλανδίας όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε. Σύμφωνα, όμως, με δηλώσεις του υπουργού 
αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, Dick Roche, θα χρειασθεί πολύ χρόνος για την 
ανάλυση των αιτιών του «όχι». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δε θα μπορέσει να 
παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο.

Σε σχετικό άρθρο της η εφημερίδα Le Figaro επισημαίνει ότι το περιβάλλον του 
Γάλλου Προέδρου είναι ικανοποιημένο από το ταξίδι στην Ιρλανδία ενώ έγινε αναφορά 
και στο ταξίδι του Ιρλανδού Πρωθυπουργού στο Παρίσι το Σεπτέμβριο. Η εκπρόσωπος 
της Ένωσης των Ιρλανδών αγροτών Catherine Lascurettes δήλωσε ότι έχει ενθαρρυνθεί 
από τις δηλώσεις του Nicolas Sarkozy. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι Ιρλανδοί αγρότες 
υπολογίζουν στη Γαλλία για τον τερματισμό της «εκχώρησης» της ΚΑΠ στον ΠΟΕ.

■ Claire Ané, “Sarkozy espère proposer une solution au non irlandais dès octobre”, Le 
Monde, 10/7/2008.

■ Semo M., “Envoyé spécial à Dublin”, Liberation, 22/7/2008
■ Kovacs S., “Minitraité: Sarkozy laisse du temps à l'Irlande”, Le Figaro, 21/7/2008
■ “M. Hollande: la présidence française de l'UE doit donner une cohérence à l'Europe”, 

Propos recueillis Jean-Michel Normand, Le Monde, 30/6/2008.
■ Lequiller P., L'Europe en manque de politique, Le Monde, 9/7/2008.
■ “La Bible, le Coran et l'Europe” Propos recueillis par Henri Tincq, Le Monde, 

13/7/2008.
■ De Bresson H. & Ferenczi T., “La France s'engage à une présidence de l'Union 

concrète et dans l'action ”, Le Monde, 27/6/2008.

Γερμανικός τύπος
Επισημαίνεται από το Γερμανικό τύπο ότι ο Πρόεδρος Nicholas Sarkozy είχε 

επεξεργαστεί μια φιλόδοξη ατζέντα για την Προεδρία του, τώρα όμως θα πρέπει να 
δαπανήσει πολύ ενέργεια για να βρει λύση στο ιρλανδικό 'όχι'. Δεδομένο είναι ότι ο 
Sarkozy δεν θέλει να βάλει τέλος στη συνθήκη της Λισσαβώνας. Μετά από 
διαβουλεύσεις με το Δουβλίνο, στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτώβρίου θα πρέπει να 
παρουσιάσει μια πρόταση για την έξοδο από την κρίση. Η Γαλλία θα προσπαθήσει να 
πιέσει διακριτικά τους Ιρλανδούς να ξανασκεφτούν το «όχι» στη Συνθήκη. Ο Nicolas 
Sarcozy θέλει μια Ευρώπη κοντά στον πολίτη και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι 
θέσεις του για το θέμα του κλίματος και της ενέργειας. Για την ελάφρυνση των πολιτών 
ο Sarkozy προτείνει το πάγωμα του ΦΠΑ στο πετρέλαιο από ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
και πάνω, πρόταση που βρίσκει εντελώς αντίθετη την Γερμανία. Ευκολότερα θα είναι τα 
πράγματα για τον Γάλλο Πρόεδρο στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ο Nicolas 
Sarkozy έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει στο θέμα αυτό. Προωθεί ένα 'σύμφωνο 
για μετανάστευση' για μία ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Στόχος της Γαλλικής Προεδρίας, 
μεταξύ άλλων, είναι ο αναπροσανατολισμός της αγροτικής πολιτικής από το 2012. 
Επισημαίνεται ότι η Γαλλία, παραδοσιακή αγροτική δύναμη, βάζει στην ατζέντα και τον
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«διαγνωστικό έλεγχο» της κοινής αγροτικής πολιτικής. Θέλει όμως να τον υλοποιήσει με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίσει το εισόδημα του αγρότη και την αυτάρκεια της 
Ευρώπης σε τρόφιμα. Στην πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας ο Sarkozy προωθεί το 
σχέδιο για την "Ευρώπη της Άμυνας" με μία ευρωπαϊκή δύναμη 60.000 ανδρών. Για τον 
Πρόεδρο Sarkozy η Γ αλλία δεν πρέπει να είναι απλώς ένα ισότιμο μέλος του ΝΑΤΟ, 
αλλά και ένας ισότιμος συνομιλητής των Αμερικανών. Αυτό που θα επιθυμούσε ο 
Sarkozy είναι να επαναδιαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα 
στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα άμυνας και να διασφαλίσει ότι οι 
Ευρωπαίοι θα μπορούν να τακτοποιούν τις υποθέσεις τους χωρίς την παρέμβαση των 
Αμερικανών. Η Γαλλική Προεδρία έχει δύο βασικές φιλοδοξίες. Πρώτον, να αποδείξει 
ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει σε βασικά θέματα, στα οποία έμεινε πίσω τα 
τελευταία δέκα χρόνια, όπως η ευρωπαϊκή άμυνα, η μεταναστευτική πολιτική, η 
ενεργειακή ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, να συνεχίσει τη 
διαδικασία επικύρωσης για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Βασική προτεραιότητα για τη 
Γαλλική Προεδρία είναι καί η ίδρυση της Μεσογειακής Ένωσης.

Ο Γ ερμανικός τύπος αναφερόμενος στη Σύνοδο για την Ένωση για τη Μεσόγειο 
επεσήμανε ότι ο Nicolas Sarkozy ήθελε να αποκλείσει του βόρειους εταίρους από την 
Μεσογειακή Ένωση και να δώσει ξεχωριστή θεσμική υπόσταση στο νέο του 
δημιούργημα. Ο Γάλλος Πρόεδρος, αμέσως μετά την εκλογική του νίκη το 2007, είχε 
δηλώσει το όραμά του για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Η κοινότητα αυτή, σύμφωνα με 
το πρωταρχικό σχέδιο του Nicolas Sarkozy, θα έπρεπε να αποτελείται από τις 
μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. και τις βόρειες χώρες της Αφρικής. Τα σχέδια του Γάλλου 
Προέδρου σκόνταψαν στη δυσπιστία της Ε.Ε. γιατί η Ένωση έχει ήδη τη δική της 
μεσογειακή πολιτική. Δυσπιστία όμως υπήρξε και από τη πλευρά της Γερμανίας, όταν η 
Angela Merkel διαισθάνθηκε ότι παραγκωνίζεται η Γερμανία επειδή δεν είναι 
μεσογειακή χώρα. Η Καγκελάριος ξεκαθάρισε από νωρίς τη θέση της λέγοντας ότι 
πρόκειται για ένα καθήκον που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, το σχέδιο του 
Sarkozy μετονομάστηκε σε Ένωση για τη Μεσόγειο, που περιλαμβάνει και τις 27 χώρες 
μέλη τη Ε.Ε. Παρά την πανηγυρική ατμόσφαιρα, ο νέος θεσμός έγινε δεκτός από την ΕΕ 
χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό.
■ Christoph Β. Schilt, “Die Top-Themen des französischen EU-Vorsitzqs”, Die Welt, 

1/7/2008
■ Petra Pinzier, “Unser Mittelmeer”, Die Zeit, 10/7/2008
■ “Merkel setzt nach Streit mit Sarkozy auf Mittelmeerunion”, Die Welt, 13/7/2008
■ “Ireland verbittet sich Sarkozys Forderung”, Der Spiegel, 16/7/2008
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.
(Για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

Επιλογή από ευρύτερο κείμενο που παραδόΟηκε το Μάρτιο 2008 (θ’ τριμηνιαίο 
δελτίο). Την ομάδα έργου συντονίζει ο Νίκος Κουτσιαράς.

Παγκόσμιο οικονομικό πανόραμα (αναθεώρηση), World Economic Outlook 
Update, 29/1/2008,5

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2008, 
αναμένεται να μειωθεί από 4,9% (τέταρτο τρίμηνο 2007) σε 4,1%, εξαιτίας, κυρίως, της 
χρηματοοικονομικής κρίσης. Το τελευταίο τρίμηνο του 2007 επιβραδύνθηκε σημαντικά 
ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, ενώ παράλληλα, μειώθηκαν η 
δραστηριότητα στη στεγαστική και την κατασκευαστική αγορά, η απασχόληση και η 
κατανάλωση. Επίσης, επιβράδυνση σημείωσε και η ιαπωνική οικονομία, εξαιτίας των 
αυστηρότερων μέτρων που ισχύουν στην κατασκευαστική αγορά, αλλά και τις δυσμενείς 
εκτιμήσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για την πορεία της οικονομίας. 
Αντίθετα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, κυρίως, η Κίνα και η Ινδία, συνέχισαν να 
αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, παρά τη μικρή μείωση των εξαγωγών τους. Οι 
οικονομίες αυτές ωφελήθηκαν από την αύξηση της εσωτερικής ζήτησής τους, την 
επεκτατική μακροοικονομική πολιτική και την αύξηση των τιμών των τροφίμων και της 
ενέργειας.

Ο ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και στις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, παρά την 
αύξηση του πληθωρισμού, ακολούθησε πολιτική μείωσης των επιτοκίων, προκειμένου 
να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, πολιτική τόνωσης ακολουθήθηκε στην 
ευρωζώνη και την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, θα 
μειωθεί από 4,9% το τελευταίο τρίμηνο του 2007 σε 4,1% το πρώτο τρίμηνο του 2008. Ο 
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα μειωθεί από 2,2% το 2007 σε 
1,5% το 2008. Στην ευρωζώνη, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ του τελευταίου 
τριμήνου του 2006 και του τελευταίου τριμήνου του 2007 ήταν 2,3%, ενώ μεταξύ του 
τέταρτου τριμήνου του 2007 και του τέταρτου τριμήνου του 2008 αναμένεται να μειωθεί 
στο 1,3%. Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, στη ζώνη του ευρώ, 
αναμένεται να μειωθεί από 2,6% το 2007 σε 1,6%, το 2008.

Ο βασικότερος κίνδυνος της παγκόσμιας οικονομίας είναι η χρηματοοικονομική 
κρίση, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική ζήτηση στις ανεπτυγμένες 
οικονομίες και να επεκταθεί και στις αναπτυσσόμενες, καθώς η ανάπτυξή τους 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισροές κεφαλαίων. Επίσης, οι νομισματικές αρχές θα 
πρέπει να επιτύχουν ένα καλύτερο μίγμα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα οι πληθωριστικές πιέσεις και η επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας σε μια περίοδο που αναμένεται μείωση του ρυθμού 
αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

5 http://www.imf.Org/extemal/pubs/ft/weo/2008/update/01/index.htm
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Παρά τις συντονισμένες ενέργειες των κεντρικών τραπεζών, τα προβλήματα των 
χρηματοοικονομικών αγορών οφείλονται, κυρίως, στα σύνθετα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, την επιδείνωση των στοιχείων των ισολογισμών των χρηματοοικονομικών 
εταιρειών και την αβεβαιότητα του συστήματος. Επίσης, στη δυτική Ευρώπη, είναι 
ορατό το ενδεχόμενο της μείωσης του ρυθμού αύξησης της πίστωσης, αλλά και της 
ποιότητάς της. Σημειώνεται, ακόμη, ότι έχουν υπερτιμηθεί πολλά περιουσιακά στοιχεία 
στη στεγαστική αγορά.

Πίνακας 1:
Ρυθμοί Οικονομικής Ανάπτυξης

2005 2006 2007 2008 Μεταβολή
2006 Q4
2007 Q4

Μεταβολή
2007 Q4
2008 Q4

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4,4 5,0 4,9 4,1 9 9

ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

2,5 3,0 2,6 1,8 2,6 1,5

ΡΥΘΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΑ
3,1 2,9 2,2 1,5 2,6 0,8

ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

1,5 2,8 2,6 1,6 2,3 1,3

ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ

1,9 2,4 1,9 1,5 1,2 1,6

ΡΥΘΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΛΩΝ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

3,2 3,7 3,8 2,8 3,9 2,9

ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

7,0 7,7 7,8 6,9 9 9

Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, η επιχειρηματική πίστη αναπτύχθηκε με ταχείς 
ρυθμούς το πρώτο εξάμηνο του 2007. Το κόστος δανεισμού των λιγότερο κερδοφόρων 
επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η πρόσβασή 
τους σε δανειακά κεφάλαια.

Η επιδείνωση στοιχείων των ισολογισμών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
είχε ως αποτέλεσμα αφενός την αναζήτηση κεφαλαίων αφετέρου τη μείωση των 
μερισμάτων προς τους μετόχους τους. Ο ρόλος των εποπτικών αρχών και των κεντρικών 
τραπεζών είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κρίση. Η στενότερη 
συνεργασία τους σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανταλλαγή πληροφοριών και η χρήση κοινών 
εργαλείων μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών μηχανισμών θα 
συμβάλει στην εκτόνωση της κρίσης.

http://www.imf.Org/extemal/pubs/ft/weo/2008/update/01/index.htm
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• 1/7/2008: Το ΕΚΕΜΕ σε συνεργασία με το ΕΕΕΠ του Πανεπιστημίου διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα: «Η Τουρκία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή προοπτική και την 
εσωτερική αποσταθεροποίηση». Ομιλητές (αλφαβητικά): Γεώργιος Γλυνός, τ.στέλεχος 
της Ε.Ε., Δημήτρης Δημητριάδης, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, εταίρος του ΕΚΕΜΕ, Κώστας Ζέπος, Πρέσβυς ε.τ., Πάνος Καζάκος, 
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος ΔΣ ΕΚΕΜΕ, Δημήτρης Κατσούδας, Γ. 
Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθανάσιος Κοτσιαρός, 
ερευνητής ΕΕΕΠ, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος της Eurobank, εταίρος του 
ΕΚΕΜΕ, Χρήστος Τριαντόπουλος, ερευνητής ΕΕΕΠ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο 
γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αθήνα

• 3-5/7/2008: Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων διοργάνωσε συνέδριο με θέμα «The 
Intégration of Western Balkans into the Euroatlantic Structures», Ύδρα. 
Πληροφορίες: http://www.idis.gr/GR/index gr.htm

• 7-9/7/2008: H Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) και το 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) σε συνεργασία με την 
TEPSA διοργάνωσαν την 16η Annual European Summer Academy στις Σπέτσες με θέμα 
“Normative Power Europe”.

Call for Papers

METU (Ankara) and ELIAMEP (Athens) are coorganizing a workshop on political 
parties and public policies in Southern Europe with particular emphasis on Greece, Italy 
and Turkey which is going to take place in March 2009 in Florence and Montecatini 
Terme, Italy. The workshop is convened in the context of the "Mediterranean Meetings 
2009", which is a set of loosely connected social science and humanities workshop, 
focusing on the Mediterranean (including North Africa, the Middle East, Eastern 
Mediterranean, Southern and Southeastern Europe). The workshop, which bears the 
number Workshop no. 19, is competitive and presupposes a selection of participants on 
the basis of applications (i.e., paper abstracts). Deadline for the submission of paper 
proposals: 1 September 2008. www.iue.it/RSCAS/Research/Mediterranean/mrm2009/ 
pdf/MRM2009-Paperscall.pdf.
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