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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΕΕΕΠ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε 
το Νοέμβριο του 2002 βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 278/2002 στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός 
Πανεπιστημίου διατηρώντας, ωστόσο, ευρεία διοικητική και οικονομική 
αυτονομία.

Το Εργαστήριο στοχεύει τόσο στην εξειδικευμένη μελέτη και διακλαδική 
προσέγγιση του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης όσο και στην 
προώθηση του διαλόγου σε επιστημονική βάση. Έχει ως αποστολή 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, τη 
συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και επιμόρφωσης προσωπικού, την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την οργάνωση σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης

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

Δούση, Ν. Κουτσιαράς.
Με το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

Μηνιαία Έκδοση
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Εκδότης (& Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου): Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης, 

Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.

Συντακτική ομάδα: Δρ. Αννα Βαλλιανάτου (& υπεύθυνη σύνταξης), Δρ. Μαρίνα Πετρέλλη 
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν η Νίκη Κούκα και η Μαρία Παπαδοπούλου 
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Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η σημασία της μείωσης του χρέους της χώρας μας»

Η μείωση του ελληνικού χρέους, μέσω της ανταλλαγής ομολόγων με 

ευρωπαϊκή εγγύηση, αποτελεί μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη, η οποία θα 

αποτυπωθεί θετικά στο πλαίσιο των σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να ανακτηθεί ένα μέρος της εμπιστοσύνης 

των διεθνών αγορών προς την Ελλάδα και ταυτόχρονα να παγιωθεί περισσότερο 

η πεποίθηση στην ικανότητα της Ευρωζώνης να ανταποκριθεί με επιτυχία στα 

προβλήματα που έχουν οι περιφερειακές χώρες της.

Η ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων που πραγματοποιείται με 

επιτυχία, όπως φαίνεται σήμερα, θα απαλλάξει την ελληνική οικονομία από ένα 

βάρος περίπου 100 δις ευρώ από το σύνολο των 360 δις ευρώ και κυρίως από 

μια ετήσια δαπάνη της τάξης των 3-4 δις. ευρώ για την πληρωμή των τόκων των 

δανείων. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για μεγαλύτερη 

δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή θα αποφευχθούν ακόμα μεγαλύτερες θυσίες 

από τους Έλληνες πολίτες και θα συμβάλει στην αύξηση της παροχής 

ρευστότητας από τις τράπεζες στην ελληνική οικονομία.

Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι και η μελλοντική κυβέρνηση θα 

εφαρμόσει όσα έχουν συμφωνηθεί στο 2ο Μνημόνιο και ότι η ελληνική διοίκηση 

θα μπορέσει επιτέλους να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές 

αλλαγές και ότι, τέλος, η ελληνική κοινωνία θα καταφέρει να σηκώσει το 

τεράστιο βάρος της μείωσης των εισοδημάτων, που γίνεται περισσότερο 

αβάσταχτο ιδίως όσον αφορά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ενδιάμεσες προβλέψεις: η ευρωζώνη 
σε ήπια ύφεση με σημάδια 
σταθεροποίησης1 *

Η απροσδόκητη στασιμότητα της 
ανάκαμψης στα τέλη του 2011 
αναμένεται να επεκταθεί στα δύο πρώτα 
τρίμηνα του 2012. Ωστόσο, η μέτρια 
ανάπτυξη αναμένεται να επιστρέψει στο 
δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ το 2012 προβλέπεται 
τώρα να παραμείνει αμετάβλητη στην ΕΕ 
(0,0%) και να μειωθεί κατά 0,3% στη 
ζώνη του ευρώ. Εξακολουθεί να 
υφίσταται μεγάλη αβεβαιότητα ενώ οι 
εξελίξεις στις επιμέρους χώρες 
παραμένουν άνισες. Η πρόβλεψη για τον 
πληθωρισμό το 2012 έχει αναθεωρηθεί 
ελαφρώς προς τα άνω σε σύγκριση με το 
φθινόπωρο, λόγω των επίμονα υψηλών 
τιμών της ενέργειας και των αυξήσεων 
των έμμεσων φόρων. Βρίσκεται τώρα 
στο 2,3% στην ΕΕ και 2,1% στη ζώνη 
του ευρώ.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
για τις Οικονομικές και Νομισματικές 
Υποθέσεις Olli Rehn δήλωσε: 
«Μολονότι η ανάπτυξη διακόπηκε, 
βλέπουμε σημάδια σταθεροποίησης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Το οικονομικό 
αίσθημα είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα 
αλλά οι πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές μειώνονται. Έχουν ήδη ληφθεί 
πολλά από τα μέτρα που ήταν 
απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για 
αειφόρο ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Λαμβάνοντας

1 http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/
archives/news 20120223-5 el.htm

αποφασιστικά μέτρα μπορούμε να 
ανακάμψουμε και να περάσουμε από την 
σταθεροποίηση στην ανάπτυξη και στην 
δημιουργία θέσεων εργασίας.»
Η πρόβλεψη ανάπτυξης για την ΕΕ και 
τη ζώνη του ευρώ αναθεωρήθηκε προς 
τα κάτω

Στο πλαίσιο της φθίνουσας 
αναπτυξιακής δυναμικής και της 
συνεχιζόμενης χαμηλής αυτοπεποίθησης, 
το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να 
παραμείνει αμετάβλητο στην ΕΕ (0,0%) 
και να συρρικνωθεί κατά 0,3% στη ζώνη 
του ευρώ το 2012. Πρόκειται για 
αναθεώρηση προς τα κάτω κατά 0,6% 
στην ΕΕ και 0,8% στη ζώνη του ευρώ σε 
σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις 
της 10ης Νοεμβρίου 2011. Από την 
εξέταση της επικρατούσας κατάστασης 
στα επιμέρους κράτη μέλη προκύπτει ότι 
οι αναπτυξιακές αποκλίσεις μεταξύ τους 
παραμένουν σοβαρές. Το 2012, η αύξηση 
του ΑΕΠ αναμένεται να είναι αρνητική 
σε εννέα χώρες, στάσιμη σε μια και 
θετική σε δεκαεπτά. Η υψηλότερη 
ανάπτυξη θα σημειωθεί στη Λετονία, τη 
Λιθουανία και την Πολωνία και η 
χαμηλότερη στην Ελλάδα και στην 
Πορτογαλία.
Προοπτικές της εγχώριας και της 
παγκόσμιας ζήτησης

Οι προοπτικές επηρεάζονται από 
τη χαμηλότερη υποστήριξη που παρέχει 
η παγκόσμια οικονομία λόγω της 
συνεχιζόμενης εξασθένησης της 
παγκόσμιας ζήτησης που έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στις καθαρές εξαγωγές. Η 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων της ΕΕ 
και των καταναλωτών εξακολουθούν να 
παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, 
μολονότι σημειώθηκε πρόσφατα μικρή 
βελτίωση επειδή ο χρηματοπιστωτικός
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τομέας εμφάνισε σημεία
σταθεροποίησης. Η εφαρμογή
αξιόπιστων πολιτικών σε ευάλωτες 
χώρες και η ολοένα μεγαλύτερη 
αναγνώριση ότι επιτυγχάνεται σταθερή 
πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση 
της κρίσης των κρατικών χρεών 
συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των 
αγορών. Η άποψη ότι οι κίνδυνοι λόγω 
των κρατικών χρεών είναι μεγάλοι έχει 
κάπως μετριαστεί πρόσφατα για 
ορισμένες χώρες, αλλά οι διαφορές 
επιτοκίου των κρατικών ομολόγων των 
πλέον αξιόπιστων σε σχέση με τις 
λιγότερο αξιόπιστες χώρες παραμένουν 
μεγάλες ενώ οι πιστωτικοί όροι για τον 
ιδιωτικό τομέα έχουν καταστεί 
αυστηρότεροι. Μολονότι η ευρύτερη 
οικονομική κατάσταση της αγοράς στην 
ΕΕ παραμένει εύθραυστη και η 
αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει 
αρνητικά σε μεγάλο βαθμό τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και την κατανάλωση, ο 
κίνδυνος της πιστωτικής κρίσης έχει 
μειωθεί, κυρίως χάρη στα μέτρα για την 
ενίσχυση της ρευστότητας που έλαβε η 
ΕΚΤ. Παράλληλα, δεδομένης της 
υποτονικής ζήτησης, δεν αναμένεται οι 
πιστωτικές συνθήκες να περιορίσουν τις 
επενδύσεις και την κατανάλωση για το 
χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι 
παρούσες προβλέψεις. Εν γένει 
αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης καθώς και ανάκαμψη των 
επενδύσεων και της κατανάλωσης το 
δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Ο πληθωρισμός περιορίζεται αλλά πολύ 
σταδιακά

Συνεπεία των επίμονα υψηλών 
τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός 
παρέμεινε υψηλότερος από τις 
προβλέψεις του φθινοπώρου. Με το 
δομικό πληθωρισμό να έχει 
σταθεροποιηθεί περίπου στο 2% και τις 
πρόσφατες αυξήσεις των έμμεσων φόρων

να παρεμποδίζουν την ταχύτερη μείωση 
των πιέσεων στις τιμές, ο πληθωρισμός 
ΕνΔΤΚ μειώθηκε σταδιακότερα του 
αναμενομένου. Αντανακλώντας την
προβλεπόμενη εξασθένηση της
οικονομικής δραστηριότητας, ο
πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει 
να μειώνεται αργά κατά την περίοδο που 
αφορούν οι παρούσες προβλέψεις. Για το 
2012 συνολικά, ο πληθωρισμός ΕνΔΤΚ 
εικάζεται πλέον ότι θα ανέλθει σε 2,3% 
στην ΕΕ και σε 2,1 % στη ζώνη του ευρώ. 
Αξιολόγηση κινδύνου

Εν μέσω της παρατεινόμενης 
αβεβαιότητας, εντείνονται οι κίνδυνοι 
που απειλούν τις προοπτικές ανάπτυξης 
της Ε.Ε. το 2012. Η επιδείνωση της 
κρίσης των κρατικών χρεών, αν 
προκαλούσε τελικά πιστωτική κρίση και 
κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης, θα 
συνεπαγόταν πιθανότατα βαθιά και 
παρατεταμένη ύφεση. Στις ενδεχόμενες 
ανοδικές ωστικές δυνάμεις για το ΑΕΠ 
συμπεριλαμβάνονται η ισχυρότερη της 
αναμενόμενης ανάκαμψη της 
εμπιστοσύνης και η σθεναρότερη 
παγκόσμια ζήτηση, που θα μπορούσαν 
να απορρέουν π.χ. από μια 
σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων 
στις ΗΠΑ. Όσον αφορά τον 
πληθωρισμό, οι κίνδυνοι φαίνονται 
συνολικά ισορροπημένοι, με ενδεχόμενες 
μεγάλες καθοδικές πιέσεις σε περίπτωση 
μεγαλύτερης της αναμενομένης 
συρρίκνωσης του ΑΕΠ, με συνακόλουθη 
συμπίεση της δυναμικής των τιμών. 
Αντίθετα οι διαταραχές του εφοδιασμού 
με πετρέλαιο, λόγω των γεωπολιτικών 
εντάσεων και της εντονότερης της 
αναμενόμενης ζήτησης από τις 
αναδυόμενες αγορές, θα μπορούσαν να 
τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό των 
τιμών των βασικών εμπορικών αγαθών.

http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/
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Η πρώτη συνάντηση των φίλων της 
Συρίας: διάσπαση στο εσωτερικό της 
ομάδας.2

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας 
των Φίλων της Συρίας φανέρωσε τις 
διαιρέσεις στο εσωτερικό της ομάδας 
καθώς και μεταξύ των ηγετών της 
αντιπολίτευσης της Συρίας.
Αξιωματούχοι και υπουργοί από 60 
χώρες (χώρες της Αφρικής, αραβικές 
χώρες, ασιατικές χώρες, χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και χώρες του 
ΝΑΤΟ) συναντήθηκαν στην Τύνιδα στις 
24 Φεβρουάριου 2012 για να 
συζητήσουν τη δράση τους αναφορικά με 
θρησκευτικό πόλεμο στη Συρία. Μια 
βασική ομάδα «χωρών» - η Αίγυπτος, η 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ε.Ε., 
η Γαλλία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, 
η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι 
ΗΠΑ - συνέταξαν μια επίσημη δήλωση 
στο όνομα του συνασπισμού, στην οποίο 
επαναλάμβαναν το περιεχόμενο του 
σχεδίου ψηφίσματος του Οργανισμού 
των Ηνωμένων Εθνών (στο οποίο είχαν 
ασκήσει βέτο η Κίνα και η Ρωσία.). 
Σύμφωνα με τη δήλωση, ο ηγέτης της 
Συρίας Bashar Al-Assad πρέπει να 
παραιτηθεί και να διεξαχθούν εκλογές 
υπό την εποπτεία του Αραβικού 
Συνδέσμου. Στη δήλωσή τους οι 
συμμετέχουσες χώρες έκαναν έκκληση 
για την επιβολή οικονομικών και 
διπλωματικών κυρώσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Δεν ενέκριναν, όμως, μια 
στρατιωτική επέμβαση και δεν 
αναγνώρισαν το Εθνικό Συμβούλιο της 
Συρίας (SNC), μια ομάδα της 
αντιπολίτευσης, ως νέα κυβέρνηση της 
χώρας, αποκαλώντας το ως «έναν» αλλά 
όχι «τον» νόμιμο εκπρόσωπο του 
αντιπολιτευόμενου κινήματος. Οι

2 Ελεύθερη μετάφραση του σχολίου του Α. 
Rettman, “Chaotic meeting exposes divisions 
on Syria”, Euobserver, 25/2/2012.

εκπρόσωποι της ομάδας συμφώνησαν να 
συναντηθούν και πάλι στην Τουρκία τον 
Μάρτιο και, αργότερα, στη Γ αλλία.

Ένας διπλωμάτης της Ε.Ε. στην 
Τύνιδα χαρακτήρισε τη συνάντηση 
«χαοτική», με τους υπουργούς να 
πηγαινοέρχονται και με τη διεξαγωγή 
πολλών διμερών συνομιλιών. 
Επισημαίνεται, μάλιστα ότι ορισμένες 
αντιπροσωπείες χωρών της Ε.Ε. 
αποχώρησαν νωρίς λόγω άλλων 
υποχρεώσεων. Ο Σαουδάραβας υπουργός 
Εξωτερικών Saud Faisal δήλωσε ότι οι 
Φίλοι της Συρίας θα πρέπει να στείλουν 
όπλα στους αντάρτες: «Νομίζω ότι θα 
ήταν μια εξαιρετική ιδέα ... γιατί πρέπει 
να προστατεύσουν τον εαυτό τους». 
Επιπλέον, το Κατάρ και η Τυνησία 
ζήτησαν οι αραβικές χώρες να στείλουν 
στρατεύματα. Ο Βρετανός υπουργός 
Εξωτερικών William Hague απέκλεισε 
την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Η 
Γαλλία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ δεν 
εξέφρασαν καμία γνώμη σχετικά. Από 
την πλευρά τους, οι αντιπρόσωποι του 
Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας 
δήλωσαν απογοητευμένοι από το 
αποτέλεσμα της συνάντησης. Επιπλέον, 
στη δική τους δήλωση πρόσθεσαν τα 
ακόλουθα: «Οι Φίλοι της Συρίας δεν θα 
πρέπει να αποτρέψουν άλλες χώρες από 
το να βοηθήσουν την αντιπολίτευση της 
Συρίας με την παροχή στρατιωτικών 
συμβούλων, συμβούλων εκπαίδευσης και 
όπλων.

Επισημαίνεται ότι μια αντίπαλη 
ομάδα της αντιπολίτευσης στη Συρία, η 
Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για τη 
Δημοκρατική Αλλαγή, μποϊκόταρε την 
προαναφερθείσα συνάντηση. Κατηγόρη
σε ότι το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας 
τυγχάνει προτιμησιακής μεταχείρισης και 
ότι τα «γεράκια» χρησιμοποιούν τη 
σύσκεψη για να νομιμοποιήσουν τη 
στρατιωτική δράση. Η Κίνα και η Ρωσία, 
επίσης, αρνήθηκαν να στείλουν
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αντιπροσώπους στην Τυνησία ως ένδειξη 
της συνεχιζόμενης στήριξής τους στον 
ηγέτη της Συρίας Bashar Al-Assad. 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της 
Ε.Ε., καθώς η διάσπαση είναι εμφανής 
ακόμη και στο εσωτερικό της Ένωσης, 
δεν ήταν σωστό να πραγματοποιηθεί η 
συνάντηση στην Τύνιδα, τη συμβολική 
γενέτειρα της Αραβικής άνοιξης, διότι 
δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση 
ότι ο θρησκευτικός πόλεμος στη Συρία 
έχει κοινά στοιχεία με το δημοκρατικό 
κίνημα της αραβικής Άνοιξης. Επιπλέον, 
υποστηρίχθηκε ότι η στήριξη της Ε.Ε. σε 
μια διαδικασία μετάβασης στη Συρία υπό 
την ηγεσία του Αραβικού Συνδέσμου 
έχει ενδυναμώσει την αίσθηση της 
πολιορκίας του καθεστώτος Assad, 
επειδή ο Αραβικός Σύνδεσμος 
κυριαρχείται από το Κατάρ και τη 
Σαουδική Αραβία, δύο σουνιτικές 
δυνάμεις, μακροχρόνιοι εχθροί του 
καθεστώτος των Αλαουιτών 
Μουσουλμάνων του Assad.

Οι υπουργοί εξωτερικών της Ε.Ε. 
πρόκειται να επιβάλουν περαιτέρω 
κυρώσεις κατά του καθεστώτος του 
Bashar Al-Assad. Σύμφωνα με 
διπλωματικές πηγές, η Ένωση θα 
προσθέσει επτά μέλη του καθεστώτος 
στη «μαύρη λίστα» της Ε.Ε. ενώ θα 
αποσύρει ένα από τα υπάρχοντα 
ονόματα. Επιπλέον, θα συμπεριληφθεί 
στη «μαύρη λίστα» της Ε.Ε. η Κεντρική 
Τράπεζα της Συρίας, θα απαγορευθεί 
στις χώρες της Ε.Ε. να δέχονται 
εμπορικά αεροπλάνα από τη Συρία στα 
αεροδρόμιά τους και να διεξάγεται 
εμπόριο χρυσού και πολύτιμων λίθων. 
Επισημαίνεται ότι η συνοδευτική 
δήλωση της Ε.Ε. θα εγκρίνει τη δήλωση 
της Τύνιδας και θα αποδοκιμάζει τη 
σφαγή αμάχων στην πόλη Homs. Θα 
ζητά από τη Συριακή αντιπολίτευση να 
σχηματίσει ένα ενωμένο μέτωπο και να 
σέβεται τα δικαιώματα όλων των

μειονοτήτων εν μέσω αναφορών ότι οι 
σουνίτες μουσουλμάνοι αντάρτες 
διαπράττουν φρικαλεότητες κατά των 
Αλαουιτών κρατουμένων.

Herman Van Rompuy: τα εθνικά 
κοινοβούλια είναι ευρωπαϊκοί θεσμοί.3

Σύμφωνα με δήλωση του Herman 
Van Rompuy, Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε 
συγκέντρωση των μελών του 
Ευρωπαϊκού και των εθνικών 
κοινοβουλίων με θέμα την οικονομική 
πολιτική της Ένωσης (27/2/2012), το 
γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι 
επιφορτισμένα με την έγκριση σχεδίων 
διάσωσης και με την έγκριση των 
εθνικών προϋπολογισμών και των 
πολιτικών για την αγορά εργασίας (οι 
οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη 
σταθερότητα της ευρωζώνης) τα καθιστά 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 
«Παλαιότερα, με λίγη υπερβολή, θα 
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπήρχε σε έναν 
πλανήτη και οι εθνικές πολιτικές σε έξι, 
εννέα, δώδεκα, δεκαπέντε άλλους 
πλανήτες. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Η 
δύσκολη και επώδυνη κρίση του χρέους, 
αποσαφηνίζει το γεγονός ότι η Ένωση 
είναι το «εμείς». Ο Herman Van Rompuy 
επεσήμανε ότι οι αποφάσεις ενός εθνικού 
κοινοβουλίου - είτε είναι στη Γερμανία, 
την Ιρλανδία, τη Σλοβακία ή την 
Πορτογαλία - τώρα παρακολουθούνται 
από όλη την Ευρώπη, όταν πρόκειται για 
την έγκριση πακέτων διάσωσης που 
χρηματοδοτούνται από τους
φορολογούμενους ή τη θέσπιση μέτρων 
για τη μείωση του ελλείμματος. Ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

3 Ελεύθερη μετάφραση του Σχολίου της 
Valentina Pop, “Van Rompuy: National 
parliaments are EU institutions”, 28/2/2012, 
euobserver
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υποστήριξε ότι «αν όχι τυπικά 
τουλάχιστον από πολιτικής άποψης, όλα 
τα εθνικά κοινοβούλια έχουν γίνει, κατά 
κάποιο τρόπο, ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα».

Η εξέλιξη αυτή είναι σε βάρος της 
εθνικής κυριαρχίας. «Τα εθνικά 
κοινοβούλια διατηρούν τη
δημοσιονομική κυριαρχία τους, 
τουλάχιστον για όσο διάστημα οι εθνικές 
πολιτικές δεν απειλούν την οικονομική 
σταθερότητα του συνόλου. Για να 
αποφευχθεί αυτό, οι χώρες με 
υπερβολικό έλλειμμα θα συνάψουν μια 
«τελική σύμβαση» με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να μειωθεί το έλλειμμα 
κάτω από το ανώτατο όριο του 3% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αλλά 
τα ελλείμματα δεν είναι ο μόνος τομέας 
στον οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 
τόσο την Ε.Ε. όσο και τα κράτη μέλη: οι 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις, για 
παράδειγμα στην αγορά εργασίας, 
«έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τον Herman Van 
Rompuy, η Ε. Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη της ευρωζώνης πρέπει να 
ενημερώνονται πριν από την έκδοση 
οποιοσδήποτε φορολογικής ή μεγάλης 
μεταρρύθμισης της οικονομικής 
πολιτικής με πιθανές δευτερογενείς 
επιδράσεις, έτσι ώστε να καθίσταται 
δυνατή η εκτίμηση των πιθανών 
επιπτώσεων στο σύνολο της ευρωζώνης. 
Είναι ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων 
να «προσαρμοστούν» στη νέα αυτή 
κατάσταση. Ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προέτρεψε τα 
μέλη των εθνικών κοινοβουλίων να 
συνομιλούν με τους ομολόγους τους από 
τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
«Ως εξωτερικός παρατηρητής, έχω 
μερικές φορές την εντύπωση ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά

κοινοβούλια ζουν σε διαφορετικούς 
κόσμους: το πρώτο πάντα ασκεί πίεση 
για μεγαλύτερη ολοκλήρωση ενώ τα 
δεύτερα επικεντρώνονται στα εγχώρια 
ζητήματα πατώντας φρένο». Η κρίση 
έχει επιφέρει ένα νέο επίπεδο 
αλληλεξάρτησης και συνεργασίας, 
τόνισε ο Herman Van Rompuy, 
συνοψίζοντας το επιχείρημά του με τη 
φράση «Η Ευρώπη είναι εσωτερική 
πολιτική».

Συνάντηση του ECOFIN στις 21 
Φεβρουάριου: τα κύρια πορίσματα4

Το Συμβούλιο κατέληξε σε μια 
γενική προσέγγιση σχετικά με δύο σχέδια 
κανονισμών που στοχεύουν στην 
περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης στην ευρωζώνη. Οι 
προτάσεις προβλέπουν την καλύτερη 
παρακολούθηση των δημοσιονομικών 
πολιτικών των χωρών της Ευρώπης και 
την ενισχυμένη εποπτεία των κρατών 
μελών της ευρωζώνης που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή 
ζητούν οικονομική βοήθεια. Η Προεδρία 
ξεκινά διαπραγματεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να 
καταστεί δυνατή η έκδοση των δύο 
κανονισμών κατά την πρώτη ανάγνωση. 
Το Συμβούλιο εξέδωσε έναν κανονισμό 
για την εναρμόνιση των κανόνων για τις 
πωλήσεις και τις συμφωνίες ανταλλαγής 
των αθετημένων υποχρεώσεων. Ο 
κανονισμός εισάγει κοινές απαιτήσεις 
διαφάνειας και εναρμονίζει τις εξουσίες 
που μπορούν να αποκτήσουν οι 
ρυθμιστικές αρχές σε εξαιρετικές 
περιστάσεις. Η έκδοση του κανονισμού 
ακολουθεί μια συμφωνία με το

4 Μετάφραση από την ομάδα του δελτίου της 
Σύνοψης των Συμπερασμάτων του 3148th 
Council meeting, Economic and Financial 
Affairs, Brussels, 21 February 2012
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που 
επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Στα Συμπεράσματά του (τα οποία 
θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
Εξάμηνο του τρέχοντος έτους) το 
Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή 
καθοδήγησης προς τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση των
μακροοικονομικών και δημοσιονομικών 
προκλήσεων.
Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέδωσε:
■ Μια οδηγία εξαίρεσης των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων από λογιστικές 
και οικονομικές υποχρεώσεις.

■ Μια Σύσταση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την 
απαλλαγή για την εκτέλεση του 
γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. 
για το 2010.

■ Συμπεράσματα για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου 
για τις διαπραγματεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2013.

■ Συμπεράσματα σχετικά με την 
παρακολούθηση της διάσκεψης του 
ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που 
πραγματοποιήθηκε στο Durban στο 
τέλος του 2011.

8° ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
«Βουλευτικό» 24-27 Μαΐου 2012

Το 8ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου διοργανώνεται από το 2005 στο 
Ναύπλιο, στον ιστορικό χώρο της πρώτης «Βουλής των Ελλήνων». Όσοι επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο 8ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου καλούνται να αποστείλουν 
πρόταση παρουσίασης με το θέμα της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή 
διπλωματικής εργασίας και σύντομη παρουσίαση του θέματος (350 λέξεις -1 σελίδα) έως 
την 6η Απριλίου 2011.

Η αποστολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο ekekdaad@gmail.com και 
κοινοποίηση στο sperrak@panteion.gr. λ

http://des.panteion.gr/ekekdaad.html

mailto:ekekdaad@gmail.com
mailto:sperrak@panteion.gr
http://des.panteion.gr/ekekdaad.html
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ΦΑΚΕΛΟΣ
Α. Οι Αποφάσεις για την Ελλάδα (21/2/2012)

Β. Οι Συζητήσεις για τη Δημοσιονομική Συνθήκη

Α. Οι Αποφάσεις για την Ελλάδα της 21ης Φεβρουάριου

Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία για την Ελλάδα στη 
συνάντηση της Ευρωομάδας στις 21 Φεβρουάριου 2012.

Οι αποφάσεις τηε ευρωοιιάδας5
■ Το ελληνικό δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 107 δισ. ευρώ από την εφαρμογή του 

PSI που συμφωνήθηκε στο Eurogroup. Το «κούρεμα» αυξάνεται στο 53,5% της 
αξίας των ελληνικών ομολόγων ενώ το επιτόκιο για τα ομόλογα που λήγουν μέχρι το 
2020 θα φτάνει σε μέσα επίπεδα το 2,63%.

■ Το ελληνικό δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 120,5% το 2020.
■ Για την αποπληρωμή του χρέους θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, 

κατοχυρωμένος με διάταξη από το ελληνικό Σύνταγμα.
■ Στην απόφαση προβλέπεται ακόμα η αναδρομική μείωση των επιτοκίων του πρώτου 

δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ αλλά και η έμμεση συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσω των κεντρικών τραπεζών των χωρών της 
ευρωζώνης σε ποσοστό που φθάνει το 1,8%.

■ Η νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ θα δοθεί στα μέσα Μαρτίου αφού 
πρώτα ολοκληρωθούν όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες οι οποίες τις επόμενες 
ημέρες θα περάσουν από την ελληνική Βουλή.

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Olli Rehn στην ευρωομάδα της 
21ης Φεβρουάριου 20126

«Κατά τα δύο τελευταία χρόνια αλλά και αυτό το βράδυ έμαθα ότι η λέξη 
«μαραθώνιος» είναι πράγματι ελληνική λέξη. Καταλήξαμε όμως σε συμφωνία. 
Πρόκειται για μια πολύ ευρεία και σημαντική συμφωνία, την οποία η Επιτροπή 
χαιρετίζει διότι θα μειώσει σημαντικά το βάρος του χρέους της Ελλάδας και θα βοηθήσει 
στη μεταρρύθμιση της οικονομίας και της διοίκησης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την Ελλάδα και για την ευρωζώνη. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια πολύ σημαντική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, 
όπως εξήγησε ο Jean-Claude Juncker. Σε αυτήν περιλαμβάνεται ένα κούρεμα της τάξης 
του 53,5% και υπάρχουν πολλά στοιχεία του PSI που θα μειώσουν το ελληνικό δημόσιο 
χρέος στο επίπεδο του 120,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Προκειμένου να φτάσουμε σε 
αυτό το επίπεδο και να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα θα 
περιοριστεί σε 130 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος, χρειαστήκαν πολλές 
ώρες διαπραγματεύσεων, και αυτό προφανώς κάναμε σήμερα.

5 http://euractiv.gr/oikonomia/ti-probleDei-i-nea-svmfonia-gia-tin-ellada
6 http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news 20120221-1 el.htm
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Το πρόγραμμα βασίζεται σε αυστηρές προϋποθέσεις, που ενισχύονται περισσότερο 
με την αυξημένη παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος μέσω βελτιωμένης 
και μόνιμης επιτόπιας παρουσίας της ομάδας δράσης της Επιτροπής, η οποία θα 
υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εφαρμογή του προγράμματος, αποφασίσαμε και τη δημιουργία χωριστού λογαριασμού, 
μέσω του οποίου η Ελλάδα θα καταβάλει ένα τμήμα της εξυπηρέτησης του χρέους του 
επομένου τριμήνου, κάτι που ασφαλώς θα καταστήσει αυστηρότερους τους όρους 
άσκησης πολιτικής.

Αναμένουμε ότι αυτή η άνευ προηγουμένου αλληλεγγύη των εταίρων της Ελλάδας 
στην Ευρωζώνη θα συνδυαστεί με μια ισχυρή δέσμευση από την ελληνική πολιτική 
ηγεσία ώστε να εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα, πρώτα και κύρια προς όφελος όλων 
των πολιτών. Είναι σαφές ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται πλέον σε 
μια μεγάλη δημόσια διοίκηση που να χρηματοδοτείται από φτηνό δανεισμό. Η ελληνική 
οικονομία χρειάζεται να προσανατολιστεί σε επενδύσεις, ελληνικές και ξένες, για να 
διευκολυνθεί εκ νέου η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να συμβεί 
αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επενδύσεις και να βελτιωθούν οι ήδη 
υπάρχουσες. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, μέσω ενός αποτελεσματικού και 
δίκαιου φορολογικού συστήματος, μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, ενός πιο 
ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων 
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και της προσαρμογής του κόστους εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος.

Σε τελευταία ανάλυση, η σημερινή συμφωνία αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο 
της συνολικής μας απάντησης στην κρίση που διανύουμε. Με αυτή τη συμφωνία έχουμε 
μια πραγματική ευκαιρία να ξεπεράσουμε το στάδιο της δημοσιονομικής σταθερότητας 
και να προχωρήσουμε στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας".

Μια συικρωνία που δε στηρίζεται σε γερά θεμέλια7

Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονομικών 
συμφώνησαν στις 21 Φεβρουάριου 2012 να δώσουν στην Ελλάδα ένα πακέτο διάσωσης 
ύψους €130 δισ. προκειμένου να αποτραπεί η άμεση και άτακτη χρεοκοπία εν όψει της 
ανάγκης κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας έως τις 20 Μαρτίου 2012; 
Η συμφωνία είναι ένα περίπλοκο μείγμα δανείων από χώρες της ευρωζώνης, του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (του οποίου το μερίδιο παραμένει ασαφές) καθώς και 
μια συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα που θα μειώνει τα ελληνικά ομόλογα. Σε 
αντάλλαγμα, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί μια «ενισχυμένη και μόνιμη» παρουσία των 
ξένων για την παρακολούθηση της προόδου της και να συμφωνήσει ότι προτεραιότητά 
της θα είναι η αποπληρωμή του χρέους έναντι οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Σύμφωνα με το σχόλιο του Ευοόβετνετ, η συμφωνία στηρίζεται σε σαθρά και 
απρόβλεπτα θεμέλια: στην ικανότητα των Ελλήνων πολιτικών για την επίτευξη των 
μεταρρυθμίσεων τις οποίες δεν ήταν σε θέση να προχωρήσουν για το πρώτο πακέτο 
διάσωσης ύψους €110 δισ. το 2010 και στην αποδοχή της λιτότητας από τον ήδη 
εξασθενημένο ελληνικό λαό.

7 Μετάφραση από την Ομάδα του δελτίου του άρθρου του Honor Mahony “Greek deal rests on 
appetite for more austerity”, Euobserver 21/2/2012.

http://euractiv.gr/oikonomia/ti-probleDei-i-nea-svmfonia-gia-tin-ellada
http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20120221-1_el.htm
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Οι αλλαγές - που απαιτούνται για να καλυφθεί ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης 
του 5% το 2013 και το 2014 και να καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική - συνεπάγονται 
μια βαθιά αλλαγή στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, η χώρα καλείται να διευκολύνει τις προσλήψεις και τις απολύσεις, να 
μειώσει τα οικογενειακά επιδόματα, τις επικουρικές συντάξεις, τις δημόσιες επενδύσεις, 
τους μισθούς σε ειδικούς τομείς (όπως είναι η αστυνομία και ο στρατός) να κλείσει ή να 
συγχωνεύσει κυβερνητικά υπουργεία, να περικόψει εκλογικές δαπάνες, να εξυγιάνει το 
σύστημα επιστροφών για την υγεία, να μειώσει τον κατώτατο μισθό και να 
επαναδιαπραγματευτεί τη συλλογική σύμβαση με τα συνδικάτα.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει και τη φοροδιαφυγή, παρόλο που 
αξιωματούχοι παραδέχονται ότι πρόκειται για δύσκολη προσπάθεια, καθώς με την 
αυξανόμενη ύφεση μειώνονται τα κίνητρα αποπληρωμής των τελών. Τα προαναφερθέντα 
προστίθενται στα μέτρα που απαιτούνται για το πρώτο σχέδιο διάσωσης, δηλαδή τη 
σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, το άνοιγμα των 
επαγγελμάτων και τη μείωση των μισθών. Αλλά η ανταμοιβή για τις τρέχουσες θυσίες 
παραμένει μακρινή και αόριστη. Οι μισθοί αναμένεται να μειωθούν κατά 15% τα 
επόμενα τρία χρόνια. Αναμένεται ότι η χώρα θα επιστρέφει στην αδύναμη ανάπτυξη το 
2014 αν η επιδείνωση των μέτρων λιτότητας δεν προκαλέσει περαιτέρω αρνητικές 
επιπτώσεις. Τα στοιχεία ήδη δείχνουν ότι η οικονομία στην Ελλάδα θα συρρικνωθεί 
περισσότερο από 17 % μεταξύ του 2009 και το τέλος του 2012. Εν τω μεταξύ η ανεργία 
έχει εκτοξευθεί από 9% το 2009 σε πάνω από 18% σήμερα. Το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται το 2014. Ένα χρόνο αργότερα αναμένεται να 
εξακολουθεί να είναι περίπου 15%.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από εβδομάδες καθυστέρησης καθώς οι Έλληνες 
πολιτικοί ήταν απρόθυμοι να συνδεθούν με σκληρά μέτρα λιτότητας εν όψει των γενικών 
εκλογών που αναμένονται τον Απρίλιο. Ένα τελευταίο σημείο χρονοτριβής ήταν η 
απαίτηση εξεύρεσης άλλων €325 δισ. για να γεφυρωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα για 
το τρέχον έτος. Ύστερα από δραματικές αντιδράσεις στους δρόμους και στο ελληνικό 
κοινοβούλιο επήλθε μια πολιτική συμφωνία. Τα σημερινά μέτρα -που περιελάμβαναν 
περικοπές στις συντάξεις και τους μισθούς καθώς και συρρίκνωση 15.000 θέσεων 
εργασίας στο δημόσιο τομέα - πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Οι Έλληνες 
πολιτικοί δεσμεύθηκαν να τηρήσουν το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα 
των επικείμενων εκλογών. Ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Olli Rehn 
χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια «άνευ προηγουμένου πράξη αλληλεγγύης» από τους 
ευρωπαίους εταίρους προς την Ελλάδα και κάλεσε την «ελληνική πολιτική ηγεσία να 
εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμα». Ως ένδειξη της δυσκολίας εφαρμογής του 
προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα για την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών περιουσιακών 
στοιχείων (το οποίο περιλαμβάνει δημόσια γη, κτίρια και κρατικές εταιρείες) για την 
παροχή €50 δισ. μέχρι το 2015 αναγνωρίζεται ως πολύ φιλόδοξο. Νέος μικρότερος 
στόχος είναι η παροχή €19 δισ. μέσω της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων την ίδια 
ημερομηνία.

Εκτός Ελλάδας μπορεί να υπάρχουν και άλλα εμπόδια. Τόσο το γερμανικό όσο και 
το ολλανδικό κοινοβούλιο πρόκειται να συζητήσουν και να ψηφίσουν για το πακέτο 
διάσωσης την επόμενη εβδομάδα, με τις δύο χώρες να έχουν τακτικά τη σκληρότερη 
ρητορική αναφορικά με τις προσπάθειες μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.
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Ελλάδα -Πορτογαλία: Παρόμοιες βασικές αργές αλλά διαφορετικά αποτελέσματα;8

Οι ηγέτες της ευρωζώνης τηρούν σκληρή στάση απέναντι στην Ελλάδα καθώς η 
επαναλαμβανόμενη αποτυχία της χώρας να εφαρμόσει τα προγράμματα θέτει υπό 
αμφισβήτηση τη θετική κατάληξη των σχεδίων διάσωσης. Όμως, ενώ το τελικό 
αποτέλεσμα στην Ελλάδα συνεχίζει να ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού, η τύχη της 
Πορτογαλίας έχει πλέον καθοριστική σημασία για το μέλλον της ευρωζώνης, καθώς η 
επίσημη γραμμή είναι ότι η Ελλάδα είναι μια «μοναδική και εξαιρετική» περίπτωση. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, όλη η προσοχή έχει επικεντρωθεί στο επίπεδο του 
δημοσίου χρέους και στο συνεχιζόμενο έλλειμμα. Στις αντίστοιχες μετρήσεις, η 
Πορτογαλία έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις, με το χρέος της να είναι σε τέτοιο επίπεδο το 
οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα ούτε σε δέκα χρόνια από τώρα - ακόμα και 
μετά από μια σημαντική περικοπή στο χρέος που παρακρατείται από (ξένες) τράπεζες. 
Αυτός είναι και ο λόγος που η Πορτογαλία έχει εξασφαλίσει από τον ιδιωτικό τομέα 
περαιτέρω υποστήριξη από τη Γερμανία.

Από την άλλη πλευρά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι η υπερβολική ιδιωτική κατανάλωση είναι το πραγματικό πρόβλημα στην 
Πορτογαλία. Και αν το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπιστεί, θα υπάρξει σύντομα στην 
ευρωζώνη και μια δεύτερη χώρα η οποία θα χρειαστεί «απαλλαγή» από το χρέος. Οι 
ιθύνοντες στην Πορτογαλία είναι δικαιολογημένα σε σύγχυση από την αντίδραση των 
αγορών στην ηρωική προσπάθειά τους να μειώσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού. 
Τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα πορτογαλικά κρατικά ομόλογα έχουν αυξηθεί σε 
διψήφια επίπεδα, ενώ έχουν μειωθεί για όλους τους άλλους (εκτός της Ελλάδας). Το 
πρόβλημα, όμως, της Πορτογαλίας δεν είναι η δημοσιονομική πολιτική. Είναι η 
υπερβολική κατανάλωση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος για περισσότερα από δέκα 
χρόνια έχει συνηθίσει να ξοδεύει πολύ περισσότερα από τα έσοδά του. Αυτό μπορεί να 
παρατηρηθεί στα μεγάλα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Πορτογαλίας (πάνω από το 10% του ΑΕΠ για περισσότερο από δέκα χρόνια), των 
οποίων η αθροιστική επίδραση είναι ένα καθαρό εξωτερικό χρέος αξίας πάνω από το 
100% του ΑΕΠ, λίγο μεγαλύτερο από το εξωτερικό χρέος ακόμη και της Ελλάδας. Στην 
Ελλάδα η υπερβολική κατανάλωση χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση και. κατά 
συνέπεια, το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους οφειλόταν στην κυβέρνηση. Μια 
δημοσιονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με την περικοπή του δημόσιου χρέους 
στοχεύει στον πυρήνα των προβλημάτων της Ελλάδας.

Αυτό δεν ισχύει για την Πορτογαλία. Σε αυτήν την χώρα, η υπέρβαση των 
δαπανών δεν χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, αλλά από τις τράπεζες (και εν μέρει 
τουλάχιστον από τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές ισπανικών τραπεζών στην 
Πορτογαλία). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, παρά τη μεγάλη δημοσιονομική 
προσαρμογή, το εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Πορτογαλίας 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλο έλλειμμα. Το έλλειμμα μειώνεται τώρα, αλλά 
ακόμη και η κυβέρνηση δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα υπάρξει πλεόνασμα του 
εξωτερικού ισοζυγίου. Στις δύο χώρες που μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπίσει καλύτερα 
την κρίση, την Ιρλανδία και τη Λετονία, έχει επιτευχθεί πλεόνασμα τρεχουσών 
συναλλαγών μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

8 Μετάφραση από την Ομάδα του δελτίου του σχολίου του Daniel Gros, “Greece and Portugal: 
Similar fundamentals but different outcomes?”, 17/2/2011, CEPS Commentary.
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Εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει λόγος να 
ανησυχούν οι αγορές αν συνεχίζουν τα νοικοκυριά στην Πορτογαλία να καταναλώνουν 
και οι πορτογαλικές επιχειρήσεις να επενδύουν με πίστωση. Όσο η κυβέρνηση θέτει υπό 
έλεγχο τους λογαριασμούς της, τα ασφάλιστρα κινδύνου για το δημόσιο χρέος πρέπει να 
μειωθούν. Ωστόσο, οι αγορές αντλούν ένα δίδαγμα από αυτήν την κρίση: το υπερβολικό 
ιδιωτικό χρέος γίνεται στο τέλος δημόσιο χρέος. Οι απώλειες που είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσουν οι πορτογαλικές τράπεζες, όταν οι πελάτες τους (τόσο τα νοικοκυριά 
όσο και οι επιχειρήσεις) δε θα μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν το χρέος τους καθώς η 
οικονομία θα συρρικνώνεται, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν δημόσιο χρέος (όπως 
ακριβώς συνέβη στην Ιρλανδία και την Ισπανία).

Αυτό που έχει σημασία είναι το συνολικό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) της χώρας 
το οποίο καθιστά απαραίτητο να αντιμετωπίσουν οι αρχές της Πορτογαλίας μια ιδιαίτερη 
πρόκληση: δεν αρκεί να τεθούν οι φορολογικοί τους λογαριασμοί υπό έλεγχο αλλά και 
να χαλιναγωγηθεί το τραπεζικό τους σύστημα για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες 
περιορίζονται σε ένα επίπεδο συμβατό με το εισόδημα. Αυτό θα απαιτούσε μια νέα 
πτώση στην (ιδιωτική) κατανάλωση άνω του 10% και ανάλογη μείωση των επενδύσεων 
στον κατασκευαστικό κλάδο. Και οι δύο αλλαγές δεν είναι καθόλου δημοφιλείς. Αλλά αν 
δε γίνει αυτό, οι προσπάθειες προσαρμογής της χώρας δε θα ευδοκιμήσουν.

Η επίσημη αρχή είναι ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα επιταχύνουν το 
ρυθμό ανάπτυξης. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας θα αποτρέψει την ανάγκη για 
περικοπές δαπανών. Αλλά αυτή η στρατηγική βασίζεται σε δύο παραδοχές με αδύναμα 
εμπειρικά θεμέλια. Πρώτον, οι επιδόσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την 
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ακόμη και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (δηλαδή πάνω 
από πέντε χρόνια) δεν είναι σαφείς. Το μόνο που μπορεί ρεαλιστικά να αναμένεται σε 
αυτό το μέτωπο είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Δεύτερον, 
ένας υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης συχνά οδηγεί σε υψηλότερους μισθούς και 
υψηλότερες δαπάνες. Έτσι, ένας υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης αυτός καθαυτός είναι 
απίθανο να θεραπεύσει ένα περιχαρακωμένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Β. Ο ΑΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Υπογραφή τικ Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισιιό και τη διακυβέρνηση9

«Στις 2 Μαρτίου 2012, οι Αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων όλων των κρατών 
μελών της Ε.Ε., πλην του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Συνθήκη αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.
«Άπαξ και η Συνθήκη τεθεί σε ισχύ», δήλωσε ο Πρόεδρος Herman Van Rompuy κατά 
την τελετή υπογραφής, «οι συνέπειες της θα έχουν βάθος και διάρκεια», και τόνισε τα 
τρία σημεία: σταθερότητα, συντονισμός, και διακυβέρνηση.
Δημοσιονομικό Σύιιφωνο

9 http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/treaty-on-stability,-coordination- 
and-govemance-signed?lang=el
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Η ΣΣΣΔ επιτάσσει ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Ο κανόνας αυτός πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός ενός 
έτους από τη θέση της Συνθήκης σε ισχύ, χρησιμοποιώντας διατάξεις των οποίων η 
τήρηση θα εξασφαλίζεται καθ’όλη τη διαδικασία των εθνικών προϋπολογισμών. 
Θεωρείται ότι ο κανόνας τηρείται εάν επιτυγχάνεται ο συγκεκριμένος μεσοπρόθεσμος 
στόχος για κάθε χώρα, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, με κατώτατο όριο διαρθρωτικού δημοσιονομικού ελλείμματος το 0,5% του 
ονομαστικού ΑΕγχΠ. Όταν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τον στόχο ή από 
την οδό προσαρμογής προς αυτόν, θα ενεργοποιείται αυτομάτως ένας διορθωτικός 
μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμοσθούν τα κατάλληλα 
μέτρα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να ελέγχει τη μεταφορά του κανόνα του 
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στο εθνικό δίκαιο. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα 
είναι δεσμευτική, θα μπορεί δε να επισφραγίζεται με χρηματικές κυρώσεις εάν το 
εκάστοτε κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί προς αυτήν.

Τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ δεσμεύονται να υιοθετούν 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού 
ελλείμματος, εκτός αν διαμορφώνεται αντίθετη ειδική πλειοψηφία.
Συντονισμός και σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών

Η Συνθήκη προβλέπει επίσης συντονισμό και σύγκλιση των οικονομικών 
πολιτικών: τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αναφέρουν τα σχέδιά τους όσον αφορά 
την έκδοση δημόσιου χρέους, να διασφαλίζουν δε ότι οι μείζονος σημασίας οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις θα συζητούνται εκ των προτέρων και, όταν ενδείκνυται, θα 
συντονίζονται.
Διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη

Θα διεξάγονται άτυπες σύνοδοι κορυφής της Ευρωζώνης, στις οποίες θα 
συναντώνται οι Αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών της ευρωζώνης. Οι 
Αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών που δεν έχουν ως 
νόμισμα το ευρώ θα συμμετέχουν σε συζητήσεις της συνόδου κορυφής π.χ. σχετικά με 
την ανταγωνιστικότητα ή με τους θεμελιώδεις κανόνες που εφαρμόζονται στην 
ευρωζώνη. Όταν κρίνεται σκόπιμο και τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, θα 
συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με ειδικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της 
ΣΣΣΔ.

Η ΣΣΣΔ θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από 12 τουλάχιστον κράτη μέλη της 
Ευρωζώνης, και θα είναι ανοιχτή στη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ πέραν των 
συμβαλλομένων μερών. Στόχος για την ημερομηνία θέσης σε ισχύ είναι η 1η Ιανουάριου 
2013. Σκοπός είναι να ενσωματωθεί η συνθήκη στο δίκαιο της ΕΕ εντός πέντε ετών 
αφότου τεθεί σε ισχύ.»

Σημαντικές ημερομηνίες
■ 8-9 Δεκέμβριος 2011: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν στη νέα Συνθήκη για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία στη ζώνη του ευρώ. Η Βρετανία θέτει βέτο, οι 26 άλλες 
χώρες της Ε.Ε. προχωρούν σε μια διακυβερνητική συμφωνία εκτός του νομικού 
πλαισίου της Ε.Ε.

■ Τέλη Δεκεμβρίου 2011: Φόρουμ περίπου 100 συνέδρων συντάσσει το νέο κείμενο της 
διακυβερνητικής συμφωνίας. Καλούνται τρεις υπάλληλοι από την Ευρωπαϊκή

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/treaty-on-stability,-coordination-and-govemance-signed?lang=el
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/treaty-on-stability,-coordination-and-govemance-signed?lang=el
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Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 
Φόρουμ υποστηρίζεται από τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και συναντιέται 
αρκετές φορές εν όψει της συνόδου του Μαρτίου του 2012.

■ Τέλη Ιανουάριου 2012: Πρώτο σχέδιο της διακυβερνητικής συμφωνίας που 
πρόκειται να υπογραφεί.

■ 30 Ιανουάριου 2012: Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για το κείμενο της δημοσιονομικής 
συνθήκης, καθώς και τις πολιτικές ανάπτυξης και ανταγωνισμού εντός της Ε.Ε.

■ 1 - 2  Μαρτίου 2012: Νέο κείμενο της συνθήκης που υποβλήθηκε προς υπογραφή στη 
σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.

■ 6 Μαΐου 2012: Αποτελέσματα των γαλλικών προεδρικών εκλογών.
■ 1 Ιουλίου 2012: Έναρξη ισχύος του μόνιμου ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης 

(Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας - ESM).
* Τέλη 2012: Η επικύρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε εθνικό επίπεδο.

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Αγγλικός Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου, οι ηγέτες της ευρωζώνης 

συμφώνησαν με μεγάλη δυσκολία ένα πακέτο διάσωσης για την ελληνική οικονομία, 
χωρίς να είναι σαφές αν τα εμπόδια για την εφαρμογή του -οικονομικά και πολιτικά -  
μπορούν να αρθούν. Επιπλέον, κρίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ένα ακόμη πακέτο 
διάσωσης (το οποίο είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει) θα είναι απαραίτητο στο μέλλον. 
Αυτή η εκτίμηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης 
ηγέτες εμφανίζονται έτοιμοι για μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, μετά από δύο 
χρόνια προετοιμασίας της Ένωσης για το χειρότερο σενάριο. Οι ηγέτες της Ε.Ε., 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η έξοδος από το ευρώ δε θα οδηγήσει πίσω στην οξεία 
κρίση, πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για να ορθώσουν ένα τείχος προστασίας 
μεταξύ των «καταδικασμένων» και του «καθαρτηρίου», δεδομένου ότι δεν μπορεί να 
κανείς να προδιαγράφει ότι η περίπτωση της Ελλάδας δεν θα επαναληφθεί και σε άλλη 
χώρα της Ε.Ε.

Από την άλλη πλευρά, δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου επισημαίνουν ότι το 
δεύτερο σχέδιο διάσωσης και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αποτελεί ένα κρίσιμο 
βήμα στις προσπάθειες της ευρωζώνης να αναδιαρθρώσει τα χρέη της Ελλάδας. 
Εκφράζεται η προσδοκία το νέο πρόγραμμα να θέσει τελικά την Ελλάδα «εντός τροχιάς» 
ώστε να μπορέσει να επιβιώσει χωρίς την παροχή εξωτερικής βοήθειας και να 
σταθεροποιήσει εκ νέου τη θέση της στην ευρωζώνη. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία 
επιδιώκει να μειώσει τα τεράστια χρέη της Ελλάδας προς όλα τα μέτωπα, τόσο με τους 
ιδιώτες όσο και τους κρατικούς πιστωτές της. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα 
πρέπει να πετύχει τη συμμετοχή σχεδόν όλων στο χρέος των €206 δισ. για το PSI για να 
αρχίσει η χώρα να λαμβάνει τα €130 δισ. από τα κεφάλαια διάσωσης.

Τέλος, ο βρετανικός τύπος κάνει ιδιαίτερη μνεία στη Γερμανίδα καγκελάριο 
Angela Merkel η οποία έπεισε το γερμανικό κοινοβούλιο να επικυρώσει το δεύτερο 
ελληνικό σχέδιο διάσωσης, παρά την ευρύτερη παραδοχή ότι η διάσωση της χώρας 
μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη ακόμη, και να αποτύχει. «Η πορεία για την Ελλάδα 
είναι μεγάλη και, ειλικρινά, κρύβει κινδύνους», δήλωσε η καγκελάριος στο γερμανικό
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κοινοβούλιο, πριν από την ψηφοφορία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Κανείς δεν 
μπορεί να εγγυηθεί 100% επιτυχία.» Η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών 
βουλευτών υπερψήφισαν το πακέτο διάσωσης ύψους €130 δισεκατομμυρίων, παρά το 
γεγονός ότι γνωρίζουν ότι η Γερμανία θα πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Μια νέα 
δημοσκόπηση στην εφημερίδα Bild am Sonntag έδειξε πως το 62% των Γερμανών είναι 
αντίθετοι με το πακέτο διάσωσης, σε σχέση με το 53% το Σεπτέμβριο. Από τους 591 
βουλευτές παρόντες κατά τη συζήτηση, 90 ψήφισαν αρνητικά και πέντε απείχαν.
■ Oakley D., Watkins Μ. and Hope Κ., “Greece launches debt swap offer”, Financial 

Times, 24/02/2012.
■ Steinhäuser G. and Dilorenzo S., “Greece secures bailout to avoid debt default”, The 

Independent, 21/02/2012.
■ Pidd H. and Neate R., “Angela Merkel persuades Bundestag to ratify Greek bailout”, 

The Guardian, 27/02/2012.
■ “The euro crisis. Beyond Greece”, Economist, 27/2/2012 

Γ αλλικός τύπος
Ο γαλλικός τύπος σε άρθρα του ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και με την αντίδραση των ευρωπαίων εταίρων. 
Συγκεκριμένα υποστηρίχθηκε ότι η επιβολή ενός δημοσιονομικού επιτρόπου στην 
Ελλάδα είναι μια λύση που συμφέρει μόνο τη Γερμανία. Για τους Έλληνες το 
διακύβευμα είναι μεγάλο προκειμένου να καταφέρουν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. 
Επισημαίνεται ότι σε αρκετά άρθρα του γαλλικού τύπου η Ελλάδα δεν εμφανίζεται ως 
αξιόπιστη για αυτά που υπόσχεται. Ο γαλλικός τύπος μάλιστα κατηγόρησε την Ελλάδα 
ότι ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο χωρίς να το διαβάσει.

Ένα σημαντικό ζήτημα για την εξισορρόπηση της ισχύος της Ευρώπης είναι η 
γαλλογερμανική φιλία. Με αφορμή την αλληλεγγύη των δύο χωρών στο θέμα του 
επιτρόπου της Ελλάδας, γίνεται μια ανασκόπηση των γαλλογερμανικών σχέσεων από τον 
γαλλικό τύπο και ιδιαίτερα των σχέσεων των ηγετών των δύο χωρών. Υποστηρίζεται ότι 
οι Γερμανοί χρειάζονται τη στήριξη των Γάλλων καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν 
μόνοι τους την πρωτοκαθεδρία στην Ε.Ε.: η Γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel 
θέλει να δείξει ότι δεν βρισκόμαστε σε μια γερμανική Ευρώπη και ότι η πολιτική είναι 
κοινή. Αναφέρεται μάλιστα ότι, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, η κρίση εμφανίζεται 
ολοένα και περισσότερο ως μια κρίση ανταγωνιστικότητας μεταξύ Βορίου και Νοτίου 
Ευρώπης. Η Angela Merkel και ο Nicolas Sarcozy χρειάζονται μια συμφωνία για το 
ελληνικό χρέος. Οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθιστούν ως 
απαραίτητη προϋπόθεση η συμφωνία να επισφραγιστεί από τις τράπεζες και η ελληνική 
κυβέρνηση να αναλάβει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και μέτρα λιτότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου, η θέληση της Ελλάδας 
να εκχωρήσει την εξουσία της στην οικονομική πολιτική δεν αποτελεί μια «υγιεινή» 
λογική. Αν και η ιδέα των ευρωομολόγων έχει απορριφθεί, το μέτρο που προτείνεται από 
τη γαλλογερμανική συμφωνία για έλεγχο του προϋπολογισμού της Ελλάδας κρίνεται ως 
ανεδαφικό σε διάφορα δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου. Το χρέος έχει καταστεί μια 
ευρωπαϊκή υπόθεση, η Ευρώπη όμως κατηγορείται ότι δεν έχει αναλάβει τον ηγετικό 
ρόλο που της αρμόζει. Μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν αποτελεί πλέον 
έκπληξη για τους εταίρους της αλλά ούτε και λύση. Με άλλα λόγια, ακόμη και μια 
συνολική διαγραφή του χρέους ή ακόμη και η έξοδος από το ευρώ θα προσφέρει μόνο
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προσωρινή ανακούφιση στην Ελλάδα. Η χώρα χρειάζεται μια δραματική μείωση του 
χρέους της και χρειάζεται να γίνει ανταγωνιστική, το οποίο δεν μπορεί να το επιτευχθεί 
με ένα εθνικό νόμισμα όπως η δραχμή.

Τέλος, χαρακτηριστική είναι μια δημοσκόπηση που έλαβε χώρα στη Γαλλία, 
σύμφωνα με την οποία οι Γάλλοι είναι απαισιόδοξοι. Συγκεκριμένα, απάντησαν ότι, αν 
συνεχιστεί το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα, τότε θεωρούν πιθανή μια παρόμοια 
κατάσταση και στη Γαλλία λόγω της ανατίμησης του ευρώ. Υποστηρίζεται ότι το 
δημοσιονομικό χρέος της Ελλάδας επηρεάζει αρνητικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
σύμφωνα, όμως, με το γαλλικό τύπο η Ευρώπη δεν είναι πρόθυμη να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών.
■ “Athènes remplira les conditions posées par Bruxelles”, Libération, 15/2/12
■ “Dette grecque: la BCE hésite toujours à prendre ses pertes”, Le Monde, 8/2/2012
■ “Europe adopte un nouveau pacte budgétaire mais demeure divisée sur la Grèce”, Le 

Monde, 1/2/12
■ “Grèce: l'UE toujours sceptique après l'adoption du plan de rigueur”, Le Monde 13/2/12
■ “Les députés allemands votent le deuxième plan d'aide à la Grèce”, Le Monde, 27/2/12
■ “Pourquoi Angela Merkel fait campagne pour Nicolas Sarkozy”, Le Monde, 6/2/2012
■ “Pourquoi l’Union et le FMI demandent à la Grèce de diminuer ses salaires (et ses 

prix)”, Libération, 8/2/12
■ Leparmentier A., “Le couple franco-allemand veut rester solidaire”, Le Monde, 

6/2/2012
■ Villechenon A., “Vouloir dessaisir la Grèce de son pouvoir économique relève d’une 

logique malsaine”, Le Monde, 7/2/2012

Γερμανικός Τύπος
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, ο Φεβρουάριος είναι ένας 

μήνας αιχμηρός, με εξελίξεις δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες, με την Ε.Ε. να 
«σέρνει» ένα μεγάλο φορτίο από διχογνωμίες, καθώς οι προσπάθειες να κρατηθεί η 
ευρωζώνη επιφέρουν πολιτικό κόστος, εξίσου ανάλογο με το οικονομικό. Τα 
αποτελέσματα, σύμφωνα με την πλειοψηφία του γερμανικού τύπου, είναι πενιχρά και η 
υπομονή εξαντλείται, ενώ η Ελλάδα, και πάλι στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων, 
πασχίζει να «χωρέσει» στο κοστούμι της λιτότητας.

Το αδιέξοδο στις προσπάθειες διάσωσης της ελληνικής οικονομίας απασχόλησε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα τον γερμανικό τύπο. Η συζήτηση περί χρεοκοπίας και η 
κριτική για την αναβλητικότητα στην εφαρμογή των μέτρων έχουν πάρει διαστάσεις ενώ 
οι αναλυτές, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung και την Tageszeitung, συμφωνούν ότι 
χρειάζεται ένας ειλικρινής απολογισμός των σφαλμάτων, καθώς η Ελλάδα βυθίζεται σε 
βαθιά κατάθλιψη και τα μέτρα λιτότητας και περικοπών δεν αποδίδουν. Σύμφωνα με 
δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, η Ε.Ε. εθελοτυφλεί και επενδύει σε αυστηρότερους 
ελέγχους, με προτεραιότητα τη διάσωση του ευρώ και τη διασφάλιση των δανειστών. 
Δεν έλειψαν σε σχετικά δημοσιεύματα του γερμανόφωνου τύπου και οι κριτικές ματιές 
στη δομή και λειτουργία της Ε.Ε. με χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της εβδομαδιαίας 
εφημερίδας Die Zeit που τιτλοφορείται «Περισσότερο από ένα νόμισμα». Η εφημερίδα 
κάνει μια ανασκόπηση στην ιστορική πορεία της Ε.Ε. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο η 
επιστροφή στα εθνικά νομίσματα και το τέλος της ευρωζώνης δεν σημαίνει απαραίτητα 
και το τέλος της Ε.Ε. όπως υποστηρίζει η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel.
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Καταιγισμός δημοσιευμάτων, ακολούθησε στο γερμανικό τύπο μετά την πρόταση 
διορισμού επιτρόπου στην Ελλάδα «Χάος αντί στρατηγικής», είναι ο τίτλος σχετικού 
σχολίου στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Το Spiegel επισημαίνει μεταξύ άλλων: 
«Παρότι η γερμανική κυβέρνηση διαμηνύει ότι τίποτα δεν θα γινόταν ενάντια στην 
βούληση της ελληνικής κυβέρνησης, η πρόταση ενός δημοσιονομικού επιτρόπου έχει 
καταρχήν δηλητηριαστεί πολιτικά. (...) Η ιδέα του Κομισάριου επιβεβαιώνει όλα τα 
αρνητικά στερεότυπα και ξυπνά σε όλη την Ευρώπη τον φόβο της ξένης κατοχής.» 
Κριτική στον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας με αφορμή την συζήτηση περί Επιτρόπου από 
τα μέσα, εκφράζει και η Tageszeitung του Βερολίνου: «Η δίαιτα, την οποία επέβαλε η 
Angela Merkel στις 25 χώρες που συνυπέγραψαν το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι 
ανησυχητική. Σημαίνει ότι στο μέλλον επίτροποι ή άλλοι εποπτεύοντες, που δεν 
διαθέτουν λαϊκή εντολή, θα αποφασίζουν για τη μοίρα ολόκληρων χωρών - βλέπε και 
την περίπτωση της Ελλάδας».

Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος κινείται το σχόλιο της Welt, η οποία 
παροτρύνει τους Έλληνες «να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν αυτό που τους λέει η 
Merkel και ο Sarcozy». Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για να διαφυλάξουν το κράτος 
και την κυριαρχία τους οι Έλληνες θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ευρωζώνη.

Εν τω μεταξύ η Die Welt αναφέρεται στην επιδίωξη του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών Wolfgang Schaeuble να μετατεθούν οι επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συμφωνηθέντων σχολιάζοντας ότι με τις 
δηλώσεις του προκαλεί συνειδητά. Έχει καταστήσει σαφές σε σχετική δήλωση του στην 
«Stuttgarter Zeitung» ότι χάνει σταδιακά την υπομονή του με την Ελλάδα ενώ 
παράλληλα κατακρίνει την Ελληνική Κυβέρνηση για ασθενείς προσπάθειες ως προς την 
επίτευξη του στόχου της διάσωσης. Η γερμανική έκδοση των Financial Times κάνει λόγο 
για διαφαινόμενα ρήγματα μεταξύ της καγκελαρίου και του υπουργού Οικονομικών. 
Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας σπεύδει να αποκαταστήσει την εικόνα 
ομοφωνίας προς τα έξω, διαψεύδοντας ότι η χώρα του επιθυμεί την αποχώρηση της 
Ελλάδος και με τα σκληρά μετρά που επιχειρούν επιδιώκεται η οικειοθελής αποχώρηση.
■ Dietmar Neuer, Schäuble geht bei Griechenland Packet volles Risiko, 24.02.2012, 

Handelsblatt
- F. Eder, J. Dams und J.Hildebrand, Griechische Krise sprengt Umfang der 

Rettungspakete, 24.02.2012, Handelsblatt
■ Julian Nida-Rümelin, Mehr als eine Währung, DIE ZEIT, 26.1.2012 Nr. 05
■ Thomas Kirchner, Finanzkrise in Griechenland“ Warum ein Spardiktat schaden 

würde“, 31.01.2012, Süddeutsche Zeitung
■ Autor bal Frankfurt, Sorgen über Kreditklemme im Euroraum wachsen, Börsen- 

Zeitung, 28.01.2012, Nummer 20
■ Martin Dowideit, Europäische Staatsanleihen: Ist die griechische Grippe immer noch 

ansteckend?, 27.01.2012, Handelsblatt
■ J. Dams und J. Hildebrand, Berlin fordert Kontrolleur für Griechenlands Etat, Sonntag, 

29. Januar 2012, Morgenpost
■ Karlheinz Schindler, Schuldenkrise: Deutschland will Sparkommissar für 

Griechenland durchsetzen, 28.01.2012, © Bild: 2011 /dpa-Bildfunk
■ Susanne Höll, Führungstroika soll bis 2013 bestehen SPD sucht Antwort auf Merkels 

Popularität, 28.01.2012, Süddeutsche Zeitung
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■ http://www.welt.de/politik/deutschland/articlel3888397/Mehrheit-der-Deutschen- 
gegen-neue-Griechen-Hilfen.html

* http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/milliardenhilfen-fuer-gri 
echenland-schaeuble-schliesst-drittes-rettungspaket-nicht-aus-11661058.html

■ http://www.ftd.de/politik/europa/:schuldenkrise-euro-retter-trauen-hellas-paket- 
nicht/60173690.html?page=2

ΤΥΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
* Αθανασοπούλου E., «Η ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

19/2/2012
■ Αλιβιζάτος Ν. & Τσούκαλης Λ., «Για ένα ανατρεπτικό πλειοψηφικό ρεύμα», Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 5/2/2012.
■ Βερέμης Θ., «Κατά της σύγχυσης και της απελπισίας», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

4/3/2012.
■ Βερέμης Θ., «Η επόμενη ημέρα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/2/2012.
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Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνουν το 3ο Ετήσιο Εργαστήριο (workshop) για Νέους Ερευνητές στο Κεντρικό 
Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 (Αμφιθέατρο «Αλκής 
Αργυριάδης»). Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δρ. Δημήτρη Καραντώνη.

■ 22/3/2012: Το Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (Κ.Δ.Π.Ο.) του Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει συζήτηση με θέμα 
«Προοπτικές εξόδου από την κρίση». Ομιλητές: Π. Ρουμελιώτης (Καθηγητής Παντείου 
Πανεπιστημίου και πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ) και Ζωρζέττα Λάλη, 
(Επικεφαλής της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα) deca@idis.gr

■ 21/3/2012: Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστημίου και το Τμήμα Επικοινωνίας και MME του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Η κρίση των Ελληνικών 
MME», Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα II

■ 19/3/2012: Στο πλαίσιο συνεργασίας του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου 
(Δ1ΚΕΜΕΠ) με το Research Institute for European and American Studies (RIEAS) 
διοργανώθηκε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Παράνομη Μετανάστευση 
και Εμπορία Ανθρώπων στα Βαλκάνια και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας». 
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

■ 19/3/2012: Ο εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη διοργανώνει εκδήλωση- παρουσίαση του 
νέου βιβλίου του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου με τίτλο «Στο έλεος του Μνημονίου. 
Η πολιτική της χρεοκοπίας και η υπέρβασή της». Ομιλητές: Δ. Καζάκης 
(Οικονομολόγος-Αναλυτής), Νίκος Κοτζιάς (Καθηγητής Πολιτικών Θεωριών), Σεραφείμ 
Κοτρώτσος (δημοσιογράφος) και Ευκλείδης Τσακαλωτός (Καθηγητής Οικονομικών, 
ΕΚΠΑ). Συντονιστής: Νίκος Χατζηνικολάου. Πολεμικό Μουσείο.

■ 8/3/ 2012: Σεμινάριο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με θέμα: «Οι 
Κοινωνικές Επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση» που οργανώνει ο Τομέας 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

■ 1/3/2012: Εκδήλωση με θέμα: «Κοινωνία και Δημοκρατία την περίοδο της Κρίσης» 
που οργανώνει ο Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης 
και Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

■ 16/2/2012: το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε ημερίδα με ομιλητή τον υπουργό εξωτερικών 
Σταύρο Δήμα και τον Γενικό Γραμματέα του NATO Anders Fogh Rasmussen «Ελλάδα 
και ΝΑΤΟ: Παρόν και μέλλον», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

■ 21/2/2012: το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ομιλητή τον 
Πρέσβη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Αθήνα, Δρα Boro Bronza με θέμα την
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«Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας». Καλεσμένοι ήταν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι 
του διπλωματικού σώματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρέσβεων της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΛΙΑΜΕΠ.

■ 14/2/2012: Διάλεξη του καθηγητή του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας 
της Επιστήμης, κ. Χρυσόστομου Μαντζαβίνου με θέμα «Η έννοια της κρίσης στη 
Θεωρία των Κοινωνικών Θεσμών» που οργανώνει το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας 
και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

■ 14/2/2012: Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε 
συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα, διοργάνωσαν συζήτηση με 
θέμα «Εμπειρίες επιτυχημένης ένταξης σε Ελλάδα και Ολλανδία». Ομιλητές: Δρ. 
Kader Abdolah (συγγραφέας) & Δρ. Γκαζμέντ Καπλάνι (δημοσιογράφος/ συγγραφέας). 
Συντονίστρια: Καθηγήτρια Αντιγόνη Λυμπεράκη (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιστημονική 
Συνεργάτης, ΕΛΙΑΜΕΠ).

■ 10-11/2/2012: Το Ινστιτούτο Ερευνών & Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη & τη 
Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), «Ελλάδα 2012-2020: Προοδευτική Επανεκκίνηση: από 
την κρίση στην λύση», Πολεμικό Μουσείο.

* 6/2/2012: Διάλεξη του ομότιμου καθηγητή της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών, κ. Διονυσίου Σπινέλλη με θέμα: «Φαινόμενα ανομίας στις 
ημέρες μας» που οργανώνει το Σώμα Ομότιμων Καθηγητών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

■ 2/2/2012: η Επιτροπή κατά των Πυρηνικών Κινδύνων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα 
«Απαγόρευση της Πυρηνικής Ενέργειας και των Πυρηνικών Όπλων», Κεντρικό 
Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.
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■ Κουτσιαράς, Νίκος, "Η στρατηγική της Λισαβόνας και η έκθεση Kok: Μεταξύ ικονομικής σκοπιμότητας και 

πολιτικής ορθότητας", WP. Α02/05, 2005 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-A0205
■ Δάβδας, Κώστας - Χρυσοχόου, Δημήτρης, Νέες κατευθύνσεις στη μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτείας, WP. 

Α02/06 (2006) στο eeep.pspa.uoa.gr/WP- Α0206
■ Μαραβέγιας Ν., «Σε αναζήτηση ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ύπαιθρο», WP. Α01/08 στο

eeep. pspa.uoa.gr/WP-A0108.pdf
* Τζιφάκης, Νικόλαος - Φακιολάς, Ευστάθιος Τ. "Οι επιχειρήσεις ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

Δυτικά Βαλκάνια", WP. Α02/04, 2004 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP- Α0202
■ Ananiadis, Blanca, "From Lisbon to Lisbon: Narratives o f Social Europe". UACES 37th Annual Conference 
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* Diamantopoulos, Christos, "Thoughts on logical positivism, simon's decision theory and the aristotelian 
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2003 στο eeep.pspa.uoa.gr/WEP.pdf
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■ Manitakis, Antonis, The impasses in constitutionalisms the EU and the perspective o f moving from the 
shared sovereignty o f states to "condominium" o f peoples, IEIP-EKEM (Conf.) 02 στο eeep.pspa.uoa.gr/ 
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■ Δούκας, Γιάννης, "Η παγκόσμια διατροφική κρίση και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης", WP. Β01/08:
■ Διαμαντίκος, Κωνσταντίνος - Λαμπρίδης, Παναγιώτης, "Η Αναζήτηση της Ειρήνης στο Αιγαίο: Μια 

Συνολική Αποτίμηση της Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις", WP. 
Β08/04_2004 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0804

■ Διαμαντίκος, Κωνσταντίνος, Θεωρία και μέθοδοι αξιολόγησης κοινωνικό - οικονομικών παρεμβάσεων, WP. 
Β05/06, 2006 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0506

■ Μανούζας, Ζήσης, "Μείωση των ωρών εργασίας: Είναι αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση της 
απασχόλησης;", WP. Β07/04, 2004 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0704

■ Ματσουκά, Κλεοπάτρα, Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Προβλήματα, Προοπτικές, 
Προκλήσεις, WP. Β04/06,_2006 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0406

* Μπουρίκος, Δημήτρης, Ζητήματα κοινωνικοασφαλιστικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, Επισημάνσεις και 
προτεινόμενη βιβλιογραφία, WP. Β03/06, 2006 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0306

* Παπούλιας, Ευάγγελος, Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο της εθνικής πολιτικής μουσείων. Περιπτωσιολογική 
μελέτη Αρκαδίας, WP. ΒΟ1/07, 2006 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0107
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eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0207
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B02/04, 2004 στο eeep.pspa.uoa.gr/WP-B0204
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approach?, WP. B01/05, 2005 στο eeep.DSpa.uoa.gr/WP-B0105
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■ Kotsiaros, Athanasios, “Turkish National Elections 2007: Choosing between democracy and 
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