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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
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Μηνιαία Έκδοση r ü

Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 
Εκδότης (& Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου): Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης, 

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

Συντακτική ομάδα: Δρ. Άννα Βαλλιανάτου (& υπεύθυνη σύνταξης), Δρ. Μαρίνα Πετρέλλη - 
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν η κα Νίκη Κούκα και η κα Φωτεινή Κοτζαμάνη.
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: 2103689535 & 2103688963, newsletter-eeep@Dspa.uoa.qr
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Π.Κ. Ιωακειμίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ.

«Τα λάθη της διαπραγμάτευσης»

Καθώς έχει ξεκινήσει ένας νέος γύρος βασανιστικών διαπραγματεύσεων με 
εκπροσώπους της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΔΝΤ), 
έχει ενδιαφέρον να ανασκοπήσουμε την πορεία των διαπραγματεύσεων αυτών εδώ και 
περισσότερο από δύο χρόνια για να διαπιστώσουμε τα ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις 
που έγιναν. Οι διαπραγματεύσεις αυτές λαμβάνουν και παρουσιάζονται συνήθως με ένα 
έντονα δραματικό, ενίοτε εφιαλτικό τόνο.Θεωρούνται όχι απλώς ως μια λίγο-πολύ 
τεχνοκρατική διαπραγμάτευση, αλλά ως ένα κατακλυσμιαίο γεγονός που πρόκειται να 
κρίνει το μέλλον της χώρας αυτής, να φέρει ίσως τη συντέλεια του κόσμου και πάντως τη 
συντέλεια της Ελλάδας ενδεχομένως. Στα μάτια των απλών πολιτών είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι η διαπραγμάτευση αυτή σπέρνει φόβο και τρόμο καθώς η Τρόικα εμφανίζεται να 
«απειλεί» συντάξεις, μισθούς, δικαιώματα κεκτημένα ή μη. Ουσιαστικά σημαντική 
μερίδα του κόσμου δεν πιστεύει καν ότι πρόκειται για διαπραγμάτευση όπου η κάθε 
πλευρά παρουσιάζει τις θέσεις, απόψεις και επιχειρήματά της και επιδιώκεται η 
αναζήτηση της κοινής συνισταμένης, του κοινού συμβιβασμού. Πολύς κόσμος τείνει να 
αποδεχθεί ότι οι εκπρόσωποι της Τρόικας «επιβάλλουν» τις θέσεις, απόψεις, απαιτήσεις 
τους. Το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση έχει πάρει αυτό το χαρακτήρα -που σε σημαντικό 
βαθμό τείνει να την απονομονιμοποιεί ως διαδικασία- οφείλεται σε μια σειρά από λάθη 
που έχουν διαπραχθεί και από τις δύο πλευρές (Ελλάδα και Τρόικα) στη διαχείριση της 
ελληνικής κρίσης αλλά και αυτών καθ’ εαυτών των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσα να 
συνοψίσω τα κύρια λάθη της ελληνικής πλευράς στα ακόλουθα πέντε:
1. Μη διαχωρισμός της τεχνικής και πολιτικής διαπραγμάτευσης. Αυτό κατά την άποψή 

μου υπήρξε το αφετηριακό λάθος που το επέτρεψε κυρίως η ελληνική πλευρά. Με 
άλλα λόγια, η τριανδρία Π. Τόμσεν, Μ. Μορς και Κλ. Μαζούχ αποτελούν 
υψηλόβαθμα, τεχνοκρατικά στελέχη των θεσμών της Τρόικας. Δεν αποτελούν την 
Τρόικα -  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΔΝΤ. Τα στελέχη 
αυτά διεξάγουν (και οφείλουν να διεξάγουν) την τεχνική πλευρά της

•ί

διαπραγμάτευσης. Οι πολιτικοί επικεφαλής των οργάνων/θεσμών της Τρόικας θα 
όφειλαν να διεξάγουν την πολιτική πλευρά της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων πολιτικών-πλαισίων/θεσμών και με το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό 
από ελληνικής πλευράς. Με ευθύνη βασικά της ελληνικής πλευράς, η διάκριση αυτή 
ανάμεσα στην τεχνική και πολιτική διαπραγμάτευση καταπατήθηκε, κάτι που δεν έχει 
προηγούμενο ούτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΔΝΤ. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι κυβερνητικοί πολιτικοί υπεύθυνοι θα έπρεπε να αποφύγουν τη 
συνάντηση/επαφές με την εν λόγω τριανδρία. Αλλά η τεχνική διαπραγμάτευση θα 
έπρεπε να διεξάγεται με το αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο της χώρας.

2. Απουσία ελληνικού σχεδίου. Από την εκδήλωση της κρίσης και ουσιαστικά μέχρι 
σήμερα η ελληνική πλευρά απέτυχε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, 
καλά επεξεργασμένο και τεκμηριωμένο ρεαλιστικό σχέδιο ελληνικής ιδιοκτησίας για 
την έξοδο από την κρίση και τη μελλοντική πορεία/προοπτική της χώρας. Το κενό 
από την απουσία του σχεδίου αυτού με συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρυθμίσεων
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καλύφθηκε ουσιαστικά από την Τρόικα και το μνημόνιο με όλα τα θετικά και 
αρνητικά, καλά και άσχημα. Αλλά τόσο τα μεν όσο και τα δε θεωρήθηκε ότι 
επιβάλλονται «από τα έξω» και επομένως στερούνται ευρύτερης νομιμοποίησης. Τα 
αποτελέσματα γνωστά.

3. Μη ανάδειξη διαρθρωτικού χαρακτήρα ελληνικού προβλήματος. Η ελληνική πλευρά 
απέτυχε εμφανώς να αναδείξει την πραγματική διάσταση του ελληνικού 
προβλήματος, αν και κάποιες προσπάθειες έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή. Το 
ελληνικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε κατά βάση ως «πρόβλημα ελλείμματος και 
χρέους», ως ένα δηλαδή δημοσιονομικό πρόβλημα, ενώ στην ουσία του είναι ένα 
βαθύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα. Αντιμετωπίστηκε ως οικονομικό πρόβλημα, ενώ 
είναι βαθύτατα πολιτικό με την έννοια ότι έλλειμμα και χρέος παράγονται ουσιαστικά 
ως συμπτώματα, από τις παθογένειες, ελλείμματα, αδυναμίες, δυσλειτουργίες, 
στρεβλώσεις, αγκυλώσεις του ελληνικού πολιτικού, κρατικού και κοινωνικού 
σχηματισμού. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα του θα 
έπρεπε να αρχίσει με τις διαρθρωτικές αλλαγές. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας δεν 
συνέλαβαν στην αρχή και αμφιβάλλω εάν έχουν συλλάβει και σήμερα την ουσιαστική 
φύση του ελληνικού προβλήματος.

4. Απουσία ενημέρωσης. Η ελληνική πλευρά έχει αποτύχει -  θα έλεγα παταγωδώς -  να 
ενημερώσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για το ελληνικό πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε 
να υπάρχει μια επιθετική στρατηγική ενημέρωσης, ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα 
συνεκτικό. Αποσπασματικές επαφές της τελευταίας στιγμής με επιλεκτικές πολιτικές 
ηγεσίες και πέραν αυτού ουδέν. Ένα κυβερνητικό στέλεχος θα έπρεπε να οργώνει 
κυριολεκτικά τον Ευρωχώρο (πρωτεύουσες, ηγεσίες, διαμορφωτές κοινής γνώμης, 
κοινοβούλια, κ.λπ.). Υπάρχουν χώρες μέλη της Ένωσης που έχει να τις επισκεφθεί 
Έλληνας πολιτικός αξιωματούχος εδώ και χρόνια. Και βεβαίως δεν υπάρχει ούτε ένα 
καλογραμμένο κείμενο σε ξένη γλώσσα που να εξηγεί το ελληνικό πρόβλημα. Έτσι τα 
αρνητικά στερεότυπα σε βάρος της χώρας αναπαράγονται και αναπαράγονται...

5. Μη ανάδειξη επιτευγμάτων. Μια ειδικότερη πτυχή της απουσίας συστηματικής 
ενημέρωσης είναι ότι ακόμη και τα επιτεύγματα της χώρας τα δύο τελευταία χρόνια 
στη διαδικασία αντιμετώπισης της κρίσης, όπως το γεγονός ότι, παρά τις δυσκολίες, 
έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τρίτα της δημοσιονομικής προσαρμογής και έχει 
καλυφθεί το 60% της απωλεσθείσης ανταγωνιστικότητας, να αγνοείται. Η ευρύτερη 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, ότι 
κινείται σταθερά με την όπισθεν.

Είναι οπωσδήποτε στιγμή να διορθώσουμε κάποια από τα λάθη αυτά, όχι ως άλλοθι για 
να αποφύγουμε τις μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές αλλά ως μέρος της διαδικασίας για 
την επιτάχυνσή τους.
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«Η Ρουμανία και η Βουλγαρία 
συνεχίζουν να παραβιάζουν τους 
κανόνες δικαίου»1

Σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18/7/2012), 
οι εγκληματικές ενέργειες στη 
Βουλγαρία και η προσβολή του κράτους 
δικαίου στη Ρουμανία αποτελούν τα 
σημαντικότερα προβλήματα. Οι εκθέσεις 
προόδου για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία επισημαίνουν τις
εκκρεμότητες σχετικά με τη δικαστική 
μεταρρύθμιση, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος. Η Ε. Επιτροπή δήλωσε ότι 
συνολικά και οι δύο χώρες έχουν κάνει 
κάποια βήματα προόδου, αλλά δεν έχουν 
εκπληρώσει πλήρως τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις ούτε έχουν παραχθεί 
πειστικά αποτελέσματα στους τομείς της 
δικαστικής μεταρρύθμισης, της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος. «Ο 
μηχανισμός ελέγχου και επαλήθευσης θα 
συνεχίσει να λειτουργεί και στις δύο 
χώρες, έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι 
και μείνει ικανοποιημένη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή», σύμφωνα με δηλώσεις 
εκπροσώπου της Ε. Επιτροπής.

Οι προαναφερθείσες εκθέσεις 
προόδου είναι οι δέκατες στη σειρά από 
την ένταξη των δύο χωρών στην Ε.Ε. το 
2007. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι πιο 
πρόσφατες εκθέσεις κάνουν μια 
συνολική αποτίμηση στην πρόοδο και τις 
ελλείψεις των τελευταίων πέντε ετών.

Ο Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής 
Manuel Barroso δήλωσε στους

1 Nielsen N., “Rom ania and Bulgaria 
continue to flout rule o f  law” , 18/7/2012 o io  
euobserver.com /22/117008

δημοσιογράφους ότι μια ακόμη έκθεση 
για τη Ρουμανία θα πρέπει να εκδοθεί 
πριν από το τέλος του έτους. Η 
συμπληρωματική έκθεση εκπονείται 
κατ’εξαίρεση, λόγω των πρόσφατων 
ενεργειών του Victor Ponta, απόρροια 
των οποίων είναι και η αντικατάσταση 
του Συνηγόρου του Πολίτη.

«Οι πολιτικοί δεν πρέπει να 
εκφοβίζουν τους δικαστές πριν την 
έκδοση μιας απόφασης ή να τους 
επιτίθενται όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
που δεν είναι αρεστές. Επιπλέον, οι 
αρμοδιότητες του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου δεν πρέπει να αλλάζουν «εν 
μία νυκτί», σύμφωνα με δηλώσεις του 
Προέδρου της Ε. Επιτροπής. Όμως, το 
ρουμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε ένα 
αμφιλεγόμενο διάταγμα έκτακτης 
ανάγκης που θα περιόριζε τη 
δικαιοδοσία του συνταγματικού 
δικαστηρίου. Συγκεκριμένα το 
συνταγματικό δικαστήριο δε θα είχε 
δικαιοδοσία στις αποφάσεις του 
κοινοβουλίου, όταν πρόκειται για 
εσωτερικά κοινοβουλευτικά ζητήματα. 
Αυτό σημαίνει ότι η πρόσφατη απόλυση 
των πρόεδρων της Γερουσίας και της 
Κάτω Βουλής δε θα μπορεί πλέον να 
προσβληθεί στο δικαστήριο (το ίδιο 
ισχύει και για την απομάκρυνση του 
Συνηγόρου του Πολίτη).

Η Ε. Επιτροπή αναφέρει στην 
έκθεσή της ότι η Ρουμανία πρέπει να 
«αποκαταστήσει επειγόντως» τις
αρμοδιότητες του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου. Επισημαίνεται ότι η Ε. 
Επιτροπή έλαβε μια επιστολή 
(16/7/2012) από τη κυβέρνηση της 
χώρας με τη διαβεβαίωση ότι θα 
συμμορφωθεί. «Χωρίς τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις, μπορεί να 
χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική 
γλώσσα στην έκθεση προόδου»,

Κ
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σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ε. 
Επιτροπής. Η Ρουμανία αναμένεται να 
καταργήσει τα έκτακτα διατάγματα 
σχετικά με τις εξουσίες του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και τους 
κανόνες διενέργειας δημοψηφίσματος. 
Επιπλέον, η Ε. Επιτροπή ζήτησε από τη 
Ρουμανία να αναθεωρήσει τις 
διαδικασίες διορισμού σε σημαντικές 
δημόσιες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, 
του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού 
Εισαγγελέα της Εθνικής Διεύθυνσης 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς 
(ΟΝΑ).Πέρα από την εξασφάλιση μιας 
πιο διαφανούς δικαστικής διαδικασίας, η 
Ρουμανία πρέπει να θεσμοθετήσει μια 
πιο αξιόπιστη υπηρεσία αντιμετώπισης 
των οργανωμένων συμφερόντων. Θα 
πρέπει να συνεχίσουν να διώκουν τις 
υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτερο 
επίπεδο και να λαμβάνουν περαιτέρω 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 
βουλγαρικής εφημερίδας Galería, ο 
πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Boyko 
Borisov εμπόδισε τον διευθύνοντα 
σύμβουλο των τελωνείων της χώρας να 
συνεχίσει τη διερεύνηση περιπτώσεων 
απάτης σε μεγάλο εργοστάσιο 
ζυθοποιίας τον Ιανουάριο του 2011. 
Όπως επισημαίνεται από
δημοσιογραφικούς κύκλους, λίγες μέρες 
αργότερα, μια βόμβα εξερράγη μπροστά 
από το γραφείο της εφημερίδας 
τραυματίζοντας σοβαρά έναν από τους 
δημοσιογράφους της εφημερίδας. Όλο 
αυτό το υλικό παρουσιάστηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 
2012 από το δημοσιογράφο Yavor 
Dachkov, χωρίς η Βουλγαρική 
κυβέρνηση να δώσει καμία εξήγηση.

Η έκθεση της Ε. Επιτροπής για τη 
Βουλγαρία δεν κάνει καμία αναφορά σε

αυτό το περιστατικό αλλά υπογραμμίζει 
την έλλειψη πειστικών αποτελεσμάτων 
για τις προσπάθειες της Βουλγαρίας να 
σταματήσει τα φαινόμενα διαφθοράς και 
οργανωμένου εγκλήματος σε υψηλό 
επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι εισήγαγε 
ένα νέο ποινικό κώδικα και ότι το 2010 
παρουσίασε υποθέσεις στο Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο, δεν κατεγράφη 
ιδιαίτερη πρόοδος στις πιο σημαντικές 
υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου 
εγκλήματος. Σύμφωνα με την έκθεση της 
Ε. Επιτροπής, «αν και η Βουλγαρία 
επένδυσε σημαντικά στη βελτίωση του 
θεσμικού και νομικού πλαισίου για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, από το 2010 τα 
αποτελέσματα ήταν περιορισμένα». Οι 
αθωωτικές αποφάσεις (παρά την ύπαρξη 
συντριπτικών αποδεικτικών στοιχείων) 
και ο μικρός αριθμός των ποινών κατά 
του οργανωμένου εγκλήματος 
καταδεικνύουν την έλλειψη
επαγγελματισμού και τις αδυναμίες της 
δικαστικής διαδικασίας μεταξύ των 
αστυνομικών, της υπηρεσίας δίωξης και 
των δικαστηρίων.

Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή 
υπηρεσία της. Europol εκτιμά ότι ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών των δώδεκα 
πιο σημαντικών δραστηριοτήτων του 
οργανωμένου εγκλήματος στη 
Βουλγαρία είναι ισοδύναμος με το 4,8% 
του ΑΕΠ της ή με €1,8 δισ. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μια 
άλλη έκθεση το επόμενο έτος, σε ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου 
να μπορεί να επιδείξει η Βουλγαρία 
βελτίωση της κατάστασης.
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«Οι τελευταίες διαφορές λίγος πριν 
την ένταξη της Κροατίας2».

Η Σλοβενία απείλησε να 
μπλοκάρει την ένταξη της Κροατίας 
στην Ε.Ε., εξαιτίας ενός εκκρεμούς 
ζητήματος (που χρονολογείται πριν την 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991) 
που αφορά σε χρέη της σλοβενικής 
τράπεζας Ljubljanska Banka (LB) σε 
Κροάτες καταθέτες (περίπου €172 εκ.). 
Η Κροατία ελπίζει να ενταχθεί στην Ε.Ε. 
τον Ιούλιο του 2013, ωστόσο αυτό θα 
γίνει μόνο εάν όλα τα κράτη μέλη της 
Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της 
Σλοβενίας, επικυρώσουν τη συμφωνία 
ένταξης.

Η Κροατία θέλει να διεξάγει 
διμερείς συνομιλίες με τη Σλοβενία 
σχετικά με αυτό. Ωστόσο η Σλοβενία 
αναφέρει ότι το θέμα πρέπει να επιλυθεί 
ως μέρος ευρύτερων συνομιλιών για 
όλες τις διαφορές μεταξύ των πρώην 
κρατών της Γιουγκοσλαβίας υπό την 
διαμεσολάβηση της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών που έχει έδρα τη 
Βασιλεία.

«Προσωπικά εύχομαι η Κροατία 
να ενταχθεί στην Ε.Ε. το συντομότερο 
δυνατό και να επικυρώσουμε τη 
συμφωνία», δήλωσε ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Σλοβενίας Karl Erjavec 
στο περιθώριο συνάντησης των 
υπουργών εξωτερικών της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες. «Ωστόσο προϋπόθεση 
αποτελεί να λύσουμε το ζήτημα της 
τράπεζας LB στην ίδια γραμμή με τις 
υποχρεώσεις που συμφώνησε η Κροατία 
όταν έκλεισε το Κεφάλαιο Τέσσερα», 
πρόσθεσε, αναφερόμενος στην απαίτηση 
της Ε.Ε. απέναντι στα νέα κράτη μέλη 
περί ελεύθερης ροής κεφαλαίων. Η

Σλοβενία, που αποτελεί τη μόνη πρώην 
χώρα της Γιουγκοσλαβίας που 
εντάχθηκε στην Ε.Ε. μέχρι τώρα, λέει ότι 
η Κροατία συμφώνησε η επίλυση του 
θέματος να είναι μέρος των ενταξιακών 
συνομιλιών.

Η Υπουργός Εξωτερικών της 
Κροατίας Vesna Pusic που επίσης 
βρέθηκε στη συνάντηση στις Βρυξέλλες, 
τόνισε ότι τα ζητήματα της ένταξης στην 
Ε.Ε. και το θέμα της LB δεν πρέπει να 
εξεταστούν από κοινού. «Πιστεύω πως 
Κροατία και Σλοβενία χρειάζονται 
ευρωπαϊκή σύμπραξη και για αυτό το 
λόγο αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να 
εξεταστούν ξεχωριστά», τόνισε στο 
κροατικό πρακτορείο Hina. Η Ε. 
Επιτροπή τόνισε ότι εναπόκειται στα δύο 
κράτη να επιλύσουν το ζήτημα και 
εξέφρασε την ελπίδα να μην 
καθυστερήσει το εν λόγω θέμα, την 
ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε. 
«Βλέπουμε το θέμα ως διμερές μεταξύ 
Σλοβενίας και Κροατίας. Συνεχίζουμε να 
ενθαρρύνουμε και τις δύο πλευρές να 
βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση», 
επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Ε. 
Επιτροπής Peter Stano.

2 «Διμερείς διαφορές εμποδίζουν την 
διαδικασία ένταξης της Κροατίας», 
25/07/2012 EurActiv.gr

€
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ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

&
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29/6/2012

Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Κορυφής για την ευρωζώνη3
Στις 28 και 29 Ιουνίου 2012 οι ηγέτες της ευρωζώνης συμφώνησαν για τη λήψη 

σημαντικών βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη διασφάλιση της σταθερότητας της 
ευρωζώνης. Έως το τέλος του 2012 θα αναπτυχθεί λεπτομερέστερα ένα πιο 

( μακροπρόθεσμο όραμα για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Το μέλλον της ΟΝΕ
Κατόπιν συζήτησης για την έκθεση με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση», οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία 
με τους Προέδρους της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, ένα «συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση 
της πραγματικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης».

Το όραμα για τη μελλοντική ΟΝΕ που περιγράφεται στην προαναφερόμενη 
έκθεση αποτελείται από τέσσερα συστατικά στοιχεία:

■ ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο,
■ ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο,
■ ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, και
■ ενισχυμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία.

Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής της ευρωζώνης4
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ αποφάσισαν:
■ να θεσπίσουν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για τις τράπεζες, τον οποίο θα 

διαχειρίζεται η ΕΚΤ, και μετά τη δημιουργία του μηχανισμού αυτού
■ να δώσουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτεί άμεσα τις τράπεζες.
Η ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών θα αρχίσει με βάση τους 

ισχύοντες κανόνες, δηλαδή με την παροχή βοήθειας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ωσότου να καταστεί διαθέσιμος ο ΕΜΣ. 
Τα κεφάλαια θα μεταφερθούν εν συνεχεία στον ΕΜΣ χωρίς να αποκτήσουν καθεστώς 
προτεραιότητας.

*

3 http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/summit-impact-on-the-euro2one? 
lang=el

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/euro-area-summit-
statement?lang=el
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Συμφωνήθηκε επίσης ότι τα κεφάλαια του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο για την αγορά ομολόγων κρατών μελών που τηρούν 
τους κοινούς κανόνες, τις συστάσεις και τα χρονοδιαγράμματα.
Η Ευρωομάδα κλήθηκε να εφαρμόσει τις αποφάσεις αυτές έως τις 9 Ιουλίου 2012.

Σύμφωνο για τη ανάπτυξη και την απασχόληση
Στο πλαίσιο των μέτρων φορολογικής πολιτικής, ορισμένα κράτη μέλη θα 

υποβάλουν αίτημα ενισχυμένης συνεργασίας για τη θέσπιση φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σύμφωνο για το 
ευρώ+ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τους για ζητήματα φορολογικής πολιτικής.
* Οι ηγέτες έλαβαν επίσης και άλλες αποφάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης οι 

οποίες δεν θα εφαρμοστούν μόνο στην ευρωζώνη αλλά στο σύνολο των 27 κρατών 
μελών. Επί παραδείγματι, θα κινητοποιηθούν 120 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο:

■ την αύξηση του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ,

■ την έναρξη της πιλοτικής φάσης των ομολόγων χρηματοδότησης έργων υποδομής 
στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ευρυζωνικών δικτύων, και

■ την ανακατανομή κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη στήριξη των MME 
και της απασχόλησης των νέων και τη χορήγηση επιπλέον 55 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης. »

«Τα αποτελέσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την Ε.Ε. σε 
κατάσταση βαθιάς κρίσης»,5

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στις 28-29 Ιουνίου 2012 
πραγματοποιήθηκε σε «κατάσταση βαθιάς κρίσης». Για άλλη μια φορά, το βασικό 
ζήτημα ήταν η κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Όμως, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα 
της κρίσης το 2010, η Ελλάδα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, καθώς η νέα ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωπαίοι εταίροι της περίμεναν 
την επίσκεψη της Τρόικας. Κατά την χρονική περίοδο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Ιουνίου 2012, η κρίση φαινόταν να κινείται προς μια έκρηξη και δεν υπήρχε πλέον 
καμία αμφιβολία ότι το μέλλον του κοινού νομίσματος ήταν σε κίνδυνο. Η κρίση είχε 
διεισδύσει ακόμα βαθύτερα στο κέντρο της ευρωζώνης, στην Ιταλία και την Ισπανία. Η 
Ισπανία αναγκάστηκε να ζητήσει €100 δισ. από τα κεφάλαια διάσωσης της Ε.Ε. για την 
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα. Στην Ιταλία, η δημόσια στήριξη για την 
κυβέρνηση τεχνοκρατών μειωνόταν συνεχώς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Mario Monti 
υποστήριξε ότι η Σύνοδος Κορυφής θα πρέπει να συνεχιστεί για όσο διάστημα ήταν 
αναγκαίο να ληφθούν αποφάσεις που θα βοηθήσουν να τεθούν υπό έλεγχο τα spreads. 
Λίγες ημέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και πριν αναλάβει την εκ 
περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. η Κύπρος έγινε η πέμπτη χώρα που

Μετάφραση μέρους της Ανάλυσης του EPC, Janis A. Emmanouilidis, “The prospects o f 
ambitious muddling through -  the results o f  an EU Summit in deep crisis mode”, EPC Post 
Summit Analysis, 2/7/2012 στο www.epc.eu

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/summit-impact-on-the-euro2one
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/euro-area-summit-
http://www.epc.eu
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έκανε αίτηση για ένα σχέδιο διάσωσης, εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης του τραπεζικού 
της τομέα στην Ελλάδα.

Εκτός Ευρώπης, η πίεση προς τους ηγέτες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της 
κρίσης εντεινόταν. Ωστόσο, οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών είχαν οξυνθεί. Έντονη κριτική είχε ασκηθεί στη 
γερμανική κυβέρνηση εντός και εκτός της Ευρώπης για το χειρισμό της κρίσης και ιδίως 
για την άρνησή της να συμφωνήσει σε πρόσθετα μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της 
κρίσης και την κοινή έκδοση ευρωομολόγου. Πριν την Σύνοδο Κορυφής υπήρχαν φήμες 
ότι ο Ιταλός Πρωθυπουργός Mario Monti θα άφηνε τη Σύνοδο Κορυφής να οδηγηθεί σε 
αδιέξοδο αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) δεν χρησιμοποιηθούν για να αγοράσουν 
κρατικά ομόλογα, προκειμένου να ηρεμήσουν οι αγορές. Από την άλλη πλευρά, η 
Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel βρισκόταν σε μεγάλη πίεση, δεδομένου ότι θα 
αντιμετώπιζε μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

( Σταθερότητας και τη Συνθήκη Σταθερότητας αμέσως μετά το τέλος της Συνόδου
Κορυφής, με απαιτούμενη την πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Μετά από αλλαγές στην αρχική ημερήσια διάταξη, μακρές συζητήσεις κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής και ισχυρές πιέσεις από την Ιταλία 
και την Ισπανία, οι ηγέτες της ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία για δύο άμεσα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης: την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την 
υποστήριξη από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας / Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας, χωρίς να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα, όπως αυτό που 
υιοθετήθηκε από την Ελλάδα, την Πορτογαλία ή την Ιρλανδία. Η Ε.Ε. των 27 κρατών- 
μελών υπέγραψε ένα «Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και 
συμφώνησε για τα επόμενα βήματα στην πορεία προς την περαιτέρω εμβάθυνση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, παραμένουν πολλά ερωτήματα 
και αβεβαιότητες για αυτές τις τρεις βασικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι 
ηγέτες της Ε.Ε. συζήτησαν, επίσης, για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για την 
εμβάθυνση της δημοσιονομικής, οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις της έκθεσης «Προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική 
Ένωση», που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους Προέδρους της Ε. Επιτροπής, της Ευρωομάδας και 
της ΕΚΤ. Η έκθεση περιείχε βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης 
ενώ ο στόχος της είναι να κινηθεί η Ε.Ε. προς μια αρχιτεκτονική ισχυρότερης 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης την επόμενη δεκαετία. Ορισμένοι σχολιαστές 
υποστηρίζουν ότι οι θεσμοί της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στις 
άμεσες προκλήσεις της κρίσης. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Εμμανουηλίδη, η μεγάλη 
ανισορροπία μεταξύ της «Οικονομικής Ένωσης» και της «Νομισματικής Ένωσης» στην 
ΟΝΕ αποτελεί μία από τις βασικές διαρθρωτικές αιτίες της κρίσης. Είναι επομένως 
αναγκαίο να προχωρήσει η Ε.Ε. προς ένα υψηλότερο επίπεδο οικονομικής, 
δημοσιονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση, ακόμα 
και αν η διαδικασία αυτή είναι πολύπλοκη, δύσκαμπτη και χρονοβόρος.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες της Ε.Ε. δεν συμφώνησαν αναφορικά με το περιεχόμενο της 
έκθεσης, αλλά κάλεσαν τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εκπονήσει μια 
ακόμη έκθεση-οδικό χάρτη για την επίτευξη μιας πραγματικής οικονομικής και

11

νομισματικής ένωσης, και πάλι σε στενή συνεργασία με τους προέδρους της Ε. 
Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ,. Η ενδιάμεση έκθεση θα παρουσιαστεί τον 
Οκτώβριο του 2012 και μια τελική έκθεση θα παρουσιαστεί πριν από το τέλος του έτους.

Μετά την τελευταία κλιμάκωση της κρίσης και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη 
Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου 2012 είναι ώρα να αναρωτηθούμε τι θα συμβεί στη 
συνέχεια. Στις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να γίνει μια πραγματικά καλή πρόβλεψη 
για το πώς θα τελειώσει η κρίση και πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό της. Περισσότερα από δυόμιση χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η 
Ε.Ε. εξακολουθεί να αγωνίζεται για να την ξεπεράσει. Η κρίση βάθυνε και σταδιακά 
επεκτάθηκε από την περιφέρεια της ευρωζώνης στον πυρήνα της παρόλο που τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα των χωρών της 
ευρωζώνης, ενίσχυσαν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση με τρόπους που θα 
ήταν αδιανόητοι πριν από μερικά χρόνια. Όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, η 
κρίση θα διαμορφώσει ριζικά το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι ιστορικοί του 
μέλλοντος θα ισχυρισθούν ότι η κρίση του ευρώ ήταν ιστορικά ένα σημείο καμπής.

Στην χειρότερη περίπτωση, η κρίση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατάρρευση της ευρωζώνης και να προκαλέσει μια συνολική διάλυση της 
Ε.Ε. στη σημερινής της μορφή. Αυτό το σενάριο δε φαίνεται, ακόμα, πιθανό, καθώς όλα 
τα κράτη μέλη, τόσο εντός όσο και εκτός της ευρωζώνης, φαίνονται πρόθυμα να 
αποφύγουν τις τεράστιες οικονομικές, δημοσιονομικές, πολιτικές και κοινωνικές 
δαπάνες που θα προκύψουν. Αλλά ο κίνδυνος μιας θεμελιώδους διάλυσης έχει αυξηθεί 
και, πλέον, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, αν τα πράγματα 
ξεφύγουν από τον έλεγχο, αν η κρίση του ευρώ φθάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, 
αν η κρίση συνεχίζει να επιβαρύνεται και να προκαλεί μια «χιονοστιβάδα» η οποία έχει 
τη δυνατότητα να θάψει το ευρωπαϊκό σχέδιο στο πέρασμά της. Ευτυχώς, το σενάριο 
του «Τιτανικού» δεν είναι το πιο πιθανό. Αλλά είναι επίσης πιθανό στο εγγύς μέλλον, η 
ΕΕ των 27/28 να κάνει ένα γιγάντιο βήμα προς την κατεύθυνση των «Ηνωμένων 
Πολιτειών της Ευρώπης», μια πραγματική ομοσπονδιακή οντότητα στην οποία τα κράτη 
μέλη θα συμφωνήσουν να εκχωρήσουν την εθνική κυριαρχία τους στον τομέα των 
φορολογικών και οικονομικών υποθέσεων και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας της 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ή ο τομέας της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων.

Η εμπειρία των τελευταίων δυόμιση ετών καθώς και τα αποτελέσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2012 καταδεικνύουν ότι το muddling through 
θα αποτελεί τη λογική που θα κυριαρχήσει στην Ε.Ε. στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, σε 
αντίθεση με το παρελθόν, οι αυξανόμενες (υπαρξιακές) πιέσεις από την κρίση του ευρώ 
και το συνεχή έλεγχο της Ε.Ε. από τις αγορές και τους πολίτες χρειάζονται τολμηρές 
πολιτικές απαντήσεις που θα ξεπερνούν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Εν τέλει, η 
λογική του muddling through θα οδηγήσει πιθανότατα σε μια sui generis μεγαλύτερη 
οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση- ιδίως μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης -  
με έναν δεσμευτικό συντονισμό των εθνικών προϋπολογισμών και ένα υψηλότερο 
επίπεδο συντονισμού των οικονομικών. Η επίλυση της κρίσης απαιτεί «περισσότερη 
Ευρώπη». Αλλά είναι αδύνατον να προβλέψουμε το τελικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι 
αυτό θα είναι αποτέλεσμα ενός πολύ λεπτού και δύσκολου συμβιβασμού στο τέλος μιας 
σύνθετης διαδικασίας που γεφυρώνει εξαιρετικά αποκλίνουσες θέσεις.
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Τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση μιας «τραπεζικής ένωσης» που 
ελήφθησαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδεικνύουν ότι οι χώρες της 
ευρωζώνης είναι πιθανό να προχωρήσουν πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες. Είναι, όμως, 
πιθανό η διαδικασία εμβάθυνσης και ένταξης στην ευρωζώνη να παραμείνει ανοικτή και 
στα άλλα κράτη μέλη. Οι χώρες της Ε.Ε. εμφανίζονται πρόθυμες να αποφύγουν μια 
βαθιά διάσπαση στο εσωτερικό της Ένωσης μεταξύ των «εντός» «σε λίγο εντός» και των 
«εκτός» (από την ευρωζώνη), η οποία θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την 
Ε.Ε. και ιδιαίτερα για την ενιαία αγορά, τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωση {έγγραφο Προτεραιοτήτων), 1η Ιουλίου -  31η Δεκεμβρίου 20126

Προς μια Καλύτερη Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αντεπεξέλθει πιο δυνατό από την τρέχουσα 

οικονομικό κρίση και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, περισσότερο 
από ποτέ, είναι αναγκαίο να εμβαθυνθεί περισσότερο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους 
ευρωπαίους πολίτες. Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα λιτότητας, ώστε να 
επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά και να διασφαλιστεί η σταθερότητα. 
Παράλληλα, όμως, είναι επιτακτικό να ληφθούν μέτρα ώστε να προωθηθεί ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ένωση χρειάζεται να βρεθεί 
πιο κοντά στους πολίτες της και να τους επικοινωνήσει ένα μήνυμα ελπίδας και 
αλληλεγγύης, με κοινωνική ευαισθησία. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει 
τον διεθνή της ρόλο, καθώς θα βρίσκεται πιο κοντά στους γείτονές της. Η κινητήρια 
δύναμη για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες 
της Ένωσης.
1. Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη

Στόχος θα είναι η προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών που θα οδηγήσουν σε 
πιο αποδοτικό διακυβέρνηση, αντιμετωπίζονται την αβεβαιότητα και την αστάθειας που 
προκλήθηκε από την κρίση. Οι διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου για την περίοδο 2014 — 2020 θα αποτελόσουν την κύρια προτεραιότητα της 
Κυπριακής Προεδρίας. Η Προεδρία θα εργαστεί προς την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού προϋπολογισμού, 
που να στηρίζει την ανάπτυξη και να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης. Έμφαση θα 
δοθεί στην ποιότητα των δαπανών, ώστε οι πολιτικές και τα προγράμματα που θα 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου να είναι 
πολιτικής με πραγματικό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι συνέργειες είναι ιδιαίτερης 
σημασίας και η συμπληρωματικότητα με τις εθνικής πολιτικής πρέπει να διασφαλιστεί. 
Στα πλαίσιο αυτό, η Προεδρία θα προσπαθήσει επίσης να πετύχει όσο το δυνατό 
περισσότερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις 
κοινής πολιτικής, όπως την Κοινή Γεωργική Πολιτική και Κοινή Αλιευτική Πολιτική,

6 Ηηρ:/7^'^-ννχν2012.6υ/ίηά6Χ.ρϋρ/6η/ίΊΐ6/Ά74οΟΤΤ5νΐάΡ2ηχΧο9-ΑυΖνν^;:::/
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την Πολιτική Συνοχής και τις Πολιτικές της Έρευνας και Καινοτομίας (Ορίζοντας 2020), 
καθώς και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις τομεακές πολιτικές.

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο 
2012, η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στην ενεργειακή πολιτική. Σε 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας και η Διευκόλυνση 
‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ είναι σημαντική για την Κυπριακή Προεδρία η υιοθέτηση 
αυτών των εργαλείων είναι ύψιστης σημαίας για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας 
στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τις υποδομές και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή των Κρατών Μελών. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην αειφόρο 
ανάπτυξη και στη συνέχεια μετά τη Σύνοδο του Ρίο+20. Στα πλαίσια της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, θα προωθηθεί η ποιοτική πράσινη ανάπτυξη, χωράς αποκλεισμούς, μέσω 
της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και ειδικότερα του νερού. Είναι σημαντικό για την 
Ε.Ε. οι πολιτικές για την κλιματικό αλλαγή, το περιβάλλον και την ενέργεια να 
εφαρμόζονται με ολοκληρωμένο τρόπο. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία 
προσβλέπει στην ‘επανενεργοποίηση’ της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η 
οποία θα αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.
2. Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη

Η οικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερη αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών και των μέτρων της Ένωσης. Η προσέγγιση που χρειάζεται για ανάκαμψη 
των ευρωπαϊκών οικονομιών πρέπει να περιλαμβάνει τόσο μέτρα δημοσιονομικής 
εξυγίανσης, όσο και μέτρα για βιώσιμη, οικονομικό ανάπτυξη.

Η Προεδρία θα επιδιώξει να εργαστεί για ένα νέο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης και να ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η 
δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, η Ε.Ε. χρειάζεται να ανακάμψει από την 
κρίση και να τονώσει την ανάπτυξη. Εν προκειμένω, η παρακολούθηση της εφαρμογής 
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι εξίσου σημαντική για την Κυπριακό Προεδρία.

Ύψιστης σημασίας αποτελεί η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της εφαρμογής μέτρων για περισσότερη 
διαφάνεια στην αγορά, προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και 
αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Επιπρόσθετα, με την 
ευκαιρία της 20ης επετείου της Ενιαίας Αγοράς, η Προεδρία θα προωθήσει την 
εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, μέσω της προώθησης σχετικών πρωτοβουλιών με 
έμφαση στο ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς 
είναι σημαντικός παράγοντας για την τόνωση της οικονομικός ανάπτυξης και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Προεδρία θα προωθήσει, επίσης, μια αποτελεσματική ενιαία 
ψηφιακό αγορά, στα πλαίσια του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.
3. Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και 
κοινωνική συνοχή.

Η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες 
της, δίνοντας έμφαση στη νεανική απασχόληση, ενόψει και των ανοδικών δεικτών 
ανεργίας στους νέους στην Ένωση. Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους στόχους της 
Προεδρίας θα είναι η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το 
τέλος του 2012, με την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών για την προστασία 
των δικαιωμάτων όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Η Προεδρία θα διαχειριστεί θύματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος 
Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και θέματα σχετικά με την



υγεία και την ευημερία των παιδιών, όπως η πρόληψη των ασθενειών, η προώθηση 
υγιούς τρόπου ζωής, καθώς και η πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, όπως η προώθηση 
του αλφαβητισμού και η παροχή πιο ποιοτικής παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να 
ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα σχετικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα σε αυτούς τους τομείς είναι εξίσου σημαντικά. Η Προεδρία θα δώσει 
έμφαση στην περαιτέρω συμμετοχή και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ 
και των τοπικών διοικήσεων για τον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. Επιπλέον, το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων είναι ακόμα μια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.
4. Η  Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονές της.

Η Κυπριακή Προεδρία θα έχει στενή συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που έχουν την ευθύνη για τα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτικότητα και συνοχή.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη νότια διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης, 
ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους μεσογειακούς εταίρους, διασφαλίζοντας τον 
πλουραλισμό και μια πολύπλευρη σχέση, ώστε να προωθηθούν πολλαπλά κανάλια 
επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Η Προεδρία θα προωθήσει επίσης 
όλες τις διαδικασίες για τη διεύρυνση, καθώς ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ενίσχυση 
της επισιτιστικής ασφάλειας, αποσκοπώντας να δοθεί έμφαση στους αναπτυξιακούς 
στόχους της ΕΕ, διασφαλίζοντας πρόοδο στις δεσμεύσεις για την αναπτυξιακό 
συνεργασία της Ένωσης.

Η ανάπτυξη μπορεί επίσης να προωθηθεί μέσω πιο ενισχυμένης εξωτερικής 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της Ε.Ε.7
Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα μέλος της ευρωζώνης που αναλαμβάνει την 

Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από το τέλος του 2010. Όπως επισημαίνεται από τον 
ΕυοόεετνβΓ, η Κύπρος προσδοκά να θέσει τον εαυτό της στον πολιτικό χάρτη της Ε.Ε. 
αν πολλοί την αντιμετωπίζουν υπό το πρίσμα της - σχεδόν 40 ετών- διαίρεσής της.

Επισημαίνεται ότι η Κύπρος έχει σχεδόν τριπλασιάσει τον αριθμό του 
προσωπικού της σε πάνω από 200 γραφεία στις Βρυξέλλες και δαπανά περίπου €61εκ 
για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Το ποσό είναι μεγάλο για ένα τόσο μικρό 
νησί. Και πολύ περισσότερο δεδομένου ότι η χώρα πρόσφατα παραδέχθηκε ότι θα 
επιδιώξει τη διάσωση από την ευρωζώνη. Η οικονομία της Κύπρου εξερράγη λόγω της 
μεγάλης έκθεσης των τραπεζών της στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι, κατά πάσα 
πιθανότητα, θα είναι υπό τη μειωμένη εποπτεία των αξιωματούχων της Ε.Ε. είναι πιθανό 
να μειώσει την πολιτική επιρροή της στο μηχανισμό των Βρυξελλών. Ακόμη και πριν 
καταστεί σαφές ότι η Κύπρος θα χρειαστεί ένα πακέτο διάσωσης, οι αξιωματούχοι της 
Κύπρου ανησυχούσαν για το πώς θα «υπενθυμίσει» στις χώρες της Ε.Ε. ότι μια χώρα 
του ευρώ έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου και ότι πρέπει να συμμετέχουν σε 
όλες τις συζητήσεις για το ενιαίο νόμισμα.

7 Η. Mahony, “Debt-ridden Cyprus takes on EU presidency”, EUobserver, 2/7/2012
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Υπενθυμίζεται ότι η Δανία, η οποία έχει μόλις ολοκλήρωσε την προεδρία του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., δεν είναι μέλος της ευρωζώνης. Ένα από τα κύρια άγραφα σημεία 
των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας είναι η προσπάθεια ελαχιστοποίηση της 
πολιτικής έντασης μεταξύ όσων συμμετέχουν στο ευρώ και όσων δε συμμετέχουν -  μια 
αποστολή που έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη, καθώς η ευρωζώνη διαβουλεύεται 
σημαντικά βήματα προς τη δημοσιονομική και πολιτική ολοκλήρωση.

Το σημαντικότερο θέμα στην ατζέντα της Προεδρίας της Κύπρου είναι η 
σφράγιση της συμφωνίας για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 
«καλές εποχές» αυτό ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, ποσό μάλλον τώρα που τα 
κράτη μέλη συνειδητά θέλουν να μειώσουν το κόστος και επιδιώκουν να στείλουν όσο 
το δυνατόν λιγότερο τα χρήματα στα ταμεία της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020. Εν τω 
μεταξύ, στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής αναμένεται να βρεθούν οι στενές σχέσεις 
της Κύπρου με τη Ρωσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε πρόσφατα ότι η 
Κύπρος ήταν η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία. 
Έως τώρα 40.000 Ρώσοι ζουν στην Κύπρο. Η πόλη λιμάνι της Λεμεσού έχει τη δική της 
ρωσική εφημερίδα, δικά της σχολεία και εστιατόρια. Επισημαίνεται ότι το 2011 η Ρωσία 
δεσμεύτηκε σε ένα δάνειο ύψους 2,5 δισ. € για τη Κύπρο.

Η προβληματική σύνδεση Κύπρου -  Τουρκία αποτελεί επίσης ένα ζήτημα. 
Σύμφωνα με τον ΕυοόεετνεΓ, η Κύπρος είναι διαιρεμένη από το 1974 μετά την τουρκική 
εισβολή στο νησί, η οποία πυροδοτήθηκε από ένα πραξικόπημα από την ελληνική 
ηγεσία. Μια σειρά από γύρους διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών 
δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο πλευρών. Το Κυπριακό 
ζήτημα έχει οδηγήσει τις ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας σε αδιέξοδο. Η Τουρκία, 
από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι δε θα έχει καμία επικοινωνία με την Κυπριακή 
Προεδρία της Ε.Ε.

Η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από τη Δανία, η οποία 
είναι ευρέως αποδεκτό ότι πραγματοποίησε μια διαφανή και αποτελεσματική Προεδρία. 
Ως μη-χώρα του ευρώ, Δανοί διπλωμάτες επεσήμαναν ότι ενδεχόμενες πολιτικές ρήξεις 
μεταξύ όσων συμμετέχουν στο ευρώ και όσων δε συμμετέχουν δεν επιδεινώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους. Μεταξύ άλλων, επίτευγμά της Προεδρίας της Δανίας ήταν 
μια συμφωνία για νομοθεσία που θα αύξανε σημαντικά την εποπτεία των Βρυξελλών 
στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ευρωζώνης. Επιπλέον, μεταξύ των 
επιτευγμάτων της ήταν ένας συμβιβασμός της τελευταίας στιγμής για ένα νόμο 
ενεργειακής απόδοσης, μια συμφωνία σχετικά με το μέρος στέγασης του δικαστηρίου 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Ε.Ε. και μια συμφωνία για ένα νόμο σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Όμως, η εξάμηνη θητείας της Προεδρίας της 
Δανίας έληξε με ένα ατυχές γεγονός όταν τα κράτη μέλη συμφώνησαν μεταξύ τους να 
μην αφήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει λόγο για το πώς εφαρμόζονται οι 
κανόνες της Ε.Ε. στα σύνορα. Έξαλλοι ευρωβουλευτές κατήγγειλαν την Προεδρία της 
Δανίας ότι πρόδωσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
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ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Αγγλικός Τύπος
Ο βρετανικός τύπος επικεντρώνεται στα σχόλια της επικεφαλής του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το ότι το ευρώ είναι κάτω από «οξύ στρες» και στις 
πιέσεις προς τη Γερμανία για σειρά μέτρων ώστε να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση -  
μέτρα στα οποία η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εμφανίζεται έντονα αντίθετη. Η 
Κριστίν Λαγκάρντ, κάλεσε τους ηγέτες των 17 κρατών μελών εντός της ευρωζώνης να 
εκδώσουν ευρω-ομόλογα, να βοηθήσουν τις προβληματικές τράπεζες άμεσα και ίσως να 
χαλαρώσουν τους αυστηρούς όρους λιτότητας στις χώρες που έχουν λάβει ενισχύσεις - 
μέτρα στα οποία η Άνγκελα Μέρκελ έχει αντισταθεί. Επίσης αναφέρεται στην Ισπανία η 
οποία ανακοίνωσε ότι ανεξάρτητοι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες της θα 
χρειαστούν έως €62 δισ. για να προστατευθούν από την οικονομική κρίση. Αναφορές 
γίνονται και στην αποστολή εκπροσώπων από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

( Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -την επονομαζόμενη «τρόικα»- στην Ελλάδα για να
ελεγχθεί η πρόοδος της χώρας αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού 
της. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την άποψη ότι τα σκληρά 
δημοσιονομικά μέτρα που έχουν θέσει την ελληνική οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο θα 
πρέπει να αναθεωρηθούν.

Ένα από τα κεντρικά θέματα στο βρετανικό τύπο αφορά στην ισπανική οικονομική 
κρίση. Άρθρα αναφέρουν ότι η προοπτική εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του Ευρώ 
μαζί με τα επισφαλή οικονομικά της Ισπανίας έχουν ωθήσει την Ε.Ε. στην πιθανότητα 
μιας «τραπεζικής ένωσης». Η Γ ερμανία καθώς και άλλα κράτη μέλη επιμένουν πως μια 
τέτοια προσπάθεια μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ως μέρος μιας εκστρατείας για την 
καλύτερη δημοσιονομική ένωση και εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας. Η ισπανική 
κυβέρνηση, που μείωσε τις δαπάνες καθώς και τις κοινωνικές παροχές και διέσωσε τις 
προβληματικές τράπεζες, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορεί να κάνει 
και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τώρα για να δώσει απαντήσεις στις 
ανησυχίες για προβλήματα ρευστότητας της χώρας. Ανώτεροι αξιωματούχοι της 
ισπανικής κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση 
ευρωπαϊκών πόρων για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των προβληματικών τραπεζών ή 
με άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά ομολόγων. Σε 
δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Mariano Rajoy δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να ενισχύσει την αρχιτεκτονική της και ότι αυτό συνεπάγεται ότι θα 
κινηθεί προς περισσότερη ολοκλήρωση ενώ τα κράτη μέλη θα μεταφέρουν περισσότερη 
κυριαρχία ιδίως στο δημοσιονομικό τομέα. Και αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας 
νέας ευρωπαϊκής δημοσιονομικής αρχής που θα καθοδηγήσει τη δημοσιονομική 
πολιτική στη ζώνη του ευρώ, την εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής των κρατών 
μελών και θα επιτρέψει έναν κεντρικό έλεγχο των (δημόσιων) οικονομικών.

Τέλος, ο βρετανικός τύπος εστιάζεται στο δεύτερο γύρο εκλογών και το μέλλον 
της Ελλάδας στην ευρωζώνη. «Ευρω-θρίλερ με τα μάτια στραμμένα στην Αθήνα» 
υποδεικνύουν οι περισσότεροι τίτλοι στις εφημερίδες. Ενώ εστιάζουν στο γεγονός ότι 
αφού κανένα κόμμα δεν αναμένεται να κερδίσει με καθαρή πλειοψηφία, το πραγματικό 
ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματική θα είναι η νέα κυβέρνηση που θα προκόψει. 
Αναμένεται να δοθούν 100 ημέρες ώστε η Ελλάδα να αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόσει 
τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βάλουν την ετοιμόρροπη οικονομία και πάλι στα
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πόδια της σύμφωνα με γερμανούς αξιωματούχους. Όπως κι αν έχει, είτε κερδίσει η 
αριστερά είτε η δεξιά αυτό που προκύπτει για τη νέα κυβέρνηση είναι ότι θα αναγκαστεί 
να περπατήσει σε τεντωμένο σχοινί -με την αντιπολίτευση να κουνάει βίαια το σχοινί.
■ “Christine Lagarde: The euro is under 'acute stress'”, The Independent, 22/06/2012.
■ “Europe holds breath on eve of Greek election as voters struggle to decide”, The 

Guardian, 15/06/2012.
■ “Spain calls for eurozone fiscal authority”, Financial Times, 02/06/2012.

Γ αλλικός τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Γαλλικού τύπου, ο Γάλλος Πρόεδρος François 

Hollande βγήκε κερδισμένος από την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Είχε θέσει τρεις 
στόχους: ένα σύμφωνο ανάπτυξης που θα προσαρτηθεί στη Συνθήκη για τη 
Δημοσιονομική Ένωση, «συγκριμένα και άμεσα μέτρα» για την αντιμετώπιση της κρίσης 
των τραπεζών στην Ισπανία και της κερδοσκοπίας κατά της Ιταλίας, και αποφυγή μιας 
σημαντικής μετακύλισης προς τον φεντεραλισμό. Αναφορικά με το ζήτημα της 
ανάπτυξης, επισημαίνεται ότι οι προτάσεις του Γ άλλου Προέδρου είχαν αναπαραχθεί και 
από την Ε. Επιτροπή από τον περασμένο Μάρτιο και ότι το εν λόγω πακέτο ανάπτυξης 
δεν είναι μεγάλης εμβέλειας (1% του ΑΕΠ της Ε.Ε.) και, κατά πάσα πιθανότητα, δε θα 
έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομία. Επιπροσθέτως, αυτά τα 
μέτρα είναι λιγότερο αυστηρά από την άκαμπτη Συνθήκη για τη Δημοσιονομική Ένωση. 
Σύμφωνα, όμως, με το δημοσίευμα του γαλλικού τύπου, είναι σημαντικό ότι τα μέτρα 
αυτά υπάρχουν και ότι είναι απόφαση των ηγετών. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται 
και στο μικρό «πραξικόπημα» του Ιταλού Πρωθυπουργού Mario Monti τη νύχτα της 
πρώτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όμως, χάρη στο Γάλλο Πρόεδρο η 
γαλλογερμανική σχέση «χαλάρωσε» και μπόρεσαν και συμμετείχαν και νέοι παίκτες: η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του γαλλικού τύπου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα οδηγήσει μόνη της την «μεγάλη μάχη» για να σώσει το ευρώ 
αλλά σε συντονισμένη δράση με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σύμφωνα με δηλώσεις του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (26/7/2012) Mario Draghi, «Στο 
πλαίσιο της θητείας μου,...,η ΕΚΤ θα είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να 
προστατεύσει το ευρώ,» προσθέτοντας αινιγματικά: «Πιστέψτε με, αυτό θα είναι 
αρκετό».

Επισημαίνεται ότν η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel προσπάθησε να 
«ανακτήσει τον έλεγχο» (15/7/2012), λίγες εβδομάδες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Ιουνίου και λίγες ημέρες πριν αποφασίσουν οι Γερμανοί βουλευτές για την έγκριση 
ή όχι της παροχής βοήθειας στην Ισπανία. Η Γερμανίδα καγκελάριος προσπάθησε να 
επιβεβαιώσει την ευθύνη των χωρών, ακόμη και όταν η χρηματοδότηση προορίζεται 
μόνο για τον τραπεζικό τομέα, όπως συμβαίνει με την Ισπανία. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι 
οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αποφασίσει οριστικά για το θέμα αυτό, παρόλο που ο 
επικεφαλής του μελλοντικού μόνιμου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αρωγής Klaus Regling, από 
την πλευρά του, είχε υποστηρίξει ότι «στο μέλλον οι κρατικές εγγυήσεις δε θα είναι 
αναγκαίες, αν οι τράπεζες υποβάλουν απευθείας αίτημα για βοήθεια». Το ίδιο είχε 
εννοηθεί και από τον Πρόεδρο του Eurogroup Jean-Claude Juncker και τον Ε. Επίτροπο 
Οικονομικών Υποθέσεων Olli Rehn. Επισημαίνεται ότι το γερμανικό Συνταγματικό



Δικαστήριο θα λάβει μια πρώτη απόφαση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης και το 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο στις 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του François Hollande, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για 
τον εορτασμό της 50 χρόνια της γαλλο-γερμανικής συμφιλίωσης, δεν υπάρχει τώρα 
ανάγκη για τη θεσμοθέτηση ενός «Κυρίου Ευρώ» με ενισχυμένες εξουσίες στην κεφαλή 
του Eurogroup, σε αντικατάσταση του Jean-Claude Juncker, καθώς όλοι οι ηγέτες είναι 
προσηλωμένοι στις προσπάθειές για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ευρώ. Ο Γάλλος 
Πρόεδρος πρόσθεσε ότι, μόλις ολοκληρώσει τη θητεία του ο Jean-Claude Juncker, θα 
υπάρξει μια ορθή γαλλο-γερμανική λύση. Επισημαίνεται ότι ορισμένες εφημερίδες 
επισημαίνουν ότι Γαλλία και Γερμανία σκοπεύουν να «αναβαθμίσουν» το επόμενο έτος 
το αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup, στο ίδιο επίπεδο με το αξίωμα του Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με πενταετή θητεία και με ισχύ του όρου του 
αποκλεισμού της παράλληλης ενασχόλησης σε εθνικό δημόσιο αξίωμα.

■ G. Biseau, « Sur la croissance ou l’union bancaire, le chef de l’Etat a marqué des 
points face à Angela Merkel », 29/6/2012.

■ V. De Filippis , “L’Espagne panique l’arène européenne», libération, 23/7/2012
■ Claire Gatinois et Philippe Ricard, « Plan concerté entre les Etats et la BCE pour 

sauver l'euro », LE MONDE | 27.07.2012
■ “Zone euro: Merkel reste ferme face aux pays en crise”, Le Monde, 16/7/2012
■ “Hollande ne veut pas d'un "M. Euro" aux pouvoirs renforcés”, Le Monde, 8/7/2012

Γερμανικός Τύπος
H δυναμική κινητοποίηση της κοινής γνώμης φωτογραφίζει το σκηνικό που 

διαδραματίζεται στην Ευρώπη το μήνα Ιούνιο. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που με την 
ψήφο τους αναστάτωσαν την Ε.Ε. μέχρι σχηματισμού κυβέρνησης, φοβερά 
αγανακτισμένοι παρουσιάζονται οι Ισπανοί, ενώ οι Ιταλοί είναι ανυπόμονοι να δουν τα 
αποτελέσματα της λιτότητας. Είναι εμφανές ότι το ξέσπασμα της κοινής γνώμης 
προμηνύει ότι η Ε.Ε. οφείλει να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της και να νιώσει, 
πέρα από τον παλμό των αγορών, και τον παλμό των λαών της. Ο στόχος της ανάκτησης 
της εμπιστοσύνης των αγορών και η Ευρώπη των δυο ταχυτήτων που έχει τεθεί σε 
λειτουργία, ενεργοποιούν αργά αλλά δυναμικά τον παραγωγικό ιστό της Ε.Ε.

Τα σχόλια για το σχηματισμό κυβέρνησης στην Ελλάδα κυριάρχησαν στο 
γερμανικό τύπο. Οι προσδοκίες παραμένουν καταρχήν συγκρατημένες, ενώ «η Δεύτερη 
ευκαιρία για την Ελλάδα», όπως τιτλοφορεί το σχόλιό της η Süddeutsche Zeitung και το 
κλίμα ανησυχίας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά την επικράτηση της ΝΔ στις 
ελληνικές εκλογές, επιτείνουν την αγωνία για την επόμενη μέρα. Η Welt σχολιάζει ότι 
αποφεύχθηκε το χειρότερο, «Οι Έλληνες ψηφίζουν το ευρώ» σημειώνει στο 
πρωτοσέλιδο της, ενώ η Frankfurter Rundschau θεωρεί το έργο της νέας κυβέρνησης, 
υπό ασφυκτική πίεση χρόνου, ακατόρθωτο.

Η ελληνική πραγματικότητα όμως δεν ήταν αυτή που μονοπώλησε τα σχόλια του 
γερμανικού τύπου. Η Süddeutsche Zeitung κάνει λόγο για «Αλυσίδες στα πόδια του 
Νότου», σημειώνοντας ότι μετά την Ισπανία ήρθε και η ώρα της Κύπρου να προσφύγει 
στο μηχανισμό στήριξης. Η δεινή οικονομική συγκυρία των χωρών του ευρωπαϊκού 
Νότου, εκτιμά ότι έχει γίνει το σύμβολο της κρίσης, δεδομένου ότι η ιταλική οικονομία 
συρρικνώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους τόσο όσο δεν είχε συρρικνωθεί τα

19

τελευταία τρία χρόνια. Ενώ η Tagesspiegel επιχειρεί έναν παραλληλισμό της περίπτωσης 
της Γαλλίας με αυτήν των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου καθώς όπως εκτιμά, τα τρία 
κράτη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα δαπανούν με απόλυτη συνείδηση 
περισσότερα από όσα εισπράττουν εδώ και πολλά χρόνια. Ο σχολιαστής συμπληρώνει 
ότι εκτός από τη Γαλλία, αυτή η «συνήθεια» διορθώθηκε εν μέρει σε Ιταλία, Ισπανία 
και Ελλάδα από το 2008.

Σε άλλο μήκος κύματος κινείται η ZEIT ONLINE, η οποία με τίτλο «η Γερμανία 
κατέστρεψε την Ισπανία» τονίζει ότι έγιναν «κραυγαλέα» λάθη σχετικά με το πακέτο 
διάσωσης της, με προφανή ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία εμπόδισε το 
ταμείο διάσωσης να αναλάβει την αποκατάσταση των τραπεζών, αντ 'αυτού, τα δάνεια 
δόθηκαν στην ισπανική κυβέρνηση ώστε η ίδια να τα προωθήσει στις τράπεζές της. 
Παράλληλα η αντιπολίτευση συνεχίζει να επικρίνει την πολιτική της Καγκελαρίου για 
την κρίση, εκτιμώντας ότι όλο και περισσότερα μέτρα διάσωσης χωρίς διαθρωτικές 
αλλαγές δεν θα φέρουν αποτέλεσμα ενώ κατηγορήθηκε εκ νέου για την καθυστέρηση 
της υιοθέτησης του συμφώνου δημοσιονομικής πειθαρχίας

Εντύπωση προκαλεί αυτό το μήνα ότι μέρος του γερμανικού τύπου εστιάζει στο 
ρόλο των τραπεζών στη διαχείριση της κρίσης, δεδομένου ότι τα στατιστικά στοιχεία για 
τα έσοδα του παγκόσμιου επενδυτικού συστήματος είναι απροσδόκητα χαμηλά, ενώ οι 
τραπεζίτες δείχνουν να εθελοτυφλούν. Κριτική διάθεση πέρα από τη σκληρή 
πραγματικότητα που βιώνει το τραπεζικό σύστημα εκφράζεται και για το μέλλον του 
καπιταλιστικού συστήματος καθώς «η χιονοστιβάδα χρέους» σηματοδοτεί την πτώση 
της ελεύθερης αγοράς, σύμφωνα με την Handelsblatt. Ενώ για τη WELT ON LINE , η 
νέα αποικιοκρατία της βόρειας Ευρώπης δεν θυμίζει σε τίποτα το όραμα της Ενωμένης 
Ευρώπης και του κοινού νομίσματος. Με άρθρο της η ZEIT ONLINE κατηγορεί τους 
τεχνοκράτες ότι θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ιδέα με την «παγερή» πολιτική τους 
κατά της κρίσης. Το ευρώ από σύμβολο ενότητας μετατρέπεται σε σύμβολο της κρίσης 
στην συνείδηση της κοινής γνώμης και αποτελεί την αιτία κλονισμού της συνοχής της 
ΕΕ.
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Ισπανικός Τύπος
Τις τελευταίες εβδομάδες ο ισπανικός τύπος επικεντρώνεται στην κατάσταση της 

ισπανικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στην κατάσταση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της χώρας. Η Ισπανία ζήτησε βοήθεια ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για την ανακεφαλαίωση του τραπεζικού της συστήματος, αφού πρώτα εξάντλησε όλες 
τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός της τομέας. Η κύρια 
απαίτηση της ισπανικής πλευράς ήταν να δοθούν απευθείας τα ποσά στα 

1 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω του Ταμείο για την Ομαλή Αναδιάρθρωση των
Τραπεζών (FROB), χωρίς τη διαμεσολάβηση του κράτους που θα σήμαινε αύξηση του 
δημόσιου χρέους στο 90% του ΑΕΠ από 80% καθώς και την μη επιβολή κάποιου 
μνημονίου.

Αρχίζει ένας αγώνας δρόμου για την Κυβέρνηση, που περιγράφεται στα 
δημοσιεύματα των ισπανικών εφημερίδων. Ο πρωθυπουργός Mariano Rajoy παίρνει 
μέρος στη σύνοδο της ομάδας των G-20 στο Μεξικό προσπαθώντας να πείσει για την 
αξιοπιστία της ισπανικής οικονομίας και να πιέσει για την απευθείας ανακεφαλαίωση 
των ισπανικών τραπεζικών ιδρυμάτων, αποσπώντας την στήριξη της ομάδας των G-20. 
Ταυτόχρονα βλέποντας το επιτόκιο των 1 θετών ισπανικών ομολόγων να εκτινάσσεται 
στο 7%, όριο που δε θεωρείται βιώσιμο για ένα κράτος, ο υπουργός Οικονομίας Luis de 
Guindos πιέζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει αγοράζοντας ισπανικά 
ομόλογα ώστε να μειωθούν οι εντάσεις στο ισπανικό χρέος. Ωστόσο o Asmussen 
ξεκαθαρίζει πως η ΕΚΤ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 
γίνουν από τα κράτη.

Παράλληλα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τις ελληνικές εκλογές, οι οποίες 
θεωρούνταν από την ισπανική κυβέρνηση ως η κύρια πηγή των αμφιβολιών που 
αναπτύσσονταν στον ευρωπαϊκό χώρο και εκφράζονταν ως κόστος δανεισμού χωρών 
όπως η Ισπανία. Την επομένη των ελληνικών εκλογών φάνηκε πως το πρόβλημα δεν 
είναι η Ελλάδα και οι αναλυτές σε δημοσιεύματα υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού θεσμού που να είναι σε θέση να ανακρούσει τις επιθέσεις των αγορών. Ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει πως οι αγορές θα σταματήσουν να πιέζουν την Ισπανία 
αφού ξεκαθαρίσει το σχέδιο διάσωσης των ισπανικών τραπεζών.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στα χαρτοφυλάκια των 
ισπανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τους δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, 
ξεκινά μια συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος. Οι ανάγκες ανακεφαλαίωσης 
των τραπεζών υπολογίζονται από 51 έως 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δημοσιεύματα 
υποστηρίζουν πως το πρόβλημα της Ισπανίας δεν μπορεί να λυθεί με μπαλώματα αλλά 
με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα πείσει τους επενδυτές πως το ευρώ είναι ένα 
βιώσιμο νόμισμα, επισημαίνοντας πως η Ευρώπη βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο 
χείλος του γκρεμού θέτοντας το δίλλημα περισσότερη Ευρώπη ή τίποτα.
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Λίγο πριν την Σύνοδο Κορυφής, Merkel, Monti, Hollande και Rajoy συναντώνται 
στη Ρώμη όπου και αποφασίζουν την υιοθέτηση της γαλλικής πρότασης που 
περιλαμβάνει ένα αναπτυξιακό πακέτο ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ καθώς και 
την υιοθέτηση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, φόρο στον οποίο 
αντιτίθενται Ηνωμένο Βασίλειο και Λουξεμβούργο.

Τα δημοσιεύματα στον ισπανικό τύπο συνεχίζουν καταγράφοντας τις θέσεις των 
ευρωπαίων ηγετών εν όψει της Συνόδου Κορυφής. Ο Mariano Rajoy επιθυμεί να 
εξασφαλίσει την απευθείας χρηματοδότηση των ισπανικών τραπεζών, ο Mario Monti 
επιζητεί μια συμφωνία που θα μειώσει τις εντάσεις στα ιταλικά ομόλογα, η Angela 
Merkel φαίνεται προσκολλημένη στην δημοσιονομική προσαρμογή και ο Francois 
Hollande εμφανίζεται να μην επιθυμεί περισσότερη Ευρώπη κάτι που θα μεταφραζόταν 
σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Η Σύνοδος τελειώνει και η αποφάσεις χαρακτηρίζονται 
ως οι πιο σημαντικές που έχουν ληφθεί από Σύνοδο Κορυφής. Στο κείμενο των 
αποφάσεων περιλαμβάνεται η άμεση ανακεφαλαίωση των ισπανικών τραπεζών, η 
εποπτεία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ (θέση της 
Merkel για την απευθείας ανακεφαλαίωση των ισπανικών τραπεζών), το αναπτυξιακό 
πακέτο των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ καθώς και η αγορά ομολόγων χωρών που 
βρίσκονται σε «έκτακτη ανάγκη» από τον ESM.

Η αρχική ευφορία των δημοσιευμάτων που χαιρετίζουν τις αποφάσεις της 
Συνόδου και μιλούν για την επιτυχή συνεργασία Monti, Hollande και Rajoy, 
επισκιάζεται από τη δήλωση της φιλανδικής κυβέρνησης, η οποία ξεκαθαρίζει ότι θα 
προσπαθήσει να εμποδίσει την αγορά ομολόγων προβληματικών χωρών από τον ESM. 
Ταυτόχρονα Βρυξέλλες και ΔΝΤ ζητούν από τον Rajoy να προβεί σε μεταρρυθμίσεις για 
τη μείωση του ελλείμματος. Η Ισπανία κατάφερε να πάρει ένα ακόμα έτος διορία για τη 
μείωση του ελλείμματος της στο 3% το 2014. Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει μέτρα 
ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη διετία και τα δημοσιεύματα κάνουν 
λόγο για επιτήρηση της ισπανικής οικονομίας ως αντάλλαγμα της βοήθειας προς τις 
τράπεζες. Η συμφωνία για τη διάσωση των τραπεζών προβλέπει 32 όρους ανάμεσα 
στους οποίους είναι η αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας στο 9%, η αυστηρή 
επιτήρηση των ισπανικών τραπεζικών οντοτήτων και η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το 
υπουργείο Οικονομικών και στην Τράπεζα της Ισπανίας.
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