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Σα δηδάγκαηα ηεο θξίζεο θαη ην δήηεκα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο
απνηεινχλ ην ζέκα ελφο ζπλεδξίνπ πνπ δηνξγαλψλεη ην ΔΛΗΑΜΔΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Ηλζηηηνχην Bruegel, ρζεο θαη ζήκεξα.
Ζ ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη ηελ ππνζηήξημε ησλ Γάιισλ, αιιά φρη θαη ηε
ζπκπάζεηα ησλ Γεξκαλψλ. Δλψ νη Γάιινη πνιηηηθνί πηζηεχνπλ ζηα νθέιε ηνπ
ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο, νη Γεξκαλνί θνβνχληαη φηη θάηη
ηέηνην ζα νδεγήζεη ζε θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο αγνξέο, πιήηηνληαο ηνλ αληαγσληζκφ.
χκθσλα κε ηε δηθή ηνπο πξνζέγγηζε, αληί λα πξνζπαζεί θαλείο λα ζπληνλίζεη
δηαθνξεηηθέο καθξννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο, κπνξεί λα επηβάιεη θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο.
Οξίδνληαο σο ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηελ εμάιεηςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ
θαη απαγνξεχνληαο ηηο αλνηρηέο πσιήζεηο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ ζηε Γεξκαλία, έρνπλ ήδε
εθαξκφζεη απηή ηε ινγηθή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, νη πξνηάζεηο ηνπο γηα έλα
κεραληζκφ ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο ζηελ Δπξσδψλε δελ ζπδεηήζεθαλ ζην Eurogroup ηεο
Γεπηέξαο. Δλψ ην Ecofin ζπκθψλεζε ζηελ ηδέα λα ηεζνχλ απζηεξφηεξνη θαλφλεο
δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, δελ ππήξμε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζηηο γεξκαληθέο
πξνηάζεηο γηα απηφκαηεο θπξψζεηο ζε ρψξεο πνπ επί καθξφλ έρνπλ ππεξβνιηθά ειιείκκαηα
θαη ρξένο.
Οπσο ζεκεηψλεη ζηελ εηζήγεζή ηνπ ζην ζπλέδξην ν εξεπλεηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Bruegel,
Βφιθγθαλγθ Πξφηζι, νη γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο δελ αηζζάλνληαη άλεηα κε ηε γαιιηθή ηδέα
κηαο νηθνλνκηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ Δπξσδψλε. Φνβνχληαη, ηνλίδεη, φηη ε Γαιιία ζα
αμηνπνηήζεη απηφ ην εξγαιείν γηα λα ππνλνκεχζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΔΚΣ θαη λα
επηβάιεη ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Ωζηφζν, ν ίδηνο πηζηεχεη φηη κία νηθνλνκηθή
θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη «απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ
πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη απνηξνπήο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, φπσο νη
θνχζθεο ησλ αθηλήησλ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία». Αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
Γεξκαλίαο, ζα κπνξνχζε «λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ
ππεξεζηψλ θαη ην άλνηγκα πξνζηαηεπκέλσλ θιάδσλ».
Δθηφο απφ ηνπο Γάιινπο, ππέξ κηαο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο ηάζζεηαη θαη ν πξψελ

ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη πξψελ κέινο ηεο ΔΚΣ, Σνκάδν Πάληνα-θηφπα. ε ζπλέληεπμή
ηνπ ζηελ «Κ», δήισζε φηη ρξεηάδεηαη επίζεο ελίζρπζε ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη
κεγαιχηεξε επειημία ζηε δηαρείξηζή ηνπ.
Οπσο ηνλίδεη, ρξεηάδεηαη πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο,
ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο απφ ηελ Δ.Δ., «αληί λα
γίλεηαη ν ζπληνληζηήο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ». χκθσλα κε ηνλ θ.
Πάληνα-θηφπα, «κεγαιχηεξε δξάζε ζα ζήκαηλε ίζσο πεξηζζφηεξε επειημία ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ., ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θεθάιαηα γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ
πνιηηηθψλ ζε ηνκείο φπσο ε έξεπλα, νη ππνδνκέο, ε ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο ήδε
πξνβιέπεηαη επξσπατθή δξάζε απφ ηε πλζήθε. ε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο ππάξρεη
θνηλνηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη αλάγθε γηα κεγαιχηεξεο δεκφζηεο δαπάλεο». Οπσο
πξνηείλεη, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ έλαλ θφξν: «Γηαηί λα κελ
έρνπκε έλαλ θφξν άλζξαθα, πνπ ν πνιίηεο ζα πιεξψλεη απεπζείαο ζηελ Δ.Δ., ρσξίο λα
πεξλάεη απφ ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ. Δηζη δελ ζα αζθεζεί πίεζε ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο».
χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ Λνπθά Σζνχθαιε, ππάξρεη κία αθφκε δηαθνξά
αληίιεςεο εληφο ηεο Δπξσδψλεο: ε Γαιιία θαη νη ρψξεο ηνπ Μεζνγεηαθνχ Νφηνπ ζεσξνχλ
φηη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηηο ρψξεο κε πςειά ειιείκκαηα ζα πξέπεη λα
ζπλδπαζζεί κε κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο ζε ρψξεο κε πιενλάζκαηα.
Αληίζεηα, νη πιένλ αληαγσληζηηθέο Γεξκαλία, Φηλιαλδία θαη Οιιαλδία δηδάζθνπλ
νηθνλνκηθή νξζνδνμία θαη πξνάγνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά
ηνπο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ θ. Σζνχθαιε, γηα ηελ ψξα, νη
δεχηεξεο θαίλεηαη φηη θεξδίδνπλ. Ωζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη, «ην θξίζηκν εξψηεκα είλαη αλ
ζα ππάξμεη αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε ηα επφκελα ρξφληα θαη πψο ζα θαηαλεκεζεί». Ο ίδηνο
εκθαλίδεηαη επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηε γεξκαληθή πξφηαζε γηα έλαλ κεραληζκφ
ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο εληφο ηεο Δπξσδψλεο, σο ηξφπν απνηξνπήο κηαο ζπζηεκηθήο
θξίζεο. Οπσο ηνλίδεη, αλ πξνθχςεη ε αλάγθε, θάηη ηέηνην ρξεηαδφηαλ πνιχ πξνζεθηηθφ
ρεηξηζκφ, αιιά θαη «επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο», δειαδή κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε θαη
κηθξφηεξε αζηάζεηα ζηηο αγνξέο.
χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ, Γηψξγνπ Παγνπιάηνπ, ε Δπξσδψλε έρεη αλάγθε απφ κηα λέα «κεγάιε ζπκθσλία»
πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηα νθέιε ηεο θνηλήο αγνξάο θαη ηνπ επξψ γηα ηηο πιένλ αληαγσληζηηθέο
νηθνλνκίεο, ελψ παξάιιεια ζα κεηαθέξεη θάπνην απφ ην δηθφ ηνπο πιεφλαζκα ζηηο
ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο. Οπσο εθηηκά, ε Δπξψπε έρεη επείγνπζα αλάγθε κεγαιχηεξεο
ζηαζεξφηεηαο θαη αιιειεγγχεο, ψζηε λα δηεπξπλζνχλ ηα νθέιε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο,
επλνψληαο πάλησο φια ηα θξάηε-κέιε. Οζν γηα ηνλ θ. Σζνχθαιε, ηνικά λα ειπίδεη ζε κία
λέα κεγάιε επξσπατθή πνιηηηθή ζπκθσλία, πνπ πέξα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ επξψ ζα
πεξηιακβάλεη ηελ ηφλσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, πξφνδν ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, θαη κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε κηαο νηθνλνκίαο ρακειψλ εθπνκπψλ
άλζξαθα - φπσο παξαδέρεηαη, φκσο, αλαδεηείηαη αθφκε ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα θάηη
ηέηνην.

Αλαγθαίες ζσλζήθες γηα ηο κέιιολ ηες Ε.Ε.
Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα κία Δπξψπε ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο κηαο
κεηαβαηηθήο, παγθφζκηαο επνρήο παξνπζηάζηεθαλ ηελ Πέκπηε ζε εθδήισζε ηνπ
ΔΛΗΑΜΔΠ κε ηίηιν «Ζ Δπξψπε ζε θξίζε;». ε απηήλ παξνπζηάζζεθε κειέηε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ, Λ. Σζνχθαιε, ηνπ πξψελ ζπκβνχινπ γηα επξσπατθέο ππνζέζεηο
ηνπ Σφλη Μπιεξ, Ρφηδεξ Ληληι θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ Policy Network, Οιαθ Κξάκε.
χκθσλα κ’ απηήλ, γηα λα έρεη ξφιν ζηελ παγθφζκηα επνρή, ε Δ.Δ. πξέπεη λα αληαπνθξηζεί
ζε ηξεηο αλάγθεο: Πξψηνλ, λα δηαζθαιίζεη ηε λνκηκνπνίεζε, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηελ
αζθάιεηα ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Γεχηεξνλ, λα πξνζαξκνζζεί ζε κία κεηαβαηηθή
επνρή, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ην πιαίζην γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Καη
ηξίηνλ, λα δηακνξθψζεη λέα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπκθσλία γηα ηελ Δ.Δ. Μφλν έηζη,
ηνλίδνπλ νη ηξεηο ζπγγξαθείο, ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. Ζ
εθδήισζε -ζηελ νπνία, εθηφο απφ ηνπο θ. Ληληι θαη Σζνχθαιε, ζπκκεηείραλ ν επηθεθαιήο
ηνπ ηλζηηηνχηνπ Bruegel Εαλ Πηδαλί Φεξί θαη ν νηθνλνκνιφγνο Αληξέ απίξ- αλαδήηεζε ην
κέιινλ ηεο Δ.Δ. ππφ ην πξίζκα ηεο αζηάζεηαο πνπ εμαθνινπζεί λα ζπγθινλίδεη ηελ
Δπξσδψλε.
Ελα βράδσ ζηε Σηακάηα
Ζηαλ έλα δεζηφ βξάδπ ζηε ηακάηα – έλα πξαγκαηηθφ ρσξηφ, κε ηελ πιαηεία, ηελ εθθιεζία
ηνπ θαη ηηο ηαβέξλεο ηξηγχξσ. Πξνζθεθιεκέλνη ηνπ γεξκαλνκαζνχο βνπιεπηή ηεο Ν.Γ.
Δπξηπίδε ηπιηαλίδε ήηαλ ν πξφεδξνο Γθένξγθ Βίληεξ θαη αξθεηά απφ ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ βαπαξηθνχ Κνηλνβνπιίνπ – φινη απφ ην θφκκα ησλ
Χξηζηηαλνθνηλσληζηψλ, ηνπο ζπκκάρνπο ησλ Χξηζηηαλνδεκνθξαηψλ ηεο Αγθεια Μέξθει
ζηε Βαπαξία. ε παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ, κεηαμχ ρσξηάηηθεο ζαιάηαο θαη ειιεληθψλ
κεδέδσλ πνπ ηηκήζεθαλ δεφλησο απφ ηνπο Γεξκαλνχο πξνζθεθιεκέλνπο, έγηλαλ θηιφηηκεο
πξνζπάζεηεο αλαζέξκαλζεο ησλ ειιελνγεξκαληθψλ ζρέζεσλ, κε πεξίζζεηα θαιήο δηάζεζεο
απφ ηηο δχν πιεπξέο ψζηε λα αξζνχλ νη «παξεμεγήζεηο». Γηθαηνινγψληαο ηελ αληίδξαζε
ηεο Ν.Γ. ζηα κέηξα ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, ν θ. ηπιηαλίδεο εμήγεζε φηη
ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηνπο κηζζνχο ησλ
Διιήλσλ, πνπ είλαη ήδε ρακεινί. Καηά ην δείπλν ζπδεηήζεθαλ πξνηάζεηο γηα
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ή θαη γηα
απφ θνηλνχ πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο αιιειεγγχεο. Ζ επηθπιαθηηθφηεηα,
φκσο, θάπνησλ απφ ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηελ Διιάδα
ήηαλ εκθαλήο. «Γελ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα βγαίλαηε απφ ηελ Δπξσδψλε, ψζηε λα ηνλσζεί ε
αλάπηπμε;», επέκελε έλαο απφ ηνπο Δπξσβνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο, πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθε
απφ ηελ αξλεηηθή απάληεζε πνπ έιαβε. Οζν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηπισκάηε Γεκήηξε
Πιαηή γηα πεξηζζφηεξε Δπξψπε, ζθφληαςε ζηα παξαδνζηαθά γεξκαληθά αλαθιαζηηθά...

