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5. Προοπτικές 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση. Αρχίζοντας από την κρίση του 

ευρώ, περνώντας από τις βαθιές διχογνωμίες για το προσφυγικό και φτάνοντας στο 

Brexit – όλη αυτή η πορεία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό κλονισμό της ΕΕ. Σε 

πολλές χώρες σημειώνουν πλέον άνοδο δυνάμεις που θέλουν να επιβάλουν την 

εθνικιστική πολιτική τους ανενόχλητες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Μετά την αποτυχία ανατροπής του σκηνικού από τον ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015, 

ξέσπασε και στον χώρο της κοινωνικής Αριστεράς η συζήτηση σχετικά με τη 

στρατηγική που θα πρέπει να επιλεχθεί για να αντιμετωπιστεί η κρίση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και η συνεχιζόμενη προέλαση του νεοφιλελευθερισμού. Θεωρούμε πως μία 

έξοδος από το ευρώ ή το τέλος του ευρώ θα συνιστούσε αδιέξοδο. Και τα δύο αυτά 

ενδεχόμενα θα επέφεραν σοβαρούς οικονομικούς και κοινωνικούς κραδασμούς, και 

θα οδηγούσαν σε νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ των εθνών-κρατών, αντιπαραθέσεις 

που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και σε έναν οικονομικό πόλεμο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιζήσει μόνον εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις 

κατορθώσουν να επιβάλουν το μοντέλο μίας αλληλέγγυας Ευρώπης. Για να επιτευχθεί 

αυτό, απαιτούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και του ευρώ. Εδώ θέλουμε να 

παρουσιάσουμε τα απαιτούμενα βήματα για μία τέτοια πορεία, όπως είναι μία 

εναλλακτική δημοσιονομική πολιτική, μία Ένωση Εξισορρόπησης Ισοζυγίων, μία κοινή 

πολιτική διαχείρισης χρέους, περαιτέρω βήματα στην πορεία προς μία Ευρωπαϊκή 

Κοινωνική Ένωση και μία δημοκρατικά εκλεγμένη και ελεγχόμενη Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κυβέρνηση. 

 

1. Η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται σε σημείο καμπής. Για πολύ καιρό, η 

                                                      
1 Το κείμενο βασίζεται στο σύγγραμμα Klaus Busch/Axel Troost/Gesine Schwan/Frank 
Bsirske/Joachim Bischoff/Mechthild Schrooten/Harald Wolf: Europa geht auch solidarisch. 
Streitschrift für eine andere EU, VSA-Verlag 2016,   
https://www.axel-troost.de/kontext/controllers/document.php/3298.4/b/9b6c3f.pdf.  

https://www.axel-troost.de/kontext/controllers/document.php/3298.4/b/9b6c3f.pdf
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ευρωπαϊκή ιδέα ήταν συνδεδεμένη με την ελπίδα ότι, μετά δύο παγκοσμίους 

πολέμους, θα γεφυρώνονταν τα χάσματα μεταξύ των εθνών-κρατών και θα 

διασφαλιζόταν η ειρήνη στην Ευρώπη. Συνεργασία αντί για αντιπαράθεση – αυτή η 

προσέγγιση θεωρήθηκε θεμελιώδης για την ευημερία και τη δημοκρατία στην 

Ευρώπη. Και αυτή ακριβώς η προσέγγιση αμφισβητείται σήμερα. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σημειώνουν άνοδο λαϊκιστικά δεξιά και ακροδεξιά 

κόμματα. Το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία, το Κόμμα της Ελευθερίας στην Αυστρία και 

το Κίνημα των Πέντε Αστέρων στην Ιταλία δείχνουν πως δεν αποκλείεται το Brexit να 

βρει μιμητές. Στην ανατολική Ευρώπη, το ουγγρικό Fidesz και η κυβέρνηση Όρμπαν 

όπως και η πολωνική κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) 

εκπροσωπούν έναν αυταρχικό εθνικισμό ο οποίος επιδιώκει παράλληλα να 

επωφεληθεί από τη νεοφιλελεύθερη ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Στο παρελθόν, η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

με τα κριτήρια σταθερότητας που την συνόδευαν και η απελευθέρωση των αγορών 

εργασίας αποτέλεσαν κεντρικούς κινητήριους μηχανισμούς για την ολοκλήρωση της 

ΕΕ (Wissel 2015). Οι μηχανισμοί αυτοί οδήγησαν σε εντάσεις μεταξύ των κρατών 

μελών, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η 

κρίση του ευρώ και η κρίση του συστήματος Σένγκεν κατέστησαν σαφές ότι αυτοί οι 

μηχανισμοί ολοκλήρωσης έχουν σταματήσει να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Αυτό 

οδηγεί αφενός στη ριζοσπαστικοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος – όπως 

δείχνει το παράδειγμα της Ελλάδας – επιβάλλει πλέον με αυταρχισμό μία πολιτική 

λιτότητας εις βάρος των πολιτών και των εθνικών κυβερνήσεων. Αφετέρου, 

δημιουργεί φυγόκεντρες και εθνικιστικές τάσεις εντός της ΕΕ. Το Brexit δεν ήταν παρά 

η τελευταία κορύφωση αυτής της εξέλιξης. 

Η Τρόικα, αποτελούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (την «Κομισιόν»), την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και ο 

τρόπος λήψης αποφάσεων εντός του Eurogroup αποτελούν έκφανση της 

νεοφιλελεύθερης «μεταδημοκρατίας» (Colin Crouch), ενός θεσμικού σχήματος μη 

υποκείμενου σε δημοκρατικό έλεγχο, το οποίο έχει την ισχύ να αναιρεί δημοκρατικές 

αποφάσεις εθνικών κοινοβουλίων ή και δημοψηφισμάτων, όπως συνέβη, και πάλι, 

στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Ωστόσο, χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση – όχι με τη σημερινή μορφή της 

νεοφιλελεύθερης ΕΕ, αλλά ως κοινότητα η οποία με τους θεσμούς της θα 

αντιμετωπίζει προκλήσεις με γνώμονα το αμοιβαίο συμφέρον. Πολλά από αυτά που 

σήμερα θεωρούμε αυτονόητα αμφισβητούνται από τους εθνικιστές που επιδιώκουν 

τη διάλυση της ΕΕ. Στόχος της ΕΕ ήταν και είναι ο πλουραλισμός, η 

αλληλοκατανόηση και το υπέρβαση των συνόρων στην Ευρώπη. Η ΕΕ κάποτε 

αγωνίστηκε επίσης με πάθος και για την ισότητα των φύλων. Το ζητούμενο σήμερα 

είναι αυτές οι θετικές ιδέες να ενεργοποιηθούν εκ νέου. Είτε πρόκειται για την 

κλιματική αλλαγή, τον αφοπλισμό, την επιβολή ορίων στο κεφάλαιο, δίκαιες 

εμπορικές σχέσεις, είτε για την καταπολέμηση του μισθολογικού και φορολογικού 

ντάμπινγκ, της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, βρισκόμαστε μπροστά σε μία 

σειρά προκλήσεων παγκόσμιου βεληνεκούς, τις οποίες δεν μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε με περισσότερο, αλλά με λιγότερο έθνος-κράτος. Η εκλογή του 

Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ κατέστησε ακόμα πιο σαφές πως, για να τα καταφέρουμε, 

χρειαζόμαστε περισσότερη διεθνή συνεργασία και διεθνείς οντότητες σαν την ΕΕ. 
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2. Οι συνέπειες της αποτυχημένης διαχείρισης της κρίσης 

Η ΕΕ έχει πίσω της μία χαμένη δεκαετία. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης ήταν το 2016 μόλις κατά 3% υψηλότερο από εκείνο 

του 2006. Η ΕΕ ως σύνολο έχει να παρουσιάσει μόνο ελαφρώς καλύτερα 

αποτελέσματα, με μία αύξηση της τάξης του 5%. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, 

μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε μόνο στην ανατολική Ευρώπη (κυρίως στην 

Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τις Βαλτικές Χώρες – όλα τους κράτη που 

ξεκίνησαν από μία σχετικά χαμηλή αφετηρία τη διαδικασία κάλυψης της υστέρησής 

τους) όπως και στην Ιρλανδία, η οποία μετά την κατάρρευση αναπτύσσεται και πάλι 

με έντονους ρυθμούς (τουλάχιστον στα χαρτιά, καθώς οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 

της χώρας οφείλονται κυρίως σε λογιστικά και φορολογικά τεχνάσματα πολυεθνικών 

επιχειρηματικών ομίλων). Πέντε χώρες της ΕΕ βρίσκονται κάτω από το οικονομικό 

επίπεδο του 2006 (η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Ελλάδα), ενώ 

η Γαλλία έχει σημειώσει αμελητέα ανάπτυξη (βλ. πίνακα 1). Από τις μεγάλες 

οικονομίες, μόνο η γερμανική πέτυχε αξιοσημείωτη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της 

χαμένης δεκαετίας. 

Καταστροφική είναι η κατάσταση στη νότια Ευρώπη, κυρίως στην Ελλάδα και στην 

Ιταλία. Η άνευ προηγουμένου κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη. Στην Ιταλία, αντιθέτως, η εξέλιξη υπήρξε μάλλον υπόγεια. Μετά τη 

χρηματοπιστωτική κρίση, η Ιταλία δεν εφάρμοσε κάποιο τιτάνιο πρόγραμμα 

διάσωσης των τραπεζών και, έως σήμερα, δεν έχει χρειαστεί χρηματοδοτική στήριξη 

εκ των έξω. Ωστόσο, δύο υφέσεις (μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση το 2009 και κατά 

τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ το 2012-13) εξανέμισαν την αδύναμη ανάπτυξη που 

είχε σημειωθεί εντωμεταξύ, με αποτέλεσμα οι κατά κεφαλήν οικονομικές επιδόσεις να 

βρίσκονται σήμερα εμφανώς κάτω από τα επίπεδα του 2000. Λόγω του ύψους του 

χρέους της (133% του ΑΕΠ), η Ιταλία έχει πολύ περιορισμένα περιθώρια 

χρηματοπιστωτικών ελιγμών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τον οποίους η 

χώρα για πολύ καιρό απέφευγε να προβεί σε εξυγίανση των τραπεζών της, κάτι το 

οποίο μόλις πρόσφατα και πολύ διστακτικά άρχισε να κάνει. Οι ισολογισμοί των 

ιταλικών τραπεζών είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρυμένοι από μη εξυπηρετούμενα 

(«κόκκινα») δάνεια. Το ενδεχόμενο μίας περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής 

κατάστασης της Ιταλίας, θα έθετε την Ευρωζώνη σε μία ακραία δοκιμασία αντοχής. 
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Πίνακας 1: Μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη κρατών της Ευρωζώνης 

 

Σε σχέση με την ΕΕ, οι ΗΠΑ προέβησαν σε μία σαφώς ριζικότερη εξυγίανση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω καταστροφής κεφαλαίου (χρεοκοπίες) και εισφοράς 

νέου κεφαλαίου. Η ΕΚΤ, αντιθέτως, δεν δρομολόγησε τη νομισματική χαλάρωση 

παρά μόνο με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ η δημοσιονομική πολιτική, υπό το 

καθεστώς του Συμφώνου Σταθερότητας και του Δημοσιονομικού Συμφώνου, μετρίασε 

ακόμη περισσότερο τη συνολική ζήτηση της οικονομίας και κατέληξε σε μία πολιτικά 

επιβεβλημένη υφεσιακή λιτότητα. Αυτή η κατάσταση ευνόησε και παγίωσε τη 

συνεχιζόμενη ανακατανομή από κάτω προς τα πάνω. 

Η σύγκριση της Ευρωζώνης με τις ΗΠΑ διαφωτίζει τον βαθμό επιτυχίας δύο 

αντίθετων στρατηγικών αντιμετώπισης της κρίσης. Καταδεικνύει επίσης ότι, στο 

πλαίσιο ενός παρόμοιου προσανατολισμού προς το νεοφιλελεύθερο οικονομικό και 

κοινωνικό μοντέλο, υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι για τη μακροοικονομική πολιτική. 

Η Ευρωζώνη επέλεξε τον δρόμο της πολιτικής των περικοπών και της λιτότητας, διότι 

ερμηνεύει το δημόσιο χρέος ως το κύριο αίτιο της κρίσης. 

Η στρατηγική των ΗΠΑ, αντιθέτως, καταπολέμησε την κρίση τόσο μέσω μίας 

επεκτατικής νομισματικής πολιτικής όσο και μέσω μίας επεκτατικής δημοσιονομικής 

πολιτικής. Χάρη στη χρηματοπιστωτική στήριξη της ζήτησης, εκεί η κρίση μπόρεσε να 

ξεπεραστεί γρήγορα. Αυτό, βέβαια, οδηγεί σε αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο 

ωστόσο μπορεί να μειωθεί σταδιακά στη φάση καλών ρυθμών ανάπτυξης της 

οικονομίας. 

Παρότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εφαρμόστηκε μία διαφορετική πολιτική, 

στην Ευρώπη κυρίως η γερμανική κυβέρνηση επέμενε να παρουσιάζει την 

ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική ως μονόδρομο. Συνέπεια αυτής της οικονομικής 

φιλοσοφίας ήταν μία οξεία κοινωνική κρίση, την οποία στις χώρες του ευρωπαϊκού 

νότου βίωσαν κυρίως οι μισθωτοί και οι εξαρτώμενοι από κοινωνικά επιδόματα. 

Πρόκειται για μία κρίση που δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι σήμερα. Το 2013, η ανεργία 

σημείωσε αρνητικά ρεκόρ: 27% στην Ελλάδα, 26% στην Ισπανία, 16% στην 

ΑΕΠ σε τιμές αγοράς ανά κάτοικο, 2006 = 100 
2000 2006 2016 

Ιρλανδία 80,9 100 125,5 
Γερμανία 93,4 100 111,0 
Αυστρία 91,7 100 104,9 
Κάτω Χώρες 92,8 100 104,2 
Βέλγιο 91,8 100 104,0 
Ευρωζώνη (19) 92,3 100 102,9 
Γαλλία 94,0 100 102,5 
Πορτογαλία 96,4 100 99,9 
Ισπανία 88,9 100 98,8 
Φινλανδία 86,0 100 96,4 
Ιταλία 96,0 100 90,5 
Ελλάδα 79,8 100 76,9 
συγκριτικά: 
ΕΕ των 28 89,8 100 105,2 
Ηνωμένο Βασίλειο 87,7 100 103,7 

Πηγή: βάση δεδομένων AMECO 
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Πορτογαλία και 12% στην Ιταλία. Σε πολλές χώρες, το κράτος πρόνοιας υπέστη 

δραστικές περικοπές. Αυτό αποτελεί μέρος της πολιτικής «εξυγίανσης» – και ως εκ 

τούτου μέρος μίας ενεργητικής αναδιανομής πλούτου. Έτσι, ο αριθμός αυτών που 

έχασαν από τις εξελίξεις αυτές αυξήθηκε δραματικά στην ΕΕ. 

Εκτός αυτού, η μαζική απελευθέρωση των αγορών εργασίας μείωσε αισθητά τη 

δύναμη των συνδικάτων (βλ. Bsirske κ.ά. 2016). Στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την 

Ιταλία και την Ελλάδα, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπονομεύτηκαν σε μεγάλο 

βαθμό. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, σε 13 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ οι 

πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν. Πέραν αυτού, 18 από τα 28 κράτη μέλη δεν 

κατόρθωσαν να προσαρμόσουν τους μισθούς στην παραγωγικότητα και τον 

πληθωρισμό (European Commission 2015, πίνακες 31 και 34). 

Η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική κρίση μετατράπηκε έτσι για πολλούς ανθρώπους σε 

προσωπική κρίση εξασφάλισης χρημάτων και επιβίωσης. Αυτές οι κοινωνικές 

συνέπειες της πολιτικής λιτότητας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την εξήγηση 

της μεγάλης κρίσης νομιμοποίησης, στην οποία έχουν περιέλθει επί του παρόντος η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. 

 

3. Έξω από το ευρώ; Μία κριτική των εκστρατειών εξόδου από το ευρώ 

Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα επιβιώσει μόνον εάν μεταρρυθμιστεί ριζικά, 

αλλιώς θα διαλυθεί. Ενόψει αυτής της δραματικής προοπτικής ξέσπασε η συζήτηση 

για τη στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί απέναντι στην ΕΕ. Ένα πλειοψηφικό 

ρεύμα της ευρωπαϊκής Αριστεράς τάσσεται υπέρ ριζικών μεταρρυθμίσεων στη δομή 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μεταρρυθμίσεων, η αναγκαιότητα των 

οποίων είχε ήδη επισημανθεί κατά τη θέσπισή της. Ωστόσο πληθαίνουν και οι φωνές 

υπέρ ενός «Eurexit» ή «Lexit», δηλαδή μίας αριστερής εξόδου από το κοινό νόμισμα. 

Η έξοδος μεμονωμένων χωρών από το ευρώ ή και το τέλος του ευρώ θα 

συνοδευόταν ωστόσο, όπως θα περιγραφεί παρακάτω, από σοβαρούς οικονομικούς 

και κοινωνικούς κραδασμούς και θα οδηγούσε σε νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ των 

εθνών-κρατών τα οποία θα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν, από πιο ανίσχυρη 

πλέον θέση, τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου και τις διακρατικοποιημένες συνθήκες 

κυριαρχίας. Θεωρούμε πως μία εκστρατεία υπέρ της εξόδου από το ευρώ θα 

οδηγούσε σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο. Πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιστούμε για 

μία καλύτερη ΕΕ εντός της κοινότητας του ευρώ. 

Για την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα ή σε ένα σύστημα προσαρμόσιμων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα II) προβάλλονται δύο 

κυρίως λόγοι ως επιχειρήματα. Τα κράτη θα μπορούσαν να προβούν σε υποτίμηση 

του νομίσματός τους, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τα ισοζύγια τρεχουσών 

συναλλαγών τους και αποφεύγοντας την «εσωτερική υποτίμηση», δηλ. τη μείωση 

των πραγματικών μισθών. Τότε, θα ήταν και πάλι σε θέση να ασκήσουν μία πιο 

αυτόνομη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, γεγονός που θα τα απήλλασσε 

από τις ταπεινωτικές επεμβάσεις που είναι αναγκασμένα να ανέχονται λόγω του 

Συμφώνου Σταθερότητας ή για τη λήψη πιστώσεων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας. 

Όπως θα δείξουμε, τα επιχειρήματα αυτά δεν είναι πειστικά για τους ακόλουθους 
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λόγους (για μια διεξοδικότερη ανάλυση βλ. Busch 2016α και Busch 2016β): Πρώτον, 

ακόμα και σε ένα σύστημα προσαρμόσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών, μία 

υποτίμηση θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, μόνο εάν οδηγήσει σε 

μακροπρόθεσμη μείωση των πραγματικών μισθών και υπάρχουν εξαγώγιμα 

προϊόντα. Εάν όμως την ονομαστική υποτίμηση ακολουθήσει μια αλυσίδα 

εισαγόμενου πληθωρισμού και αντισταθμιστικών αυξήσεων μισθών, τότε το εγχώριο 

επίπεδο τιμών θα μετατοπιστεί γρήγορα προς τα πάνω. Αυτό όμως θα εξουδετέρωνε 

σταδιακά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών των εξαγώγιμων αγαθών, η 

οποία θα είχε επιτευχθεί μέσω της υποτίμησης, οπότε σύντομα θα προέκυπτε μία 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία παρόμοια με αυτήν που υπήρχε πριν από την 

υποτίμηση. Η υποτίμηση του νομίσματος δεν είναι, συνεπώς, ο ήπιος, «ανώδυνος» 

δρόμος προς τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά απλά ο «πιο διακριτικός», χωρίς 

ωστόσο να είναι λιγότερο δραστικός ως προς τις απαιτούμενες περικοπές. 

Δεύτερον, τα έθνη-κράτη δεν θα αποκτούσαν ιδιαίτερα μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής έπειτα από μία διάλυση της Ευρωζώνης. 

Αυτό οφείλεται στην ενσωμάτωσή τους στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Σχετική άνεση θα απολάμβαναν οι πιστώτριες χώρες, δηλαδή τα κράτη που 

εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από εξωτερικά κεφάλαια λόγω πλεονασματικού 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ποσοστών δημοσίου χρέους κάτω του μέσου 

όρου. Αλλά και σε αυτά τα κράτη θα προέκυπτε ανατίμηση του εθνικού νομίσματος 

και, συνεπώς, παροδικές απώλειες στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Ιδίως η 

Γερμανία – το κράτος της Ευρωζώνης με το υψηλότερο πλεόνασμα – θα έπρεπε να 

αναμένει σημαντική απώλεια της ευημερίας της. 

Δραματικότερες ακόμη θα ήταν οι συνέπειες για τα κράτη-οφειλέτες. Στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές, τα επιτόκια θα ανέβαιναν σημαντικά, τόσο για κρατικά δάνεια όσο και 

για δάνεια ιδιωτών. Παράλληλα, τα χρέη τους – υπολογισμένα πλέον σε εθνικό 

νόμισμα – θα αυξάνονταν σημαντικά. Τα κράτη αυτά θα έπεφταν λοιπόν με το σύνολο 

της εθνικής τους οικονομίας σε μία παγίδα επιτοκίων και χρεών. Λόγω της δραματικά 

αυξανόμενης επιβάρυνσης από τους τόκους, τα κράτη-οφειλέτες δεν θα είχαν τη 

δυνατότητα να καλύψουν επαρκώς τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα μέσω της 

πώλησης κρατικών ομολόγων σε ξένους επενδυτές. Εξίσου αδύνατο θα ήταν να 

καλύψουν τα ελλείμματα των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών τους, καθώς για 

αυτό θα χρειάζονταν μεγαλύτερες εισαγωγές κεφαλαίων. Οι κυβερνήσεις τους, 

ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού, θα ήταν τότε υποχρεωμένες να 

εφαρμόσουν μία αυστηρή πολιτική λιτότητας. Κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειάζονταν 

δάνεια διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ και θα έπρεπε, ως αντάλλαγμα, να 

δεχθούν την επιβολή όρων και περικοπών. 

Θα ήταν αφελές να πιστέψουμε πως τα ισχυρά κράτη θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν τα ανίσχυρα κράτη κατά τη μετάβασή τους σε ένα εθνικό νόμισμα. Γιατί 

να έκαναν κάτι τέτοιο, όταν μέχρι τώρα έχουν επιδείξει απόλυτη σκληρότητα ακόμα 

και για σχετικά μικρές παραχωρήσεις; Γιατί να βοηθήσουν ένα κράτος να εγκαταλείψει 

το κοινό νόμισμα, αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κίνητρο εξόδου και για άλλα κράτη, 

το οποίο μπορεί να οδηγούσε κατάρρευση του ευρώ; Εάν προκαλούταν διάλυση της 

Νομισματικής Ένωσης, γιατί να δείξουν αλληλεγγύη στους εταίρους τους ενόψει της 

κρίσης που θα ξέσπαγε τότε; Κι όλα αυτά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρακτικά 

προβλήματα. Η διάλυση του ευρώ σε 18 χώρες θα είχε ως συνέπεια 153 νέες 
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διμερείς νομισματικές σχέσεις. Εάν τότε «πρέπει να βρεθούν πέραν αυτού επίσης 

λύσεις για όλες τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δάνεια, τα εταιρικά ομόλογα και τα 

παράγωγα σε 153 διμερείς διακρατικές σχέσεις, τότε το απλό συμπέρασμα είναι το 

εξής: Μία συντεταγμένη εκκαθάριση του ευρώ δεν είναι δυνατή» (Schulmeister 2013). 

Εάν τελικά ξεπερνιόταν σε κάποια στιγμή το μεταβατικό σοκ, τα κράτη θα 

αντιμετώπιζαν και πάλι τις ιστορικά γνωστές αδυναμίες των συστημάτων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) είναι άκρως διδακτικά: Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

το γερμανικό μάρκο ήταν συχνά πρακτικά υποτιμημένο σε σχέση με τα νομίσματα 

σημαντικών χωρών-εταίρων, καθώς οι προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

καθυστερούσαν ή ήταν ανεπαρκείς. Οι στρεβλώσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

οι συναφείς ανισορροπίες των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών και η διεθνής 

κερδοσκοπία του κεφαλαίου οδήγησαν τελικά το ΕΝΣ σε κατάρρευση. Συνεπώς, το 

σύστημα αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας σταθερός και ισορροπημένος 

νομισματικός χώρος. Όταν, αργότερα, προστέθηκε στο ΕΝΣ ένα περιθώριο 

διακύμανσης της τάξης του ±15%, δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται σύστημα 

σταθερών, αλλά προσαρμόσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Άρα, παρά τις μεγάλες 

ελλείψεις της σημερινής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δεν δικαιολογείται 

καμία εκ των υστέρων εξιδανίκευση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.  

 

4. Οι έξι πυλώνες μίας ριζικής μεταρρύθμισης του ευρώ 

Δεδομένων των αρνητικών συνεπειών που θα είχε μία έξοδος από το ευρώ, είναι 

πολύ πιο λογικό να αγωνιστούμε για τη ριζική μεταρρύθμιση του κοινού νομίσματος. 

Για αυτό προτείνουμε (βασιζόμενοι στον Busch 2016α) μία ριζική μεταρρύθμιση της 

ΕΕ και της Ευρωζώνης βάσει των εξής έξι πυλώνων: 1) μία νέα ευρωπαϊκή 

οικονομική πολιτική, 2) μία ένωση εξισορρόπησης ισοζυγίων για την εξάλειψη των 

εξωτερικών ανισορροπιών των οικονομιών, 3) μία κοινή πολιτική δανεισμού, 4) μία 

ευρωπαϊκή ρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών για την υπέρβαση του συστήματος 

κρατών-ανταγωνιστών, 5) μεταρρυθμίσεις των χρηματαγορών και της φορολογίας, 

και 6) μία δημοκρατικά νομιμοποιημένη και ελεγχόμενη Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κυβέρνηση. 

 

4.1. Το τέλος της λιτότητας: επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και ευρωπαϊκά 

επενδυτικά προγράμματα 

Η νέα οικονομική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να αποτελείται από δύο στοιχεία: αφενός 

από μία επεκτατική ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, αφετέρου από ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο θα συμβάλει στη λύση διαρθρωτικών 

βιομηχανικών και περιφερειακών προβλημάτων. Τόσο η δημοσιονομική πολιτική όσο 

και το πρόγραμμα επενδύσεων θα πρέπει να υλοποιηθούν από μια νέα δημοκρατικά 

εκλεγμένη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κυβέρνηση (ΕΟιΚ, πρβλ. σελ. 22). 

Η ΕΟιΚ θα πρέπει αφενός να έχει στη διάθεσή της έναν σημαντικά μεγαλύτερο 

προϋπολογισμό της ΕΕ για την ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική και αφετέρου να 

είναι αρμόδια, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τον καθορισμό των 

βασικών παραμέτρων των εθνικών προϋπολογισμών. Με τροποποιήσεις των 



8 
  

Συνθηκών θα πρέπει να λυθούν τα δεσμά που έχουν επιβληθεί στην επεκτατική 

μακροοικονομική πολιτική με τη μορφή των κριτηρίων δανεισμού της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτό ισχύει, καθώς 

και του περιορισμού του διαρθρωτικού ελλείμματος («φρένου χρέους») που επέβαλε 

το ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο.  

Αντ’ αυτών, οι Συνθήκες θα πρέπει να συμπληρωθούν με νέους δείκτες-στόχους για 

μία τροποποιημένη ευρωπαϊκή οικονομική, χρηματοπιστωτική και νομισματική 

πολιτική: υψηλό επίπεδο απασχόλησης με καλές θέσεις εργασίας, εύλογη και 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, επιδίωξη ενός συγκρατημένου πληθωρισμού, 

εξωτερική οικονομική ισορροπία, μέτρα κοινωνικής και οικολογικής αναδιάρθρωσης 

και σε μεγάλο βαθμό δίκαιη διανομή εισοδημάτων. 

Σε αντίθεση με πραγματικά ομοσπονδιακά κράτη, η ΕΕ στερείται ενός κεντρικού 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, βάσει του οποίου θα μπορούσε να ασκηθεί 

ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Όπως προέβλεπε ήδη από το 1970 το 

κεϋνσιανής έμπνευσης Σχέδιο Werner για την καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, θα 

πρέπει να θεσπιστεί ένα δημοκρατικά εκλεγμένος και ελεγχόμενος φορέας λήψης 

αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα καθορίζει τις βασικές παραμέτρους των 

εθνικών προϋπολογισμών. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διαμορφωθεί μία 

αποτελεσματική ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν μπορεί να 

επιτευχθεί με τον απλό συντονισμό των πολιτικών, βάσει των οποίων καταρτίζονται οι 

εθνικοί προϋπολογισμοί.  

Ο καθορισμός των βασικών παραμέτρων των προϋπολογισμών από την ΕΟιΚ θα 

άφηνε στα έθνη-κράτη επαρκή περιθώρια για τον καθορισμό των εθνικών τους 

προτεραιοτήτων. Προς ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να 

αυξηθούν σημαντικά οι ίδιοι πόροι της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 

μεγάλο βαθμό με ανακατανομές των εθνικών φορολογικών εσόδων σε επίπεδο ΕΕ 

(π.χ. με περαιτέρω μερίδια επί του φόρου προστιθέμενης αξίας) και να συνοδεύεται 

από στοχευμένες φορολογικές αυξήσεις της φορολογίας επιχειρήσεων, υψηλών 

εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτής της μακροπολιτικής αλλαγής, η ΕΟιΚ. θα πρέπει να επιβάλει μία 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία. Αντί η Γερμανία να μεταφέρει 

μέρος των αποταμιεύσεών της στο εξωτερικό με τη μορφή εξαγωγών κεφαλαίων για 

τη συγχρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των 

ευρωπαίων εταίρων της, θα πρέπει να επενδύει τα χρήματα αυτά στο σχολικό και στο 

ανώτατο σύστημα εκπαίδευσης, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στον τομέα της 

υγείας και στις συχνά κακοσυντηρημένες υποδομές (υποδομές σιδηροδρομικών, 

οδικών και πλωτών μεταφορών, δημόσια κτήρια κτλ.). Με αυτό τον τρόπο, θα 

μπορούσε να τονώσει την εγχώρια οικονομία, να αυξήσει τη ζήτηση για αγαθά και 

υπηρεσίες από τους εταίρους και να μειώσει τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών (βλ. επίσης σελ. 11 για την Ένωση Εξισορρόπησης 

Ισοζυγίων). 

Στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, η νέα ΕΟιΚ θα 

έπρεπε να μεριμνήσει για τη δημιουργία περιθωρίων για μία νέα πολιτική ανάπτυξης. 

Για όσο τα πραγματικά ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ παρέμεναν υψηλότερα από τα 

πραγματικά επιτόκια και αυτή η διαφορά δεν θα καταναλωνόταν από υπερβολικά 

υψηλά πρωτογενή ελλείμματα, θα σημειωνόταν μάλιστα και μείωση των δεικτών 
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χρέους. Δεδομένων των μακροοικονομικών στοιχείων αυτών των κρατών, κάτι τέτοιο 

δεν αποτελεί ουτοπία. Μέσω της θέσπισης ευρωομολόγων (βλ. σελ. 13) θα 

μπορούσαν τότε να μειωθούν τα πραγματικά επιτόκια των κρατών αυτών. Στην 

περίπτωση υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης, ενδεχόμενα πρωτογενή ελλείμματα θα 

μπορούσαν να μειωθούν επίσης μέσω αύξησης των φορολογικών εσόδων. 

Η δεύτερη συνιστώσα της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής θα ήταν ένα 

εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων. Ως συνέπεια της κρίσης, οι επενδύσεις έχουν 

κυριολεκτικά καταρρεύσει σε ορισμένες χώρες – στην Ελλάδα κατά 70%, στην Ιταλία, 

την Ισπανία και την Πορτογαλία κατά 30% (Deutsche Bundesbank 2016). Η 

δραματική αυτή πτώση αντικατοπτρίζει εν μέρει τη μη βιώσιμη οικονομική έξαρση 

που προηγήθηκε της κρίσης, αλλά και την επακόλουθη καθοδική πορεία της 

οικονομίας. Κατά μέσον όρο, οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη βρίσκονται σήμερα σε 

επίπεδο κατά 15% χαμηλότερο από ότι πριν από την κρίση. Ακόμα και στη Γερμανία, 

η οποία έχει πλέον υπερβεί ελαφρά τα επίπεδα πριν από την κρίση, ο δείκτης 

επενδύσεων εξακολουθεί να βρίσκεται σαφώς κάτω από τις τιμές που σημείωνε προ 

20ετίας. 

Μετά την ανάληψη καθηκόντων του νέου προέδρου της, κ. Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δρομολόγησε μία λεγόμενη «επίθεση επενδύσεων». Η αχίλλειος πτέρνα 

αυτού του «Σχεδίου Γιούνκερ» έγκειται ωστόσο στο ότι η ΕΕ δεν κατόρθωσε να 

προσελκύσει «φρέσκο» χρήμα για την εφαρμογή του. Τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ 

που διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εξασφαλίστηκαν μέσω αναδιάταξης 

πόρων, μεταξύ άλλων από τη χρηματοδότηση της έρευνας, τα οποία τώρα 

αναμένεται να μοχλευτούν σε συνολικά 315 δισεκατομμύρια ευρώ με τη βοήθεια της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και ιδιωτών επενδυτών. Ωστόσο, το 

πρόγραμμα αυτό έχει δρομολογηθεί με ορίζοντα τριών ετών και, ακόμα και εάν 

υλοποιηθεί πλήρως, δεν θα υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Συνεπώς, το 

πρόγραμμα δεν προκαλεί καμία πραγματική δημοσιονομική ώθηση, γεγονός που δεν 

πρόκειται να αλλάξει από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το παρατείνει 

μέχρι το 2020. Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για αυτό θα πρέπει, 

άλλωστε, να αντληθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και πάλι μέσω αναδιάταξης 

πόρων. 

Κι όμως, εδώ και καιρό έχουν κατατεθεί ποικίλες προτάσεις για ένα πιο εκτενές 

προγράμματα επενδύσεων. Τόσο η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) με 

το δικό της «Σχέδιο Marshall για την Ευρώπη», όσο και η Ευρωπαϊκή 

Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) με τον «Νέο δρόμο για την Ευρώπη» ζητούν τη 

δρομολόγηση επενδύσεων ύψους 2% του ΑΕΠ της ΕΕ (260 δισεκατομμυρίων ευρώ) 

ετησίως επί δέκα χρόνια. Επενδύσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ 

προβλέπουν επίσης τα προγράμματα των πολιτικών ομάδων των Σοσιαλδημοκρατών 

(S&D), των Πρασίνων (Greens/EFA) και της Αριστεράς (GUE/NGL) στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (βλ. Pianta 2016, σελ. 51 κ.επ.). 

Ένα πρόγραμμα επενδύσεων τέτοιου ύψους θα υπερέβαινε κατά πολύ ένα σχέδιο για 

την ανάκαμψη της οικονομίας. Θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την 

τόσο αναγκαία κοινωνική και οικολογική αναδιάρθρωση, καθιστώντας την οικονομία 

βιώσιμη (διαρθρωτική πολιτική). Πεδία επενδύσεων θα ήταν η ενεργειακή επάρκεια 

και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός, η επέκταση και 

διατήρηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οι συγκοινωνιακές υποδομές, οι 



10 
  

συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με το διαδίκτυο, η παιδεία και η έρευνα, η κοινωνική 

στέγη και η παροχή άλλων δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης, με 

στοχευμένη χρηματοδότηση προγραμμάτων στις περιφερικές χώρες του Νότου και 

στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, θα μπορούσαν να μειωθούν οι μεγάλες 

διαφορές στην ανάπτυξη εντός της ΕΕ.  

Μία άμεση αλλαγή πορείας είναι δυνατή, ακόμα και εντός του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ 

Ο χώρος του ευρώ βρίσκεται σε βαθιά κρίση και δεν έχει περιθώρια για περαιτέρω αναμονή. 
Απαιτούνται άμεσα μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να απελευθερωθεί από τα 
νύχια της ακόμα επαπειλούμενης αποπληθωριστικής στασιμότητας και να επέλθει μία ισχυρή και 
βιώσιμη ανάκαμψη. 

Μια αισθητή θετική δημοσιονομική ώθηση θα μπορούσε να δοθεί άμεσα και εύκολα, εάν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσιζαν να αξιοποιήσουν τα περιθώρια 
κινήσεων που έχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή εάν επέτρεπαν μία πιο ευρεία ερμηνεία του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Οι διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την ερμηνεία του ΣΣΑ είχαν ως στόχο να παραχωρηθεί ευρύτερο περιθώριο δημοσιονομικών 
ελιγμών σε κράτη μέλη που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση (EU-Kommission 2015, 
σελ. 9 κ.επ.). Αυτό μείωσε αισθητά την πίεση δημοσιονομικής εξυγίανσης εντός της Ευρωζώνης, αλλά 
μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια εμφανή θετική δημοσιονομική ώθηση. 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει μία εποπτική εικόνα των περαιτέρω υπαρκτών δυνατοτήτων: Καταρχάς, η 
ρήτρα επενδύσεων θα μπορούσε να ερμηνευτεί πιο ευρέως, εάν π.χ. εξαιρούνταν χωρίς περαιτέρω 
περιοριστικούς όρους από το ΣΣΑ όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προσωρινά επενδυτικά 
έργα. Πέραν αυτού, θα μπορούσαν να εξαιρεθούν και άλλα προσωρινά επενδυτικά έργα με 
διαδικασία αντίστοιχη αυτής που εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Σε διαφορετική περίπτωση, ανακύπτει το 
ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευνοεί κάποια έργα, όταν αυτά χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΣΕ, αλλά όχι όταν υλοποιούνται ως κανονικές δημόσιες επενδύσεις των κρατών μελών. Επιπλέον, 
ορισμένα κεντρικά επενδυτικά έργα θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως διαρθρωτική μεταρρύθμιση, 
δικαιολογώντας έτσι μία προσωρινή απόκλιση από την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
Στη δημοσιονομική ανάλυση από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ακόμη να 
χρησιμοποιούνται ρεαλιστικοί (επενδυτικοί) πολλαπλασιαστές μίας τάξης μεγέθους σαφώς άνω του 1 
(ένα). Σε αυτή την περίπτωση, πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις θα ήταν σε σημαντικό βαθμό 
αυτοχρηματοδοτούμενες, οπότε και θα μπορούσαν να θεωρηθούν (σχεδόν) αμελητέες – τουλάχιστον 
στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. 

Πίνακας 2: Επτά δυνατότητες επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και υψηλότερων 
δημόσιων επενδύσεων 

(1) Πιο ενεργή χρήση της «ρήτρας επενδύσεων» 

(2) Έγκριση προσωρινών επενδυτικών έργων (ανάλογα με αυτά του ΕΤΣΕ) 

(3) Ερμηνεία προσωρινών επενδυτικών έργων ως διαρθρωτικών μεταρρύθμισεων 

(4) Χρήση ενός ρεαλιστικού επενδυτικού πολλαπλασιαστή στη δημοσιονομική ανάλυση 

(5) Αξιοποίηση του περιθωρίου ελιγμών σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες 

(6) Αξιοποίηση εξαιρέσεων για περιπτώσεις σοβαρής ύφεσης στην ΕΕ ή στην Ευρωζώνη 

(7) Χρήση καλύτερων διαδικασιών κυκλικής προσαρμογής δημοσιονομικών υπολοίπων 

Πηγή: Truger 2016, σελ. 161 

Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιηθούν γενικότερα τα υπάρχοντα περιθώρια για τη χάραξη μίας 
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής – επίσης ανεξάρτητα από τις κλασικές δημόσιες επενδύσεις. 
Αυτό μπορεί να γίνει αφενός με επίκληση της κακής οικονομικής συγκυρίας σε μεμονωμένα κράτη 
μέλη, αλλά κυρίως μέσω του κανόνα περί εξαιρέσεων για ασυνήθη ύφεση στον χώρο του ευρώ ή στο 
σύνολο της ΕΕ. Για τις παρούσες περιστάσεις ενδείκνυται ιδίως η δεύτερη δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα μπορούσε, κατ’ αναλογία προς το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας 
(ΕΣΑΟ) του 2008, να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της κρίσης. Και όντως, για τη 
διευκρίνηση του κανόνα περί εξαιρέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιλέξει τη ρητή σύγκριση με 
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το ΕΑΣΟ. Μία πειστική αιτιολόγηση για κάτι τέτοιο θα προσέφερε άλλωστε και η παρούσα επισφαλής 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από κινδύνους αποπληθωρισμού, τη σοβαρότερη οικονομική κρίση 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μία νομισματική πολιτική που κινείται στα όρια των μηδενικών 
επιτοκίων. Το πρόγραμμα κατά της κρίσης που θα γινόταν δυνατό με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί τόσο για παραδοσιακές δημόσιες επενδύσεις όσο και για ταχέως πραγματοποιήσιμες 
δαπάνες στον τομέα της παιδείας. 

Την προσέγγιση αυτή θα υποστήριζε μία βελτιωμένη μέθοδος κυκλικής προσαρμογής, η οποία τόσο 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στη δημοσιονομική εποπτεία. Όπως εξηγεί ο Truger (2015), το κύριο 
πρόβλημα της κυκλικής προσαρμογής συνίσταται στο ότι μια συγκυριακή κρίση, ήδη έπειτα από ένα 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ερμηνεύεται σε μεγάλο βαθμό ως διαρθρωτική κρίση. Τότε όμως 
υποτιμάται η επιρροή της οικονομικής συγκυρίας στην επίκαιρη δημοσιονομική κατάσταση. 

Οι στρεβλώσεις που προκαλούνται με αυτό τον τρόπο είναι σημαντικές. Σε όλες τις χώρες, πλην της 
Γερμανίας, το αρνητικό παραγωγικό κενό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνει η ΕΕ. Σε 
μία ακραία περίπτωση, στην Ελλάδα θα έφτανε σχεδόν στο -28%, μία τιμή η οποία, υπό το πρίσμα 
της συρρίκνωσης των οικονομικών επιδόσεων της χώρας κατά 25%, είναι σίγουρα πιο πειστική από 
αυτή του -7,7%, στην οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Εάν δεν είχαν αναθεωρηθεί οι εκτιμήσεις της δυνητικής παραγωγής την άνοιξη του 2010, θα είχαν 
ανοίξει σημαντικά περιθώρια ελιγμών για όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά το προληπτικό σκέλος του 
ΣΣΑ, το οποίο ορίζει πως τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν το συντομότερο δυνατό τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους στόχο, ο οποίος λειτουργεί ως τιμή-στόχος για το διαρθρωτικό 
έλλειμμα. Τότε, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Φινλανδία θα είχαν 
επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους στόχο ήδη το 2015 και θα είχαν εν μέρει σημαντικά 
περιθώρια για τη λήψη επεκτατικών μέτρων. Τέλος, τα έντονα αρνητικά παραγωγικά κενά θα 
καταδείκνυαν την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής: Το 
παραγωγικό κενό για το σύνολο της Ευρωζώνης θα ανερχόταν σε 6,7% αντί για -1,7% του ΑΕΠ 
(Truger 2016, σελ. 169). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμα και η Ισπανία και η Πορτογαλία, δύο χώρες οι οποίες 
έγιναν πρόσφατα αποδέκτες της κριτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και παράλογων 
απαιτήσεων, όπως της αύξησης ή πλήρους κατάργησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, θα είχαν 
τότε εκπληρώσει και υπερκαλύψει μάλιστα κατά πολύ τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους 
στόχους, παρότι εξακολουθούν να υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. 

 

4.2. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση Εξισορρόπησης Ισοζυγίων 

Ο βαθμός που έχουν απομακρυνθεί, λόγω του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη της 

Ευρωζώνης μεταξύ τους, φαίνεται στις δραματικές ανισορροπίες στα ισοζύγια 

τρεχουσών συναλλαγών. Ειδικά η Γερμανία είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια 

τεράστια πλεονάσματα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, και κυρίως σε σύγκριση με 

τους εταίρους της στην ΕΕ. Από την κυκλοφορία του ευρώ ως νόμισμα το 2002, τα 

γερμανικά πλεονάσματα δεν σταμάτησαν να αυξάνονται, φτάνοντας το σωρευτικό 

ποσό των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Το 2015, το πλεόνασμα της 

Γερμανίας έφτασε το δυσθεώρητο ύψος του 8,5% του γερμανικού ΑΕΠ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι έως το 2009 η Γερμανία ήταν η χώρα της Ευρωζώνης με τους 

χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των πραγματικών μισθών και του κόστους εργασίας 

ανά μονάδα, καθώς και με τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα χαμηλόμισθης 

εργασίας. Εντός της Νομισματικής Ένωσης, τα επακόλουθα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα δεν μπορούσαν πλέον να αντισταθμιστούν μέσω της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Άλλες χώρες (εντός και εκτός ΕΕ) αναγκάστηκαν να αποδεχθούν ελλείμματα στο 

ισοζύγιό τους σε ύψος ανάλογο προς τα πλεονάσματα που είχε επιτύχει η Γερμανία. 

Αυτό γινόταν μέσω των αυξανόμενων εξωτερικών χρεών, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. 

Κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση, πολλοί οφειλέτες σε κράτη με υψηλά ελλείμματα 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κήρυξαν πτώχευση. Με τα πακέτα διάσωσης για 
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τις τράπεζες στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, 

τα (εξωτερικά) χρέη του ιδιωτικού τομέα μετετράπησαν τελικά σε δημόσια χρέη. Τότε 

μόνο η κρίση πήρε τον χαρακτήρα κρίσης δημοσίου χρέους (ή, ορθότερα, κρίσης 

κρατικής χρηματοδότησης). 

Εφόσον λοιπόν η ευρωπαϊκή κρίση ήταν αρχικά μία κρίση εξωτερικού χρέους, η 

υπέρβασή της με μέτρα αντιστάθμισης των ανισορροπιών των ισοζυγίων τρεχουσών 

συναλλαγών δεν έχει προοπτικές επιτυχίας. Στο πλαίσιο της «διαδικασίας για την 

πρόληψη και τη διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών», η ΕΕ 

παρακολουθεί βέβαια από το 2011 τους κινδύνους ανισόρροπων οικονομικών 

εξελίξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

λαμβάνονται ωστόσο υπόψη μόνο ως ένα από δέκα κριτήρια. Εκτός αυτού, κυρώσεις 

μπορούν να επιβληθούν αποκλειστικά σε χώρες με ελλείμματα. Αυτός ο 

μονόπλευρος προσανατολισμός δεν είναι βέβαια αποτέλεσμα αυστηρής ανάλυσης, 

αλλά οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε συσχετισμούς δυνάμεων. 

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε εδώ μία «Ευρωπαϊκή Ένωση Εξισορρόπησης 

Ισοζυγίων», η οποία θα θεωρεί τον εαυτό της αντίποδα του σήμερα κυρίαρχου 

μοντέλου της «Ένωσης Λιτότητας», όπως αυτή επιβάλλεται κυρίως στα κράτη που 

πλήττονται από την κρίση από το αυστηροποιημένο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 

Σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τις συγκεκριμένες 

προαπαιτήσεις που τίθενται για τα λεγόμενα πακέτα διάσωσης (Troost/Paus 2011). 

Εξισορρόπηση σημαίνει, αντιθέτως, κοινή δράση και των δύο πλευρών, δηλαδή τόσο 

των κρατών με πλεόνασμα όσο και εκείνων με έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. 

Σημείο εκκίνησης της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξισορρόπησης Ισοζυγίων» είναι η 

καθιέρωση, σε ολόκληρη την ΕΕ, δεσμευτικών ανώτατων ορίων για ανισορροπίες 

ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών. Τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ ετησίως. Αλλά και μία χώρα που συσσωρεύει 

μονίμως ελλείμματα ύψους 3% καταλήγει αναπόφευκτα αργά ή γρήγορα στην παγίδα 

του χρέους, ακριβώς όπως μία χώρα που επιτυγχάνει μονίμως πλεονάσματα ύψους 

3% συσσωρεύει πιστωτικές αξιώσεις έναντι των εμπορικών εταίρων της, οι οποίες σε 

κάποια στιγμή καθίστανται μη εισπράξιμες λόγω της υπερχρέωσης των τελευταίων. 

Ως εκ τούτου, το όριο του 3% δεν αρκεί. Όσο μεγαλύτερος είναι ο εξαγωγικός τομέας 

μίας χώρας, τόσο μεγαλύτερες είναι κατά κανόνα και οι δυνατότητές της να μειώσει το 

εξωτερικό χρέος της χάρη στο εξαγωγικό της πλεόνασμα. Συνεπώς, το μέγιστο ύψος 

του (σωρευτικού) εξωτερικού χρέους θα πρέπει να περιοριστεί στο ύψος των ετήσιων 

εξαγωγικών εσόδων. 

Για να μπορέσει να επιβάλει αυτά τα όρια, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εξισορρόπησης 

Ισοζυγίων θα χρειαστεί ένα δεσμευτικό σύστημα κλιμακούμενων κινήτρων και 

κυρώσεων, ανάλογο με αυτό του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. Τέτοιες κυρώσεις περιλαμβάνουν τόσο χρηματικές ποινές όσο και 

πολιτικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα πρέπει συνειδητά να είναι πιο αυστηρές για τα 

κράτη με πλεονάσματα από ότι για εκείνα με ελλείμματα, καθώς τα πρώτα βρίσκονται 

σε θέση ισχύος και μπορούν να προβούν σε προσαρμοστικές παροχές πολύ πιο 

εύκολα από τα δεύτερα. Το μεγάλο πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος έγκειται 

στο ότι αφήνει τα ίδια τα κράτη να αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα 

επιτύχουν τον στόχο του ισορροπημένου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
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Για μία χώρα όπως η Γερμανία, η εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών θα είναι μία τιτάνια και μακρά διεργασία. Η γερμανική κυβέρνηση θα 

πρέπει να λάβει μέτρα για την αύξηση των εισαγωγών και τη μείωση της εξάρτησής 

της από τις εξαγωγές. Ο πιο λογικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 

η ενίσχυση της εσωτερικής αγοραστικής δύναμης, οι δημόσιες επενδύσεις, οι 

κοινωνικές παροχές, η καταπολέμηση της φτώχειας και ένα υψηλότερο επίπεδο 

μισθών. 

Οι χώρες με υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους θα πρέπει, 

αντίστοιχα, να μειώσουν τις εισαγωγές τους ή/και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Τα 

τελευταία χρόνια αυτό έχει ήδη συμβεί στην Ευρωζώνη (λιγότερο ή περισσότερο 

οικειοθελώς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές για την 

πολιτική λιτότητας που εφαρμόστηκε). Επί του παρόντος, καμία χώρα του ευρώ δεν 

έχει υπέρμετρα ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η 

ανάγκη ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων είναι μάλλον μικρή 

επί του παρόντος (σε αντίθεση με τα πλεονάσματα ρεκόρ της Γερμανίας και των 

Κάτω Χωρών). Πολύ περισσότερο θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν οι οικονομίες που 

έχουν καταστραφεί από τη λιτότητα και να αποπληρωθούν τα συσσωρευμένα 

εξωτερικά χρέη.  

Εάν όλα τα κράτη της Ευρωζώνης υποχρεώνονταν σε ένα ισορροπημένο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, αυτό θα ανάγκαζε επίσης το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της Ευρωζώνης να μετακινηθεί προς την κατεύθυνση του σημείου 

ισορροπίας. Σήμερα, η Ευρωζώνη σημειώνει, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, 

ένα υψηλό πλεόνασμα. Τα αντίστοιχα ελλείμματα άλλων κρατών στον κόσμο 

μπορούν να τα ρίξουν στην παγίδα του εξωτερικού χρέους. Η Ένωση 

Εξισορρόπησης Ισοζυγίων θα μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή και αυτού του 

κινδύνου. 

 

4.3. Μια κοινή πολιτική δανεισμού 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, προτάθηκε στα τέλη του 2010, ιδίως από τον 

(τότε πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου) Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον (τότε 

πρωθυπουργό της Ιταλίας) Τζιούλιο Τρεμόντι, η έκδοση ευρωομολόγων στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, όπως και η ίδρυση μίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Χρέους για αυτό τον σκοπό. 

Τα ευρωομόλογα θα ήταν κοινά κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της ΕΕ ή της 

ζώνης του ευρώ. Με αυτά τα ομόλογα θα χρηματοδοτούνταν τόσο ο νέος δανεισμός 

όσο και η αναδιάρθρωση υφιστάμενων χρεών όλων των κρατών μελών. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η κοινότητα θα έφερε μεν τη χρεωστική ευθύνη για την εξόφληση του 

οφειλόμενου ποσού και την καταβολή των τόκων, ωστόσο η εξυπηρέτηση του χρέους 

θα παρέμενε καταρχήν υπόθεση των κρατών μελών. Με αυτό τον τρόπο, θα 

μπορούσαν να μειωθούν τα επιτόκια των υπερχρεωμένων χωρών και να αποτραπεί 

ο εκβιασμός τους από τις χρηματαγορές. Λόγω του κοινού επιτοκίου, τα κράτη με 

καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα θα έπρεπε να αποδεχθούν σε αυτό το πλαίσιο μία 

μικρή άνοδο των εξόδων χρηματοδότησης. Αυτό θα σήμαινε και το τέλος της ρήτρας 

μη διάσωσης («no-bailout clause») της Συνθήκης για την ΕΕ και θα ήταν ένα 

σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινοτικής αλληλεγγύης και της πολιτικής 
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ένωσης. 

Η θέσπιση ευρωομολόγων θα πρέπει να συνδυαστεί με μία προσέγγιση για μία 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κυβέρνηση (βλ. σελ. 22). Αυτός ο συνδυασμός είναι 

καθοριστικής σημασίας και θα μπορούσε να διαμορφώσει τις εθνικές δημοσιονομικές 

πολιτικές. Η υπερεθνικοποίηση τόσο της πολιτικής χρέους όσο και της 

δημοσιονομικής πολιτικής είναι εντελώς αναγκαία αλληλοσυμπληρωνόμενα βήματα 

στον δρόμο για την υπέρβαση των αδυναμιών της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος της ΕΚΤ. Προκειμένου η ΕΚΤ να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του δανειστή έσχατης ανάγκης («lender of last 

resort») με τις πλήρεις αρμοδιότητες μίας εθνικής κεντρικής τράπεζας, θα πρέπει, 

επιπλέον, να αρθεί η απαγόρευση του άμεσου δημόσιου δανεισμού μέσω της ΕΚΤ 

και να αντικατασταθεί από έναν «διάδρομο» ο οποίος θα χρησιμοποιείται ανάλογα με 

την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, έτσι ώστε η ΕΚΤ να μπορεί να αγοράζει 

ομόλογα των κρατών του ευρώ ή κοινοτικών θεσμικών οργάνων, και να παρέχει, σε 

περιορισμένο βαθμό, άμεσα δάνεια στα κράτη. Με τη στήριξη και των 

ευρωομολόγων, τα δημόσια οικονομικά θα έπαυαν έτσι να είναι έρμαια των 

χρηματαγορών. 

Τελευταίο στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής χρέους θα πρέπει να είναι μία διαδικασία 

για την αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων κρατών. Την έλλειψη που υπάρχει σε 

αυτό το σημείο δείχνει η οξεία αντιπαράθεση με το ΔΝΤ σχετικά με την ελάφρυνση 

του ελληνικού χρέους. Αυτό όμως δεν είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό πρόβλημα, όπως 

αποδεικνύει το πλήθος των υπερχρεωμένων κρατών ανά τον κόσμο. Η διαδικασία 

πτώχευσης για υπερχρεωμένα κράτη θα έπρεπε κατά το δυνατόν να τεθεί στη 

δικαιοδοσία ενός διεθνούς οργάνου, όπως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ 

για τέτοιες πτωχεύσεις ενδείκνυται το πλαίσιο της «δίκαιης και διαφανούς διαιτητικής 

διαδικασίας». Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ένα ουδέτερο διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει 

σχετικά με τις απαιτήσεις, από τις οποίες θα πρέπει να παραιτηθούν ορισμένες 

ομάδες πιστωτών, καθώς και σε ποιο βαθμό θα συνέβαινε αυτό (Fritz 2002). 

Το ενιαίο επιτόκιο για το δημόσιο χρέος θα ενίσχυε αισθητά τη σύγκλιση στην 

Ευρωζώνη, καθώς το επιπλέον κόστος για τον δανεισμό εμποδίζει τα κράτη που 

βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση να ακολουθήσουν τα οικονομικά ισχυρά κράτη. 

Αυτό το χάσμα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο λόγω της μαζικής ζήτησης για ομόλογα 

οικονομικά ισχυρών κρατών (φαινόμενο «καταφυγής στον ασφαλή λιμένα»), με 

αποτέλεσμα τα ούτως ή άλλως χαμηλά επιτόκιά τους να μειώνονται ακόμη 

περισσότερο. Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας (IfW) υπολογίζει ότι η σωρευτική 

ελάττωση των δαπανών για τόκους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

για τίτλους που εκδόθηκαν μεταξύ 2009 και 2012 ανέρχεται σε 68 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Από το ποσό αυτό, 12 περίπου δισεκατομμύρια οφείλονται με το «φαινόμενο 

του ασφαλούς λιμένα» (Boysen-Hogrefe 2012). Και αυτό δεν αποτελεί παρά μόνο ένα 

μέρος των οφελών που αποκομίστηκαν έως σήμερα. Εάν συνυπολογιστούν και τα 

έτη μετά το 2012 και συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς, εκτός από το 

ομοσπονδιακό επίπεδο, τα ομόσπονδα κρατίδια, οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, προκύπτει, σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας (Deutsche Bundesbank), μία 

σωρευτική ελάττωση των δαπανών για τόκους ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ 

(Handelsblatt 13/1/2017). Η Bundesbank δεν αναφέρει ποιο μερίδιο του ποσού αυτού 
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οφείλεται στο «φαινόμενο του ασφαλούς λιμένα», αλλά, αν θεωρήσουμε πως η 

αναλογία είναι η ίδια με αυτή των στοιχείων που παρέχει το IfW (12 από 68 δισ.), θα 

πρέπει να ανέρχεται σε 42 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Αυτά τα πλεονεκτήματα από τα επιτόκια είναι αναμφίβολα αντίθετα προς την ιδέα της 

αλληλεγγύης: Η Γερμανία και τα άλλα κράτη του ευρώ με υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα δεν θα πρέπει να κερδίζουν επιπρόσθετα από την κρίση που ταλανίζει τις 

περιφερειακές ευρωπαϊκές χώρες. Εύλογο θα ήταν τα ισχυρά κράτη να μεταβιβάζουν 

στην κοινότητα τις σωρευτικές προσόδους από τόκους που οφείλονται στο 

«φαινόμενο του ασφαλούς λιμένα», καταθέτοντάς τις π.χ. σε ένα ταμείο 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προγράμματος επενδύσεων που περιγράφηκε 

παραπάνω.  

 

4.4. Προς μία Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ένωση 

Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της Έκθεσης των Πέντε Προέδρων (Juncker κ.ά. 

2015), η οποία στερείται κάθε φιλοδοξίας, και της συζήτησης σχετικά με τη «Λευκή 

Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξενικά μία νέα 

πρωτοβουλία με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Πρόκειται ωστόσο για μία πρωτοβουλία που δεν αποτελεί παρά 

αναβίωση του πολλαπλά τελματωμένου κοινωνικού διαλόγου στις διαφορετικές του 

εκφάνσεις.  

Με αυτή την αφορμή, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) παρουσίασε 

τη δική της πρόταση για εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης. Η 

προσέγγιση της πρωτοβουλίας της ETUC με τον τίτλο «Working for a Better Deal for 

All Workers» («Εργαζόμενοι για ένα καλύτερο συμβόλαιο για όλους τους 

εργαζόμενους») είναι επιτακτική και θα πρέπει να τεθεί άμεσα στην πολιτική ατζέντα 

της ΕΕ (ETUC 2016). Τα σημαντικότερα αιτήματα του κειμένου είναι ωστόσο τόσο 

γενικά διατυπωμένα, ώστε να μπορούν να γίνουν αποδεκτά από πολλά πολιτικά 

ρεύματα, ενώ τα απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση των προτάσεων δεν 

περιγράφονται παρά σε ελάχιστο βαθμό. 

Με αφετηρία τον προβληματισμό του πρώην Επιτρόπου Κοινωνικών Υποθέσεων 

Άντορ (Non-Paper 2013), θα ήθελα στη συνέχεια να εκθέσω μία κατά το δυνατόν 

περιεκτική προσέγγιση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο όρος κοινωνική πολιτική δεν χρησιμοποιείται εδώ μόνο ως το σύνολο των 

πολιτικών που αναφέρονται στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, υγεία, 

οικογένεια, ανεργία), δηλαδή στην κοινωνική πολιτική με τη στενή έννοια του όρου. 

Πολύ περισσότερο πρόκειται για μία ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει όλα τα 

πεδία πολιτικής που άπτονται της κοινωνικής κατάστασης των ανθρώπων στην ΕΕ 

και ειδικότερα επίσης την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις μισθολογικές και 

εισοδηματικές εξελίξεις και την ασφάλιση μέσω προνοιακών συστημάτων 

(συνταξιοδότησης, υγείας κτλ.). 

Η πρόταση που υποστηρίζω εδώ περιλαμβάνει δύο στοιχεία και στους τρεις τομείς: 

πρώτον, ένα σύνολο δεικτών που αποτυπώνει ανισορροπίες και ανισότητες και, 

δεύτερον, ένα σύνολο μηχανισμών κατάλληλων για την εξάλειψή τους. Λόγω έλλειψης 
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χώρου, παρακάτω θα εκτεθούν μόνον οι βασικοί δείκτες και μηχανισμοί (για μία πιο 

ενδελεχή παρουσίαση βλ. Bsirske/Busch 2013). 

Για όλους τους δείκτες θα πρέπει να προσκομίζονται ετήσιες στατιστικές αναλύσεις, 

στις οποίες το κάθε κράτος μέλος θα παρουσιάζει την εξέλιξη των δεικτών, τις 

επίκαιρες αποκλίσεις τους από τη διαχρονική τάση στην εκάστοτε χώρα και τη μέση 

τιμή των κρατών μελών της ΕΕ ή των κρατών της Ευρωζώνης. Σε περίπτωση 

υπέρβασης οριακών τιμών θα πρέπει να ενεργοποιούνται προληπτικά μέτρα. Πέραν 

αυτού, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης οριακές τιμές για τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων. Βασιζόμενη σε αυτά τα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

υποβάλει μία «Ετήσια έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της κοινωνικής κατάστασης στην 

ΕΕ». Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης στο οποίο 

θα διευκρινίζονται προγραμματισμένες δράσεις και θα συζητούνται οι εκάστοτε 

επιτυχίες και αποτυχίες. 

 

Μια ευρωπαϊκή πολιτική για την αγορά εργασίας και την απασχόληση 

Στην ΕΕ παρατηρούνται από την αρχή της κρίσης αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, 

εξαιρετικά υψηλή ανεργία των νέων και μεγάλη άνοδος της επισφαλούς εργασίας. Οι 

προβληματικές συνθήκες στην αγορά εργασίας έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 

2013, ενώ παραμένουν δραματικές, κυρίως στα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου (βλ. 

πίνακα 3). 

Πίνακας 3: Ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη  

 

Σε αυτό το πεδίο πολιτικής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρεις βασικοί δείκτες: το 

ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό νέων ΝΕΕΤ (Not in Employment, Education or 

Training) και το ποσοστό επισφαλών εργασιακών σχέσεων. Αυτά τα μεγέθη 

προσφέρουν συμπεράσματα για τις ανεπιθύμητες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, το 

ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και την έκταση 

που λαμβάνουν μορφές απασχόλησης όπως η μερική απασχόληση, η απασχόληση 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής 

Ποσοστά ανεργίας 
(ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού) 

2008 2013 2014 2016 
Ελλάδα 7,8 27,5 24,9 * 
Ισπανία 11,3 26,1 19,6 
Ιταλία 6,7 12,1 11,9 * 
Πορτογαλία 8,8 16,4 11,2 
Ευρωζώνη (19) 7,6 12 10,0 
Γαλλία 7,4 10,3 10,0 
Φινλανδία 6,4 8,2 8,8 
ΕΕ των 28 7,0 10,9 8,5 
Βέλγιο 7,0 8,4 8,0 
Ιρλανδία 6,4 13,1 7,9 
Κάτω Χώρες 3,7 7,3 6,0 
Αυστρία 4,1 5,4 6,0 
Ηνωμένο Βασίλειο 5,6 7,6 5,3 * 
Γερμανία 7,4 5,2 4,1 
* Ελλάδα, Ιταλία, Ην. Βασίλειο: στοιχεία του 2015 
Πηγή: Eurostat 
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απασχόλησης εργαζομένων, η εργασία με σύμβαση έργου ή η εργασία τύπου «mini- 

job» και «midi-job» (ανισότητες στην αγορά εργασίας). 

Οι κύριοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των προβληματικών εξελίξεων και 

ανισοτήτων είναι οι εθνικές και ευρωπαϊκές μακροοικονομικές πολιτικές για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας, μία συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγγύηση 

απασχόλησης για νέους καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας με στόχο την καταπολέμηση των επισφαλών σχέσεων απασχόλησης, όπως 

ίση αμοιβή για το μόνιμο προσωπικό και το παραχωρημένο προσωπικό εταιρειών 

προσωρινής απασχόλησης, αυστηρός περιορισμός των συμβάσεων έργου και 

αυστηρός έλεγχος των αποσπασμένων εργαζομένων στην ΕΕ σύμφωνα με την αρχή 

«ίσος μισθός για ίδια εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας» (αρχή του τόπου 

παραγωγής). 

Και μόνο η καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου για τα ποσοστά ανεργίας θα προσέδιδε 

εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Τότε, η ΕΕ θα 

αναγκαζόταν να εξετάσει ένα νέο μοντέλο οικονομικής πολιτικής αντί της τυφλής 

πολιτικής λιτότητας. 

 

Μια ευρωπαϊκή μισθολογική και εισοδηματική πολιτική  

Η εξέλιξη των μισθών και των εισοδημάτων στην ΕΕ χαρακτηρίζεται επίσης από 

έντονες ανισορροπίες: Στις περισσότερες χώρες, η ανακατανομή απόβαινε προς 

όφελος των εισοδημάτων από κεφάλαιο, με τη Γερμανία να έχει την πρωτοκαθεδρία 

έως το 2011. Παράλληλα, ραγδαία ήταν σε πολλές χώρες η διεύρυνση του τομέα της 

χαμηλόμισθης εργασίας και του ποσοστού φτώχειας. 

Βασικοί δείκτες σε αυτό το πεδίο πολιτικής είναι το πραγματικό κόστος ανά μονάδα 

εργασίας, το μερίδιο του τομέα της χαμηλόμισθης εργασίας και το ποσοστό φτώχειας. 

Οι δείκτες αυτοί υποδεικνύουν κατά πόσο έχουν μεταβληθεί τα μερίδια της μισθωτής 

εργασίας και του κεφαλαίου επί του συνολικού εισοδήματος (κατανομή εισοδημάτων), 

κατά πόσο έχει διευρυνθεί ο τομέας της χαμηλόμισθης εργασίας και πόσοι άνθρωποι 

έχουν εισόδημα που αντιστοιχεί μόλις στο 60% του διάμεσου ισοδύναμου 

εισοδήματος, και θα πρέπει να αναλύονται σε ορίζοντα 15ετίας. Εξίσου, θα πρέπει να 

εξηγούνται οι εξελίξεις απόκλισης μεταξύ των κρατών της ΕΕ. Για το μερίδιο του 

τομέα της χαμηλόμισθης εργασίας και τα ποσοστά φτώχειας μπορεί να καθοριστεί μία 

εθνική και μία ευρωπαϊκή οριακή τιμή. Σε ό,τι αφορά την κατανομή εισοδημάτων, το 

χρονικό σημείο από το οποίο και μετά ανακατανομές εισοδημάτων εις βάρος των 

εισοδημάτων από μισθωτή εργασία καθιστούν απαραίτητη τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων, μπορεί να υποδειχθεί από περιθώρια απόκλισης. 

Βασικούς μηχανισμούς για την αποφυγή προβληματικών εξελίξεων θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν ο ευρωπαϊκός συντονισμός των εθνικών πολιτικών για τις συλλογικές 

συμβάσεις σύμφωνα με τον κανόνα «πληθωρισμός + αύξηση παραγωγικότητας + 

συντελεστής ανακατανομής», ευρωπαϊκοί κανόνες για τους εθνικούς κατώτατους 

μισθούς (οι οποίοι θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 60% του εθνικού μέσου μισθού) και 

ευρωπαϊκοί κανόνες για το ελάχιστο εισόδημα σε εθνικό επίπεδο (πρότυπα 

κοινωνικής πρόνοιας). Ενώ ο συντονισμός για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων 

αποτελεί καθήκον των κοινωνικών εταίρων, οι κανόνες για τους κατώτατους μισθούς 

και το ελάχιστο εισόδημα θα πρέπει να θεσπιστούν νομικά. 
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Ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Σήμερα γίνεται πλέον μόνο ελάχιστα αισθητός ο θετικός ρόλος που είχε παίξει στο παρελθόν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Ήδη το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης είχε 
περιλάβει στους στόχους της το ζήτημα του «equal pay», της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών. Με 
τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1998, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο «gender mainstreaming», τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου. Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις προθέσεων, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές ευκαιριών μεταξύ των φύλων. Έως σήμερα, οι γυναίκες συνεχίζουν να 
αμείβονται κατά 16,3% λιγότερο από τους άνδρες, με βάση τον μέσο όρο τη ΕΕ («gender pay gap», 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων), στη Γερμανία μάλιστα κατά 21,6% (European Commission 
2016). Ως εκ τούτου, είναι απολύτως αναγκαία η άσκηση πίεσης από την ΕΕ. Οι περιβόητες 
«επιδόσεις της αγοράς» στην «αγορά εργασίας», που συχνά ανάγονται σε εθνικές ιδιαιτερότητες, 
πρέπει να διορθωθούν. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, η χαμηλότερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, η μερική απασχόληση, οι επισφαλείς σχέσεις απασχόλησης και η μη 
αμειβόμενη οικογενειακή εργασία οδηγούν, επιπλέον, αναπόφευκτα σε ένα συνταξιοδοτικό χάσμα 
(«pension gap»). Είναι επίσης ευρέως γνωστό πως τόσο η Γερμανία όσο και η υπόλοιπη ΕΕ υστερούν 
σημαντικά ως προς την ισότιμη κάλυψη διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις (Holst 2016). 

Λόγω των διαφορετικών συνθηκών-πλαίσιο που υπάρχουν για άνδρες και γυναίκες, διαφορετικός για 
τα δύο φύλα είναι και ο αντίκτυπος των οικονομικών πολιτικών που έχουν εδραιωθεί σε επίπεδο ΕΕ 
και που στοχεύουν για παράδειγμα στην απασχόληση. Τα μακροοικονομικά προγράμματα στήριξης 
που εκπονούνται ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση δίνουν κυρίως έμφαση στον κλάδο της 
μεταποίησης, σε έναν τομέα που απασχολεί κατά κύριο λόγο άνδρες. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, πολλές χώρες επιβάλουν περικοπές σε εκείνους ειδικά τους τομείς στους 
οποίους απασχολούνται ως επί το πλείστον γυναίκες, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση και την 
υγεία. Στον απόηχο της διεθνούς και ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης, η συνεκτίμηση της 
διάσταση του φύλου περνά στο περιθώριο. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική κρίση έχει επομένως, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μεγάλο αντίκτυπο στο 
ζήτημα τη ισότητας των φύλων (βλ. United Nations χ.χ.). Στην περίοδο όξυνσης της κρίσης, οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση, την ανεργία και τη φτώχεια μειώθηκαν 
αποκλειστικά και μόνο επειδή οι άνδρες επλήγησαν δυσανάλογα – και όχι βέβαια επειδή κέρδισαν οι 
γυναίκες. 

Για μια αλληλέγγυα και πιο δίκαιη Ευρώπη, η ισότητα των φύλων πρέπει να αποτελεί απόλυτη 
προτεραιότητα. Το «μοντέλο του ενήλικα εργαζόμενου» («adult worker model»), το οποίο εστιάζει στην 
απασχόληση όλων των ενηλίκων, αποτελεί προ πολλού πρότυπο για πολλές χώρες. Σε μία 
αλληλέγγυα και πιο δίκαιη Ευρώπη, η ισότητα των φύλων μπορεί να αποτελέσει ακόμα και όχημα για 
να ξεπεραστούν πολυάριθμα διαρθρωτικά προβλήματα – ειδικά στην αγορά εργασίας. 

 

Ευρωπαϊκός συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

Μέχρι το 2007, τη χρονιά πριν από την κρίση, υπήρχε μία στατιστικά στενή 

συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικών δαπανών των κρατών μελών και του επιπέδου 

οικονομικής ανάπτυξης: Όσο πιο υψηλό ήταν το κατά κεφαλήν εισόδημα τόσο πιο 

υψηλές ήταν και οι κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής προστασίας (δαπάνες για το 

γήρας, την ανεργία, την οικογένεια και τα παιδιά, τους επιζώντες συγγενείς 

αποθανόντων, αναπηρία, ασθένεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στέγαση, ενώ 

στην ΕΕ των 15 πάνω από 80% των κονδυλίων αναλογούσαν στην ασφάλιση 

γήρατος και την υγειονομική περίθαλψη). Η διακύμανση των κοινωνικών δαπανών 

«εξηγούταν» κατά 90% από τη διακύμανση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των 

κρατών. 

Ωστόσο, και πριν από την κρίση κάποια κράτη δαπανούσαν χαμηλότερα ποσά για 

την κοινωνική προστασία από αυτά που θα αντιστοιχούσαν στο επίπεδο ανάπτυξής 

τους. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για την Ιρλανδία, αλλά και την Εσθονία, τη Λετονία, 

τη Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Πέραν αυτού, οι προτεραιότητες 

κατά την κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας διέφεραν πολύ στα κράτη 

της ΕΕ. Έτσι, οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου δείχνουν προτίμηση στα 
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συνταξιοδοτικά συστήματα και διαθέτουν σχετικά λιγότερους πόρους για την 

οικογένεια και την ανεργία. Αντιθέτως, τα κράτη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 

διανέμουν σχετικά περισσότερους πόρους για την οικογένεια και την ανεργία.  

Για να διαφυλαχτεί η στενή συσχέτιση μεταξύ κοινωνικών δαπανών και επιπέδου 

ανάπτυξης, να αποτραπούν αρνητικές αποκλίσεις μεμονωμένων κρατών και να 

αποφευχθεί έτσι το κοινωνικό ντάμπινγκ, θα πρέπει να συμφωνηθούν κανόνες 

συντονισμού και να καθοριστούν κατευθυντήριες τιμές για τις κοινωνικές δαπάνες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η κανονιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 

συνδεθεί με επιμέρους λειτουργίες της κοινωνικής προστασίας, αλλά να εφαρμοστεί 

για τις συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας (δεδομένων των διαφορετικών 

εθνικών προτεραιοτήτων δεν θα έχουν νόημα ούτε απόλυτοι αλλά ούτε και σχετικοί 

κανόνες ελάχιστων τυποποιημένων προδιαγραφών). Ως προσέγγιση για τον σκοπό 

αυτό ενδείκνυται το λεγόμενο μοντέλο-διάδρομος («corridor model»), το οποίο 

προσπαθεί να διατηρήσει τη συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης της 

οικονομίας και του κράτους πρόνοιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. Busch 2011). 

Αυτή η προσέγγιση, η οποία καλύπτει τους τομείς της πολιτικής εργασίας και 

απασχόλησης, της μισθολογικής και εισοδηματικής πολιτικής και της πολιτικής 

κοινωνικής προστασίας, είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Σκέψεις, όπως η θέσπιση μίας 

Ευρωπαϊκής Ασφάλισης Ανεργίας (βλ. πλαίσιο), η περαιτέρω ανάπτυξη των 

μηχανισμών μίας Ευρωπαϊκής Οικονομικής Δημοκρατίας (συμβούλια εργαζομένων, 

συμμετοχή εργαζομένων στη διοίκηση επιχειρήσεων, κοινωνικός διάλογος) και η 

ευρωπαϊκή διάσταση των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος (κοινής ωφελείας), θα 

μπορούσαν να του προσδώσουν μία ακόμη πιο ολοκληρωμένη μορφή.  

Μία Ευρωπαϊκή Ασφάλιση Ανεργίας  

Τα τελευταία χρόνια συζητείται όλο και περισσότερο στην ΕΕ η θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Ασφάλισης 
Ανεργίας (Europäische Kommission 2012, Dullien/Fichtner 2012, Kullas/Sohn 2015). Στη συζήτηση 
αυτή διακρίνονται τρεις διαφορετικές μορφές ασφάλισης: 

«Η Βασική Ασφάλιση είναι μία βασική ευρωπαϊκή ασφάλιση η οποία αντικαθιστά, ανεξάρτητα από 
όρους, ένα τμήμα της εθνικής ασφάλισης ανεργίας και – εφόσον ζητηθεί από τα κράτη μέλη – 
συμπληρώνεται από την εθνική ασφάλιση ανεργίας. Στην περίπτωση της άμεσης Βασικής Ασφάλισης, 
οι άνεργοι έχουν άμεσες αξιώσεις έναντι της ευρωπαϊκής ασφάλισης, ενώ στην περίπτωση της 
έμμεσης Βασικής Ασφάλισης οι αξιώσεις καταβάλλονται από τα εθνικά συστήματα ασφάλισης κατά της 
ανεργίας – μέχρι ενός ενιαίου ορίου στην ΕΕ. Η Ασφάλιση έναντι Καταστροφών είναι μία ευρωπαϊκή 
ασφάλιση ανεργίας η οποία ενεργοποιείται, όταν μία χώρα πληγεί από ένα οικονομικό σοκ το οποίο 
έχει ‘καταστροφικές’ επιπτώσεις για τη χώρα» (Kullas/Sohn 2015, σελ. 2).  

Η Ευρωπαϊκή Ασφάλιση Ανεργίας θα απορροφούσε τους κραδασμούς των ασύμμετρων συγκυριακών 
εξελίξεων μεταξύ των κρατών μελών. Χώρες σε περίοδο οικονομικής ακμής θα όφειλαν να καταβάλουν 
υψηλότερες εισφορές, ενώ χώρες σε περίοδο οικονομικής αδυναμίας θα λάμβαναν υψηλότερες 
συνδρομές. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) υπολόγισε βασιζόμενο σε μοντέλα 
προσομοίωσης ότι, π.χ. στην περίπτωση της Ισπανίας, η οφειλόμενη στην κρίση οικονομική 
κατάρρευση του 2009, πραγματικού ύψους 3,8% του ΑΕΠ, θα είχε περιοριστεί στο 3,1%, εάν υπήρχε 
μία Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ασφάλιση (Fichtner/Haan 2014, σελ. 849). 

Δεδομένης της εντεινόμενης κριτικής που δέχεται η ΕΕ και των αυξανόμενων τάσεων επιστροφής στα 
έθνη-κράτη, μία τέτοια ασφάλιση θα ενίσχυε τη θετική εικόνα της Ευρώπης ως στοιχείου ταυτότητας 
και θα δημιουργούσε έναν άμεσο δεσμό μεταξύ των εργαζομένων στα κράτη μέλη. 

Κατά τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ασφάλισης Ανεργίας θα πρέπει ωστόσο να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στις θεσμικές αποκλίσεις που υπάρχουν στις αγορές εργασίας των κρατών μελών, οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαρθρωτικές διαφορές ως προς το ύψος της ανεργίας. H ετερογένεια των 
αγορών εργασίας θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη μέσω χρονικού περιορισμού των παροχών της 
ευρωπαϊκής ασφάλισης και εφαρμογής του κανόνα πως οι εισφορές και οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να 
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αντισταθμίζονται από τον οικονομικό κύκλο του κράτους μέλους. Οι υφιστάμενες διαφορές θα 
μπορούσαν ωστόσο να αποτελέσουν επίσης κίνητρο για μία μακροπρόθεσμη προοπτική προσέγγισης 
του θεσμικού πλαισίου στις χώρες της Ένωσης. Καθώς μεταξύ άλλων στη Δανία οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν ενεργό ρόλο στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ασφάλιση 
Ανεργίας θα μπορούσε επίσης να περιοριστεί στην Ευρωζώνη, ώστε να μην λειτουργήσει 
υπονομευτικά προς τα σκανδιναβικά συστήματα. 

 

4.5. Αυστηρότεροι κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και μία 

δραστικότερη φορολογική πολιτική  

Με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση επήλθε και η οριστική απαξίωση της ιδέας των 

ελεύθερων χρηματοπιστωτικών αγορών. Έπειτα από χρόνια απορρύθμισης, για 

κάποιο διάστημα συζητήθηκε ευρέως η αυστηρότερη ρύθμισή τους. Ορισμένα από τα 

ρυθμιστικά μέτρα που λήφθηκαν περιόρισαν όντως τις χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο για το ξέσπασμα της κρίσης (στο 

μέτρο που αυτές δεν είχαν ήδη καταρρεύσει από μόνες τους). Το πνεύμα της 

ρύθμισης δεν αποσκοπούσε όμως σε κάτι άλλο από τη σταθεροποίηση του 

υφιστάμενου συστήματος. Ουσιαστικά παραπέμπει σε αποφάσεις της Ομάδας των 

Είκοσι (G20) και άλλων διεθνών οργάνων, όπως του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (FSB) ή της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, οι 

οποίες αργότερα εφαρμόστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός από την ατζέντα της 

G20 μπορούμε να αναφέρουμε ως καθοριστικής σημασίας ευρωπαϊκό εγχείρημα την 

Τραπεζική Ένωση, η οποία περιλαμβάνει την κοινοτικοποίηση της εποπτείας και της 

εξυγίανσης των τραπεζών, και την εγγύηση των καταθέσεων στην Ευρωζώνη. Αν και 

δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την προσέγγιση εξευρωπαϊσμού του ζητήματος, το 

οικοδόμημα πάσχει από διάφορες αδυναμίες, όπως το ότι δεν περιλαμβάνεται η 

βρετανική χρηματοπιστωτική αγορά, η επιλογή της ΕΚΤ ως εποπτικής αρχής ή και η 

εξαιρετική πολυπλοκότητα των υπό εποπτεία τραπεζικών κολοσσών, που δεν έχει 

αλλάξει. 

Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ενισχυμένης συνεργασίας τέθηκε από δέκα 

ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, χωρίς 

όμως να υπάρξει κάποια συνέχεια. Μέχρι σήμερα, υφιστάμενες διαφορές απόψεων 

έχουν παρατείνει επανειλημμένα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Και όμως, 

ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο 

αναχαίτισης της κερδοσκοπίας και ταυτόχρονης κινητοποίησης πόρων για κοινωνικές 

δράσεις – όπως είναι η καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο ή η 

προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. 

Στόχος της ρύθμισης θα έπρεπε να είναι σε τελική ανάλυση η εκ βάθρων 

ανασυγκρότηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και η διάρρηξη της ισχύος των 

βασικών πρωταγωνιστών του, δηλαδή των μεγάλων τραπεζών, των οίκων 

αξιολόγησης και των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας 

θα πρέπει να συρρικνωθεί σε λειτουργίες που αφορούν τις υποδομές και την παροχή 

υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τον δια νόμου περιορισμό των τραπεζών στις βασικές 

τους λειτουργίες: πληρωμές, καταθέσεις και χρηματοδότηση δανείων. Η προσέγγιση 

της ρύθμισης θα πρέπει να είναι η αντίθετη από αυτή της προσαρμογής στις ανάγκες 

των εισηγμένων μεγάλων τραπεζών, να έγκειται δηλαδή στην αναζήτηση τρόπων για 

την προώθηση της ίδρυσης εναλλακτικών τραπεζών σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 
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το πρότυπο των ταμιευτηρίων (Sparkassen), των συνεταιριστικών τραπεζών και των 

κρατικών αναπτυξιακών τραπεζών, οι οποίες δεν υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες. Παράλληλα, θα έπρεπε να αποτραπεί η παράκαμψη της ρύθμισης από 

σκιώδεις τράπεζες.  

Στον ασφαλιστικό τομέα, θα πρέπει να δρομολογηθεί μία αισθητή επιστροφή από την 

ιδιωτική κάλυψη υγείας και γήρατος στο εθνικό και αλληλέγγυο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης με αναδιανεμητική χρηματοδότηση, όπως και ο περιορισμός της 

δυνατότητας βραχυπρόθεσμων και κερδοσκοπικών επενδύσεων στον τομέα. 

Για να δοθεί ένα τέλος στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων ενδείκνυνται η θέσπιση μίας ευρωπαϊκής διαδικασίας έγκρισης με τη 

μορφή ενός «χρηματοπιστωτικού ΚΤΕΟ»: Τότε, κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν θα 

υπόκειται σε μία διαδικασία έγκρισης, η οποία θα εξετάζει τη συνολική οικονομική 

προστιθέμενη αξία του και την ελεγξιμότητα του. Με αυτό τον τρόπο δεν θα απέμενε 

γόνιμο έδαφος για αποσταθεροποιητική κερδοσκοπία με «εξωτικά» 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

Περαιτέρω μοχλοί υπάρχουν στη φορολογική πολιτική η οποία, σε αντίθεση με τη 

ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην 

αρμοδιότητα των εθνών-κρατών. Με την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, μία 

αυτοτελής φορολογική πολιτική είναι ωστόσο επί του παρόντος μόνο σε 

περιορισμένο βαθμό δυνατή, καθώς το κεφάλαιο διαφεύγει της φορολογίας με τη 

βοήθεια πειθήνιων κυβερνήσεων εντός και εκτός ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα τελευταία 

χρόνια έχει περιοριστεί σημαντικά το μερίδιο των εσόδων από κέρδη και κεφάλαια επί 

των φορολογικών εσόδων στην Ε.Ε. Η εμπειρία δείχνει ότι το φορολογικό ντάμπινγκ 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν συνδυασμό διεθνούς συνεργασίας και 

συγκρουσιακής αντιπαράθεσης. Συντονισμένες δράσεις καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα προλείαιναν το έδαφος για την τόσο 

αναγκαία ανακατανομή από πάνω προς τα κάτω, η οποία θα πρέπει να 

δρομολογηθεί σε εθνικό επίπεδο μέσω υψηλότερης φορολογίας κερδών, υψηλών 

εισοδημάτων και περιουσίας. 

Λόγω των πολλών φορολογικών παραδείσων σε κράτη μέλη της ΕΕ, αυτή η 

φορολογική πολιτική δεν μπορεί να προέλθει μόνο από την ΕΕ. Σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις ωστόσο (βλ. π.χ. την αναδρομική καταβολή φόρων από την Apple στην 

Ιρλανδία, την οποία επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των κανόνων για τις 

κρατικές ενισχύσεις και στην οποία παραδόξως αντιστέκεται ο ιρλανδός υπουργός 

οικονομικών), η ΕΕ μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει έναν καθ’ όλα χρήσιμο ρόλο 

κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Χωρίς ομόφωνη απόφαση, η ΕΕ θα μπορούσε 

για παράδειγμα να αποφασίσει την υποχρεωτική υποβολή ορισμένων στοιχείων – 

π.χ. μέσω κατάρτισης ενός δημόσιου μητρώου ιδιοκτητών εταιριών ή την υποβολή 

εκθέσεων ανά χώρα με τα κέρδη και τους καταβληθέντες φόρους εταιρειών («country-

by-country reporting»). Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μεταφοράς κερδών 

επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους, απαραίτητη είναι επίσης η διεθνής 

εναρμόνιση της φορολογίας επιχειρήσεων βάσει μίας ευρείας φορολογικής βάσης και 

ενός επαρκούς ελάχιστου φορολογικού συντελεστή. 

Πέραν αυτών, θα ήταν δυνατές περαιτέρω στοχευμένες κοινές δράσεις, όπως η 

κατάρτιση μίας «μαύρης λίστας» φορολογικών παραδείσων, που θα λειτουργούσε ως 

απειλή για την επιβολή κυρώσεων, η θέσπιση ενός φορολογικού προστίμου για 
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πληρωμές και μεταφορά κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους, καθώς και η 

καταγγελία υφιστάμενων συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχουν 

συναφθεί με φορολογικούς παραδείσους. Από την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών για έσοδα από κεφάλαια πρέπει να εξαλειφθούν «παραθυράκια» και, 

χάρη στο ειδικό βάρος της ΕΕ, η πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας πρέπει να 

απαιτηθεί επίσης από άλλα κράτη, όπως τις ΗΠΑ.  

 

4.6. Μία δημοκρατικά νομιμοποιημένη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κυβέρνηση 

(ΕΟιΚ) 

Προϋπόθεση για την άσκηση συνεκτικής οικονομικής πολιτικής σε έναν ενιαίο 

νομισματικό χώρο είναι, εκτός από τη νομισματική πολιτική, και η ύπαρξη 

δημοσιονομικής πολιτικής. Από αυτή την άποψη, το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ 

είναι πολύ πιο προηγμένο θεσμικά από την κοινότητα κρατών της ΕΕ. Την εποχή της 

σύναψης της Συνθήκης του Μάαστριχτ, σύμφωνα με την επικρατούσα στην Ευρώπη 

φιλοσοφία στον τομέα της μακροοικονομικής θεωρίας, μία εθνική οικονομία 

μπορούσε να ελεγχθεί καλύτερα μέσω της νομισματικής παρά μέσω της 

δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, το κράτος ούτως ή άλλως 

αδυνατούσε να διαχειριστεί τους φόρους και, ως εκ τούτου, οι περιορισμένες 

δημόσιες δαπάνες και η πολιτική περιορισμού του διαρθρωτικού ελλείμματος («φρένο 

χρέους») συνιστούσε τη βέλτιστη οικονομική διακυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο το οικοδόμημα του Μάαστριχτ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

κριτήρια του χρέους, παραμελεί ωστόσο σχεδόν ολοσχερώς την αναγκαιότητα μίας 

επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κρίση της 

πραγματικής οικονομίας έδειξε πόσο εσφαλμένη ήταν αυτή η νεοφιλελεύθερη 

προσέγγιση.  

Όποιος επιθυμεί να θεραπεύσει τις ελλείψεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ θα πρέπει 

να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον εξευρωπαϊσμό της δημοσιονομικής πολιτικής κατά 

την αναθεώρηση της Συνθήκης. Μία δυνατότητα θα ήταν η θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κυβέρνησης. 

Οι αρμοδιότητες μίας δημοκρατικά εκλεγμένης υπερεθνικής Οικονομικής Κυβέρνησης 

της Ευρωζώνης θα ήταν οι εξής: 1) μία νέα ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, 2) η 

διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξισορρόπησης Ισοζυγίων, 3) η εκτέλεση 

της κοινής διαχείρισης χρέους, 4) η υλοποίηση μιας ευρείας ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής και 5) η εποπτεία της τήρησης των αυστηρών κανόνων για τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό προϋποθέτει τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και της Ευρωζώνης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

αναμένεται να αποκτήσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον, 

αρχικά θα πρέπει να αναζητηθεί μία μεταβατική λύση. 

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμικών δομών, κατάλληλη θα μπορούσε να είναι η 

εξής διαμόρφωση μίας προσωρινής ΕΟιΚ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει 

προτάσεις για τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής, οι οποίοι 

θα περιλαμβάνουν επίσης βασικές παραμέτρους για τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Αυτοί οι γενικοί προσανατολισμοί θα πρέπει 

να εγκριθούν με απόλυτη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με διπλή 

πλειοψηφία από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή του 
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Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) (συνήθης 

νομοθετική διαδικασία). 

Μόνο εάν η οικονομική κυβέρνηση είχε επίσης την αρμοδιότητα να καθορίζει τις 

βασικές παραμέτρους της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών, θα 

μπορούσε να εγγυηθεί μία συνεκτική ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Κάτι τέτοιο, 

ωστόσο, προϋποθέτει τον έλεγχό της από το δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Δεδομένης της μεγάλης βαρύτητας των εθνικών προϋπολογισμών, για 

λόγους δημοκρατικής νομιμοποίησης θα ήταν απολύτως επιβεβλημένη και η 

σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εάν η Ευρωζώνη διέθετε ήδη μία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κυβέρνηση πριν από την 

κρίση, αυτό θα είχε τα εξής πλεονεκτήματα: Στην Ιρλανδία και την Ισπανία, χώρες 

στις οποίες λόγω της εκτόξευσης των τιμών των ακινήτων σημειώθηκαν υψηλοί, μη 

βιώσιμοι, ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ, η ΕΟιΚ θα μπορούσε να έχει επιβάλει μία 

περιοριστική δημοσιονομική πολιτική η οποία θα έβαζε φρένο στον ανεξέλεγκτο 

δυναμισμό της οικονομίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, θα μπορούσε να είχε 

απορρίψει τα υψηλά ελλείμματα, τα οποία ήδη από το 2010 είχαν οδηγήσει την χώρα 

σε ένα δημόσιο χρέους ύψους σχεδόν 100% του ΑΕΠ. Καθώς η Ελλάδα σημείωνε 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα μπορούσε να της είχε προδιαγραφεί η υψηλότερη 

χρηματοδότηση του προϋπολογισμού από φορολογικά έσοδα – έσοδα τα οποία 

χάθηκαν λόγω φορολογικής διαφθοράς και μίας συνειδητά ανίκανης φορολογικής 

διοίκησης. Αυτά τα δυνητικά μέτρα μπορεί να μην απέτρεπαν την κρίση του 

2008/2009, θα είχαν όμως διευκολύνει ουσιαστικά την υπέρβασή της, καθώς οι 

δείκτες χρέους θα ήταν σημαντικά χαμηλότεροι και στις τρεις παραπάνω χώρες. 

Η δυνατότητα παρέμβασης στους εθνικούς προϋπολογισμούς αποτελεί δίκοπο 

μαχαίρι: Ενέχει επίσης τον κίνδυνο να συμβάλουν στη ριζοσπαστικοποίηση της 

επίκαιρης ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας, κάτι το οποίο μπορεί ωστόσο να 

αποτραπεί προληπτικά. Αφενός, οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΟιΚ 

θα πρέπει να οριστούν επακριβώς στις Συνθήκες, ούτως ώστε να αποκλειστεί μία 

εκδοχή εκτρωματικής λιτότητας. Αφετέρου, η σύσταση μίας ΕΟιΚ θα πρέπει να 

αποφασιστεί ως το τελευταίο μέτρο (ή μόνο σε συνδυασμό με του άλλους πέντε 

πυλώνες), καθώς ένα είναι βέβαιο: Μία Ευρώπη που θα αποφάσιζε ένα πρόγραμμα 

επενδύσεων, μία Ένωση Εξισορρόπησης Ισοζυγίων ή την έκδοση ευρωομολόγων, 

δεν θα ήταν πια η Ευρώπη του Σόιμπλε με στόχο την επιβολή μίας ακόμη πιο 

ακραίας πολιτικής λιτότητας, αλλά μία αλληλέγγυα Ευρώπη στην οποία οι πολιτικές 

πλειοψηφίες θα δέσμευαν επίσης την Οικονομική Κυβέρνηση. 

Αλλά και το αντεπιχείρημα πως ούτε στη Γερμανία η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να 

καθορίζει τις βασικές παραμέτρους των προϋπολογισμών των ομόσπονδων 

κρατιδίων, μπορεί να ανατραπεί. Στη Γερμανία, η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να 

ασκήσει δημοσιονομική πολιτική βασιζόμενη στον ισχυρό κρατικό προϋπολογισμό 

της. Καθώς η ΕΕ δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να μπορεί να 

συνδιαμορφώνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς, χαράσσοντας την ευρωπαϊκή 

δημοσιονομική πολιτική. 

 

5. Προοπτικές 

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν εδώ για μία αλληλέγγυα Ευρώπη αποτελούν 



24 
  

ουτοπία. Με τον επίκαιρο συσχετισμό δυνάμεων και τις παρούσες πλειοψηφίες, η 

υλοποίησή τους δεν είναι δυνατή στο ορατό μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις 

ριζοσπαστικές προτάσεις της Αριστεράς, τη Δεξιάς ή ακόμα και του συμβατικού 

πολιτικού χώρου. Και αυτό επειδή η απαιτούμενη ομοφωνία των εθνικών 

κυβερνήσεων και τα δημοψηφίσματα που απαιτούνται σε πολλά κράτη της ΕΕ για 

τροποποιήσεις των Συνθηκών αποτελούν δυσυπέρβλητα εμπόδια. Η κατάσταση έχει 

τελματώσει, ενώ η ανάγκη ανάληψης δράσης είναι ταυτόχρονα επιτακτική. 

Το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές δύσκολα μπορούν να πραγματοποιηθούν, δεν 

σημαίνει ότι είναι άτοπες. Αντιθέτως. Η ουτοπία λειτουργεί πάντοτε και ως έμπνευση 

που καθοδηγεί τις πράξεις μας, θέτοντας παράλληλα τα πραγματοποιήσιμα βήματα 

σε ένα γενικότερο συνεκτικό πλαίσιο. Προσφέρει προσανατολισμό και διευκολύνει 

τόσο την αναζήτηση πλειοψηφιών για επιμέρους ενέργειες όσο και την αποφυγή 

εσφαλμένων συμβιβασμών. 

Το κλειδί για την αλλαγή πορείας στην Ευρώπη βρίσκεται καταρχάς στη Γερμανία. Οι 

προτάσεις που παρουσιάστηκαν εδώ δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη ανάληψης 

δράσης που υπάρχει στη Γερμανία. Μία αλλαγή της γερμανικής οικονομικής 

πολιτικής θα απέφερε ήδη από μόνη της σημαντικά αποτελέσματα. Μόνο όταν 

εξασφαλιστούν πλειοψηφίες σε εθνικό επίπεδο για τις προσεγγίσεις που 

σκιαγραφήθηκαν εδώ, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι αντιπαραθέσεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Οι λάβροι επικριτές της ΕΕ ή του ευρώ αφενός παραβλέπουν τους μεγάλους 

πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που εγκυμονούν η επιστροφή στα έθνη-κράτη, 

και η συντεταγμένη ή η άτακτη κατάργηση του ευρώ. Παραβλέπουν επίσης την 

αδυναμία των εθνών-κρατών να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα παγκόσμια οικολογικά 

και οικονομικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και την επιρρέπεια των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών αγορών σε κρίσεις, όπως και τις συνεχώς εντεινόμενες 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. 

Η ΕΕ και το ευρώ μπορούν να μεταρρυθμιστούν. Όμως, θα επιζήσουν μόνο, εάν 

υπάρξει συμμετοχή στην αφήγηση σχετικά με ένα καλύτερο όραμα για το μέλλον και 

εάν οι προοδευτικές δυνάμεις κατορθώσουν να διαμορφώσουν το μοντέλο μίας 

αλληλέγγυας Ευρώπης.  
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