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02
TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ

Μ ε  το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών 
Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, 
διάλογο γύρω από τα ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον στην τρέχουσα 
συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα 
το μέλλον της Ευρώπης. Εκδίδεται μηνιαία, στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριότητας 
του Ινστιτούτου. 

Στη βάση των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα 
γεγονότα, αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, 
στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Το αφετηριακό ερώτημα στο οποίο το Δελτίο  επιχειρεί να απαντήσει δεν είναι το συχνά 
διατυπούμενο «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;» αλλά το «ποια Ευρώπη θέλουμε;» 
και το πώς αυτή μπορεί να οικοδομηθεί.

Η οικονομική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας την προϊούσα 
απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ιδρυτικές αξίες και αρχές της, από το 
θεσμικό και κοινωνικό δημοκρατικό της κεκτημένο. Η κυριαρχία μιας τεχνοκρατικά 
οριζόμενης πολιτικής και οικονομικής ορθοδοξίας απογυμνώνει το ευρωπαϊκό θεσμικό 
οικοδόμημα από τις δημοκρατικές του λειτουργίες, θέτοντας εκ νέου, με πιεστικό τρόπο, 
το ερώτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων και των αποφάσεων της 
ΕΕ και της κοινωνικής γείωσης των πολιτικών της. Παράλληλα, με το ξέσπασμα και της 
προσφυγικής κρίσης, οι αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και 
του πλουραλισμού, που λειτούργησαν στο παρελθόν προωθητικά για τη συνάντηση των 
λαών της Ευρώπης σε μια προοδευτική κατεύθυνση, τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις που 
επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να προσεγγίσουν 
το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) την Ευρώπη του αύριο; Την 
Ευρώπη που θα ισχυροποιήσει τα δημοκρατικά της αντανακλαστικά, θα ανακτήσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προτάξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και θα 
αποκρούσει αποτελεσματικά τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;
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ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

Ο γαλλογερμανικός συμβιβασμός για τη νέα ηγεσία της ΕΕ, η αποτυχία του 
εκδημοκρατισμού των ευρωπαϊκών θεσμών, το ζήτημα του ρυθμιστικού κενού 
για τους ψηφιακούς κολοσσούς στην Ευρώπη και  το θερμό φθινόπωρο εξελίξεων 

για το Brexit περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #23:

Στην δίνη τεκτονικών αλλαγών και ανατροπών του πολιτικού της σκηνικού, η Γερμανία 
δεν θα μπορεί και δεν θα θέλει να στηρίξει μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση 
εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.

Αβεβαιότητα σκιάζει την προσέγγιση Μέρκελ–Μακρόν που οδήγησε στο συμβιβασμό 
για την επιλογή νέας ηγεσίας στην ΕΕ. Αβεβαιότητα που στοιχειοθετείται από τον 
κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την εσωτερική συγκυρία σε Γαλλία 
και Γερμανία.

Η εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σε συνδυασμό με την όλη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις κορυφαίες 
θέσεις της ΕΕ, σηματοδοτεί την κορύφωση ενός παιγνίου διανομής αξιωμάτων, 
εσωτερικών ισορροπιών και αδιαφανών συμφωνιών μεταξύ των ισχυρών της Ευρώπης 
που δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον περίφημο εκδημοκρατισμό των ευρωπαϊκών 
θεσμών. Το πιο προβληματικό, όμως, είναι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη 
χειρότερα.

Η νεοεκλεγείσα Γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν κήρυξε τον πόλεμο στους γίγαντες της 
ψηφιακής οικονομίας που φοροδιαφεύγουν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Γάλλου 
Προέδρου Μακρόν, ο οποίος πέρασε νόμο για τη φορολογία των επιχειρήσεων αυτών 
στη Γαλλία. Το τοπίο περιπλέχτηκε με παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ 
εναντίον των πρωτοβουλιών αυτών και η ρύθμιση των σχέσεων ψηφιακών κολοσσών, 
εθνικών κρατών και υπερεθνικών οργανισμών θα αποτελέσει μέρος της ατζέντας στη 
συνάντηση των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Οι ευρωεκλογές διεξήχθησαν, τα νέα πρόσωπα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναλαμβάνουν τους ρόλους τους, ωστόσο η ΕΕ εξακολουθεί να έχει μπροστά της το 
«αγκάθι» του Βrexit, το οποίο μοιάζει με ένα ατέλειωτο σίριαλ με κακό σενάριο. Η διαδοχή 
Μέι και η στροφή Κόρμπιν προς το Bremain θα είναι οι καταλύτες των εξελίξεων των 
επόμενων μηνών.
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ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

του Γιώργου Καπόπουλου

Σ τις 2 Ιουλίου, έπειτα μετά από ένα ψυχόδραμα-θρίλερ διαβουλεύσεων, 
το οποίο είχε αρχίσει το απόγευμα της 30ης Ιουνίου, ανακοινώθηκαν τα 
ονόματα της νέας ηγεσίας της ΕΕ των 27.

Στα δύο πιο σημαίνοντα αξιώματα, των επικεφαλής της Κομισιόν και της ΕΚΤ, 
υπήρξε έκπληξη με την επιλογή της πρώην, πλέον, Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας 
φον ντερ Λάιεν και  της τέως, πλέον, Γενικής Διευθύντριας του ΔΝΤ Λαγκάρντ 
αντίστοιχα.

Πρόκειται για ένα γαλλογερμανικό συμβιβασμό για την κατανομή των δύο 
πιο σημαντικών αξιωμάτων από τη Γαλλία και τη Γερμανία: Αν η προεδρία της 
Κομισιόν είχε περιέλθει σε υποψήφιο που στήριζε ο Μακρόν, τότε η ηγεσία της 
ΕΚΤ θα περιερχόταν στον επικεφαλής της Bundesbank Γενς Βάιντμαν.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση των νέων ευρωπαϊκών ισορροπιών 
διαδραμάτισε ο Μακρόν.

Αν η Μέρκελ συρρίκνωσε σε επί μέρους διορθωτικές κινήσεις το μεγαλόπνοο 
σχέδιο Μακρόν για την μεταρρύθμιση ΕΕ και Ευρωζώνης, που ο Γάλλος Πρόεδρος 
ανέπτυξε τον Σεπτέμβριο του 2017 πρώτα στην Πνύκα και στη συνέχεια στη 
Σορβόννη, ο ένοικος του Μεγάρου των Ηλυσίων θέλησε με τη στάση του στην 
διαδικασία επιλογής της νέας ευρωπαϊκής ηγεσίας να στείλει το δικό του μήνυμα.

Ένα μήνυμα ότι χωρίς την ισότιμη συμμετοχή της Γαλλίας στο πλευρό της Γερμανίας 
δεν μπορεί να υπάρξει διαχείριση του σημερινού ευρωπαϊκού status quo.

Ο Μακρόν εξασφάλισε, μέσω της επιλογής της Λαγκάρντ, τη συνέχεια της 
πολιτικής Ντράγκι από την ΕΚΤ και μένει να δούμε αν και σε πιο βαθμό η φον 
ντερ Λάιεν θα αποκλίνει από την γραμμή πλεύσης που χάραξε ο Γιουνκέρ στην 
ηγεσία της Κομισιόν.

Όσοι όμως βιάστηκαν να θεωρήσουν ότι το ευρωπαϊκό ψυχόδραμα των Βρυξελλών 
τελειώνει με την διαπίστωση «τέλος καλό όλα καλά», διαψεύσθηκαν από την 
επόμενη μέρα.

Οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι της Μέρκε, στην τρίτη μετά το 2005 κυβέρνηση 
Μεγάλου Συνασπισμού, έκριναν ότι μπορεί να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με την 
φον ντερ Λάιεν στην γερμανική πρωτεύουσα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο 
στις… Βρυξέλλες!
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Προφανώς σε στρατηγική πολιτική αμηχανία για να διαφοροποιηθεί από τη 
Χριστιανοδημοκρατία στην Γερμανία, το SPD ξεκίνησε την… αποσχιστική του 
εξέγερση από το Στρασβούργο, όπου οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες ευρωβουλευτές 
παραλίγο να οδηγήσουν σε ναυάγιο  την επικύρωση της υποψηφιότητας της φον 
ντερ Λάιεν από την Ολομέλεια στις 16 Ιουλίου.

Η Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας συγκέντρωσε 383 ψήφους με το όριο της 
πλειοψηφίας να είναι 374, δηλαδή μόνον εννέα ψήφους περισσότερες από τις 
απολύτως απαραίτητες.

Η ψηφοφορία ήταν μυστική, αλλά στη σχετική ειδησεογραφία την επόμενη ημέρα, 
κυρίαρχη ήταν η πεποίθηση ότι χωρίς τις ψήφους ευρωβουλευτών από το πολωνικό 
PiS, το ουγγρικό Fidesz και το ιταλικό Κίνημα των Πέντε Αστέρων η υποψηφιότητα 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα είχε ναυαγήσει άδοξα στο Στρασβούργο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επικύρωση της σύνθεσης της νέας Κομισιόν από 
το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να επιφυλάσσει ψυχοδράματα αλλά και αβεβαιότητα 
για την τελική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης.

Όμως η αναβιώσασα γαλλογερμανική συνεργασία, ως μονόδρομος αποφυγής 
συνολικού ευρωπαϊκού αδιεξόδου, είναι εύθραυστη λόγω της πολιτικής 
αβεβαιότητας στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στη Γαλλία υπάρχει το ερώτημα αν το φθινόπωρο θα συνεχισθούν οι εξεγερσιακές 
μορφές έκφρασης της κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας που με σημείο 
αναφοράς τα Κίτρινα Γιλέκα κυριάρχησαν στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας 
από τον περασμένο Νοέμβριο και μετά.

Στη Γερμανία, παρά τις διαψεύσεις, η υγεία της Μέρκελ μπορεί να επιταχύνει τις 
εξελίξεις, καθώς μια αποχώρηση της Καγκελαρίου αυξάνει την πίεση προς τους 
Σοσιαλδημοκράτες να αποσυρθούν από το Μεγάλο Συνασπισμό.

Έτσι, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται:

- Αρκεί η γαλλογερμανική σύγκλιση στο «παρά πέντε» και στον ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή για να ανασχεθεί η δυναμική αποδόμησης και κατακερματισμού 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

- Είναι συμβατή η ζητούμενη επανεκκίνηση του γαλλογερμανικού άξονα με την 
αστάθεια και αβεβαιότητα στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας και της Γερμανίας;
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06
Ο ΧΑΜEΝΟΣ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΕΕ

του Γιάννη Γούναρη

H Υπουργός άμυνας της Γερμανίας και στενή συνεργάτιδα της καγκελαρίου 
Μέρκελ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι και επίσημα η νέα πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας περάσει από τη βάσανο της «εκλογής» 

της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 383 ψήφους υπέρ έναντι 327 κατά και 22 
αποχές -μετά βίας πάνω από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας των 374 ψήφων 
που είναι αναγκαίες. Μητέρα επτά παιδιών, πολύγλωσση και με μια ήδη επιτυχή 
πολιτική καριέρα πίσω της, η φον ντερ Λάιεν είναι το δίχως άλλο μια εντυπωσιακή 
προσωπικότητα, κατά πολλούς στις Βρυξέλλες τέλεια για τη θέση της προέδρου της 
Επιτροπής. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά για τη Γερμανίδα πολιτικό: 
η Bundestag έχει συστήσει εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση πιθανών 
παρατυπιών στην ανάθεση επικερδών συμβολαίων σε εξωτερικούς συμβούλους 
από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, ενώ κατά κοινή ομολογία, οι γερμανικές 
ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται από την άποψη της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε 
οικτρή κατάσταση, την πολιτική ευθύνη για την οποία ασφαλώς έχει η πολιτική 
ηγεσία της Bundeswehr.

Αυτά τα δεδομένα οπωσδήποτε ρίχνουν μια βαριά σκιά στο λαμπερό προφίλ της 
νέας προέδρου της Επιτροπής. Ωστόσο, από μια άποψη είναι αδιάφορα. Διότι, το 
μείζον ζήτημα με την «εκλογή» της φον ντερ Λάιεν είναι, ακριβώς, τα εισαγωγικά 
στη λέξη «εκλογή». Από την εποχή της -εντελώς λησμονημένης, πλέον- Διακήρυξης 
του Λάακεν το Δεκέμβριο του 2001, το κεντρικό ζητούμενο στον ευρωπαϊκό 
πολιτικό διάλογο δεν ήταν άλλο από τον περίφημο εκδημοκρατισμό των θεσμών 
και των λειτουργιών της ΕΕ. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, τα αποτελέσματα αυτού 
του διαλόγου είναι μάλλον αξιοθρήνητα. Και η ανάδειξη της φον ντερ Λάιεν 
είναι το επιστέγασμα αυτής της αποτυχίας. Πράγματι, μια από τις περισσότερο 
διαφημισμένες ιδέες για «περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ» ήταν η διαδικασία των 
Spitzenkandidaten, μια ιδέα που υποστήριξε ο Μάρτιν Σουλτς και εφαρμόστηκε 
στις ευρωεκλογές του 2014, μολονότι τυπικά δεν περιέχεται στις Ευρωπαϊκές 
Συνθήκες και δεν έχει νομική ισχύ. Η μόνη σχετική αναφορά στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας είναι η υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να «λάβει υπόψη 
τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών», προτείνοντας τον υποψήφιο πρόεδρο στο 
ευρωκοινοβούλιο.

Η ιδέα των Spitzenkandidaten ήταν σχετικά απλή: Οι πολιτικές ομάδες που 
συμμετέχουν στις ευρωεκλογές θα προτείνουν εκ των προτέρων έναν υποψήφιο, 
ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να γνωρίζει όχι μόνο ποιοι θα τον εκπροσωπούν 
στην ευρωβουλή, αλλά και ποιος θα αναλάβει το αξίωμα του προέδρου της 
Επιτροπής. 
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Όπως είναι προφανές, η χρήση παρελθοντικού χρόνου εν προκειμένω είναι 
σκόπιμη: η διαδικασία των Spitzenkandidaten είναι ουσιαστικά νεκρή, 
γεγονός που δεν θλίβει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ποτέ δεν 
είδε με καλό μάτι την όλη διαδικασία, θεωρώντας (ορθώς) ότι του στερούσε 
πολιτικό χώρο να κινηθεί με βάση το παραδοσιακό παίγνιο της εσωτερικής 
ισορροπίας δυνάμεων. Και που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν τελικά τόσο 
δύσκολο να παραμεριστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Το τελικό αποτέλεσμα 
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια αρκετά άκομψη άσκηση εξουσίας μεταξύ 
(κυρίως) του Εμμανουέλ Μακρόν και της Άνγκελα Μέρκελ, μεταξύ του Λαϊκού 
Κόμματος και των Σοσιαλιστών (και των Φιλελευθέρων), αλλά και στα ενδότερα 
της ίδιας της ευρωπαϊκής δεξιάς. Και το ευρωκοινοβούλιο; Παρά τις έντονες 
διαμαρτυρίες, ο θεσμός της ΕΕ που επιφυλάσσει για τον εαυτό του τον ρόλο της 
δημοκρατικής φωνής των Ευρωπαίων, περιορίστηκε τελικά στο να εγκρίνει 
πειθήνια την επιλογή που έγινε πίσω από κλειστές πόρτες και με διαδικασίες 
που θυμίζουν το Κονκλάβιο του Βατικανού -μείον την παρουσία του Αγίου 
Πνεύματος. 

Σε όλα αυτά, αυτό που προκαλεί το μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι η 
επιλογή της φον ντερ Λάιεν δεν ήταν σε καμία περίπτωση το χειρότερο που θα 
μπορούσε να είχε συμβεί. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο επίσημος Spitzenkandidat 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν ο Μάνφρεντ Βέμπερ, μια απαράδεκτη, 
ολότελα ανεπαρκής πολιτική φυσιογνωμία με προφανή ακροδεξιό ιδεολογικό 
προσανατολισμό, ο μοναδικός πολιτικός φίλος του οποίου στην Ευρώπη 
φαίνεται πως τελικά ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος 
έσπευσε να φιλοξενήσει την επίσημη πρώτη της προεκλογικής εκστρατείας 
του Βέμπερ στην Αθήνα. Το πώς μια ασημαντότητα όπως ο Βέμπερ κατέληξε 
υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι άλλο ζήτημα, εξίσου 
ενδεικτικό ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα. 
Από τη στιγμή, βέβαια, που ήταν φανερό ότι ο Βέμπερ δεν υπήρχε περίπτωση 
να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη στο ευρωκοινοβούλιο, το λογικό και 
ορθό θα ήταν να προταθεί ο Spitzenkandidat της δεύτερης σε ισχύ πολιτικής 
ομάδας, των Σοσιαλιστών: ο Ολλανδός Φρανς Τίμερμανς. Όπως είδαμε, το 
εσωτερικό παίγνιο ισχύος της ΕΕ οδήγησε τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση, 
ρίχνοντας τη διαδικασία των Spitzenkandidaten σε αχρησία και ανυποληψία.

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιλογές υποψηφίων για 
τις κορυφαίες θέσεις στην ΕΕ: ο Βέλγος (γαλλόφωνος, φιλελεύθερος) Σαρλ 
Μισέλ για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ισπανός (σοσιαλιστής) 
Ζοσέπ Μπορέλ για τη θέση του ύπατου εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων της 
ΕE, o Ιταλός (σοσιαλιστής) Νταβίντ Σασόλι για την προεδρία της ευρωβουλής 
και, φυσικά, η Γαλλίδα Κριστίν Λαγκάρντ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.
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ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
της Ειρήνης Συγγελάκη

Ο Λουκά Σανσέλ, συν-συγγραφέας με τον Τομά Πικετί της Έκθεσης για τις 
Παγκόσμιες Ανισότητες 2018, παρουσιάζοντας τη μελέτη του «Εργαστηρίου 
για τις Παγκόσμιες Ανισότητες» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στις 22 

Ιανουαρίου 2019, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την πρωτοβουλία του Προέδρου 
Μακρόν να επιβάλλει μονομερώς, χωρίς την υποστήριξη όλων των χωρών της ΕΕ, ένα 
φόρο στις εταιρείες του διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία και έχουν 
τζίρο πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Γάλλο οικονομολόγο, την τελευταία εικοσαετία, οι μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες αύξησαν την περιουσία τους πολύ περισσότερο από τα 
κράτη χάρη σε μεθόδους φοροδιαφυγής ή φορο-αποφυγής. Τα χρήματα που δεν 
καταβάλλονται στα κράτη μέσω της φορολογίας διευρύνουν τις ανισότητες στις 
αντίστοιχες χώρες. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και για το λόγο αυτό ακόμα και οι 
ΗΠΑ συνέστησαν στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που επωφελούνται από την 
παγκοσμιοποίηση να αποδίδουν περισσότερους φόρους στο εσωτερικό της χώρας. 
Η πίεση αυτή ξεκίνησε το 2017 και απέδωσε πέρυσι την επαναφορά κεφαλαίων στις 
ΗΠΑ από κέρδη της Apple που προέρχονταν από μονάδες που δραστηριοποιούνταν 
σε Κίνα και Ιρλανδία κυρίως.

Ο γαλλικός νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από τη 
Γερουσία, έξι μήνες μετά την ανακοίνωσή του από τον Πρόεδρο Μακρόν, είναι 
ευρύτερα γνωστός ως νόμος GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) και αφορά 
τριάντα εταιρείες με τζίρο άνω των 25 εκατ. ευρώ στη Γαλλία και 750 εκατ. ευρώ 
παγκοσμίως, κυρίως αμερικάνικες και κινέζικες. Με 3% φορολόγηση επί των εσόδων 
αυτών των εταιρειών, το γαλλικό κράτος αναμένεται να εισπράττει περίπου 500 εκατ. 
ευρώ ετησίως, ψίχουλα σε σχέση με τα 7,5 δισ. που εξοικονομεί π.χ. από τη μείωση των 
επιτοκίων εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Ο Γάλλος Πρόεδρος ασκούσε πιέσεις 
για επιβολή φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία και 
Φινλανδία άσκησαν βέτο. Αντίθετα, η Μεγάλη Βρετανία επέβαλλε παρόμοιο φόρο 
μία εβδομάδα πριν εγκριθεί ο γαλλικός νόμος από τη Γερουσία, ενώ σύντομα θα 
ακολουθήσουν Αυστρία, Ισπανία και Ιταλία. Η απήχηση της πρωτοβουλίας Μακρόν 
έκανε τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν να επιτεθεί στην πρώτη της ομιλία στην Ευρωβουλή στους διεθνείς γίγαντες 
της τεχνολογίας που «κοροϊδεύουν» το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα.
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Φοβούμενος ότι θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στις 
αμερικάνικες εταιρείες αν επιβληθεί μια υπερεθνική πολιτική φορολόγησης στην 
Ευρώπη εναντίον των ψηφιακών γιγάντων της οικονομίας, ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε 
διερεύνηση για να ελέγξει κατά πόσον ο ψηφιακός φόρος στη Γαλλία πλήττει τις 
αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στην 
εισαγωγή γαλλικών προϊόντων, ενώ ζήτησε να ενταχθεί το θέμα στην ατζέντα της 
Συνόδου Κορυφής μεταξύ των επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, Σύνοδος 
που θα γίνει στη Γαλλία. Η προοπτική ρύθμισης για φορολόγηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θορυβεί τις ΗΠΑ, γιατί φοβάται ότι δεν θα μπορεί να επιβάλλει αντίποινα 
σε έναν υπερεθνικό οργανισμό. Έχει μείνει παροιμιώδης η δήλωση του Τραμπ ότι η 
Ευρωπαία Επίτροπος «μισεί τις ΗΠΑ» επειδή έχει επιβάλλει τεράστια πρόστιμα σε 
αμερικάνικες εταιρίες της ψηφιακής οικονομίας που στρεβλώνουν τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό, παροιμιώδης επειδή δεν κατόρθωσε να μετουσιώσει τα λόγια σε 
πραγματικά αντίποινα εναντίον της ΕΕ, της οποίας οι κανόνες ανταγωνισμού έχουν 
υπερεθνικό χαρακτήρα και ισχύουν έναντι όλων των μονοπωλιακών πρακτικών. 
Χαρακτηριστικά, η ΕΕ επέβαλλε το 2018 στη Google πρόστιμο 5,1 δισ. ευρώ για 
κατάχρηση ισχύος στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, τη στιγμή που αντίστοιχα 
πρόστιμα στις ΗΠΑ κινούνται σε ποσά των 100 εκατ. δολαρίων βάσει του νόμου 
Σέρμαν αλλά δεν έχουν επιβληθεί σε καμία εταιρία ως τώρα (συνεχίζονται πάντως 
σχετικές έρευνες της επιτροπής ανταγωνισμού).

Τα διλήμματα των κυβερνώντων αφορούν τον τρόπο επαναπροσδιορισμού του 
ρυθμιστικού πλαισίου παγκοσμίως προς όφελος των κρατών. Πρέπει να είναι 
η ρύθμιση εθνική ή υπερεθνική; Να γίνεται μέσω φορολόγησης ή μέσω της 
εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού; Οι ΗΠΑ έχουν ταχθεί σαφώς υπέρ 
του ανταγωνισμού, αλλά η απάντηση σε μονοπωλιακές πρακτικές είναι κυρίως ο 
τεμαχισμός των γιγαντιαίων εταιριών σε μικρότερες χωρίς επιβολή προστίμων. 
Από τον Οκτώβριο του 2018 έχουν αποδεχθεί πάντως να συζητηθεί στον ΟΟΣΑ 
η ιδέα μιας πολιτικής συμφωνίας για διεθνή φορολόγηση των πολυεθνικών (όχι 
μόνο των ψηφιακών κολοσσών δηλαδή) περισσότερο στις χώρες όπου διανέμονται 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους και λιγότερο στις χώρες προέλευσής τους. 
Όπως φαίνεται, ο νόμος GAFA θα επιταχύνει τις συζητήσεις και τις αποφάσεις για 
το θέμα, αρχής γενομένης από τη σύνοδο στη Σαντιγύ. Οι Γάλλοι βάζουν μάλιστα 
λάδι στη φωτιά υποστηρίζοντας ότι θα αποσύρουν το νέο νόμο σε περίπτωση που 
επιτευχθεί μια διεθνής συμφωνία μεταξύ των 127 χωρών που συμμετέχουν στις 
συζητήσεις επί του θέματος στον ΟΟΣΑ.



TO ΘΕΡΜΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ BREXIT 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΜΠΙΝ

του Βαγγέλη Βιτζηλαίου

Ο ι ευρωεκλογές διεξήχθησαν, τα νέα πρόσωπα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναλαμβάνουν τους ρόλους τους, ωστόσο η ΕΕ εξακολουθεί να έχει 
μπροστά της το «αγκάθι» του Βrexit, το οποίο μοιάζει με ένα ατέλειωτο 

σίριαλ με κακό σενάριο.

Η 29η Μαρτίου του 2019, οπότε εξέπνεε το περιθώριο για τις διαπραγματεύσεις 
εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρασε, δόθηκε παράταση 
και νέα προθεσμία ως την 31η Οκτωβρίου, οι Βρετανοί πολίτες κλήθηκαν στις 
κάλπες των ευρωεκλογών του Μαΐου για να εκλέξουν αντιπροσώπους τους στο 
Ευρωκοινοβούλιο με ημερομηνία λήξεως, η οποία προς το παρόν παραμένει 
γρίφος. Οι 73 Βρετανοί, μάλιστα, ψήφισαν και για τα πρόσωπα που θα ηγηθούν της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη πενταετία. 

Το σενάριο της υπόθεσης Brexit περιλαμβάνει αρκετά ακόμη επεισόδια τόσο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε αυτό της βρετανικής πολιτικής σκηνής. Μιλώντας 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άνοιξε -ορθάνοιχτα, μάλιστα- παράθυρο για 
νέα παράταση του Brexit και μετά τα τέλη του ερχόμενου Οκτώβρη. «Είμαι έτοιμη 
για μία νέα παράταση στην ημερομηνία της αποχώρησης, εάν υπάρξει ανάγκη για 
περισσότερο χρόνο και για καλό λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά, για να εισπράξει 
αποδοκιμασίες από την πτέρυγα των ευρωβουλευτών της Βρετανίας, που τάσσονται 
υπέρ του Brexit.

Στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό αναμένονται εξελίξεις, Στο στρατόπεδο των 
Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Χαντ θα μονομαχήσουν στις 22 Ιουλίου 
για την ηγεσία του κόμματος και τη διαδοχή της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι που θα 
ολοκληρώσει τη θητεία της στιγματισμένη από την αποτυχία επιτυχούς εξόδου της 
Βρετανίας από την ΕΕ.

Στους Εργατικούς ο Τζέρεμι Κόρμπιν «έκλεισε το μάτι» προς το ενδεχόμενο στήριξης 
της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, εφόσον διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα, 
σύμφωνα με το e-mail που απέστειλε στα μέλη του κόμματος, έχοντας ουσιαστικά 
το πράσινο φως των μεγάλων συνδικάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και βλέποντας 
στις ευρωεκλογές απώλειες προς τους φιλο-ευρωπαίους Φιλελελευθέρους.
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Τρία χρόνια μετά το δημοψήφισμα το οποίο προκήρυξε ο πρώην πρωθυπουργός 
των Τόρις Ντέιβιντ Κάμερον, το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Βρετανία μοιάζει 
με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, με όλα τα στοιχεία του να μη δείχνουν λύση. 
Η διάδοχος του Κάμερον, Τερέζα Μέι, παραιτήθηκε, Συντηρητικοί και Εργατικοί 
παραμένουν διχασμένοι και μη δημοφιλείς, το βρετανικό Κοινοβούλιο εμφανίζει μια 
εικόνα πλήρους αδιεξόδου και παντελούς αδυναμίας εξεύρεσης κοινής γραμμής.
Είναι χαρακτηριστικές οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντέιβιντ Μέλντινγκ δημοφιλούς 
βουλευτή των Συντηρητικών στις οποίες προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί μία «άσχημη μορφή εθνικισμού» σε περίπτωση αποτυχίας της 
κυβέρνησης για επίλυση του Brexit. Το κόμμα του επανακάμψαντα Brexit-
er και λαϊκιστή Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε, εξάλλου, την πρωτιά στην κάλπη των 
ευρωεκλογών, απειλώντας εκ νέου σε εθνικό επίπεδο, κυρίως τους Συντηρητικούς, 
προσελκύοντας τους ψηφοφόρους που επιθυμούν σκληρό Brexit, χωρίς συμφωνία 
με την ΕΕ.

H επιλογή των Εργατικών για στροφή στο Remain, υπό προϋποθέσεις, φαίνεται 
να είναι μονόδρομος για το κόμμα του Κόρμπιν, αφού η αμφίθυμη στάση του, όπως 
φάνηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ωφελεί το Labour Party. Η 
επιλογή του Εργατικού Κόμματος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη είτε επικροτηθεί 
είτε απορριφθεί από τους Βρετανούς σε κάλπη εθνικών εκλογών ή ακόμη και 
νέου δημοψηφίσματος. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τον Κόρμπιν προς την 
πρωθυπουργία και την επικράτηση απέναντι στους Συντηρητικούς, αλλά και προς 
τις ακροδεξιές φωνές που έβαλαν το Ηνωμένο Βασίλειο σε μία ιστορική αχρείαστη 
περιπέτεια.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για τη Βρετανία (αλλά και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση) με άλλο ένα θερμό φθινόπωρο γύρω από το σίριαλ του Brexit. 
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