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Περίληψη 
 
Οι τρέχουσες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ε.Ε. φέρουν τα σηµάδια µιας αυξανόµενης 
ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Το έτος 2006 σηµειώθηκε µέτρια µεγέθυνση ενώ η αύξηση του 
αριθµού των ανέργων διακόπηκε, τουλάχιστον προσωρινά. Το επίπεδο όµως της ανεργίας παραµένει 
απαράδεκτα υψηλό. Την ίδια στιγµή, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας και η φτώχεια για τους 
ανέργους, αλλά και επίσης για 14 εκατοµµύρια εργαζοµένους, έχουν αυξηθεί.  Από την άλλη 
πλευρά, τα επιχειρηµατικά κέρδη έχουν εκτοξευθεί και ο αριθµός των Ευρωπαίων εκατοµµυριούχων 
αυξήθηκε εκ νέου.  Τα µέσα ποσοστά φτώχειας των παιδιών (20%) και των ηλικιωµένων (18%) 
αποτελούν σκάνδαλο, για µια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσµου. Στις νέες χώρες-µέλη, η 
δυναµική µεγέθυνση της παραγωγής και της παραγωγικότητας δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχες 
κοινωνικές βελτιώσεις. Τα πολύ σηµαντικά ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών στις χώρες αυτές 
υπογραµµίζουν τις σηµαντικές ανισορροπίες και απειλούν την οικονοµική συνοχή της Ένωσης.  
 
Η πρόβλεψη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ε.Ε δεν υπόσχεται βελτιώσεις. Η παγκόσµια 
οικονοµική µεγέθυνση δεν έχει πλέον την ώθηση της ασυνήθιστης επέκτασης των ΗΠΑ. Η 
καθυστέρηση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Ε.Ε, επειδή η 
Ένωση έχει στο παρελθόν στραφεί στην ενίσχυση της διεθνούς εµπορικής της θέσης -συχνά σε 
βάρος της εγχώριας  ζήτησης. Ως αποτέλεσµα, όταν οι εξωτερικές αγορές εξασθενούν, η εγχώρια 
ζήτηση δεν είναι σε θέση να τις υποκαταστήσει άµεσα.  Μια νέα αύξηση της ανεργίας, καθώς και 
της φτώχειας πρέπει συνεπώς να αναµένονται. Επιπρόσθετη αβεβαιότητα προέρχεται από τις 
χρηµατοοικονοµικές αγορές. Ο όγκος των µετοχών που συναλλάσσονται έχει µόλις ξεπεράσει αυτό 
του τέλους της δεκαετίας του 1990, ο αριθµός και τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτικών 
κεφαλαίων κάλυψης κινδύνου έχει διπλασιαστεί από το 2000, ενώ ο τζίρος των παραγώγων το 2005 
ήταν πάνω από τρεις φορές µεγαλύτερος σε σχέση µε το 2000. Ακόµα και ιδρύµατα όπως το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο και η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών ανησυχούν για τις πιθανές απειλές 
κατά της σταθερότητας, που έχουν συσσωρευτεί εκ νέου στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό 
σύστηµα.  
 
Σ’ αυτό το αβέβαιο και επισφαλές περιβάλλον, η οικονοµική πολιτική αντιµετωπίζει την πρόκληση 
να παρέχει αξιόπιστο πλαίσιο για σταθερή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, οικολογική 
βιωσιµότητα και παγκόσµια αλληλεγγύη. Αλλά αυτή η πρόκληση δεν αντιµετωπίζεται από την Ε.Ε., 
ούτε από τα κράτη-µέλη της. Αντιθέτως: 
 

- Η µακροοικονοµική πολιτική έχει “κλειδωθεί” σε ένα πλαίσιο νοµισµατικών και 
δηµοσιονοµικών περιορισµών σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ε.Ε. 

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο πιέζουν διαµέσου µιας βασικά αµετάβλητης 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, βασιζόµενη σε έναν απεριόριστο ριζοσπαστισµό των αγορών, παρά 
την ισχυρή κριτική και την αντίθεση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης 

- Ως απάντηση στην αβέβαιη προοπτική της µακροπρόθεσµης παροχής ορυκτών ενεργειακών 
πόρων, αντί να προωθεί την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πηγών και την εξοικονόµηση της 
ενέργειας, η Ε.Ε. µελετά τη βελτιωµένη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και ακόµη τη χρήση 
στρατιωτικής δύναµης για την εξασφάλιση της πρόσβασης στις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές. 

- Στο θέµα της φτώχειας και της ανασφάλειας, η Ευρωπαϊκή απάντηση έχει προς το παρόν 
περιοριστεί στη συλλογή στοιχείων, αλλά δεν έχουν ληφθεί  αποφασιστικά µέτρα και δεν 
έχουν δαπανηθεί οι απαραίτητοι πόροι  για την αντιµετώπιση τους. 

- Για πρώτη φορά στη ιστορία, η Ε.Ε. έχει εξαπολύσει επίθεση ενάντια σ’ ένα από τους 
λιγοστούς  πλέον Ευρωπαϊκούς κανονισµούς για την προστασία της εργασίας. Επιδιώκεται η 
επέκταση της  ευελιξίας µε τρόπο ώστε ο χρόνος που δαπανάται «σε αναµονή» της κλήσης 
του εργοδότη να µη θεωρείται εργάσιµος χρόνος., σε αντίθεση ακόµη και µε σχετική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 
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• Στην πολιτική της για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές, η Ε.Ε ασχολείται αποκλειστικά µε το 
άνοιγµα των αγορών και αυτό γίνεται σε βάρος των καταναλωτών, όπως στην περίπτωση της 
νέας πρωτοβουλίας για τη στεγαστική πίστη. 

• Τέλος, στις διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ και µετά την –τουλάχιστον προσωρινή-
αποτυχία τους, ακόµα και σε διµερές επίπεδο, η Ε.Ε. επιδίδεται σε µια αυξανόµενα επιθετική 
νέο-µερκαντιλιστική πολιτική εµπορίου, η οποία είναι πολύ επιζήµια για τους εµπορικούς της 
εταίρους και καθόλου χρήσιµη για την ίδια.   

 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σ’ αυτόν τον όλο και πιο εµφανή µετασχηµατισµό της Ε.Ε. και της 
Ευρώπης σε µια νεοφιλελεύθερη ζώνη επιχειρηµατικής ελευθερίας και κοινωνικής υποτέλειας. 
Αυτές συµπεριλαµβάνουν τόσο βραχυπρόθεσµα µέτρα, όσο και µακρόπνοες θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις. Η βάση και ο πυρήνας τους είναι η µεγαλύτερη δηµοκρατική διαφάνεια, ο δηµόσιος
διάλογος και η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων οικονοµικού περιεχοµένου σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας.  
 
Ως τέτοιες εναλλακτικές λύσεις προτείνουµε: 
 

• Συνολικό αναπροσανατολισµό της οικονοµικής πολιτικής, που να δίνει τη δυνατότητα και 
να υποχρεώνει τα κράτη-µέλη και την Ε.Ε. να επιδιώκουν πλήρη απασχόληση, κοινωνική 
ευηµερία και ισότητα, οικολογική βιωσιµότητα και ειρηνικές διεθνείς οικονοµικές σχέσεις ως 
πρωταρχικούς σκοπούς.  

• Μακροοικονοµικό πλαίσιο, που δεν υπόκειται σε αυθαίρετους περιορισµούς ως προς το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα και που δεν έχει προκατειληµµένες προτεραιότητες, αλλά επιτρέπει 
την επεκτατική νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική και παρέχει τα εργαλεία και τους 
πόρους για τέτοιες πολιτικές. Αυτό συµπεριλαµβάνει µεγάλα προγράµµατα δηµόσιων 
επενδύσεων, το τέλος του φορολογικού ανταγωνισµού, έναν µεγαλύτερο προϋπολογισµό για 
την Ε.Ε. και πιο δηµοκρατικούς και αποτελεσµατικούς τρόπους για την χρηµατοδότηση του. 

• Στροφή προς µια προοδευτική µεταρρύθµιση της οδηγίας για τον εργάσιµο χρόνο: 
µικρότερες εργάσιµες εβδοµάδες, περισσότερες ευκαιρίες, κοινωνική προστασία της µερικής 
απασχόλησης, χωρίς τη δυνατότητα της επιλεκτικής εφαρµογής από τα κράτη µέλη. 

• Ανάπτυξη γενικών και συγκεκριµένων ελάχιστων κοινωνικών προτύπων, για τις κοινωνικές 
δαπάνες, την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη κτλ., τα οποία πρέπει να συγκλίνουν σε 
ανώτερο επίπεδο.  

• Ισχυρή έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην αποτελεσµατική χρήση της 
ενέργειας και στη µεγαλύτερη προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στη βιοµηχανία και 
τα νοικοκυριά ως βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, οι οποίες 
θα συνεισέφεραν σηµαντικά στην περιβαλλοντολογική βιωσιµότητα. 

• Ξεκάθαρο επαναπροσανατολισµό των πολιτικών για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές: 
µακριά από την αποκλειστική έµφαση στο χαµηλό κόστος και στην προστασία των µετόχων 
προς µία συστηµατική χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, µέσω περιορισµών της 
χρηµατοοικονοµικής κερδοσκοπίας, της προστασίας του καταναλωτή και της διευκόλυνσης 
των  µικρών επιχειρήσεων και των αδύναµων κοινωνικών οµάδων.  

• Μεταρρύθµιση της πολιτικής εµπορίου και ανάπτυξης, στοχεύοντας στη θέσπιση ειρηνικών 
και δίκαιων εµπορικών σχέσεων, που θα επιµένει στη συµµόρφωση µε τα διεθνή 
αναγνωρισµένα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και θα επεκτείνει την προνοµιακή 
και φιλική -ως προς την ανάπτυξη- µεταχείριση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών 
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Εισαγωγή : Ο νεοφιλελεύθερος µετασχηµατισµός της Ευρώπης συνεχίζεται 
 
Σε λίγες βδοµάδες, υπό γερµανική προεδρία, θα ξεκινήσουν οι προετοιµασίες για την 50η 
επέτειο της Συνθήκης της Ρώµης, που υπογράφηκε τον Μάιο του 1957 και ίδρυσε την τότε 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι αρµόδιοι θα επισηµάνουν ότι, από την µία 
πλευρά, η Κοινότητα, που ξεκίνησε µε έξι δυτικές χώρες σε ένα περιβάλλον ψυχρού πολέµου, 
έχει γίνει µετά την κατάρρευση του σοσιαλισµού στην ανατολική Ευρώπη µια πανίσχυρη 
Ένωση 27 χωρών από τη δυτική και την ανατολική Ευρώπη, µε τη δυνατότητα να καταστεί  η 
«πιο ανταγωνιστική περιοχή στον κόσµο». Από την άλλη πλευρά, θα δοθεί έµφαση στο ότι η 
οικονοµική και πολιτική θέση της Ένωσης στον κόσµο απειλείται από τη διαρκή οικονοµική 
ανωτερότητα των ΗΠΑ και την ανάδυση νέων δυνάµεων, όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς και 
από το περιβάλλον έντονου παγκόσµιου ανταγωνισµού. Θα γίνει πιθανόν η παραδοχή ότι η 
Ε.Ε βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε θέση οικονοµικής αδυναµίας και πολιτικής κρίσης και ότι 
νέες προσπάθειες και εσωτερικές µεταρρυθµίσεις απαιτούνται για να αντιµετωπιστούν αυτές 
οι προκλήσεις και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Για αυτό το λόγο συνιστώνται 
περισσότερη απελευθέρωση και ευελιξία της αγοράς, ώστε να διασωθεί και να ενισχυθεί το 
«Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο», καθώς και περισσότερη οικονοµική και στρατιωτική 
ισχύς, για να µεταλαµπαδευτεί αυτό το µοντέλο στον υπόλοιπο κόσµο.  
 
Αυτή η άποψη δεν είναι νέα και είναι από οικονοµική, κοινωνική και πολιτική σκοπιά µη 
αποδεκτή. Αγνοεί και αρνείται τις βαθιές και καταστροφικές µεταβολές στην Ε.Ε. από τα 
µέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα, που µετασχηµάτισαν την Κοινότητα σε µία όλο και 
περισσότερο νεοφιλελεύθερη περιοχή ανταγωνισµού, κοινωνικής ανισότητας και πολιτικής 
επιθετικότητας. Αυτός ο µετασχηµατισµός ακόµα εξελίσσεται  στο εσωτερικό της Ε.Ε. και σε 
σχέση µε τη θέση της στον κόσµο.  
 
Από εσωτερική σκοπιά, η Ε.Ε ξεκίνησε ως µια Κοινότητα µεικτών οικονοµιών, οι οποίες 
διδάχθηκαν το µάθηµα της βαθιάς κρίσης στις αρχές της δεκαετίας του 1930: ότι η 
προοδευτική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη απαιτεί µακροοικονοµική και δοµική 
παρέµβαση, ότι ο ανταγωνισµός σε µια κοινή αγορά χρειάζεται κοινούς κανόνες και  
οικονοµική πολιτική και ότι η κοινωνική πρόοδος προϋποθέτει έναν ισχυρό δηµόσιο τοµέα.  
Αυτά τα διδάγµατα, που εφαρµόστηκαν µε διάφορους τρόπους σε διαφορετικές χώρες, ήταν – 
αν και όχι αδιαµφισβήτητα - η κοινή βάση του οικονοµικού δυναµισµού στις δεκαετίες του 
1950 και του 1960. Αλλά από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, αρχικά σταδιακά και µετά 
ολοκληρωτικά, αφέθηκαν στο περιθώριο και υποσκάφτηκαν από την άνοδο του 
ανταγωνισµού ως τον κυρίαρχο κανόνα για όλη την οικονοµική, καθώς και για µεγάλα 
τµήµατα της κοινωνικής ζωής. Η µακροοικονοµική πολιτική συρρικνώθηκε στους κανόνες 
της αυστηρής σταθερότητας των τιµών και των ισοσκελισµένων προϋπολογισµών.  Η 
εναρµόνιση των κανόνων ανταγωνισµού αντικαταστάθηκε από τον ανταγωνισµό των 
κανόνων, συµπεριλαµβανόµενων αυτών που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, την 
προστασία της εργασίας και την περιβαλλοντολογική βιωσιµότητα. Αυτή η υποχωρητική 
στρατηγική αύξησε την κερδοφορία και την πολιτική ισχύ του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, η 
αυστηρή τήρηση µακροοικονοµικών αρχών και η αναδιανοµή από τη βάση προς την κορυφή 
έγινε τροχοπέδη  για την οικονοµική µεγέθυνση, προκάλεσε µαζική ανεργία και υπέσκαψε 
την κοινωνική συνοχή  στις περισσότερες χώρες µέλη.  
 
Ένας παρόµοιος µετασχηµατισµός συντελείται σε σχέση µε τη διεθνή θέση της Ε.Ε., η οποία 
ορίζονταν από το πλαίσιο της συµφωνίας του  Bretton Woods, ήτοι των σταθερών 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των ελέγχων κεφαλαίου. Αυτή ήταν η παγκόσµια οµπρέλα 
για τα λεγόµενα «χρυσά χρόνια» της µεταπολεµικής εποχής. Αλλά από τη δεκαετία του 1970, 
η συνεργασία αυτή αποδοµήθηκε, µε πρωτοβουλία των ΗΠΑ και την ενεργό στήριξη της 
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Γερµανίας και αντικαταστάθηκε από έναν ανεµπόδιστο, διεθνή ανταγωνισµό µέσω ευέλικτων 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και της βαθµιαίας απελευθέρωσης των κεφαλαιακών κινήσεων. 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, δια µέσω του οποίου οι εκβιοµηχανισµένες χώρες 
προσπάθησαν να επιβάλουν την απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου, απέτυχε. Φαίνεται 
όµως ότι η επίµονη νέο-µερκαντιλιστική θέση της Γερµανίας – η οποία προσωρινά διακόπηκε 
από τις αναταράξεις της δικής της ενοποίησης- θα γίνει θέση της Ε.Ε., µε τη δηµιουργία 
διµερών εµπορικών συµφωνιών και ζωνών επιρροής.  Είναι επίσης ανησυχητικό ότι η 
κατασκευή του οικονοµικού αυτού οικοδοµήµατος συµπληρώνεται από αυξανόµενες 
στρατιωτικές φιλοδοξίες. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µετά τον πόλεµο, πρώτα και κύρια, 
οδηγήθηκε από την πανίσχυρη επιθυµία των λαών να αποφύγουν νέες πολεµικές περιπέτειες.  
Η Ε.Ε. όµως αναλαµβάνει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενισχύει τις δυνάµεις της προς 
αυτή την κατεύθυνση.  
 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτοκαταστροφής και πόλωσης, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η 
τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε, ένα γεγονός ιστορικής σηµασίας, αντιµετωπίζεται από όλες τις 
πλευρές µε σκεπτικισµό. Η ένταξη ορισµένων φτωχών χωρών σε ένα µπλοκ πλούσιων µπορεί 
να εµφανίζεται ως ευκαιρία και ως πρόοδος. Αλλά στις συγκεκριµένες περιστάσεις, σηµαίνει 
ταυτόχρονα επιπρόσθετη πίεση από την ισχυρότερη στη πιο αδύναµη πλευρά, χωρίς επαρκή 
πολιτική και οικονοµική στήριξη. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι πως, παρά την 
ενδεχόµενη σύγκλιση του µέσου εισοδήµατος, η πόλωση στο εσωτερικό των νέων χωρών 
µελών θα αυξηθεί.  
 
Στις συνθήκες αυτές, όπου ο µετασχηµατισµός της Ε.Ε σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση 
προωθείται, ενώ η δηµιουργία ενός νεο-µερκαντιλιστικού µπλοκ κερδίζει έδαφος, η Γερµανία 
αναλαµβάνει την προεδρία της Ε.Ε. για το πρώτο εξάµηνο του 2007. Το πρόγραµµα έχει ήδη 
καθοριστεί από την Γερµανική κυβέρνηση και έχει τύχει θερµής αποδοχής από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελείται κυρίως από δύο µέρη: 
 

 Να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγµατος των αγορών. 
 Να τεθεί εκ νέου το ζήτηµα του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος στην ηµερήσια διάταξη   

της Ε.Ε. και να προετοιµαστεί η υιοθεσία του υπό την Γαλλική προεδρία, το 2008.  
 
Αυτή η ατζέντα αποτελεί αντανάκλαση της αλαζονείας και της περιφρόνησης της δηµόσιας 
κριτικής και της αντίστασης στις συγκεκριµένες επιλογές. Η περαιτέρω απελευθέρωση των 
αγορών- ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών-  έχει υποβληθεί σε έντονη κριτική, ενώ έχουν 
αναδυθεί κοινωνικά κινήµατα ενάντια στην κατεδάφιση τον κοινωνικών προτύπων και στη 
διολίσθηση προς τον πυθµένα µέσω του αχαλίνωτου ανταγωνισµού. Παρόλα αυτά η 
Γερµανική προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνονται αποφασισµένες να ακολουθήσουν 
τη συγκεκριµένη κατεύθυνση.  Η ίδια συµπεριφορά είναι κυρίαρχη αναφορικά και µε το 
Σύνταγµα.  Απορρίφθηκε στην Γαλλία και στην Ολλανδία, επειδή η έγκρισή του θα είχε 
αναγάγει το νεοφιλελεύθερο οικονοµικό υπόδειγµα σε συνταγµατική υποχρέωση. Σε συνέχεια 
της αναδίπλωσης που ακολούθησε, η Επιτροπή και οι επόµενες προεδρίες της Ε.Ε. δεν έχουν 
προφανώς αναλύσει τα αίτια και δεν έχουν επεξεργαστεί µια καλύτερη συνταγµατική βάση 
για µια κοινωνική Ευρώπη. Αντιθέτως, φαίνονται αποφασισµένες να παρουσιάσουν βασικά 
το ίδιο κείµενο και πάλι,  ελπίζοντας αυτή τη φορά πως θα υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-
µέλη.  
 
Σε αυτό το υπόµνηµα κάνουµε µια σύντοµη καταγραφή και αποτίµηση της βασικής 
µακροοικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στην Ε.Ε. (κεφάλαιο 1), ακολουθούµενη από 
την ανάλυση και κριτική των βασικών µέτρων οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, στα 
οποία οφείλονται  τα δυσµενή αποτελέσµατα (κεφάλαιο 2). Απέναντι σε αυτές τις 
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καταστροφικές πολιτικές υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις,  που µπορούν να οδηγήσουν σε 
ισχυρότερη οικονοµική ανάπτυξη, µεγαλύτερη περιφερειακή και κοινωνική συνοχή σε όλη 
την Ε.Ε., περισσότερη ευηµερία για περισσότερους ανθρώπους µέσα σε κάθε χώρα της 
Ένωσης και σχέσεις συνεργασίας µε τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες (κεφάλαιο 3). Η 
εφαρµογή τέτοιων εναλλακτικών λύσεων όµως προβλέπεται να είναι δύσκολη για δύο 
λόγους: Πρώτον, χρειάζεται εκτενής επεξεργασία και προσπάθεια συνεργασίας. ∆εύτερον, θα 
υπάρξει ισχυρή αντίσταση από δυνάµεις του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου και από άλλα 
κέντρα, που ωφελούνται από τις τρέχουσες νεοφιλελεύθερες αντί-µεταρρυθµίσεις.  Με την 
έννοια αυτή, η επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων οικονοµικής πολιτικής δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ως ακαδηµαϊκή άσκηση, αλλά ως συνεισφορά στην κοινωνική κινητοποίηση για 
µια καλύτερη Ευρώπη.  
 
1. Προς µια πιο επισφαλή Ένωση – Πρόσφατες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις 

  
Οι µακροοικονοµικές αποδόσεις της Ε.Ε. υπήρξαν ανεπιτυχείς κατά την τρέχουσα δεκαετία 
και δεν έχουν συνεισφέρει στην επίλυση των σταθερά αιχµηρών και αυξανόµενων 
κοινωνικών προβληµάτων.  Η ανεργία είναι ακόµα απαράδεκτα υψηλή, η φτώχεια βρίσκεται 
σε άνοδο, η περιβαλλοντολογική καταστροφή συνεχίζεται, ενώ σοβαρές ανισορροπίες 
απειλούν την κοινωνική και οικονοµική συνοχή. Στο παγκόσµιο περιβάλλον, όπου η 
οικονοµία των  ΗΠΑ χάνει τον ηγετικό της ρόλο και η χρηµατιστηριακή κερδοσκοπία 
ξεπερνάει τα επίπεδα της αντίστοιχης στο τέλος της δεκαετίας του 1990, η εµφανής αδυναµία 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης αυξάνει τη διεθνή αστάθεια και ανασφάλεια.  
 
1.1. Αργή µεγέθυνση, επίµονη ανεργία και µεγάλες ανισορροπίες- Μακροοικονοµικές 

εξελίξεις 
 
Η οικονοµική µεγέθυνση ήταν περιορισµένη τα 5 πρώτα χρόνια της δεκαετίας, µε µέσο όρο 
1.7% ετησίως (και ακόµα χειρότερα στη ζώνη του Ευρώ µε 1.4% ετησίως, βλ. Πίνακα 1). Η 
αύξηση το 2006 στο 2.8% στην Ε.Ε.-25 (2.6% στη ζώνη του Ευρώ) φαίνεται να είναι ένα 
παροδικό φαινόµενο, αφού προβλέπεται υποχώρηση το 20071. Την ίδια στιγµή η αύξηση της 
παραγωγικότητας ήταν γενικά χαµηλή, γύρω στο 1.2% ετησίως (0.9% τον χρόνο στη ζώνη 
του Ευρώ) την περίοδο 2001-2005  και 1.3% (1.2%) το 2006. Μόνο οι νέες χώρες-µέλη 
(ΝΧΜ) από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη σηµείωσαν σηµαντικούς ρυθµούς 
µεγέθυνσης της παραγωγικότητας. Συνολικά, οι ευρωπαϊκές µακροοικονοµικές εξελίξεις στην 
αρχή της νέας χιλιετίας µπορεί να περιγραφούν ως µέτριες: χαρακτηρίζονται από µέτριους 
ρυθµούς µεγέθυνσης του ΑΕΠ και συνεπώς µικρής αύξησης της απασχόλησης, σίγουρα µη 
ικανής να µειώσει την ανεργία, καθώς και µικρή µεγέθυνση της παραγωγικότητας. Σε µερικές 
χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, η αύξηση της απασχόλησης έλαβε χώρα σε βάρος της  
παραγωγικότητας. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην αύξηση της µερικής απασχόλησης ή στις 
αρνητικές συνέπειες της ευελιξίας των αγορών εργασίας  για την παραγωγικότητα.  
 
Μπορούν να παρατηρηθούν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών. Οι µεγάλες 
χώρες στη ζώνη του Ευρώ - Γερµανία, Γαλλία και Ιταλία - εµφανίζουν επιδόσεις κάτω από 
τον µέσο όρο και χαρακτηρίζονται από τα ίδια επίπεδα και µεταβολές ως προς το ποσοστό 
απασχόλησης. Οι Σκανδιναβικές χώρες από την άλλη πλευρά, επιδεικνύουν ποσοστά 
µεγέθυνσης πάνω από το µέσο όρο και έχουν πρόσφατα µειώσει σηµαντικά τα ποσοστά 
ανεργίας τους.  Τα γενναιόδωρα συστήµατα προνοίας τους φαίνονται να είναι συµβατά µε την 
χαµηλή ανεργία, γεγονός το όποιο έχει αναγνωριστεί από την τελευταία Εκθεση για την 
Απασχόληση του ΟΟΣΑ. Η οικονοµία των νότιων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και της 
                                                 
1 Τα στοιχεία για το 2006 είναι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Νοέµβριο του 2006 
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Ιρλανδίας, µεγεθύνεται µε ταχείς ρυθµούς, αλλά τα ποσοστά ανεργίας παραµένουν υψηλά. Οι 
ανατολικές ΝΧΜ αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόµενη περιοχή, αλλά η ανεργία οµοίως 
παραµένει πολύ υψηλή, µε τη Σλοβακία (14.3%) και την Πολωνία (13.9%) να επιδεικνύουν 
τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη. Σε αυτές τις χώρες ένα υψηλό ποσοστό 
ανεργίας έχει ιδιαίτερα δραµατικές συνέπειες  για τις συνθήκες διαβίωσης αφού οι κοινωνικές 
δαπάνες είναι χαµηλότερες από ό,τι στην Ε.Ε.-15 (27.6% του ΑΕΠ  και 18.5% αντίστοιχα)2. 
 

Πίνακας 1: Μακροοικονοµικές  εξελίξεις στην Ε.Ε., 2001 - 2006 

  

ΑΕΠ 
κατα 

κεφαλήν 
σε Μον. 
Αγ. ∆υν. 

(PPP) 
(EU25 
=100) 

Μεγέθυνση ΑΕΠ  % 
 
 
 

Μεγέθυνση της 
παραγωγικότητας 
εργασίας  % 

 
 

Ποσοστό ανεργίας 
 % 

 
 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (% του 

ΑΕΠ) 
 
 

 2001-05 2001-05 2006 2001-05 2006 2001-05 2006 2001-05 2006 
Ε.Ε. (25) 100 1.7 2.8 1.2 1.3 8.8 8.0 0.0 -0.5
Ζώνη Ευρώ  107 1.4 2.6 0.9 1.2 8.5 8.0 0.3 -0. 1
Βέλγιο 118 1.4 2.7 0.9 1.8 7.8 8.6 3.5 2.4
Τσεχία 69 3.7 6.0 2.4 5.1 7.9 7.4 -5.1 -3.1
∆ανία 123 1.4 3.0 1.3 1.8 5.0 3.8 2.9 1.9
Γερµανία 109 0.6 2.4 1.5 2.0 8.7 8.9 2.4 4.5
Εσθονία 49 8.3 10.9 6.5 7.5 10.1 5.4 -11.4. -11.5
Ελλάδα 79 4.4 3.8 3.3 2.3 10.2 9.3 -7.5 -8.5
Ισπανία 96 3.2 3.8 0.4 0.5 10.5 8.1 -4.7 -8.6
Γαλλία 111 1.5 2.2 1.0 1.4 9.2 9.3 0.1 -2.1
Ιρλανδία 134 5.2 5.3 2.2 0.9 4.4 4.3 -0.9 -3.2
Ιταλία 108 0.6 1.7 -0.0 0.4 8.4 7.1 -0.9 -1.4
Κύπρος 82 3.2 3.8 1.7 2.3 4.3 5.4 -4.4. -6.0
Λετονία 41 8.1 11.0 6.4 8.2 11.0 7.4 -11.2 -16.1
Λιθουανία 45 7.6 7.8 6.6 5.8 12.4 5.9 -2.1. -8.9.
Λουξεµβούργο 230 3.0 5.5 0.3 1.7 3.7 4.6 9.2 11.4
Ουγγαρία 59 4.2 4.0 3.8 3.8 6.1 7.3 -7.5 -7.3
Μάλτα 72 0.3 2.3 -0.5 1.3 7.5 7.0 -2.6 -10.9
Ολλανδία 125 1.2 3.0 1.3 1.3 3.6 3.9 5.1 7.6
Αυστρία 122 1.4 3.1 1.3 2.4 4.4 5.2 -0.1 3.0
Πολωνία 48 3.0 5.2 3.6 1.8 18.9 13.9 -2.6 -2.3
Πορτογαλία 75 0.7 1.2 0.2 0.6 5.9 7.6 -7.4 -9.0
Σλοβενία 77 3.5 4.8 2.8 4.0 6.4 6.1 -1.3 -1.9
Σλοβακία 51 4.6 6.7 4.1 4.0 18.0 14.3 -6.0 -7.8
Φινλανδία 112 2.5 4.9 1.4 3.4 8.9 7.7 5.3 5.5
Σουηδία 116 2.2 4.0 1.9 2.4 5.9 7.3 5.6 6.3
Η.Β. 116 2.5 2. 7 1.4 1.8 4.9 5.3 -2.0 -2. 5
Πηγές: Eurostat AMECO database; figures for 2006 are from European Commission, Οικονοµικές Προβλέψεις 
Φθινόπωρου 2006  
 
Οι διαφορετικές οικονοµικές επιδόσεις αντανακλώνται επίσης στις αυξανόµενες αποκλίσεις 
στα ισοζύγια τρεχουσών πληρωµών. Ενώ κάποιες χώρες έχουν σηµαντικά πλεονάσµατα 
τρεχουσών συναλλαγών, όπως η Ολλανδία (7.6% του ΑΕΠ), η Σουηδία (6.3% του ΑΕΠ) και 
η Γερµανία (4.5% του ΑΕΠ), οι άλλες έχουν υψηλά ελλείµµατα. Η Λετονία και η Εσθονία 
έχουν διψήφια ποσοστά ελλειµµάτων τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην 
Πορτογαλία το έλλειµµα ανέρχεται στο 9% του ΑΕΠ και στις Σλοβακία, Ελλάδα, Ισπανία και 

                                                 
2 Πηγή: Eurostat 2005 
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Ουγγαρία το έλλειµµα υπερβαίνει το 7% του ΑΕΠ. Ενώ το αρνητικό ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών είναι αποτέλεσµα των ανώτερων επιδόσεων όσον αφορά την µεγέθυνση, 
προκαλεί επικίνδυνες ανισορροπίες, που απειλούν την οικονοµική και πολιτική συνοχή της 
Ένωσης. Στις χώρες όπου δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα το Ευρώ, µπορεί να ασκηθούν πιέσεις 
για υποτίµηση, προκαλώντας αστάθεια στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος.  
 
Παρά τις διαφορετικές επιδόσεις µεταξύ των κρατών-µελών, η οικονοµική θέση της Ε.Ε. 
στον κόσµο είναι ισχυρή. Η Ένωση αποτελεί το µεγαλύτερο και πιο σηµαντικό εµπορικό 
συνασπισµό κρατών στον κόσµο. Ενάντια στην εντυπωσιακή ανάδυση των Ασιατικών χωρών 
και ιδίως της Κίνας και της Ινδίας, στην παγκόσµια σκηνή, η Ε.Ε. κατάφερε να αυξήσει το 
εµπορικό της µερίδιο και να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο εµπόριο 
υπηρεσιών. Από το 1991 µέχρι το 2004, το µερίδιο της Ε.Ε στο εξωτερικό εµπόριο αγαθών 
(εξαγωγές συν εισαγωγές) ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από το 15% στο 22%. Ως προς τις  
υπηρεσίες, το µερίδιο του εξωτερικού εµπορίου της Ε.Ε. ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 
5% σε 7% µεταξύ 1990 και 2004. Την ίδια περίοδο, η Ε.Ε. αύξησε το µερίδιο της στις 
παγκόσµιες εξαγωγές αγαθών από 16% το 1991 σε 20% το 2004. Ως προς τις παγκόσµιες 
εξαγωγές υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι το µερίδιο της Ε.Ε. µειώθηκε από το 24% το 1990 
στο 21% το 1992, αυτό διατηρήθηκε ολόκληρη την περίοδο µέχρι το 2004. Από την άλλη 
πλευρά, την ίδια σχεδόν περίοδο το µερίδιο των ΗΠΑ στις παγκόσµιες εξαγωγές αγαθών 
γνώρισε µείωση τριών ποσοστιαίων µονάδων, φθάνοντας λιγότερο από το 15% και σχεδόν 2 
ποσοστιαίων µονάδων για τις υπηρεσίες, φθάνοντας επίσης στο 15%. Έτσι, συγκρινόµενη µε 
το βασικό ανταγωνιστή της στο διεθνές εµπόριο, οι επιδόσεις της Ε.Ε. φαίνεται να είναι 
ευνοϊκές.  
 
Παρά την ισχυρή εξωτερική θέση της Ε.Ε., η παρούσα τροχιά µεγέθυνσης και πλαίσιο 
πολιτικής αδυνατούν να αντιµετωπίσουν δύο από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα: της 
ανισότητας του επίπέδου διαβίωσης και της µαζικής ανεργίας. Ο ρυθµός σύγκλισης των 
επιπέδων διαβίωσης είναι υπερβολικά αργός. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαφέρει εντυπωσιακά 
ανάµεσα στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Πίνακα 1)3. Η επίµονη µαζική 
ανεργία προκαλεί µεγάλη απώλεια για την κοινωνική ευηµερία και είναι πιθανόν η 
σηµαντικότερη πρόκληση για την Ευρώπη. Οι άνεργοι στην Ευρώπη υπολογίζονται γύρω στα 
18,7 εκατοµµύρια. Η περιορισµένη µείωση της ανεργίας το 2006 είναι µικροσκοπική σε 
σχέση µε το µέγεθος του προβλήµατος. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το υφιστάµενο πλαίσιο 
πολιτικής, που επικεντρώνει στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας είναι ανεπαρκές για 
την µείωση της ανεργίας.  
 
1.2. Περισσότερη αβεβαιότητα και φτώχεια και περισσότερος πλούτος: Αυξάνοντας τις 
ανισότητες στην Ε.Ε.  
 
Η επίµονη ανεργία, οι χαµηλοί µισθοί και η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας έχουν αυξήσει 
την κοινωνική ανασφάλεια και αβεβαιότητα και αποτελούν βασικές αιτίες της επιπλέον 
ανισότητας και φτώχειας στην Ε.Ε.  Το µερίδιο των προσωρινών συµβάσεων, της 
αυταπασαχόλησης και της µερικής απασχόλησης στο σύνολο των απασχολούµενων έχει 
αυξηθεί και παρότι κάθε σύµβαση µερικής απασχόλησης δεν είναι απαραίτητα επισφαλής, το 
ποσοστό των ακούσια µερικά απασχολούµενων έχει αυξηθεί από το 15.6% το 2002 στο 
20.3% το 2005, δηλαδή ο ένας στους πέντε  εργαζόµενους µερικής απασχόλησης ήταν 
                                                 
3 Το ΑΕΠ δεν είναι ένα τέλειο µέτρο για την ευηµερία.  Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP) 
δηµοσιεύει εκτιµήσεις το ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI), ένα ευρύτερο µέτρο της ευηµερίας. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι χώρες µε υψηλές κοινωνικές δαπάνες συνήθως αποδίδουν καλύτερα σε σχέση µε την ευηµερία 
από ότι άλλες χώρες. Για παράδειγµα η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του HDI παρά το ότι το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι το έβδοµο (το 2003). 
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πρόθυµος αλλά δεν µπορούσε να βρει εργασία πλήρους απασχόλησης (βλ. Πίνακα 2). Με µια 
αύξηση περίπου τριών ποσοστιαίων µονάδων, αυτή η εξέλιξη ήταν ιδιαιτέρως εµφανής το 
2005. 
 
Εκτός από την επισφαλή απασχόληση, η φτώχεια4 έχει γίνει επίσης µια σηµαντική απειλή για 
ένα αυξανόµενο τµήµα του πληθυσµού. Η οριακά θετική εξέλιξη που έλαβε χώρα στα µέσα 
της δεκαετίας του 1990 έχει τώρα αναστραφεί και ο ρυθµός φτώχειας, που είχε µειωθεί από 
17% σε 15%, έχει επιστρέψει στο 17% το 2005. Περίπου 72 εκατοµµύρια άτοµα στην Ε.Ε.-25 
διαβιούν µε εισόδηµα κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας. Με την ένταξη της Βουλγαρίας και 
της Ρουµανίας, αυτό το µέγεθος θα αυξηθεί στα 80 εκατοµµύρια. Επειδή το όριο φτώχειας σε 
αγοραστική δύναµη είναι πολύ υψηλότερο στην Ε.Ε.-15 σε σύγκριση µε τις 10 ΝΧΜ – 
15.966 Ευρώ για ένα νοικοκυριό δύο ενηλίκων και δύο παιδιών στην πρώτη και 6.742 Ευρώ 
στην Ε.Ε.-10 - οι διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης είναι τεράστιες. 
 

Πίνακας 2: Επισφαλής Απασχόληση 

 
 
Κάποιες οµάδες πληθυσµού απειλούνται ιδιαίτερα από την φτώχεια (βλ. Πίνακα 3). Ένα στα 
πέντε παιδιά στην Ε.Ε.-25 είναι φτωχό, ενώ οι ηλικιωµένοι είναι πιο εκτεθειµένοι στη 
φτώχεια από ό,τι οι ενήλικες µεταξύ των ηλικιών 15-64. Τα νοικοκυριά µε παιδιά και ειδικά 
τα νοικοκυριά µε έναν γονέα απειλούνται πολύ περισσότερο από τη φτώχεια από τα 
νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Το ποσοστό φτώχειας των ανέργων (40%) είναι πέντε φορές 
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο αυτών που έχουν εργασία (8%). Όµως, ο απόλυτος αριθµός 
αυτών που εργάζονται και είναι φτωχοί – περίπου 14 εκατοµµύρια των αποκαλούµενων 
«εργαζόµενων-φτωχών»- είναι δύο φορές µεγαλύτερος από αυτούς που είναι άνεργοι και 
φτωχοί (7 εκατοµµύρια). Αυτό οφείλεται κυρίως στις αλλαγές της αγοράς εργασίας, όπως η 
επέκταση των χαµηλόµισθων εργασιών και η αύξηση της αβεβαιότητας, η ακούσια µερική 
απασχόληση και η προσωρινή απασχόληση.  
 
Τα στατιστικά στοιχεία ακόµα παρουσιάζουν µια ευνοϊκή εικόνα για τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό στην Ε.Ε., αφού δεν συµπεριλαµβάνουν τις οµάδες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες και εκτεθειµένες στη φτώχεια , όπως είναι οι άστεγοι, τα θύµατα του εµπορίου 
ανθρώπων, τους (παράνοµους) µετανάστες, όσους βρίσκονται σε ιδρύµατα, που συχνά ούτε 
καν µετρώνται.  
 
 
 
 
                                                 
4 Οριζόµενη ως το ατοµικό εισόδηµα κάτω από το 60% του εθνικού ισοδύναµου µέσου εισοδήµατος 

 EU-25 EU-15 Maximum Value 
2005 

Minimum Value 
2005 

Προσωρινές συµβάσεις 
% των εργαζόµενων (15-64 ετών) 

2000: 12.5 
2005: 14.2 

2000: 13.7 
2005: 14.0 

Spain 33.3 
Poland 25.4 

Ireland 2.5 
Estonia 3.3 

Αυταπασχολούµενοι*  
% όλων των εργαζόµενων 

2004: 15.9 2004: 14.9 Greece 40.2 Sweden 4.9 

Μερική απασχόληση  
% όλων των εργαζοµένων (15-64 
ετών) 

1995: n.a. 
2000: 15.9 
2005: 18.0 

1995: 15.6 
2000: 17.5 
2005: 19.8 

The Netherlands 45.8 
Great Britain 24.8 
Sweden 24.3 

Slovakia 2.3 
Hungary 4.1 
Czech Republic 4.3 

Ακούσια µερική απασχόληση 
% των µερικώς απασχολούµενων 

2002: 15.6 
2003: 16.7 
2004: 17.7 
2005: 20.3 

2002: 14.6 
2003: 15.7 
2004: 16.9 
2005: 19.7 

Greece 50.9 
Lithuania 48.8 
Italy 40.2 
Latvia 38.5 

Netherlands 4.1 
Slovenia 8.2 
Great Britain 8.3 
Austria 11.1 
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Πίνακας  3: Ποσοστά φτώχειας στην Ε.Ε., 2004 
   

Ε.Ε.25 
  

Ε.Ε.1
5 

 
Ε.Ε.10

 
Μέγιστη Τιµή Ελάχιστη Τιµή 

Όλες οι ηλικιακές 
οµάδες  

16 17 16 Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Ιρλανδία (21)  

Τσεχία (8) 
Σλοβενία (10) 

Παιδιά  
(< 16 ετών) 

20 20 22 Σλοβακία (30) 
Ιταλία (26) 

Σλοβενία, ∆ανία (9) 

Ενήλικες  
(16-64 ετών) 

15 15 15 Σλοβακία (20) 
Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Ιταλία (18) 

∆ανία, Κύπρος, Φινλανδία, 
Σουηδία (10) 

Γυναίκες 
(> 16 ετών) 

17 17 14 Ιρλανδία (23) Ελλάδα 
(22) Πορτογαλία, Ισπανία 
(21) 

Τσεχία (8) Λουξεµβούργο 
(10) 

Άντρες 
(> 16 ετών) 

14 14 15 Σλοβακία (21)  
Πορτογαλία (20) 

Τσεχία (6) Ουγγαρία, 
Σουηδία, Λουξεµβούργο. 
(10)  

Ηλικιωµένοι 
(> 65 ετών) 

18 19 9 Κύπρος (52) Ιρλανδία 
(40) Ισπανία (30) 

Τσεχία (4) Λουξεµβούργο, 
Πολωνία (6) 

Απασχολούµενοι (> 
16 ετών)  
+αυτοαπασχολούµενοι 

8 8 10 (2003) Σλοβακία (15) 
Πορτογαλία, Ελλάδα (13) 

Τσεχία (3) Σλοβενία, 
Φινλανδία (4) 

Άνεργοι  
(> 16 ετών) 

40 40 38 (2003) ΗΒ (54) Λετονία (51) 
Σλοβακία (50)  

Κύπρος (22) 
Σουηδία (26) 

Νοικοκυριά χωρίς  
εξαρτώµενα παιδιά 

15 15 10 
(2003) 

Κύπρος (28) Ιρλανδία 
(24) Πορτογαλία (21) 

Τσεχία (4) 
Λουξεµβούργο (8) 

Νοικοκυριά µε  
εξαρτώµενα παιδιά 

18 18 13 
(2003) 

Σλοβακία (25) Ιταλία (24) 
Ισπανία (23)  

∆ανία (7) 
Σλοβενία, Φινλανδία (8) 

Ένας γονέας µε 
εξαρτώµενα παιδιά 

34 34 24 
(2003) 

Malta (59) Ireland (56) 
Slovakia (41) 

∆ανία, Ουγγαρία, Φινλανδία 
(16) Σουηδία (19) 

Πηγή: Eurostat database Οκτώβριος 2006. 
 
Το αναµφισβήτητο γεγονός της αύξησης της φτώχειας στα κατώτερα στρώµατα βρίσκεται σε 
κατάφωρη και σκανδαλώδη αντίθεση µε τον αυξανόµενο πλούτο των ανώτερων στρωµάτων 
των Ευρωπαϊκών κοινωνιών- για την όποια, όµως, δεν υπάρχουν διαθέσιµα  επίσηµα 
στοιχεία. Τα τελευταία  στοιχεία της διανοµής του εισοδήµατος αναφέρονται στο έτος 2001 
και αποκαλύπτουν ότι το φτωχότερο 10% του πληθυσµού από άποψη εισοδήµατος της Ε.Ε. 
είχε µερίδιο 3% του εθνικού εισοδήµατος, περίπου το ένα όγδοο του αντίστοιχου που είχε το 
πλουσιότερο 10%, που απολάµβανε σχεδόν το ένα τέταρτο του εθνικού εισοδήµατος (23%). 
Σύµφωνα µε την έκθεση για την παγκόσµια υγεία το 2006 της Merrill Lynch & Capgemini, ο 
αριθµός των εκατοµµυριούχων στην Ευρώπη αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια από το 
2.4% το 2003, σε 4.1% το 2004 και 4.5% το 2005 και έφτασε τα 2.5 εκατοµµύρια.  Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αυτού του 0.6% του ευρωπαϊκού  πληθυσµού 
ανήλθαν σε 9.4 τρισεκατοµµύρια δολάρια ή αλλιώς το 60% όλων των ευρωπαϊκών 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, που διαχειρίζονταν οι θεσµικοί επενδυτές 
(15.6 τρισεκατοµµύρια δολάρια)5.  
 
1.3. “Η Ασθένεια των Νέων Μελών”- Μακροοικονοµική σύγκλιση χωρίς κοινωνικές 
βελτιώσεις 
 
Η ένταξη επηρέασε θετικά την µακροοικονοµική ανάπτυξη των νέων χωρών µελών. Η 
µεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν τα τελευταία χρόνια πολύ υψηλότερη από αυτήν των χωρών µελών 

                                                 
5 International Financial Services, (www.ifsl.org.uk) Financial Markets Trends, Europe vs. USA, Οκτώβριος 
2006, σελ.5. 
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της Ε.Ε.-15.  Όµως, αυτή η διαφορά στη µεγέθυνση σε σχέση µε τις δυτικοευρωπαϊκές 
οικονοµίες, παρόλο που είναι αναγκαία για τη διαδικασία σύγκλισης, είναι η αιτία ενός άλλου 
σηµαντικού προβλήµατος των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης: τεράστια και 
επίµονα αρνητικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών στις περισσότερες χώρες. Μια νηφάλια 
µελέτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, τα αρνητικά 
ισοζύγια και το χρέος των περισσότερων ΝΧΜ θα αυξηθούν µέχρι να χρεοκοπήσουν και να 
χρειασθεί να επαναδιαπραγµατευτούν τα χρέη τους. Μια ανάπτυξη λατινοαµερικάνικου 
τύπου προβάλλει και από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει καµία διάθεση αλλαγής αυτής της τάσης. 
Τα σταθεροποιητικά πακέτα τύπου ∆ΝΤ, που προσπαθούν να λύσουν τις ανισορροπίες 
περικόπτοντας τις δαπάνες για εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη, ή οι µεταρρυθµίσεις της 
γενικής κυβέρνησης, ένας ευφηµισµός για τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµόσιων υπηρεσιών, δεν 
µπορούν παρά να βελτιώσουν ελάχιστα την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας των χωρών 
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών.  
 
Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, ότι η απελευθέρωση και η απορρύθµιση θα βελτιώσουν την 
απόδοση της χώρας, επειδή οι πόροι θα διανεµηθούν πιο αποτελεσµατικά οδήγησε σε 
σοβαρές ανισορροπίες εξαιτίας της διαφοράς σε αποτελεσµατικότητα των δυτικών 
ανταγωνιστών.  Τα επακόλουθα κύµατα ιδιωτικοποιήσεων ήταν σε µεγάλο βαθµό ισοδύναµα 
µε το ξεπούληµα των δηµόσιων επιχειρήσεων των χωρών της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης στο ξένο κεφάλαιο µε συνέπεια τη δηµιουργία µιας δυαδικής οικονοµίας. Σε αυτή 
τη δυαδική δοµή οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ξένους παράγουν την µεγέθυνση, αλλά 
µεταφέρουν το εισόδηµά τους στο εξωτερικό (επαναπατρισµός των κερδών), ενώ οι εθνικές 
επιχειρήσεις παρουσιάζουν στασιµότητα και – λόγω των τεράστιων απωλειών σε µερίδιο 
αγοράς, εξαιτίας της συστηµικής αλλαγής - πολύ σοβαρές ανισορροπίες. Αυτός ο δυαδικός 
χαρακτήρας εξηγεί γιατί οι προϋπολογισµοί και τα ισοζυγία πληρωµών αυτών των χωρών 
επιδεινώνονται τη στιγµή που γνωρίζουν σχετικά µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και 
αύξηση των εξαγωγών. Η εισαγωγή ξένου κεφαλαίου σε αυτές τις χώρες µε τη µορφή των 
ξένων άµεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) έκανε εφικτή την εγκατάσταση διεθνώς ανταγωνιστικών 
εργοστασίων, που αύξησαν την απασχόληση  Οµως δεν υπάρχει µια απαραίτητα θετική 
συσχέτιση µεταξύ των ΞΑΕ και της οικονοµικής µεγέθυνσης.  
 
Παράδειγµα αυτών των προβληµάτων είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας. Η µαζική εισροή 
ΞΑΕ και επενδύσεων χαρτοφυλακίου προσέφερε προσωρινή µόνο λύση στις πληγές της 
Ουγγρικής οικονοµίας. Όταν η απόδοση των ξένων επιχειρήσεων, της ελεύθερης από 
δασµούς ζώνης, διαχωριστεί από την υπόλοιπη οικονοµία, τότε οι ανισορροπίες της 
Ουγγρικής οικονοµίας καθίστανται εµφανείς. Το ∆ιάγραµµα 1 δείχνει ότι όταν εξαιρεθεί το 
εµπορικό ισοζύγιο της ελεύθερης από δασµούς ζώνης, το εµπορικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας 
επιδεινώθηκε από τη συστηµική αλλαγή, µε ένα διάλειµµα που προκλήθηκε από το 
σταθεροποιητικό πακέτο του 1995.  Κατά µια έννοια, το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο της 
Ουγγρικής (µη ελεύθερης από δασµούς ζώνης) οικονοµίας µπορεί να εκληφθεί ως το 
αποτέλεσµα των απωλειών που υπέφερε η Ουγγαρία σε συνέχεια της απελευθέρωσης της 
αγοράς, της ιδιωτικοποίησης, της απορρύθµισης και της οικονοµικής πολιτικής που έχει 
ακολουθηθεί από την συστηµική αλλαγή και µετά. Οι ετήσιες απώλειες ανήλθαν σε 11 
δισεκατοµµύρια δολάρια το 2003, και όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1, αυξάνονται µε 
γρήγορο ρυθµό.  
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∆ιάγραµµα 1: Το Εµπορικό Ισοζύγιο της Ουγγαρίας
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Προβλήµατα στην Πολωνία. Αλλά ακόµα κι όταν η εξωτερική θέση δεν έχει επιδεινωθεί 
τόσο πολύ, η οικονοµική µεγέθυνση συνήθως δεν επιδρά θετικά στην κοινωνική ανάπτυξη 
των ΝΧΜ. Αυτό προκύπτει µε σαφήνεια στην περίπτωση της Πολωνίας , της µεγαλύτερης 
από αυτές τις χώρες, µε  την καλύτερη εξωτερική θέση. Κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων  χρόνων, η Πολωνία γνώρισε µια σηµαντική επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του 
ΑΕΠ από το 1.2% ετησίως το 2001 και το 2002 στο 4.1% το 2003-2005 και τουλάχιστον στο 
5% το 2006. Η πτώση κατά 14% στον ακαθάριστο σχηµατισµό κεφαλαίου το 2001-2002 
ακολουθήθηκε από µια αύξηση κατά 6.5% ετησίως τα τελευταία δύο χρόνια  και 11.4% στο 
πρώτο ήµισυ του 2006. Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς αύξησης της ανεργίας, που 
προσέγγισε το 20% το 2003, η τάση έχει τώρα αναστραφεί. Το ποσοστό αυτό έχει µειωθεί σε 
περίπου 15.5%, ως αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης της εσωτερικής ζήτησης εργασίας. 
Παράλληλα, έχει σηµειωθεί αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Επίσης, µε εξαίρεση 
ενός έτους, αµέσως µετά την ένταξη, ο πληθωρισµός παρέµεινε τόσο χαµηλός ώστε από το 
2003 η Πολωνία να κατατάσσεται µεταξύ των τριών χωρών της Ε.Ε. µε τις πιο σταθερές 
τιµές6.  
 
Η εξωτερική θέση της Πολωνίας είναι επίσης ευνοϊκή. Από το 2004 τα έσοδα από τις 
εξαγωγές σε Ευρώ αυξάνονται κατά περίπου 20% ετησίως. Το θετικό χάσµα µεταξύ 
εξαγωγών και εισαγωγών  είχε ως αποτέλεσµα µια αξιοσηµείωτη µείωση του ελλείµµατος 
του εµπορικού ισοζυγίου από 7.7 δισεκατοµµύρια Ευρώ το 2002 σε 2.2 δισεκατοµµύρια 
Ευρώ το 2005) και συνέβαλε στη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (από το 4.3% το 2004 στο 1.5% το 2005).   
 
Παρά την αύξηση της παραγωγής, όµως, τα έντονα κοινωνικά προβλήµατα παραµένουν. Το 
ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. Επίσης, το ποσοστό της 
µακροχρόνιας ανεργίας (για περισσότερο από 12 µήνες) παραµένει σταθερά πάνω από το 
10% και το ποσοστό της πολύ µακροχρόνιας ανεργίας (περισσότερο από 2 χρόνια) έχει 
αυξηθεί από 5% το 2004 σε 5.3% το 2005. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν την παγίωση της 

                                                 
6 Η περίπτωση της Πολωνίας επιβεβαιώνει  ότι κάτω από ευνοϊκές συνθήκες (ελλιπής χρησιµοποίηση της 
παραγωγικής δυναµικότητας και υψηλή ανεργία) η λογική επεκτατική νοµισµατική πολιτική δεν έχει 
αποτέλεσµα την αύξηση του πληθωρισµού, αλλά το αντίθετο: µια διέγερση του πληθωρισµού από την πλευρά 
της ζήτησης ανταµείβεται από ένα πλεόνασµα από το αντιπληθωριστικό ερέθισµα που προκύπτει από το φθίνον 
µοναδιαίο κόστος παραγωγής.      
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σύνθεσης των µακροχρόνια ανέργων. Τέλος, οι δηµόσιες δαπάνες για πολιτικές στην αγορά 
εργασίας είναι πολύ χαµηλές (κάτω από το 1% του ΑΕΠ) και η πολιτική επιδόµατος ανεργίας 
εξαιρετικά περιοριστική (µόλις το 1/8 µε 1/7 όλων των ανέργων  λαµβάνουν επίδοµα).  
 
Παράλληλα, οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται. Αυτό αντανακλάται στην επιπλέον 
ανασφάλεια της απασχόλησης  (ο αριθµός των προσωρινά απασχολούµενων έχει 
διπλασιαστεί από το 2002), την αυξηµένη αναλογία των εργαζοµένων µε χαµηλούς µισθούς, 
το µειωµένο λόγο του κατώτατου προς τον µέσο µισθό, και το πλήθος περιπτώσεων 
καταπάτησης των εργασιακών νόµων από τους εργοδότες. 
 
Η κατανοµή του εισοδήµατος παραµένει επίσης πολύ άνιση. Ο λόγος του εισοδήµατος που 
λαµβάνει το πλουσιότερο 5% του πληθυσµού προς από αυτό που λαµβάνει το φτωχότερο 5% 
ήταν 6.6 το 2005. Σχεδόν τα τρία-πέµπτα του πληθυσµού δεν έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης, το αποκαλούµενο κοινωνικά ελάχιστο. Περίπου το ένα-τρίτο ή το 18% του 
συνολικού πληθυσµού δαπανά λιγότερο από το ήµισυ της δαπάνης ενός µέσου νοικοκυριού 
και περίπου το ένα-πέµπτο ή το 12% του πληθυσµού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, που 
σηµαίνει ότι οι δαπάνες κατανάλωσης δεν επαρκούν  για την εξασφάλιση της βιολογικής τους 
ύπαρξης και της ψυχικής τους ανάπτυξης. Αυτό το ποσοστό ήταν 4.3% το 1996, ενώ έχει 
µέχρι σήµερα τριπλασιασθεί. Παρά αυτές τις εξόφθαλµες παθολογίες, η κοινωνική και 
οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης παραµένει εντυπωσιακά παθητική.  
 
1.4. Μη εκπλήρωση των δεσµεύσεων: Ανεπαρκής Περιβαλλοντική Προστασία 

 
Στα σηµαντικότερα πεδία που σχετίζονται µε τις απειλές για το περιβάλλον η κατάσταση παραµένει 
κρίσιµη, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στο εσωτερικό της Ε.Ε.. Αυτό ισχύει για τις κλιµατικές 
αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, την απώλεια της βιοποικιλίας, τη σπάνη 
των πόρων και την επιδείνωση των όρων κατοίκισης. 

 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της γενικής τάσης είναι οι εκποµπές αερίων που σχετίζονται 
µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Παρά τις διεθνείς δεσµεύσεις και την αυξανόµενη επίγνωση του 
προβλήµατος από τους Ευρωπαίους πολίτες, η Ε.Ε. µένει να προσεγγίσει µία ενεργό πολιτική, 
συνυφασµένη µε τους στόχους του Κιότο. 
 
∆ιάγραµµα 1: Οι συνολικές εκποµπές αερίων που σχετίζονται µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
για την Ε.Ε. των 15 σε σχέση µε τους στόχους του Κιότο 
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Η αισιοδοξία που εκφράζει η Επιτροπή της Ε.Ε. δε βασίζεται στις πραγµατικές εξελίξεις. Η θέση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πράσινο Βιβλίο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, 2005) ότι το 20% της 
σηµερινής ενεργειακής χρήσης στην Ε.Ε. θα µπορούσε να διατηρηθεί χωρίς κανένα κόστος, 
καλύπτοντας παράλληλα τις Ευρωπαϊκές ∆εσµεύσεις που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του 
Κιότο, είναι περισσότερο µία τοποθέτηση  για τις µεγάλες δυνατότητες εναλλακτικής στρατηγικής, 
παρά για τον προσανατολισµό της υφιστάµενης πολιτικής.  
 
1.5 Αυξανόµενες χρηµατοοικονοµικές εντάσεις- Προβλήµατα του Ευρωπαϊκού 
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος  
 
Η µη ικανοποιητική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ε.Ε. συνδέεται µε ένα περιβάλλον 
αυξανόµενων χρηµατοοικονοµικών κρίσεων, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι σπουδαιότεροι χρηµατοοικονοµικοί θεσµοί, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο και η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, ανησυχούν για το ενδεχόµενο εκδήλωσης 
χρηµατοοικονοµικών ανισορροπιών, που µπορεί να οδηγήσουν σε «επικίνδυνες» προσαρµογές, ή 
ακόµα και σε χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. ∆ιάφοροι παράγοντες συµβάλλουν στην εκδήλωση µιας 
τέτοιας κατάστασης και παρά τη δυσκολία ακριβών προβλέψεων, η λήψη µέτρων είναι αναγκαία. 
 
Κρίση του δολαρίου; Η κύρια πηγή της χρηµατοοικονοµικής αβεβαιότητας παραµένει το έλλειµµα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των Ηνωµένων Πολιτειών, το «αδύναµο» δολάριο και  το 
γεγονός ότι το τελευταίο µπορεί να υποστεί µία απότοµη και σηµαντική υποτίµηση.  Σε µια τέτοια 
περίπτωση, το αποτέλεσµα πιθανότατα θα ήταν µια µετατόπιση των κεφαλαίων από περιουσιακά 
στοιχεία αποτιµηµένα σε δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία αποτιµηµένα σε ευρώ, γεγονός το οποίο 
θα ανέβαζε την αξία του ευρώ σε µη βιώσιµο επίπεδο, µε δύο δυσµενείς συνέπειες. Πρώτον, 
ορισµένοι κλάδοι και ορισµένες χώρες στην Ευρωζώνη θα αντιµετώπιζαν δραστική µείωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και δεύτερον, η ανατίµηση του ευρώ θα διαστρέβλωνε τη σχέση µεταξύ 
του εν λόγω νοµίσµατος µε τα υπόλοιπα νοµίσµατα της Ε.Ε., το οποίο θα σήµανε απότοµη αύξηση 
του πληθωρισµού στη Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες και στα νέα κράτη µέλη.  
 
Τιµές των ακινήτων. Στο θέµα αυτό εκδηλώνονται ορισµένες ανησυχητικές τάσεις στην Ε.Ε..  Πιο 
συγκεκριµένα, ανησυχία προκαλούν η απότοµη αύξηση και τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των τιµών 
των ακινήτων στη Βρετανία και την Ισπανία. Το ίδιο το ∆ΝΤ πρόσφατα αναγνώρισε ότι η 
µετατόπιση προς ένα αγοραίο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, όπως έχει γίνει σε αυτές τις χώρες, 
καθιστά την οικονοµία τους πιο εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των τιµών των περιουσιακών 
στοιχείων7.  Είναι συνήθως αδύνατο να οριστεί µια γενική νοµισµατική πολιτική που να µπορεί να 
ελέγχει αυτές τις ανισορροπίες8.  Αντιθέτως, είναι αναγκαίες συγκεκριµένες παρεµβάσεις στον 
κλάδο των ακινήτων, προκειµένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και να περιοριστούν οι δυσµενείς 
συνέπειες στη διανοµή του εισοδήµατος από τον πληθωρισµό των τιµών των ακινήτων. Όµως η Ε.Ε. 
δεν λαµβάνει µέτρα αυτού του είδους. 
 
Κερδοφορία των τραπεζών. Ένα επιπλέον ανησυχητικό φαινόµενο στο χρηµατοοικονοµικό 
περιβάλλον είναι τα τεράστια κέρδη που αποκοµίζουν ορισµένες χρηµατοοικονοµικές οµάδες. Για 
παράδειγµα, οι µεγάλες τράπεζες της Βρετανίας (οι «Μεγάλες Πέντε») πραγµατοποίησαν τεράστια 
κέρδη το τελευταίο χρηµατοοικονοµικό έτος: 33,5 εκατοµµύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί στο 
                                                 
7 IMF Economic Outlook, Σεπτέµβριος 2006. 
8 Μολονότι οι τιµές των περιουσιακών στοιχείων είναι µε βεβαιότητα ένας παράγοντας που καθορίζει τη νοµισµατικά 
πολιτική, µερικές από τις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα αυτήν περίοδο για τη χρήση νοµισµατικής πολιτικής για 
την αντιµετώπιση του πληθωρισµού που προέρχεται από τις τιµές των ακινήτων, προτείνουν επιστροφή στα 
καταστροφικά νοµισµατικά πειράµατα του 1980 
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2,7% του ΑΕΠ της Βρετανίας. Προφανώς όλα αυτά τα κέρδη δε δηµιουργήθηκαν στη Βρετανία (θα 
αντιπροσώπευαν 460 λίρες για καθένα από τα 25 εκατοµµύρια των νοικοκυριών9), ούτε µπορούν να 
εξηγηθούν µε όρους αποτελεσµατικότητας.  Οφείλονται στη ισχύ των τραπεζών στην αγορά και 
ιδιαίτερα σε ταχέως αναπτυσσόµενους τοµείς10. Αυτά τα  αδικαιολόγητα κέρδη είναι επίσης η 
βασική αιτία του πληθωρισµού, που συνδέεται µε τις υψηλές αµοιβές των ηγετικών στελεχών στο 
χρηµατοοικονοµικό τοµέα, στοιχείο το οποίο κοινωνικά διαιρεί  και οικονοµικά αποτελεί σπατάλη. 
Λαµβάνοντας υπόψη την απροθυµία να αλλάξουν τράπεζα, που χαρακτηρίζει του Ευρωπαίους,   
µάταια επιδιώκεται ο ανταγωνισµός προκειµένου να χαλιναγωγηθεί η εκµετάλλευση. Αυτό το οποίο 
χρειάζεται βραχυχρόνια είναι η φορολόγηση των κερδών των τραπεζών και µακροχρόνια ένας  
αυστηρότερος κανονισµός για τις εµπορικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες.  
 
Αντισταθµιστικά Κεφάλαια (Hedge Funds). Ανησυχητική επίσης κρίνεται η συνεχιζόµενη 
επέκταση των εργασιών των εταιριών κάλυψης κινδύνων (hedge funds), παρά την πρόσφατη 
επιβράδυνσή της. Οι οργανισµοί αυτοί είναι σκόπιµα ασαφείς προκειµένου να µην 
προειδοποιούν τους υπόλοιπους επενδυτές ως προς τις στρατηγικές τους, γεγονός το οποίο 
προκαλεί προβλήµατα στη σταθερότητα και στη λειτουργία της αγοράς. Είναι γνωστό ότι οι 
εταιρίες διαχείρισης αντισταθµιστικών κεφαλαίων αναλαµβάνουν κυρίως κερδοσκοπικές 
επενδυτικές θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων βραχυπρόθεσµων θέσεων σε συγκεκριµένα 
περιουσιακά στοιχεία που µπορεί να οδηγήσουν σε απεριόριστες ζηµίες, καθώς και 
επενδυτικών θέσεων υψηλού δανεισµού που εµπεριέχουν σχετικά υψηλό κίνδυνο αθέτησης 
των υποχρεώσεών τους σε περίπτωση αποτυχίας. Επιπλέον, επενδύουν σε µία ευρεία 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούν τις οργανωµένες αγορές χρεογράφων. Η 
δυνατότητα ρευστοποίησης είναι περιορισµένη σε ορισµένες από αυτές τις µη ρυθµισµένες 
αγορές και µπορεί να διακοπεί µετά από ένα σοκ, αφήνοντας τους επενδυτές µε αδιάθετα 
περιουσιακά στοιχεία. Κατά συνέπεια οι εταιρίες διαχείρισης αντισταθµιστικών κεφαλαίων 
πρέπει να υποχρεώνονται να παρέχουν πλήρεις και συχνές αναφορές στις αρµόδιες αρχές των 
επενδυτικών θέσεων που αναλαµβάνουν11. Οι εταιρίες αντισταθµιστικών κεφαλαίων έχουν 
πρόσφατα –σε απάντηση στις πτωτικές αποδόσεις κερδοσκοπίας- υιοθετήσει µία νέα και όχι 
λιγότερο επιζήµια στρατηγική: είτε µόνες είτε σε συνεργασία µε άλλες εταιρίες 
αντισταθµιστικών κεφαλαίων αναπτύσσουν έντονο «µετοχικό ακτιβισµό» µε την πρόθεση να 
ανεβάσουν τις τιµές των µετοχών και να ενισχύσουν τις πληρωµές υψηλών µερισµάτων. 
Αυτού του είδους η συµπεριφορά έχει καταστροφική  επίδραση στους παραδοσιακούς 
θεσµικούς επενδυτές, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο ασκούν ανάλογες βραχυπρόθεσµες 
πιέσεις στις διοικήσεις των εταιριών, στις οποίες έχουν επενδύσει τις εισφορές των 
συνταξιοδοτικών ταµείων και των ασφαλιστικών εταιριών. Το γεγονός αυτό όχι µόνο έχει 
αρνητικές συνέπειες για το µελλοντικό εισόδηµα των συνταξιούχων, αλλά επίσης άµεσες και 
περισσότερο επιζήµιες συνέπειες  για τους εργαζοµένους των εταιριών, που υφίστανται αυτού 
του είδους την αυξηµένη πίεση. 
 
2. Πενιχρά αποτελέσµατα και αυξανόµενη κριτική – Οικονοµικές και κοινωνικές 
πολιτικές  
 
 2.1. Υψηλότερα επιτόκια και σφικτότεροι  κρατικοί προϋπολογισµοί -  Το σκεπτικό του 
µακροοικονοµικού περιορισµού 
 

                                                 
9 Motley Fool website 
10 Η δύναµη που έχουν στην αγορά οι πέντε µεγάλες τράπεζες της Βρετανίας επιβεβαιώθηκε µε εκτενή τρόπο το δελτίο 
της Cruikshank ( HM Treasury, Review of Banking Services in the UK, 2000) 
11 Για µία πλήρη έρευνα, "Hedge Funds: developments and policy implications", ECB Monthly Bulletin, January 
2006. 
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Όσον αφορά στη µακροοικονοµική πολιτική, τίποτα πραγµατικά καινούριο δεν σηµειώθηκε 
το προηγούµενο έτος, παρά το γεγονός ότι η πρόκληση ήταν να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η συγκρατηµένη ανάκαµψη της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, ώστε να µετατραπεί σε 
διατηρήσιµη και συνεχή ανάπτυξη. Αυτό δε συνέβη. Αντίθετα, οι ενδείξεις είναι στην 
αντίθετη κατεύθυνση.  Η ευρωπαϊκή οικονοµία έχει καταστεί περισσότερο ευάλωτη στην 
επερχόµενη παγκόσµια επιβράδυνση της παραγωγής και στην αυξανόµενη 
χρηµατοοικονοµική αστάθεια.  
 
Η νοµισµατική πολιτική συνεχίστηκε, ισχυροποιώντας την αντιπαραγωγική πορεία του 
νοµισµατικού περιορισµού. Παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προβλέπει 
άνοδο του πληθωρισµού, ενώ οι εξελίξεις στους µισθούς είναι ακόµη και κατά την εκτίµηση 
των νοµισµατικών αρχών αρκετά µετριοπαθής, το βασικό επιτόκιο ανέβηκε σε δύο διαδοχικές 
προσπάθειες αποφυγής κάθε πιθανού είδους πληθωριστικών προσδοκιών. Μια τέτοια κίνηση, 
βεβαίως, δεν συνέβαλε στη διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης στις µεγαλύτερες και 
ταυτόχρονα ασθενέστερες οικονοµίες της Γερµανίας και της Γαλλίας. Επίσης έθεσε τέλος 
στην ανάκαµψη του κατασκευαστικού τοµέα σε χώρες όπως η Γερµανία, όπου ήταν σε 
µεγάλη κρίση για πολλά χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των επιτοκίων επιδείνωσε 
χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα εντάσεις σε χώρες όπως η Ισπανία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, στις οποίες παρατηρείται κερδοσκοπική άνοδος της ζήτησης στον στεγαστικό 
τοµέα. Η αύξηση των επιτοκίων επιδρά έντονα σε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 
υψηλού δανεισµού και έτσι συµβάλει σε παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές εντάσεις, µε 
αποτέλεσµα την έκρηξη της κερδοσκοπικής φούσκας, γεγονός το οποίο µπορεί να έχει 
ευρείες και επιζήµιες µεταδοτικές συνέπειες. Η άνοδος των επιτοκίων χωρίς παράλληλα να 
ληφθούν µέτρα για την αποτροπή τυχόν χρηµατοοικονοµικής κρίσης είναι επικίνδυνη και 
αντιπαραγωγική.  
 
Όσον αφορά στις δηµοσιονοµικές πολιτικές, καµία αλλαγή βεβαίως δεν έχει συντελεστεί.  
Αντίθετα, η κυρίαρχη κατεύθυνση έχει ενισχυθεί. Αυτό µπορεί καλά να παρατηρηθεί στην 
τροποποιηµένη εκδοχή του Συµφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας (ΣΣΑ). Τα προηγούµενα 
χρόνια το όργανο αυτό του δηµοσιονοµικού φονταµενταλισµού  ή δογµατικού 
συντηρητισµού παραµερίστηκε, ενώ ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής έφτασε στο σηµείο να 
το αποκαλέσει ένα «ηλίθιο» Σύµφωνο. Αυτή η σχετική περιφρόνηση συνέπεσε µε την 
περίοδο κατά την οποία η Γερµανία παραβίασε τις διατάξεις του ΣΣΑ αναφορικά µε το 
δηµόσιο έλλειµµα και απέτρεψε την λήψη µέτρων εναντίον της. Τώρα που η Γερµανία 
επανήλθε στην προκαθορισµένη δηµοσιονοµική τροχιά, ενισχύθηκε το κύρος του ΣΣΑ και 
τονίσθηκε ξανά η σηµασία των ισοσκελισµένων κρατικών προϋπολογισµών. Από την πλευρά 
των εσόδων, ο φορολογικός ανταγωνισµός συνεχίζεται και θα οδηγήσει σε καταστροφικές 
επιδράσεις στους κρατικούς προϋπολογισµούς µε το τέλος της παρούσας περιόδου ραγδαίας 
αύξησης των εταιρικών κερδών. Σε επίπεδο Ε.Ε., οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
για έναν πιο ισχνό Κοινοτικό προϋπολογισµό για την περίοδο 2007-2013 θα εµποδίσουν 
περαιτέρω την προσπάθεια για την αντιµετώπιση των πιεστικών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
 
2.2. 'Bolkestein' σε νέα µορφή – Το σκεπτικό της απορρύθµισης στην νέα οδηγία για τις 
υπηρεσίες  
Ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα της Ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής τα τελευταία 
δύο έτη ήταν το προσχέδιο της οδηγίας για τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά». Το κύριο 
σηµείο της διαµάχης ήταν η αρχή της «χώρας προέλευσης», η οποία προβλέπει ότι κάθε 
εταιρία εγγεγραµµένη ως προµηθευτής υπηρεσιών σε µία χώρα της Ε.Ε. µπορεί να παράσχει 
υπηρεσίες σε όλες τις χώρες µέλη µε βάση τους κανόνες της χώρας στην οποία εδρεύει. Το 
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Φεβρουάριο του 2006, σχεδόν 100.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν από τις εργατικές ενώσεις 
και τα κοινωνικά κινήµατα σε όλη την Ευρώπη και συµµετείχαν σε µεγάλες διαδηλώσεις 
κατά των καταστροφικών συνεπειών που συνεπάγονταν αυτή η κατεύθυνση για τους 
κοινωνικούς θεσµούς και επιτεύγµατα. Η µαζική αυτή πίεση από ένα Ευρωπαϊκό κίνηµα 
διαµαρτυρίας είχε ως αποτέλεσµα ορισµένες αλλαγές στο αρχικό κείµενο. Ορισµένοι τοµείς 
υπηρεσιών αποκλείστηκαν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας –για παράδειγµα οι 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, οι λιµενικές και µεταφορικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
ασφάλειας, οι υπηρεσίες των πρακτορείων εύρεσης προσωρινής εργασίας, οι υπηρεσίες 
υγείας και ορισµένες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η κοινωνική στέγαση, η επιµέλεια των 
παιδιών και υπηρεσίες για οικογένειες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Τα άρθρα του 
προσχεδίου της οδηγίας που αφορούσαν στις υπηρεσίες υγείας, µεταφορά ασθενών σε όλη 
την Ε.Ε. και σε συγκεκριµένους όρους εγκατάστασης εργαζοµένων αποσύρθηκαν. Κατά 
συνέπεια υπήρξαν κάποια επιτεύγµατα σε σύγκριση µε το αρχικό προσχέδιο του πρώην 
Επιτρόπου Frits Bolkestein. 
 
Τον Νοέµβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Κοινή Θέση του 
Συµβουλίου πάνω στην Οδηγία για τις Υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. Κατά 
συνέπεια η Οδηγία µπορεί να τεθεί σε ισχύ. Τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. ισχυρίζονται ότι 
πλέον µια «ισόρροπη συµβιβαστική λύση» έχει επιτευχθεί, η οποία παρά το ότι από την µια 
πλευρά ανοίγει την αγορά υπηρεσιών σε όλη την Ε.Ε., την ίδια στιγµή διασφαλίζει και 
ισχυροποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Κατά την άποψή µας αυτό δεν ισχύει. Η 
οδηγία Bolkestein δεν έχει εξουδετερωθεί, καθώς κυριάρχησε το µεγαλύτερο µέρος της 
στρατηγικής σηµασίας του αρχικού προσχεδίου της. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν 
σε αυτήν την εκτίµηση.  
 
Η αρχή της χώρας προέλευσης. Είναι αλήθεια ότι ο όρος «αρχή της χώρας προέλευσης» έχει 
διαγραφεί από το κείµενο της οδηγίας. Αντ’ αυτού, το Άρθρο 16 της οδηγίας πλέον 
αναγράφει ότι «το κράτος µέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία θα εξασφαλίσει ελεύθερη 
πρόσβαση και ελεύθερη άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών µέσα στα όρια του». 
Στις µεταγενέστερες διατάξεις γίνεται εµφανές ότι η αλλαγή των λέξεων δεν οδήγησε σε 
αλλαγή του περιεχοµένου και ότι το πνεύµα φιλελευθεροποίησης και απορρύθµισης είναι 
ακόµη στο επίκεντρο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Υποχρεώνει τα κράτη µέλη να 
αποσύρουν άµεσα τριάντα-µια και να υποβάλουν σε κριτική αξιολόγηση επιπλέον εξήντα 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, τις οποίες τα κράτη µέλη απαιτούν από τους προµηθευτές 
υπηρεσιών άλλων κρατών µελών να ικανοποιούν – και να υποβάλουν συχνές αναφορές 
συµµόρφωσης. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 14 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, τα 
κράτη µέλη δεν θα µπορούν στο µέλλον να προσδιορίσουν τον τρόπο σύστασης. ∆εν µπορούν 
πλέον να απαιτήσουν ο προµηθευτής υπηρεσιών να λειτουργεί για ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα στην περιοχή τους, ούτε να είναι εγγεγραµµένος. Επιπλέον δεν θα είναι πλέον 
δυνατό να εµποδίσουν τις συχνά καθαρά τυπικές πολλαπλές εγγραφές. Με αυτές τις 
απαγορεύσεις η Οδηγία δηµιουργεί ένα κίνητρο για τους προµηθευτές υπηρεσιών να 
εκµεταλλευτούν τα διαφορετικά κανονιστικά πρότυπα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέσα από τη µετεγκατάστασή τους. Αυτό εξυπηρετεί τόσο τη φοροδιαφυγή όσο και 
την παράκαµψη των αυστηρότερων κανονισµών για το περιβάλλον, την εργασία και την 
υγεία, καθώς και την παράκαµψη των απαιτούµενων προϋποθέσεων και των συλλογικών 
συµβάσεων στην πρότερη χώρα προέλευσης. 
 
Εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Ως αποτέλεσµα του επικριτικού διαλόγου 
και της κοινωνικής διαµαρτυρίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απαιτήσει κατά την πρώτη 
ανάγνωση του προσχεδίου της οδηγίας να εξαιρεθούν ορισµένοι τοµείς από το πεδίο 
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εφαρµογής της. Πολλές από τις απαιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί από τη Κοινή Θέση του 
Συµβουλίου, ενώ άλλες έχουν µετριαστεί σε σηµαντικό βαθµό.  
- Το Κοινοβούλιο ήθελε να εξαιρέσει όλες «τις υπηρεσίες που προσβλέπουν σε ένα στόχο 
κοινωνικής ευηµερίας» - ανάµεσα στις οποίες είναι οι εκπαιδευτικές, οι πολιτιστικές και οι 
κοινωνικές υπηρεσίες. Πλέον εξαιρούνται µόνο η «κοινωνική στέγαση, η επιµέλεια των 
παιδιών και οι υπηρεσίες για οικογένειες και άτοµα που βρίσκονται µόνιµα ή προσωρινά σε 
ανάγκη» - µε την προϋπόθεση ότι παρέχονται από «το Κράτος, από προµηθευτές 
εξουσιοδοτούµενους από το Κράτος ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις αναγνωρισµένες ως 
τέτοιες από το Κράτος»  
- Το Κοινοβούλιο απαίτησε οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας. Πλέον µόνο µη-οικονοµικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος 
εξαιρούνται. Η οδηγία δίνει έµφαση στην αρχή της ανταµοιβής ως της βάσης για έναν ορισµό 
του τι συνιστά µία υπηρεσία. Κατά συνέπεια όλες οι εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές 
υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αµοιβής –όπως επίσης και εκείνες που πληρώνονται για 
µεταβιβάσεις και αντιµισθία και όχι «κατά ανάγκη πληρωτέες από δηµόσιους πόρους» -
µπορεί να ανήκουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, εφόσον δεν έχουν ρητά εξαιρεθεί από 
αυτήν12. 
- Η εξαίρεση του εργατικού δικαίου από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας έχει επίσης 
µετριαστεί σε σηµαντικό βαθµό. 
- Ενώ τα άρθρα του αρχικού προσχεδίου της οδηγίας γνωστής και ως «Bolkenstein» σχετικά 
µε την εγκατάσταση των εργαζοµένων και την υγειονοµική περίθαλψη έχουν διαγραφεί από 
την οδηγία, η Επιτροπή έχει απλά µεταφέρει όλα αυτά τα ζητήµατα σε άλλα πεδία. Έχει 
κοινοποιήσει τον «Προσανατολισµό πάνω στην εγκατάσταση των εργαζοµένων στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών», µε τον οποίο απαιτεί από τα κράτη µέλη να καταργήσουν 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες που τοποθετούν 
εργαζοµένους σε άλλα κράτη µέλη. Σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη, η Επιτροπή έχει 
ανακοινώσει τη δηµιουργία προσχεδίου για µία ειδική οδηγία που να εκτείνεται πέρα από τα 
ζητήµατα που καλύπτονται από το αρχικό προσχέδιο του «Bolkenstein». 
 
Στενά περιθώρια για εξαιρέσεις. Τα κράτη µέλη είναι κατά αρχήν υποχρεωµένα να 
εξαιρέσουν συγκεκριµένες υπηρεσίες από την οδηγία για λόγους δηµόσιας πολιτικής ή 
δηµόσιας ασφάλειας ή για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Αλλά τα 
περιθώρια για τέτοιες εξαιρέσεις είναι τόσο στενά, καθώς πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της 
µη-διάκρισης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Το περιεχόµενο αυτών των 
προϋποθέσεων παραµένει ουσιαστικά αδιευκρίνιστο. 
 
Μεγάλα περιθώρια για το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ). Αναµένεται 
ότι, όσο η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών µεγαλώνει, θα εµφανιστούν πολυάριθµες 
υποθέσεις στο ∆ΕΚ, που θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο οι προϋποθέσεις ενός κράτους 
µέλους έναντι προµηθευτών υπηρεσιών από άλλα κράτη µέλη ικανοποιούν τα νοµικά 
κριτήρια. Το ∆ικαστήριο θα χρειαστεί ολοένα και περισσότερο να αποφασίζει κατά πόσο µία 
διάταξη είναι πραγµατικά «αναγκαία» για να επιτύχει τους δεδηλωµένους στόχους. Είναι 
επίφοβο ότι οι αποφάσεις του ∆ΕΚ θα συµβάλουν στην άσκηση σηµαντικά µεγαλύτερης 

                                                 
12 Στην κοινοποίησή της αναφορικά µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υιοθετεί την άποψη ότι σχεδόν όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι «οικονοµικής φύσης», καθώς 
παρέχονται ως επί το πλείστον επί αµοιβής. Μετά την απελευθέρωση ενός µεγάλου εύρους υπηρεσιών γενικού 
οικονοµικού ενδιαφέροντος (όπως για παράδειγµα οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι 
σιδηροδροµικές µεταφορές, ο ηλεκτρισµός και το αέριο κλπ), η Οδηγία για τις Υπηρεσίες τώρα στρώνει το 
δρόµο για την απελευθέρωση πολλών από των εναποµεινάντων υπηρεσιών γενικού συµφέροντος. 
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πίεσης πάνω στα κράτη µέλη για απορρύθµιση, από τη στιγµή που το ίδιο φηµίζεται για τις 
αποφάσεις του υπέρ της απελευθέρωσης. Με την έννοια αυτή, το «σκεπτικό του Bolkenstein» 
εξακολουθεί να αποτελεί την κατευθυντήρια γραµµή της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. 
 
2.3. Χρήσιµη αποτίµηση της κατάστασης αλλά άτολµες πολιτικές – Ενδοιασµοί στην 
καταπολέµηση της φτώχειας 
 
Παρά το ότι η φτώχεια και ο αποκλεισµός έχουν εκτεταµένα αποκαλυφθεί, δηµοσιοποιηθεί 
και αναγνωρισθεί ως κύρια προβλήµατα για έναν αυξανόµενο αριθµό ατόµων στην Ε.Ε., οι 
πρακτικές και αποτελεσµατικές πολιτικές ενέργειες είναι σπάνιες, σχεδόν απούσες. Η 
κοινωνική πολιτική στο επίπεδο της Ε.Ε. παραµένει υποταγµένη σε οικονοµικές πολιτικές, οι 
οποίες δηµιουργούν αντί να µειώνουν την ανεργία και επιδεινώνουν αντί να εξοµαλύνουν την 
κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη. Το να τίθενται στο επίκεντρο οι οικονοµικές και 
δηµοσιονοµικές «ανάγκες» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συµβάλλει στη 
διάλυση των Ευρωπαϊκών συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και σε µία προς τα κάτω 
σύγκλιση των κοινωνικών συνθηκών µέσα στην Ε.Ε.. Το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
δεν διατίθενται οικονοµικοί πόροι για τη βελτίωση των κοινωνικών δικτύων ασφαλείας σε 
χώρες µε χαµηλό εισόδηµα αποτελεί πρόσθετο εµπόδιο στην αποτελεσµατική καταπολέµηση 
της φτώχειας. 
 
Η εφαρµογή της «Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού» (ΑΜΣ) από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
της Λισσαβόνας το 2000 σε ορισµένους τοµείς, όπως η απασχόληση, η κοινωνική προστασία 
και η κοινωνική ενσωµάτωση επιτρέπει τόσο στα κράτη µέλη, όσο και στην Επιτροπή να 
διαµορφώσουν πολιτικές θέσεις και να αναπτύξουν προτάσεις σε ζητήµατα πολιτικής ακόµη 
και χωρίς επίσηµη ευρωπαϊκή αρµοδιότητα.  Από την άλλη πλευρά, η ΑΜΣ δηµιουργήθηκε 
ως όργανο ήπιας πολιτικής, που αποσκοπεί σε µία διαδικασία γνωριµίας µεταξύ των κρατών 
µελών. Σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι στόχοι 
πολιτικής που συµφωνούνται κατά τη διάρκεια του ΑΜΣ δεν είναι δεσµευτικοί και δεν 
υπάρχει µηχανισµός κυρώσεων σε περίπτωση που οι κοινοί στόχοι δεν επιτευχθούν σε εθνικό 
επίπεδο. Κατά συνέπεια, δεν είναι απορίας άξιο το ότι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης των κρατών 
µελών της Ε.Ε. έχουν εµφανή στοιχεία ενός «κενού εφαρµογής ανάµεσα στο τι συµφωνούν οι 
χώρες στους κοινούς τους στόχους και στην προσπάθεια λήψης µέτρων πολιτικής για την 
εφαρµογή τους» 13. 
 
Παρά το ότι η Ε.Ε. έκανε ένα καθοριστικό βήµα τοποθετώντας το θέµα της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στην πολιτική της ατζέντα, στην πράξη τα κοινά επιτεύγµατα σχετίζονται 
µοναχά µε την βελτίωση των στατιστικών δεδοµένων ως προς το µέγεθος της φτώχειας –τα 
οποία επικεντρώνονται στην εισοδηµατική φτώχεια αποκλειστικά και δεν περιλαµβάνουν 
πληροφορίες σχετικά µε άλλες µορφές στέρησης – και την εισαγωγή της διαδικασίας 
εκµάθησης του ενός κράτους µέλους από το άλλο µέσα στο πλαίσιο της ΑΜΣ. ∆εν έχει 
ακόµη επιτευχθεί µία βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης του ευρωπαϊκού πληθυσµού. 
Αντίθετα, τέσσερα χρόνια µετά την εισαγωγή της κοινωνικής ενσωµάτωσης ως ενός από τους 
νέους στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε. µετά το 2000, τα επίπεδα φτώχειας έχουν αυξηθεί. 
 
2.4. Επίθεση στα κατώτατα όρια εργασιακής προστασίας - Η έννοια της αντι-
µεταρρύθµισης στο  προσχέδιο για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον εργάσιµο χρόνο  
 

Το Σεπτέµβριο του 2004,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε, για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Ε.Ε., µια προσπάθεια να καταργήσει τα κατώτατα όρια εργασιακής προστασίας, που επί του 
                                                 
13 European Commission, Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006, p. 10. 
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παρόντος ισχύουν. Παρουσίασε µια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας του 1993 
σχετικά µε τον εργάσιµο χρόνο. Η οδηγία αυτή περιορίζει το µέγιστο εβδοµαδιαίο εργάσιµο 
χρόνο στις 48 ώρες κατά µέσο όρο, συµπεριλαµβανοµένων και των υπερωριών (το µέτρο 
αυτό συµφωνήθηκε αρχικά σε διεθνές επίπεδο από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας το 1919, 
δηλαδή πριν από 87 χρόνια!). Το όριο αυτό ποτέ δεν ίσχυσε στην Ε.Ε. Στην πραγµατικότητα, 
ο εργάσιµος χρόνος σε εβδοµαδιαία βάση είναι πολύ λιγότερος. Το 2005 ήταν περίπου 38 
ώρες στην Ε.Ε.-25, 33 ώρες για τις γυναίκες και 42 ώρες για τους άνδρες. Οι ώρες αυτές 
υπολείπονται του µέγιστου επιτρεπόµενου από την οδηγία ορίου του 48-ωρου.   
 
Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία εκφράζει τις ισχυρές οµάδες συµφερόντων των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων δεν επιτίθεται ευθέως στο 48-ωρο, παρά κάνει µια 
έµµεση προσέγγιση µε το ίδιο τελικό αποτέλεσµα. Από τη µία πλευρά, ζητά µεγαλύτερη 
ευελιξία και από την άλλη, εισάγει ένα νέο ορισµό για το δαπανώµενο χρόνο «σε αναµονή 
κλήσης από τον εργοδότη». 
 
 
Ευελιξία. Η ισχύουσα οδηγία ήδη προβλέπει αρκετή ευελιξία. Εντούτοις οι εργοδότες, οι 
κυβερνήσεις και η Επιτροπή ζητούν ακόµα περισσότερη. Η οδηγία ορίζει ως κανόνα ότι ο 
µέσος εβδοµαδιαίος εργάσιµος χρόνος θα υπολογίζεται µε βάση µια τετράµηνη περίοδο 
αναφοράς. Έτσι, ο πραγµατικός εργάσιµος χρόνος κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας µπορεί 
να επεκταθεί σε 78 ώρες και κάτω από ορισµένες συνθήκες ακόµη και σε 89 ώρες.  Η 
περίοδος αναφοράς µπορεί επίσης να επεκταθεί στους 12 µήνες µέσω συλλογικών 
συµβάσεων. Η Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησαν να 
θεσµοθετήσουν τη 12µηνη αυτή περίοδο και µέσω της εθνικής νοµοθεσίας ή κυβερνητικών 
κανονισµών. Αυτό θα διεύρυνε τη δυνατότητα για περισσότερες και πιο άτακτες ώρες 
εργασίας, κάτι που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των επιχειρήσεων. Οι εργοδότες θα 
µπορούσαν να ακυρώσουν τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις σχετικά µε τον εργάσιµο 
χρόνο υπολογισµένο σε ετήσια βάση και να υιοθετήσουν τις (πιθανώς χειρότερες) εργασιακές 
συνθήκες που επιτρέπουν οι νέοι νόµοι και κανόνες.  
 
∆απανώµενος χρόνος «σε αναµονή κλήσης από τον εργοδότη» - Τα θεσµικά όργανα της 
Ε.Ε. θέλουν επίσης να απαλλαγούν από το σαφή νόµο που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο το 2000 και αναφέρει ρητά ότι ο χρόνος «σε αναµονή κλήσης από τον εργοδότη». 
στο χώρο εργασίας υπολογίζεται πλήρως ως χρόνος εργασίας και ότι οι αµειβόµενες 
υπερωρίες πρέπει να υπολογίζονται αµέσως µετά τη συνολική διάρκεια του εργάσιµου και 
του  χρόνου αυτού. Το Συµβούλιο ήδη κατέληξε ότι µια διάκριση «ενεργών» και «µη-
ενεργών» τµηµάτων του χρόνου «σε αναµονή κλήσης από τον εργοδότη» πρέπει να 
συµπεριληφθεί στην οδηγία. Η δεύτερη κατηγορία δε θα νοείται ως εργάσιµος χρόνος και 
µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σ’ αυτόν µερικώς ή και καθόλου. Αυτό δεν αντίκειται µόνο 
στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου αλλά και στην ισχύουσα νοµοθεσία της Ε.Ε., 
για παράδειγµα στην οδηγία 2002/15/ΕC για τη ρύθµιση του εργασιακού χρόνου των οδηγών 
στον κλάδο των µεταφορών. Πρόκειται για µια επίθεση σε χιλιάδες εργαζοµένους στον κλάδο 
της υγείας ή των υπηρεσιών άµεσης ανάγκης που ήλπιζαν ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου θα παρείχαν τη βάση για τον περιορισµό των αθροιστικών περιόδων εργάσιµου 
και  χρόνου «σε αναµονή κλήσης από τον εργοδότη». Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και η 
πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται να τηρούν τη νοµολογία του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου µόνο όταν προωθεί τις πολιτικές φιλελευθεροποίησης, όπως 
γίνεται σαφές από το πώς προσεγγίζουν την οδηγία. 
 
∆υνατότητα εξαίρεσης. Παρότι υπάρχει ευρεία συναίνεση ανάµεσα στο Συµβούλιο, το 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή γύρω από τα ζητήµατα της ευελιξίας και του χρόνου «σε 
αναµονή κλήσης από τον εργοδότη», διαφωνία επικρατεί πάνω σε ένα άλλο σηµαντικό 
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ζήτηµα: την δυνατότητα εξαίρεσης από το µέγιστο εβδοµαδιαίο εργάσιµο χρόνο. Η ισχύουσα 
οδηγία επιτρέπει για παράδειγµα ατοµικές εξαιρέσεις µε τη µορφή «οικειοθελών» γραπτών 
δηλώσεων. Οι εργοδότες µπορούν να συµφωνήσουν να απορρίψουν την ελάχιστη προστασία 
της οδηγίας που περιορίζει το µέγιστο µέσο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας σε 48 ώρες και να 
υιοθετήσουν ένα καθεστώς παρατεταµένης εργάσιµης εβδοµάδας, που οι ίδιοι θα προτείνουν. 
Βασισµένη σε µια σειρά εµπειρικών µελετών, ακόµα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί 
ειδικά τη Βρετανία ότι κάνει κατάχρηση της δυνατότητας εξαίρεσης, ώστε να επιτρέψει στους 
εργοδότες να θεσµοθετήσουν µια εργάσιµη εβδοµάδα µε περισσότερες από 60 ώρες. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εγκαταλειφθεί σταδιακά η ρήτρα της δυνατότητας 
εξαίρεσης, µετά από περίοδο 36 µηνών από την ηµέρα ισχύος της τροποποιηµένης οδηγίας 
για τον εργάσιµο χρόνο. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των χωρών µελών - π.χ. η Αυστρία, η 
Γερµανία, η Βρετανία και τα κράτη µέλη της Ανατολικής Ευρώπης - ευνοούν τη συνέχιση της 
δυνατότητας εξαίρεσης, οι περισσότερες χωρίς περιορισµούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
Φινλανδική προεδρία της Ε.Ε. και άλλα κράτη-µέλη πρότειναν ορισµένους περιορισµούς µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της δυνατότητας εξαίρεσης, ως γενικού εργαλείου για την παρέκκλιση 
από το πρότυπο της οδηγίας. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα 
απαίτησαν την κατάργηση της συγκεκριµένης ρήτρας. 
 
 
Καµιά από τις παραπάνω προτάσεις δε συγκέντρωσε επαρκή πλειοψηφία στην πρόσφατη 
συνάντηση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Εφόσον η επικείµενη Γερµανική 
προεδρία δε προτίθεται να κινήσει το θέµα, η αρχικώς σχεδιαζόµενη δυσµενής αναθεώρηση 
της οδηγίας για τον εργασιακό χρόνο αναβάλλεται, τουλάχιστον για κάποιο διάστηµα. ∆ίνεται 
έτσι ο ζωτικός χώρος και χρόνος στα συνδικάτα και στα κοινωνικά κινήµατα να 
συγκροτήσουν την αντεπίθεσή τους για µια προοδευτική αναθεώρηση της οδηγίας.  
 

2.5. Ασφάλεια µέσω του στρατού και πίσω στην πυρηνική ενέργεια – Ισχύς και 
περιβαλλοντολογική ανευθυνότητα στην ενεργειακή πολιτική 
Εστίαση στο πετρέλαιο. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αντιπαραθέσεις για την ενεργειακή 
πολιτική έχουν παραµείνει εστιασµένες στην φθηνή παροχή πετρελαίου από το εξωτερικό -  
επιλογή µη βιώσιµη µπροστά στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου - και γενικά 
περιορίζονται στο ζήτηµα του (Ρωσικού) φυσικού αερίου ως εναλλακτική ενεργειακή πηγή. 
∆εν αποτελεί έκπληξη ότι αυτός ο προσανατολισµός έχει οδηγήσει εκ νέου σε έµφαση στην 
προβολή της στρατιωτικής ισχύος και στον έλεγχο των πιο σηµαντικών πετρελαιοπαραγωγών 
χωρών.  Οµοίως, η προσπάθεια της πυρηνικής βιοµηχανίας να επιτύχει την στροφή στην 
πυρηνική ενέργεια ως διέξοδο στην κλιµατολογική αλλαγή από τους ρύπους του CO2, δεν έχε 
απορριφθεί τελείως από την ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία συνεχίζει να επιδοτεί την ανάπτυξή 
της.  

Βιώσιµη ενεργειακή πολιτική. Οι απόπειρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσδιοριστεί 
µια βιώσιµη Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχουν παραµείνει ατελέσφορες. Οι περιοχές 
προτεραιότητας που συγκαταλέγονται στην «Πράσινη Βίβλο για την Ασφαλή, Ανταγωνιστική 
και Βιώσιµη Ενέργεια στην Ευρώπη» (Μαϊος 2006) χαρακτηρίζονται από υπερβολική 
εµπιστοσύνη στα εργαλεία της αγοράς και στην τεχνολογική αποτελεσµατικότητα – ήτοι, η 
ανάπτυξη εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., η περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών 
µε σκοπό να εξασφαλιστεί η µακροχρόνια ενεργειακή προσφορά, η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
για την παρεµπόδιση της κλιµατολογικής αλλαγής. Την ίδια στιγµή, η Ε.Ε. δεν διαχωρίζει µε 
σαφήνεια τη θέση της από τη δυνητική χρήση, αλλά και την χρησιµότητα των στρατιωτικών 
εξοπλισµών στην εξωτερική πολιτική. Περιορίζει το ζήτηµα της µακροχρόνιας συνεργασίας 
µε τους ενεργειακούς προµηθευτές, στο ερώτηµα των αγωγών και των εµπορικών 
συµφωνιών, ενώ εγκαταλείπει τη δέσµευση να γίνει λιγότερο εξαρτηµένη από εισαγωγές 
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ενεργειακών πόρων. Ακόµα αφιερώνει ελάχιστη προσοχή  στα δύο ζητήµατα-κλειδιά για µια 
εναλλακτική προσέγγιση στην ενεργειακή πολιτική, δηλαδή στη µείωση των ενεργειακών 
απόβλητων και στην ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αποτυγχάνει να στοχεύσει 
στον κλάδο των µεταφορών, παρότι αυτός ο κλάδος καταναλώνει σήµερα γύρω στο 70% µε 
80% του συνολικού πετρελαίου που εισάγεται στην Ε.Ε.  
 
Η Πράσινη Βίβλος δεν αντιµετωπίζει σοβαρά τους κινδύνους της πυρηνικής ισχύος, που 
συνεχίζει να είναι η πιο επικίνδυνη µορφή παραγωγής ενέργειας, συνδεόµενη µε ραδιενεργή 
ρύπανση και προβλήµατα και η οποία – αν  µελετηθεί σε όλο τον κύκλο ζωής της – ούτε 
αποφεύγει τους ρύπους, αλλά ούτε είναι οικονοµικά βιώσιµη. Ακόµα περισσότερο που η 
πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών επικρίνει τη συγκεκριµένη επιλογή.  
 
Ενεργειακή αποτελεσµατικότητα. Η Πράσινη Βίβλος υπογραµµίζει τα οικονοµικά και 
περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήµατα της αύξησης της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και 
προτείνει να γίνει η Ευρώπη η πλέον ενεργειακά αποτελεσµατική οικονοµία στον κόσµο. 
Αυτό όµως δεν εφαρµόζεται από τις τρέχουσες πολιτικές της Ε.Ε., για τις οποίες δεν έχει 
οριστεί δεσµευτικό πλαίσιο για κοινό προσανατολισµό προς µια αύξηση της οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας. Τα λίγα µέτρα πολιτικής σε αυτό το πεδίο  δεν έχουν στοχευθεί 
καθαρά. Η οδηγία για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας, η οποία αρχικά πρότεινε 
υποχρεωτικούς στόχους για την µείωση των ενεργειακών αποβλήτων, έχει αλλοιωθεί τόσο 
που τώρα διευκολύνει τις επιχειρηµατικές -όπως συνήθως- πρακτικές. Η οδηγία για την 
ενεργειακή αποτελεσµατικότητα των κτιρίων αφορά µόνο στο ένα-δέκατο της εξοικονόµησης  
ενέργειας από τα νοικοκυριά, που καταναλώνουν το 40% της Ευρωπαϊκής ενέργειας.  Μια 
άλλη οδηγία της Ε.Ε., για την προώθηση της ταυτόχρονης παραγωγής θερµότητας και 
ηλεκτρισµού, δε βάζει στόχους, ούτε πρότυπα και περιορίζεται σε πρόσκληση προς τα µέλη 
της Ε.Ε. να µελετήσουν το θέµα.  
 
Στρατηγική βιωσιµότητας. Από τα µέσα του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει σε 
µία επισκόπηση της γνωστής ως Στρατηγική του Γκέτενµποργκ, που υιοθετήθηκε το 2001. Η 
«ανανεωµένη στρατηγική», που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 
2006, χαράζει τους στρατηγικούς στόχους µέχρι το 2010. Το έγγραφο κυρίως 
επαναδιατυπώνει παλαιότερες δεσµεύσεις, αν και για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνει τις 
διεθνείς δεσµεύσεις σε ενιαίο πλαίσιο. Αυτό είναι βήµα µπροστά, αλλά αποτυγχάνει να 
απευθύνει τη στρατηγική ερώτηση του ορισµού µιας κοινής συνισταµένης ανάµεσα στην 
Μακροχρόνια Στρατηγική Ανάπτυξης και την αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας.  
 
Η αναθεωρηµένη στρατηγική βιωσιµότητας συµπεριλαµβάνει ρητά τις «διεθνείς δεσµεύσεις» 
της Ε.Ε. – µεταξύ των οποίων και τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας (Millennium 
Development Goals), που ορίστηκαν από τα Ηνωµένα Έθνη το 2000 – και θεωρεί την 
παγκόσµια φτώχεια και τις προκλήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης ως µία από τις επτά δράσεις 
προτεραιότητας14. Ο συνολικός σκοπός είναι να «προωθηθεί ενεργά η βιώσιµη ανάπτυξη 
παγκοσµίως και να εξασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ε.Ε. είναι 
συνεπείς µε την παγκόσµια βιώσιµη ανάπτυξη και τις διεθνείς της δεσµεύσεις». Την ίδια 
στιγµή και σε ανοιχτή αντιπαράθεση µε αυτό το σκοπό, η Ε.Ε. αναπτύσσει τη στρατιωτική 
διάσταση της εξωτερικής της πολιτικής, επαναπροσδιορίζοντας τη συνεργασία για την 
ανάπτυξη µε όρους βραχυχρόνιας υποστήριξης των εξαγωγών των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών 

                                                 
14 Κλιµατολογική αλλαγή και καθαρή ενέργεια, Βιώσιµη µεταφορά, Βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση , 
Συντήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ∆ηµόσια Υγειά, Κοινωνικός αποκλεισµός, ∆ηµογραφία και 
µετανάστευση, Παγκόσµια φτώχεια και βιώσιµες στρατηγικές ανάπτυξης 
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και αναπτύσσει µια πολιτική εµπορίου µε διµερείς συµφωνίες, που δεν αναφέρονται καν 
στους σκοπούς και τις στοχεύσεις της βιώσιµης στρατηγικής ανάπτυξης της Ε.Ε.  
 
2.6. Λάθος φιλοδοξίες σε βάρος των καταναλωτών- Στεγαστική πίστη  
 
Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, όπως και στα περισσότερα πεδία πολιτικής, οι ηγεσίες της  
Ε.Ε. παραµένουν αφοσιωµένες σε µια στρατηγική που δίνει εξ ολοκλήρου προτεραιότητα 
στην ολοκλήρωση µέσω της αγοράς µακριά από κάθε κοινωνική σκοπιά. Σε κάποιες 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως στις διατραπεζικές αγορές, τις αγορές δηµόσιου 
χρέους κοκ, ένας υψηλός βαθµός ολοκλήρωσης έχει επιτευχθεί και είναι επιθυµητός εφόσον 
καθιστά το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελεσµατικότερο. Όµως, σε άλλες 
αγορές, κυρίως των µετοχών, η πορεία προς την ολοκλήρωση έχει αποδυναµωθεί από την 
αστάθεια των χρηµατιστηρίων και τα σκάνδαλα που αφορούν σε µεγάλες επιχειρήσεις τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Επί πλέον, η ολοκλήρωση µέσω της αγοράς θα οδηγούσε σε 
ζηµιές για τους καταναλωτές. Η στεγαστική πίστη αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγµα.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραµµα της νοµοθεσίας για τις  
χονδρικές χρηµατοοικονοµικές αγορές, δίνει αυξανόµενη προσοχή στην τραπεζική ή λιανική 
αγορά, όπου φιλοδοξεί να προωθήσει την ολοκλήρωση της στεγαστικής πίστης15. Τα 
αποτελέσµατα µιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα ήταν σίγουρα δυσµενή. Τα συστήµατα 
στεγαστικής πίστης στις χώρες-µέλη έχουν αναπτυχθεί στη βάση διαφορετικών προσεγγίσεων 
για το χρόνο µίσθωσης και τις προτεραιότητες της κοινωνικής στέγασης. ¨Όπως παρατηρεί η 
οργάνωση για τους Χρήστες Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (FIN-USE), τα νοικοκυριά δεν 
έχουν την επιθυµία να µετακινηθούν από άµεσα κατανοητά εθνικά συστήµατα ρύθµισης σε 
µια οµοιόµορφη δοµή και θα ήταν ιδιαιτέρως εχθρικά σε ρυθµίσεις της χώρας προέλευσης, 
που θα διέπουν τους ξένους προµηθευτές στεγαστικών δανείων. Η FIN-USE επίσης 
κατακρίνει ως «υπεραισιόδοξους» τους ισχυρισµούς της Επιτροπής για τα οφέλη από την 
απόλυτη ολοκλήρωση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς16.  
  
Μπορεί να είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών να απελευθερωθεί η παροχή υπηρεσιών 
στεγαστικών δανείων από άλλες χώρες µέλη, όπου η δύναµη των εγχώριων προµηθευτών 
στην αγορά είναι ισχυρή, αλλά υπάρχουν λίγα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την 
εκτίµηση. Τα αποκαλούµενα, από την Επιτροπή, «εµπόδια» είναι κυρίως απλές διαφορές 
ρύθµισης, σχεδιασµένες για να προστατέψουν ευάλωτα νοικοκυριά από υπερβολικά υψηλά 
επιτόκια. Τέτοια µέτρα είναι η απάντηση της συγκεκριµένης εθνικής εµπειρίας στο πεδίο της 
στεγαστικής πολιτικής και δεν υπάρχει δικαιολογία για την εγκατάλειψή τους. Οι απόψεις της 
Επιτροπής για την παροχή ποικίλων προϊόντων στεγαστικής πίστης αµφισβητούνται: στην 
πράξη πολλές από τις παραλλαγές στις προδιαγραφές των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων 
είναι συνδεδεµένες µε ψευδείς διαφοροποιήσεις και υπερβολικά υψηλό κόστος προώθησης 
προϊόντων. Συνεπώς,  η τυποποίηση επιβάλλεται.    
 
Όπως σε τόσα άλλα πεδία, η θέση της Επιτροπής ως προς τη στεγαστική πίστη είναι καθαρά 
οικονοµίστικη και είναι εντελώς διαζευγµένη από κάθε κοινωνική χροιά: η έρευνα της 
ανάγκης για στέγαση και η ανάπτυξη αλληλέγγυων µέτρων ως απάντηση στα πιο επείγοντα 
οικιστικά προβλήµατα θα µπορούσε να αποτελέσει µια αυθεντική ευρωπαϊκή συνεισφορά 
στην παγκόσµια ευηµερία. Η επιχειρηµατολογία υπέρ της ολοκλήρωσης της 
                                                 
15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Green Paper: Mortgage Credit in the EU, COM 327, 2005 
16 FIN-USE, Opinion on the European Commission's Green Paper, "Mortgage Credit in the EU" , Νοέµβριος 
2005.  Η αυξανόµενη εγκατάλειψη της αντικειµενικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
αντικατάσταση της µε καθυποταγµένους συµβούλους, µε εµφανές ενδιαφέρον την υποστήριξη των απόψεων 
των αφεντικών τους είναι ένα πραγµατικό σκάνδαλο στην Ε.Ε. και µια προσβολή της δηµοκρατικής διαδικασίας.  
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χρηµατοπιστωτικής αγοράς στον τοµέα των στεγαστικών δανείων και η απορρύθµιση των 
εθνικών συστηµάτων, είναι ακόµα µια θυσία της κοινωνικής ευηµερίας για χάρη της 
δογµατικής  επιδίωξης της ολοκλήρωσης µέσω της αγοράς.  
 
2.7. Προς το Νέο-Μερκαντιλισµό; - Η έννοια της επιθετικότητας στην Ευρωπαϊκή 
εµπορική πολιτική  

Η εµπορική πολιτική πάντα αποτελούσε ένα σηµαντικό-παρότι όχι ιδιαίτερα προβεβληµένο-
στοιχείο της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Στοιχείο, που έχει αναβαθµιστεί µε τον αυξανόµενο ρόλο 
του εξωτερικού εµπορίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στη θεσµική δοµή του Ευρωπαϊκού 
συστήµατος διακυβέρνησης. Η θέση του Επιτρόπου Εµπορίου και της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
για το Εξωτερικό Εµπόριο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ε.Ε.. Έτσι, ο καθορισµός, η ατζέντα 
και η εκτέλεση της  εµπορικής πολιτικής της Ε.Ε. έγκειται κατά βάση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Τα κράτη-µέλη εκχωρούν σηµαντικά δικαιώµατα για τη λήψη αποφάσεων µέσω 
του Συµβουλίου, µε την επονοµαζόµενη ‘Επιτροπή 133’ που λειτουργεί ως το βασικό 
θεσµικό φόρουµ για την καθηµερινή άσκηση πολιτικής. Η επιρροή των εθνικών 
κοινοβουλίων συνεχώς διαβρώνεται, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει οριακά 
σηµαντικότερο ρόλο, όχι όµως ουσιαστική εξουσία ως προς τη λήψη αποφάσεων για θέµατα 
εµπορίου.  
 
Παρά την αυξανόµενη σηµασία της, η εµπορική πολιτική έγινε µόλις πρόσφατα αντικείµενο 
δηµόσιας πληροφόρησης. Ως αποτέλεσµα των διαδηλώσεων ενάντια στη νέο-φιλελεύθερη 
παγκοσµιοποίηση στο Σηάτλ (1999), στη Γένοβα (2001) και αλλού, οι κύριοι πολιτικοί 
παράγοντες της ευρωπαϊκής εµπορικής πολιτικής βρέθηκαν σε θέση άµυνας. Η Επιτροπή 
αντέδρασε ανοίγοντας ένα περιορισµένο πεδίο διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών. 
Παρότι η εξέλιξη αυτή µπορεί από µόνη της να θεωρηθεί επίτευγµα, ο αντίκτυπός της πάνω 
στις στρατηγικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής εµπορικής πολιτικής ήταν -µέχρι τώρα 
τουλάχιστον- περιορισµένος. Πολύ µεγαλύτερης σηµασίας ήταν ωστόσο οι κινηµατικές 
εκστρατείες και οι πανευρωπαϊκές πολιτικές κινητοποιήσεις ενάντια σε συγκεκριµένα 
ζητήµατα εµπορικής πολιτικής, όπως για παράδειγµα η διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων της 
GATS από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003. Οι εκστρατείες αυτές κατάφεραν έστω και 
µερικώς να εµποδίσουν την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση σε ορισµένους τοµείς, για 
παράδειγµα σε ουσιώδεις δηµόσιες υπηρεσίες (ύδρευση, εκπαίδευση, υγεία, 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες) κατά τις διαπραγµατεύσεις της GATS το 2000. Παρόλα αυτά, 
πρέπει να σηµειώσουµε ότι ούτε οι επί µέρους πολιτικές παρεµβάσεις, ούτε ο ακτιβισµός 
πέτυχαν κάποια ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά στην κατεύθυνση της εµπορικής πολιτικής 
της Ε.Ε. προς το νέο-φιλελευθερισµό.  
 
Η Ε.Ε. αποτέλεσε έναν από τους πιο επιθετικούς εµπορικούς συνασπισµούς στο γύρο της 
Doha του ΠΟΕ. Επιπλέον, παράλληλα µε τις πολύπλευρες διαπραγµατεύσεις χρησιµοποίησε 
διµερείς εµπορικές διαβουλεύσεις για να προσθέσει νέα ζητήµατα στην ηµερήσια διάταξη. 
Μεταξύ αυτών είναι η φιλελευθεροποίηση των επενδύσεων, το άνοιγµα των κρατικών 
προµηθειών για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. και η επιβολή πνευµατικών δικαιωµάτων πέρα από 
τις δεσµεύσεις που συνοµολογήθηκαν στη συµφωνία TRIPS του ΠΟΕ. Μετά την αναβολή 
των συζητήσεων του ΠΟΕ στο γύρο της Doha τον Ιούλιο του 2006, η Ε.Ε. ανακατευθύνει την 
εµπορική της πολιτική προς µια επιθετικότερη διµερή εµπορική στρατηγική. Υπό το τίτλο: 
«Παγκόσµια Ευρώπη: ανταγωνιζόµενοι στον κόσµο», ο µόνος σκοπός της  Επιτροπής είναι 
να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα αυξάνοντας την απελευθέρωση των αγορών, 
των υπηρεσιών, των δηµόσιων  προµηθειών και των επενδύσεων στο εξωτερικό. Έτσι, η 
εµπορική πολιτική που σύµφωνα µε παλαιότερες θέσεις της Επιτροπής πρέπει να εξυπηρετεί 
πολλαπλούς στόχους, συγκεκριµένα την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα, τάσσεται στην υπηρεσία του πρωταρχικού και ταυτόχρονα 
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προβληµατικού στόχου να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ‘η πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον 
κόσµο’, όπως αναφέρει η Ατζέντα της Λισαβόνας. Επιπλέον, η Ε.Ε. χρησιµοποιεί συνεχώς 
την εµπορική της πολιτική ως µέσο για να προωθήσει γεωστρατηγικά συµφέροντα και 
ζητήµατα ασφάλειας, ιδιαίτερα σε διµερή εµπορική βάση, υπονοµεύοντας έτσι τη διεθνή 
συνεργασία και ειρήνη.  
 
Παρόλα αυτά, αν αξιολογηθεί µε βάση τους κύριους µακροοικονοµικούς δείκτες, η πορεία 
της Ε.Ε. προς ένα καθεστώς ανάπτυξης µέσω εξαγωγών, µε τη διεθνοποίηση να υποκαθιστά 
την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, προφανώς δεν απέδωσε. Η αύξηση του ΑΕΠ υπήρξε 
απογοητευτική, µε σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας και σηµαντική αναδιανοµή του 
εισοδήµατος και του πλούτου σε βάρος των µισθωτών και των κατώτερων κοινωνικών 
στρωµάτων του πληθυσµού.  
 
Επί του παρόντος τα οφέλη της Ε.Ε. προέρχονται από το χρέος που συσσωρεύουν οι ΗΠΑ 
και την οικονοµική ανάπτυξη µέσω της αύξησης των εισαγωγών, καθώς και από την 
οικονοµική άνθηση της Κίνας. Αν οι τρέχουσες αναπτυξιακές τάσεις των χωρών αυτών, 
ιδιαίτερα των ΗΠΑ, αποδειχτούν µη-βιώσιµες, η παγκόσµια οικονοµία και συνεπώς το 
διεθνές εµπόριο θα πληγεί σηµαντικά. Εντείνοντας την επικρατούσα πολιτική της ενεργούς 
εξωστρέφειας-όπως σχεδιάζεται-η Ε.Ε. θα οξύνει την έκθεσή της στους κινδύνους της 
παγκοσµιοποιηµένης διεθνούς οικονοµίας.  
 
3. ∆ηµοκρατικό πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής για βιώσιµη κοινωνική Ευρώπη – 
Εναλλακτικές προτάσεις ενάντια στο νεοφιλελεύθερο µετασχηµατισµό  
  
3.1. Μακροοικονοµικές πολιτικές για βιώσιµη µεγέθυνση και πλήρη απασχόληση  

Νοµισµατική πολιτική. Αν και δεν αµφισβητείται ότι η νοµισµατική πολιτική ασκεί 
επίδραση στην παραγωγή και στην απασχόληση, οι παρούσες ρυθµίσεις για την ευρωπαϊκή 
νοµισµατική πολιτική αδυνατούν να προωθήσουν τη συνεργασία, το συντονισµό και, όπου 
είναι απαραίτητο, το συµβιβασµό µεταξύ των στόχων της ανάπτυξης, της πλήρους 
απασχόλησης και της σταθερότητας των τιµών. Αντ' αυτού, θεωρούν την τελευταία ως 
κυρίαρχο στόχο, στον οποίο όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να υπαχθούν. Η γενική οικονοµική 
πολιτική της Ένωσης βασίζεται στη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Η σταθερότητα 
τιµών είναι επιθυµητός στόχος για την οικονοµική πολιτική, αλλά ακόµα περισσότερο είναι η 
σταθερότητα της απασχόλησης σε υψηλό επίπεδο, της βιώσιµης ανάπτυξης και της 
κοινωνικής ευηµερίας. Εάν όλοι οι στόχοι δεν µπορούν να επιτευχθούν πλήρως ταυτόχρονα, 
η οικονοµική πολιτική πρέπει να κάνει συµβιβασµούς και να καθορίσει προτεραιότητες. Αυτό 
προϋποθέτει συνεργασία και δηµοκρατικές διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων. Οι 
κανόνες για τη νοµισµατική πολιτική αποτρέπουν έναν τέτοιο συντονισµό, δεδοµένου ότι η  
σταθερότητα των τιµών αποτελεί συνταγµατική προτεραιότητα. Αυτή η ασυµµετρία πηγάζει 
από την πλήρη θεσµική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το γεγονός ότι 
κανένα ευρωπαϊκό όργανο (συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) ή 
κυβέρνηση κράτους µέλους δεν πρέπει να προσπαθήσει να ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή 
επάνω στην πολιτική της. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό και µη δηµοκρατικό. Κατά συνέπεια 
απαιτούνται νέες, περισσότερες δηµοκρατικές ρυθµίσεις για τον προσδιορισµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, καθώς επίσης και αλλαγές στους στόχους της, ώστε να 
συµπεριληφθεί η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι περαιτέρω αυξήσεις των 
επιτοκίων, που προβλέπονται για το άµεσο µέλλον είναι αντιπαραγωγικές. Λαµβάνοντας 
υπόψη την επιβράδυνση στην παγκόσµια αύξηση της παραγωγής, που αναµένεται ευρέως, 
συστήνουµε αντίθετα τη µείωση των επιτοκίων. 
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∆ηµοσιονοµική πολιτική. Το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ) υπαγορεύει ότι 
τα κράτη µέλη πρέπει να αποφύγουν τα υπερβολικά δηµόσια ελλείµµατα, τα οποία 
καθορίζονται από το αντίστοιχο πρωτόκολλο ως ελλείµµατα πέρα από το 3% του ΑΕΠ. 
Αυτός ο κανόνας της Συνθήκης του Μάαστριχτ του 1992, που έγινε αυστηρότερος στη 
σύνοδο κορυφής του Άµστερνταµ το 1997, απαιτεί την εξισορρόπηση των προϋπολογισµών  
στη διάρκεια του επιχειρηµατικού κύκλου, µε επιβλαβή αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας την προηγούµενη δεκαετία. Τα τελευταία χρόνια διάφορες χώρες 
έχουν υπερβεί και συνεχίζουν να υπερβαίνουν το όριο του 3%. Ενόψει της ύφεσης, τα 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα αυξάνονται, αλλά το ΣΣΑ έχει περιορίσει τη δράση των εθνικών 
κυβερνήσεων στην ενεργή αντιµετώπιση της αυξανόµενης ανεργίας. Οι αλλαγές στο ΣΣΑ, 
που υιοθετήθηκαν επισήµως από τους Υπουργούς Οικονοµίας της Ε.Ε. το Μάρτιο του 2005, 
και επικυρώθηκαν στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εισήγαγαν κάποια ευελιξία, 
αλλά δεν αντιµετώπισαν το ζήτηµα της επιβολής αυθαίρετων αριθµητικών ορίων στα 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, µε την εφαρµογή ισορροπηµένων προϋπολογισµών στη διάρκεια 
του επιχειρηµατικού κύκλου. Τα όρια αυτά είναι δυσλειτουργικά και αντιπαραγωγικά και 
πρέπει να εγκαταλειφθούν. Η φορολογική πολιτική πρέπει να προσανατολιστεί στη στήριξη 
υψηλών επιπέδων οικονοµικής δραστηριότητας και στη µείωση της ανεργίας. 
 
∆ηµόσιες επενδύσεις. Πολλές από τις χώρες της Ε.Ε. πάσχουν όχι µόνο από έλλειψη ενεργού 
ζήτησης, αλλά και από έλλειψη ικανοποιητικής παραγωγικής ικανότητας για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης. Εποµένως η Ε.Ε. πρέπει να προωθήσει τις δηµόσιες 
επενδύσεις στις υποδοµές και στην έρευνα, καθώς επίσης και στην οικολογική αναδόµηση σε 
εθνικό και σε Κοινοτικό επίπεδο. Προτείνουµε οι πρόσθετες αυτές δηµόσιες επενδύσεις να 
είναι της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Το ήµισυ αυτού του ποσού πρέπει να ξοδευτεί για  κοινές 
ευρωπαϊκές υποδοµές και το υπόλοιπο σε προγράµµατα συγκεκριµένων εθνικών 
προτεραιοτήτων. Τέτοια µέτρα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω της χαλάρωσης των 
περιορισµών στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω ενός 
διευρυµένου προϋπολογισµού της Ε.Ε. και µέσω φθηνών δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, µε αναχρηµατοδότηση από τις κύριες αγορές και επιχορήγηση από τον 
προϋπολογισµό της Ε.Ε.. 
 
Φορολογικός ανταγωνισµός. ∆ιάφορες δυνάµεις υπονοµεύουν τη δυνατότητα των εθνικών 
φορολογικών συστηµάτων να παραγάγουν εισόδηµα κατά τρόπο δίκαιο και να 
χρηµατοδοτήσουν τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ισχυρά µέτρα απαιτούνται στο επίπεδο της Ε.Ε. 
προκειµένου να υπερνικηθούν αυτές οι δυνάµεις. Ο φορολογικός ανταγωνισµός και η χρήση 
χαµηλών φορολογικών συντελεστών και επιχορηγήσεων για την προσέλκυση των 
επενδύσεων χρησιµοποιούνται ευρέως. Για τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος 
προτείνουµε την εισαγωγή εναρµονισµένης φορολογικής βάσης, τον καθορισµό ενός 
ελάχιστου συντελεστού στο 40% (µε µια επιστροφή για τις φτωχές χώρες µέλη), και την 
εφαρµογή της αρχής του ενιαίου εισοδήµατος, όπου τα διεθνή κέρδη φορολογούνται στη 
χώρα όπου βρίσκεται η κύρια λειτουργία, η οποία ενδεχοµένως να είναι διαφορετική από την 
χώρα όπου εδρεύει.  Οι φόροι που καταβάλλονται σε χώρες εκτός της έδρας της εταιρίας να  
αφαιρούνται από τις καταβολές στην χώρα όπου εδρεύει. Η επέκταση της συµφωνίας όσον 
αφορά στο εισόδηµα από τόκους, ιδιαίτερα στα µερίσµατα, στα µισθώµατα και στα κέρδη 
κεφαλαίου, θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της φορο-απάτης. Το σύστηµα Φ.Π.Α έχει γίνει 
επιρρεπές σε απάτη.  Προτείνουµε συνεπώς την µετατόπιση του παρόντος πολύπλοκου 
συστήµατος υπολογισµού των ενδοκοινοτικών µεταβιβάσεων σε σύστηµα βασισµένο στους 
εθνικούς λογαριασµούς. 
 
Ευρωπαϊκός προϋπολογισµός. Ένα περαιτέρω αντιπαραγωγικό στοιχείο όσον αφορά στα 
δηµόσια οικονοµικά είναι η διάταξη, σύµφωνα µε την οποία ο ευρωπαϊκός προϋπολογισµός 
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δεν πρέπει να είναι ελλειµµατικός, και όχι µόνο να αποφεύγονται τα «υπερβολικά» 
ελλείµµατα, όπως και για τα κράτη µέλη.  Αυτός η διάταξη επίσης αποκλείει την οικονοµική 
ευελιξία της Ε.Ε., που είναι εντούτοις απαραίτητη για την αξιοπιστία της Ένωσης ως 
εκπροσώπου των ευρωπαίων πολιτών. ∆εν µπορεί να υπάρξει βιώσιµη λύση χωρίς τη 
δηµιουργία οµοσπονδιακού προϋπολογισµού, που θα προβλέπει τα εργαλεία αφ' ενός για τη 
σταθεροποίηση ή την αποκατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τυχόν κοινών διαταραχών και αφ' 
ετέρου για τη διαπεριφερειακή ανακατανοµή προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι 
ασυµµετρίες. Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα ισχυρή απροθυµία των κρατών µελών και 
ιδιαίτερα των µεγαλύτερων, µόνο µια µέτρια αύξηση µέχρι το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ 
µπορεί να προταθεί προς το παρόν.  Ακόµη κι αυτή η αύξηση όµως, η οποία αποτελεί ρήξη σε 
σχέση µε την κρατούσα κατάσταση, προϋποθέτει τον εκδηµοκρατισµό των δοµών και των 
διαδικασιών των ευρωπαϊκών οργάνων.  Ένας µεγαλύτερος προϋπολογισµός της Ε.Ε. θα 
µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί µέσω της µεταρρύθµισης του συστήµατος των ίδιων πόρων και 
µέσω της εισαγωγής νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα επίλυε επίσης άλλα 
επείγοντα προβλήµατα:  
 

 Ενάντια στο φορολογικό ανταγωνισµό, µε τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από 
τόκους και  από εταιρικά κέρδη.  

 Η οικονοµική αστάθεια θα µπορούσε να µετριαστεί µε έναν φόρο ‘Tobin’.  
 Η φορολόγηση της εκποµπής αερίου CO2 θα βοηθούσε στην προστασία του 
περιβάλλοντος.  

 
Με αυτούς τους πρόσθετους πόρους µπορούν να χρηµατοδοτηθούν νέες δαπάνες, όπως είναι 
ένας ευρωπαϊκό ταµείο για τη σταθεροποίηση της απασχόλησης, της τάξης του 1% του 
ευρωπαϊκού ΑΕΠ, για τη στήριξη των χωρών, που εµφανίζουν µεγαλύτερη αύξηση της 
ανεργίας σε σχέση µε τον µέσο όρο, για την επέκταση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταµείων και των µέτρων που προβλέφθηκαν για την ανατολική διεύρυνση και για τη 
συνεργασία µε τις µεσογειακές χώρες, για την ενίσχυση της έρευνας και την πολιτική 
καινοτοµίας. 
 
3.2.  Μείωση του  χρόνου απασχόλησης, καλύτερη προστασία - Προοδευτική 
µεταρρύθµιση της οδηγίας για τον χρόνο απασχόλησης 
 
 Η Ε.Ε. πρέπει να αντισταθεί στην πίεση των εργοδοτών και µερικών κυβερνήσεων για 
υπονόµευση της υπάρχουσας οδηγίας χρόνου απασχόλησης. Τυχόν µεταρρύθµιση πρέπει να 
ακολουθήσει την αντίθετη κατεύθυνση: προς έναν σαφή περιορισµό της µέγιστης εβδοµάδας 
εργασίας σε ένα όριο πλησιέστερα στον παρόντα µέσο όρο των 40 ωρών, προς τη µείωση του 
πραγµατικού χρόνου απασχόλησης, προς την πλήρη κατάργηση της δυνατότητας εξαίρεσης 
των κρατών µελών από τους Κοινοτικούς κανόνες, ασκώντας έτσι πίεση στους εργαζόµενους 
και προς την καθιέρωση κανόνων για την µερική απασχόληση και για όσους την επιλέγουν.  
 
Οι πρόσφατες εµπειρικές έρευνες παρουσιάζουν σαφή σύγκλιση των προτιµήσεων χρόνου 
απασχόλησης των εργαζοµένων στην Ε.Ε.-15. Η µεγάλη πλειοψηφία επιθυµεί µια 
συντοµότερη εβδοµάδα εργασίας: κατά µέσον όρο 34.5 ώρες. Η εµπειρία µε τη µείωση του 
χρόνου απασχόλησης της Γερµανίας και της Γαλλίας σαφώς κατέδειξε ότι αυτό δηµιουργεί 
περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ενισχύει την παραγωγικότητα. Η Οµοσπονδιακή 
Υπηρεσία Απασχόλησης και το γερµανικό Ιδρυµα για την Οικονοµική Ερευνα (DIW) για την 
περίοδο 1985 ως 1998 διαπίστωσαν ότι 700.000 έως 1 εκατοµµύριο πρόσθετες θέσεις 
απασχόλησης δηµιουργήθηκαν µετά από τη µείωση του χρόνου απασχόλησης. Η γενική 
επίδραση των συντοµότερων εβδοµάδων εργασίας στη Γερµανία, από το 1960 µέχρι το τέλος 
της δεκαετίας του 1990, ανέρχεται σε περίπου 8 εκατοµµύριο θέσεις απασχόλησης. 
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Το επιχείρηµα για τις µακρύτερης διάρκειας εβδοµάδες εργασίας αναφέρεται συχνά στη 
µελλοντική δηµογραφική αλλαγή: ο πληθυσµός στις χώρες της Ε.Ε. έως το 2050 θα γεράσει 
κατά µέσον όρο και συγχρόνως θα συρρικνωθεί. Αλλά η δηµογραφική αλλαγή παρέχει ένα 
ισχυρό επιχείρηµα για τη µείωση του χρόνου απασχόλησης. Για να εξασφαλιστούν και να 
συνεχιστούν οι καλές οικονοµικές επιδόσεις στο µέλλον, είναι απαραίτητο οι εργαζόµενοι να 
παραµείνουν υγιείς έως ότου φθάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης!  Ταυτόχρονα, η 
παραγωγικότητα πρέπει να αυξηθεί – π.χ., ως προς τη χρήση ενέργειας και εισαγόµενων υλών 
- προκειµένου να δηµιουργηθεί ικανοποιητικό επίπεδο προστιθέµενης αξίας για να στηρίξει 
τα οικονοµικά αδρανή τµήµατα του πληθυσµού. Με αυτή την προοπτική, οι πολιτικές της 
Ε.Ε. πρέπει να ενθαρρύνουν τη διαδικασία περαιτέρω µείωσης του χρόνου απασχόλησης και 
της ανακατανοµής της εργασίας στα κράτη µέλη ως στοιχείο στρατηγικής για την κοινωνική 
βιωσιµότητα. Μια αναθεωρηµένη οδηγία χρόνου απασχόλησης πρέπει εποµένως να βασιστεί 
σε πέντε βασικούς πυλώνες: 
 
Α. Σαφή περιορισµό της µέγιστης εβδοµάδας εργασίας χωρίς παρεκκλίσεις, που φέρνει το 
µέγιστο χρόνο απασχόλησης πλησιέστερα στο µέσο πραγµατικό χρόνο απασχόλησης (π.χ. 42 
ή 40 ώρες) σε πρώτη φάση, και δυνατότητα περαιτέρω µείωσης στα επόµενα έτη - προς τις 35 
ώρες εβδοµαδιαίως για έναν πλήρους απασχόλησης εργαζόµενο, όπως έχουµε προτείνει σε 
προηγούµενα υποµνήµατα. 
Β. Στήριξη και προστασία της µερικής απασχόλησης (15 - 25 ώρες) για όσους  επιθυµούν να 
εργαστούν µε µειωµένο ωράριο 
Γ. Κατάργηση όλων των κινήτρων για τις επισφαλείς µορφές απασχόλησης (π.χ. φορολογικά,  
συµπληρωµατικές δαπάνες αµοιβών, κ.λπ.)  
∆. Ιση µεταχείριση της πλήρους και µερικής απασχόλησης όσον αφορά στις ωριαίες αµοιβές, 
στα δικαιώµατα εκπαίδευσης και στη δια βίου µάθηση, στις ευκαιρίες σταδιοδροµίας και 
στην κοινωνική προστασία.  
Ε. Καλύτερο πλαίσιο για έναν ισορροπηµένο κύκλο εργασίας-ζωής µέσω της παροχής 
κοινωνικής προστασίας πλήρων και υψηλών προτύπων για τις διακοπές της σταδιοδροµίας 
και τις µεταβατικές περιόδους (από την απασχόληση στην κατάρτιση, την επανεκπαίδευση, 
τη δια βίου µάθηση, την εκπαίδευση, την µέριµνα παιδιών και γερόντων, κ.λπ.).     
 
3.3. ∆εσµευτικά προγράµµατα και περισσότεροι πόροι -  Πρωτοβουλίες ενάντια στη 
φτώχεια 
 
 Η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Οικονοµολόγων έχει επανειληµµένα εκφράσει την ανάγκη 
προώθησης ενός περιεκτικού κοινωνικού προτύπου, το οποίο πρέπει να οικοδοµηθεί στη 
βάση πολιτικού διαλόγου. Σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί 
αναφαίρετο δικαίωµα όλων για αξιοπρεπή διαβίωση, πρόσβαση σε όλα τα βασικά κοινωνικά 
και πολιτιστικά αγαθά, καθώς και στα δηµόσια αγαθά. Ένας αναπροσανατολισµός των 
στοχεύσεων της Κοινότητας µπορεί να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης, η οποία έχει µέχρι τώρα παραµεληθεί και υπαχθεί στις οικονοµικές «ανάγκες». 
Με δεδοµένη την πολιτική βούληση, οι υφιστάµενες δυνατότητες στο Κοινοτικό επίπεδο 
προσφέρουν ήδη την προοπτική υλοποίησης ενός τέτοιου κοινωνικού προτύπου.  Η πάλη 
ενάντια στη φτώχεια, τη στέρηση και τον κοινωνικό αποκλεισµό στην Ευρώπη πρέπει να 
αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής δράσης - πέρα από τη ρητορεία. Εκτός 
από τα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα, οι δραστηριότητες της Κοινότητας πρέπει να 
αναπτυχθούν και να επεκταθούν πέρα από την ανταλλαγή πληροφοριών και την έρευνα για τη 
φτώχεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, όλα τα κράτη µέλη πρέπει να προετοιµάσουν, εφαρµόσουν 
και αξιολογήσουν την εθνική τους στρατηγική ενάντια στη φτώχεια. Οι περισσότερες 
αρµοδιότητες και εργαλεία κοινωνικής πολιτικής θα µπορούσαν να παραµείνουν στα χέρια 
των κρατών µελών, αλλά η Κοινότητα πρέπει να προωθήσει τη διαµόρφωση και επιβολή 
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δεσµευτικών κατώτατων ορίων, τα οποία πρέπει να συνδεθούν µε εκείνα, που επικρατούν στα 
πιο προηγµένα κοινωνικά συστήµατα.  Π.χ. η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ) θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων µακροπρόθεσµων στόχων ενάντια στη 
φτώχεια των ηλικιωµένων ατόµων. Εντούτοις, προκειµένου να επιτευχθούν πραγµατικά 
βελτιώσεις, πέρα από την ανταλλαγή πληροφοριών, ο µη δεσµευτικός χαρακτήρας της 
Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού πρέπει να καταργηθεί. Με βάση τα δεσµευτικά κατώτατα 
επίπεδα για την προστασία των ατόµων τρίτης ηλικίας, η Κοινότητα πρέπει να αντιπαρατεθεί 
προς την τάση ιδιωτικοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήµατος και ενισχύσει το δηµόσιο 
σύστηµα. 
 
Επιπλέον, τα κράτη µέλη µε τις χαµηλότερες συνθήκες διαβίωσης και τα λιγότερο 
αναπτυγµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να υποστηριχθούν τεχνικά καθώς 
επίσης και οικονοµικά. Με µια ουσιαστική αύξηση των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
πάλη ενάντια στη φτώχεια, η Ε.Ε. µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ατόµων αυτών. Η µεταφορά πόρων προς κάθε ενδιαφερόµενο θα µπορούσε να 
είναι της τάξης των 50 ευρώ το µήνα, αρχίζοντας από 20 ευρώ το 2007, ποσό που µπορεί να 
αυξάνεται κατά 10 ευρώ κάθε έτος έως το 2010. Λαµβάνοντας υπόψη το τρέχον ποσοστό 
φτώχειας στην EU-25 το 2007 - το 16% του πληθυσµού, ήτοι 72 εκατ. άτοµα - θα 
απαιτούνταν 17.3 δισεκατοµµύρια ευρώ για µια ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης στα κράτη µέλη χαµηλού µέσου εισοδήµατος και για µερική µείωση του 
κοινωνικού αποκλεισµού στα κράτη µέλη υψηλού µέσου εισοδήµατος. Οι δαπάνες αυτές θα 
ανέρχονταν σε 43.2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2010. 
 
3.4. Κοινωνικά κατώτατα επίπεδα, βασικοί µισθοί και αλληλέγγυος συντονισµός αµοιβών  

Στα προηγούµενα υποµνήµατα έχουµε προτείνει η Ε.Ε. - αν και δεν έχει καµία επίσηµη 
αρµοδιότητα για τους περισσότερους τοµείς κοινωνικής πολιτικής - να χρησιµοποιήσει την  
ΑΜΣ για τη διαµόρφωση και εφαρµογή των κατώτατων ορίων. Τα όρια αυτά αφορούν στο 
γενικό επίπεδο κοινωνικών δαπανών - π.χ. ως ελάχιστο µερίδιο του ΑΕΠ - ή σε πιο 
συγκεκριµένους δείκτες, όπως είναι ο αριθµός ιατρών ανά 10 000 άτοµα, δασκάλων ανά 
1.000 παιδιά 5-14 ετών, η µέση σύνταξη ως ποσοστό του µέσου εισοδήµατος του ενεργού 
πληθυσµού κ.λπ. Βάσει τέτοιων κατώτατων ορίων, πρέπει να υποστηριχθεί από την Ε.Ε. µια 
διαδικασία σύγκλισης σε ανώτερο επίπεδο.  Συγχρόνως πρέπει να καταστεί σαφές ότι, 
οπουδήποτε τα κατώτατα επίπεδα είναι υψηλότερα, δεν πρέπει να χαµηλώσουν µε την 
πρόφαση της προσέγγισης του ευρωπαϊκού µέσου όρου. 
 
Τα κατώτατα όρια  αφορούν επίσης τις αµοιβές. Σε 18 από τα 25 κράτη µέλη είναι ήδη σε 
ισχύ κατώτατες αµοιβές. Στις υπόλοιπες 7 χώρες πρέπει να εισαχθούν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Συγχρόνως είναι σηµαντικό, αρχικά, να επιβληθεί η εφαρµογή τέτοιων ορίων, 
και, στη συνέχεια, να προωθηθεί η γρήγορη αύξησή τους, εκεί όπου οι βασικοί µισθοί είναι 
ιδιαίτερα χαµηλοί. Φυσικά, η εξασφάλιση βιώσιµου επιπέδου εισοδηµάτων δεν περιορίζεται 
στην πολιτική αµοιβών.   Προϋποθέτει δηλαδή την άσκηση ανάλογης βιοµηχανικής και 
µακροοικονοµικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και µε τη στήριξη της Ε.Ε..  
 
Η τρέχουσα διολίσθηση των αµοιβών προς το κατώτατο σηµείο βλάπτει τους εργαζοµένους 
στις χώρες της δυτικής και της  ανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σηµασίας ο 
συντονισµός των δραστηριοτήτων συλλογικών διαπραγµατεύσεων στις χώρες της Ε.Ε., 
προκειµένου να αποφευχθούν ανταγωνισµοί και να αντιµετωπισθεί η απειλή των εργοδοτών 
για  µεταφορά των δραστηριοτήτων τους σε περιοχές µε χαµηλότερες αµοιβές. Αυτός ο 
συντονισµός θα µπορούσε να περιλάβει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας , καθώς και ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους βασικούς µισθούς, τις ώρες και τις συνθήκες απασχόλησης.  
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Εντούτοις προκειµένου να υπάρξει αλληλεγγύη σε θέµατα αµοιβών, απαιτείται  επίσης 
συντονισµός της µακροοικονοµικής πολιτικής. Οι πόροι για τη συνοχή περιορίστηκαν πολύ 
περισσότερο κατά τη διεύρυνση προς χώρες της ανατολικής Ευρώπης, σε σχέση µε εκείνους 
κατά τη διεύρυνση προς χώρες της νότιας Ευρώπης. Επιπλέον, στερούµενα οποιωνδήποτε 
εργαλείων βιοµηχανικής πολιτικής, τα νέα κράτη µέλη στρέφονται προς τις ξένες άµεσες 
επενδύσεις, ως τη µόνη εναλλακτική λύση. Αυτοί είναι οι αντικειµενικοί όροι, ως αποτέλεσµα 
των οποίων τα νέα κράτη µέλη συµµετέχουν στο διεθνή ανταγωνισµό. 
 
Αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα της περιφερειακής ολοκλήρωσης δεν είναι αναπόφευκτα, 
αλλά έκβαση των υφιστάµενων εσωτερικών και διεθνών µέτρων πολιτικής. Η περιφερειακή 
ολοκλήρωση µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε τρόπο ώστε να ωφελεί όλους τους εταίρους, 
εφόσον οι ροές εµπορίου και επενδύσεων αποτελούν στοιχείο διεθνούς αναπτυξιακής 
οικονοµικής πολιτικής. Οι δυνάµεις εργασίας στα παλαιά και στα νέα κράτη µέλη της Ε.Ε. 
έχουν περισσότερο κοινό έδαφος από όσο αξιοποιούν. Αυτό το κοινό έδαφος πρέπει να 
συνδυάσει τον αποκλεισµό του καταστροφικού ανταγωνισµού αµοιβών και φορολογίας µε 
µια συνεπή και συντονισµένη πανευρωπαϊκή πολιτική για την κοινωνική και οικονοµική 
σύγκλιση. Αν και η πρόταση για µια συντονισµένη πολιτική αµοιβών πρέπει να απευθυνθεί 
πρώτιστα στα συνδικάτα και τα µέλη τους, πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από τις εθνικές 
κυβερνήσεις και από την Ε.Ε., που οφείλει να διευκολύνει το συντονισµό των κρατών µελών, 
π.χ. µέσω της θέσπισης πανευρωπαϊκών κοινωνικών κατώτατων επιπέδων.  
 
3.5. Αποδοτικότητα και επάρκεια: Πολιτικές για την εξασφάλιση ενέργειας και τη 
βιωσιµότητα. 
 
Μια εναλλακτική ενεργειακή πολιτική για την Ε.Ε. πρέπει να ακολουθήσει διττή κατεύθυνση. 
Αντί να επικεντρώνει τη στρατηγική της στην εξασφάλιση της προσφοράς ή έστω στον 
έλεγχο των εξωτερικών αποθεµάτων πετρελαίου και αερίου και να στοχεύει στην αυξηµένη 
χρήση πυρηνικής ενέργειας (ή απλώς στην καθυστέρηση της εγκατάλειψής της) η Ε.Ε.  
πρέπει να επιδιώξει:  
 
- την εξασφάλιση πλεονεκτηµάτων πρωτοπόρου εφαρµογής στον κλάδο των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και 
- την εξοικονόµηση ενέργειας όχι σε βάρος της ευηµερίας.   
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στο µεσοπρόθεσµο µέλλον η ανθρωπότητα θα χρειαστεί ένα 
ενεργειακό σύστηµα που να µην εξαρτάται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας (άνθρακα, 
πετρέλαιο) ή την πυρηνική ενέργεια. Οι οικονοµίες που θα επιτύχουν τη µετάβαση σε 
βιώσιµα ενεργειακά συστήµατα, θα αποκοµίσουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα, ακόµα και στην 
περίπτωση που η παγκόσµια οικονοµία λειτουργήσει σε πιο συνεργατικό πλαίσιο. Η 
µετάβαση αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει ορισµένα σταδιακά βήµατα για τη χρήση των 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας, που υπάρχουν στην Ευρώπη µε µειωµένες επιβλαβείς 
εκποµπές. Η επιδοτούµενη έρευνα και οι επιχορηγήσεις για την παραγωγή ενέργειας θα 
πρέπει να αναπροσανατολιστούν προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
 
Ο προσανατολισµός της ανακοινωθείσας πολιτικής της Ε.Ε. στην κατεύθυνση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας πρέπει να υλοποιηθεί µε την εισαγωγή ενός δεσµευτικού κοινού 
πλαισίου, για τη ρύθµιση των προϋποθέσεων ως προς την αύξηση της αποδοτικότητας της 
τελικής χρήσης ενέργειας, καθώς και  µε τη θέσπιση ενός σαφούς χρονικού ορίζοντα σε ό,τι 
αφορά στους βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους. Επιπλέον, 
η εξοικονόµηση ενέργειας  - που πιθανώς ενυπάρχει στη σχέση ανάµεσα στην παροχή 
ενέργειας και το παραγόµενο οικονοµικό προϊόν καθώς και στη σχέση ανάµεσα στην τελική 
χρήση της ενέργειας και την ευηµερία - αποτελεί δυνατότητα που πρέπει να διερευνηθεί και 
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να αξιοποιηθεί. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά αποτελέσµατα των πιο πάνω ενεργειών, είναι 
φανερό ότι το αντικείµενο του πολιτικού διαλόγου πρέπει να διευρυνθεί πέρα από το ζήτηµα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και σ’ αυτό της ενεργειακής επάρκειας. Ο διάλογος αυτός θα 
µπορούσε να ανοίξει µε µια απλή αναφορά σε ζητήµατα κόστους, π.χ. υπολογίζοντας το 
λειτουργικό κόστος των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, όπως το αυξηµένο κόστος ιατρικής 
περίθαλψης που προκαλεί η ρύπανση της ατµόσφαιρας.  
 
Μια τέτοια διαδικασία θα µπορούσε να ξεκινήσει στη βάση τεχνολογιών που ήδη υπάρχουν. 
Για παράδειγµα, στα νέα κράτη µέλη ο δείκτης ενεργειακής επάρκειας σε συνδυασµό µε το 
παραγόµενο οικονοµικό προϊόν είναι ακόµα τρεις φορές υψηλότερος από τον αντίστοιχο στην 
Ε.Ε.-15. Πάνω σ’ αυτή τη βάση µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική εξοικονόµηση: η Γερµανία 
έδειξε ότι µε καλύτερη µόνωση των κτιρίων εξοικονοµείται περίπου το 50% της ενέργειας,  
ενώ το υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής, σταδιακά  µετατρέπεται σε καθαρή αποταµίευση.  
 
Ο φθηνότερος, γρηγορότερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος για την εξασφάλιση 
ενεργειακών αποθεµάτων ξεκινά µε τη µείωση του υψηλού επιπέδου ζήτησης για ενέργεια, 
γεγονός που συνεπάγεται τη µείωση του σχετικού κόστους για τα νοικοκυριά και για τη 
βιοµηχανία, καθώς και τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  Ωστόσο, µια 
στρατηγική εξοικονόµησης ενέργειας σε αυτή τη βάση θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο 
µια τεχνική συζήτηση για τη σχέση ανάµεσα στο απόθεµα ενέργειας και στην 
αποτελεσµατική του χρήση, αλλά να εµπλέκει και τον πολιτικό διάλογο  ως προς τη σχέση 
µεταξύ της χρήσης ενέργειας και της πραγµατικής ευηµερίας. Προκειµένου να προωθηθούν 
και τα δύο ζητήµατα όµως, η Ευρώπη πρέπει να θέσει ένα δεσµευτικό συλλογικό στόχο για 
τον περιορισµό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% τουλάχιστον µέχρι το 2020.  
 
Ως πρώτο βήµα για την εµβάθυνση και την αποτελεσµατική εφαρµογή της Στρατηγικής 
Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ε.Ε., η αναφορά στην αναθεωρηµένη στρατηγική της 
Λισαβόνας ως βραχυπρόθεσµος προσανατολισµός χρειάζεται τακτική επανεκτίµηση µε βάση 
τα κριτήρια της ΣΒΑ.  ∆ίνεται έτσι απάντηση στο κυρίως ερώτηµα της µακροπρόθεσµης 
αναπτυξιακής στρατηγικής της ΣΒΕ της Ε.Ε.: πλησιάζουµε;  Ταυτόχρονα η αναφορά στην 
ΣΒΑ της Ε.Ε. θα πρέπει να απευθύνει σαφή ερωτήµατα για το ρόλο της Ε.Ε. τόσο σε 
παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναφέρεται σε όλες τις διαστάσεις της µη-
βιωσιµότητας και της δυναµικής της. Η αναθεωρηµένη αυτή προσέγγιση πρέπει να 
συγχρονιστεί µε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις, π.χ. µε τη δηµιουργία σαφούς 
προγράµµατος δράσης σχετικά µε την Ευρωπαϊκή στρατηγική και τη διατύπωση µιας 
συνολικής αναφοράς για την κατάσταση και τις προοπτικές της Ένωσης στο τέλος κάθε 
νοµοθετικής πράξης.  
 
3.6.Οικονοµική σταθερότητα και κοινωνική πρόοδος - Αναπροσανατολισµός της πολιτικής 
για τις  χρηµατοπιστωτικές αγορές. 
 
Σταθερότητα. Οι µηχανισµοί µε τους οποίους αντιµετωπίζεται η οικονοµική αστάθεια στην 
Ε.Ε. περιλαµβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στις αρχές των κρατών-µελών 
καθώς και άτυπες διαδικασίες για συντονισµένη παρέµβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Οι µηχανισµοί αυτοί πρέπει να ενδυναµωθούν µε τρεις τρόπους:  
 
Πρώτον, η διατήρηση της σταθερότητας πρέπει να σταµατήσει να αποτελεί απλώς 
εννοούµενο καθήκον της ΕΚΤ και να γίνει ρητή ευθύνη, που θα δικαιολογούσε ακόµα και 
αλλαγή της γενικής νοµισµατικής πολιτικής που ακολουθείται, αν συνέτρεχε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Προκειµένου να ανταποκριθεί στην αυξηµένη αυτή ευθύνη, απαιτούνται 
νέες αρµοδιότητες, που να ρυθµίζουν το περιβάλλον λειτουργίας των τραπεζών και των 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν εκείνες οι δικλείδες 
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ασφαλείας που θα αποτρέπουν την επικίνδυνη έκθεση. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει να 
περιλαµβάνουν τη δυνατότητα  απαίτησης από ένα οργανισµό σε κακή οικονοµική 
κατάσταση να προβεί σε λύση του, προκειµένου να αποτραπεί τυχόν απειλή της 
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. 
 
∆εύτερον, η ΕΚΤ πρέπει να αναλάβει συγκεκριµένη ευθύνη για τη σταθερότητα του 
παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η ΕΚΤ θα πρέπει ρητά να τεθεί επικεφαλής 
µακρο-εποπτικής ρύθµισης, για την αντιµετώπιση συστηµικών κινδύνων, ενώ οι εποπτικές 
αρχές και η Επιτροπή Βασιλείας να αναλάβει τη µικρο-εποπτική ρύθµιση για τους επιµέρους 
κινδύνους. Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική αγορά ολοένα και περισσότερο λειτουργεί στο 
πλαίσιο πολυ-πολικού οικονοµικού συστήµατος. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει κάποια 
προβλήµατα συντονισµού, αλλά ταυτόχρονα εισάγει την προοπτική µιας ευρύτερης 
εκπροσώπησης και δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών. Η ηγεσία 
της Ε.Ε. πρέπει να επεξεργαστεί µια θεσµική αναθεώρηση που να βελτιώνει  τη 
διακυβέρνηση του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να περιορίζει τους κινδύνους 
αστάθειας.    
 
Τρίτον, υπάρχει ανάγκη αποτελεσµατικής φορολόγησης του διεθνούς κεφαλαίου. Οι 
κατευθύνσεις της Επιτροπής Βασιλείας δεν επαρκούν, γιατί αφορούν µόνο στις τράπεζες ενώ 
δεν αντιµετωπίζουν το ζήτηµα των «φορολογικών παραδείσων», που είναι η κύρια µέθοδος  
παράκαµψης του ρυθµιστικού πλαισίου του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
 
Νέα Κράτη-Μέλη. Ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η οικονοµική ενοποίηση σε 
πολλά από τα νέα κράτη-µέλη δυσφηµίζει την ίδια τη διαδικασία ενοποίησης. Από τη µία 
πλευρά, οι χώρες-µέλη του πρώην Σοβιετικού µπλοκ δε διέθεταν ουσιαστικές δοµές για το 
εµπορικό τραπεζικό σύστηµα, γεγονός το οποίο επέτρεψε την σχεδόν ολοκληρωτική 
διείσδυση δυτικών τραπεζών σε αυτό. Μια πρώτη συνέπεια ήταν η µεταφορά των τραπεζικών 
κερδών εκτός των χωρών αυτών. Μια επιπλέον συνέπεια είναι ο περιορισµός της 
αποδοτικότητας καταµερισµού της πίστης, καθώς η τοπική γνωστική επάρκεια και ειδικά οι 
τοπικές απόψεις όσον αφορά τις δηµόσιες προτεραιότητες δεν έχουν αρκετή επιρροή πάνω σε 
αποφάσεις πιστοδότησης. Οι χώρες αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται ( αντί απλά να τους 
επιτρέπεται) να αναπτύξουν δηµόσιες, συνεταιριστικές τράπεζες κατά το µοντέλο ίσως της 
Γερµανίας, έτσι ώστε να επανορθώσουν τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών τους 
συστηµάτων.  
 
Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ επέβαλλε αυστηρούς όρους στις χώρες αυτές πριν ακόµα εισαγάγουν το 
ευρώ. ∆εν υπάρχει σαφής αιτιολογία για µια τέτοια προσέγγιση, που διαιωνίζει την 
αντιδηµοκρατική κηδεµονία, υπό την οποία τελούσαν οι χώρες αυτές πριν από την 
προσχώρησή τους στην Ε.Ε.. ∆εν υπάρχει κανείς απολύτως κίνδυνος για την 
αποσταθεροποίηση της Ευρω-ζώνης από την είσοδο των φτωχών αυτών χωρών. Συνεπώς, η 
εισαγωγή του ευρώ πρέπει να αποτελεί γι’ αυτές ελεύθερη επιλογή και να προωθηθεί όταν 
αυτό κριθεί κατάλληλο για την οικονοµική τους ανάπτυξη.  
 
 
Εντωµεταξύ, όπως τονίστηκε προηγουµένως, τα νοµίσµατα των χωρών αυτών αποτελούν 
αντικείµενο σκληρής πίεσης στο πλαίσιο ενός εξασθενηµένου δολαρίου. Ο πιο 
αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης µια τέτοιας κατάστασης είναι µέσω της 
υποστηρικτικής παρέµβασης της ΕΚΤ. Εν τη απουσία της, η χρήση προσωρινών ελέγχων 
κεφαλαίου θα ήταν µια λογική κίνηση γι’ αυτές τις χώρες. Κίνηση που πρέπει να κυρωθεί 
προκαταβολικά από την ηγεσία της Ε.Ε..  
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Επιχειρησιακή ∆ιακυβέρνηση. Όσον αφορά στη φύση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 
οι προτεραιότητες πρέπει να µετατοπισθούν από την απλή δηµιουργία µιας ενοποιηµένης 
αγοράς προς τα κοινωνικά προτάγµατα. Η ενίσχυση των µεγάλων, ρευστών αγορών για 
οµόλογα και µετοχές στην Ευρώπη καθ’ αυτή δεν αποτελεί προβληµατική πολιτική: τυχόν 
αδυναµία δηµιουργίας µιας τέτοιας αγοράς θα οδηγούσε τους επενδυτές σε αναζήτηση 
εναλλακτικών αγορών, συµπεριλαµβανοµένης και της Βόρειας Αµερικής. Εντούτοις, η 
οικονοµική ενοποίηση έχει συνδεθεί µε την προσπάθεια της Επιτροπής να ενισχύσει τα 
συµφέροντα των µετόχων, πράγµα που αποτρέπει τη δηµιουργία κώδικα  επιχειρησιακής 
συµπεριφοράς.   
 
Πρόσφατες συζητήσεις για την «επιχειρησιακή κοινωνική ευθύνη» (ΕΚΕ) επιδέχονται δύο 
αρκετά διαφορετικές ερµηνείες. Από τη µια πλευρά, η όλη συζήτηση για την ΕΚΕ µπορεί  να 
εκληφθεί ως βήµα στην κατεύθυνση της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του νόµου και των 
επιχειρησιακών κανόνων, ως µια προσπάθεια απόθεσης των νοµοθετικών αυτών καθηκόντων 
στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Μια πιο αισιόδοξη άποψη θα έβλεπε στην ΕΚΕ την  επιβεβαίωση 
της µη νοµιµοποίησης των νεο-φιλελεύθερων πολιτικών και συνεπώς της ανάγκης για την 
επανατοποθέτηση της επιχείρησης στο πλαίσιο συγκεκριµένων υποχρεώσεων, ώστε να 
ενισχυθεί η κοινωνική της ευθύνη17. 
 
∆υστυχώς φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιµά την πρώτη άποψη υποστηρίζοντας ότι 
η πλειοψηφία των ζητηµάτων επιχειρηµατικής διακυβέρνησης µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µε την ενίσχυση των συµφερόντων των µετόχων. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι σηµαντικό να 
κατανοήσουµε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνουν οι µέτοχοι ή οι θεσµικοί επενδυτές 
αποτελεσµατικοί διαχειριστές των σύγχρονων επιχειρήσεων18. Από την άλλη πλευρά όλοι οι 
µέτοχοι πρέπει να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στην επιχειρησιακή συµπεριφορά αν πρόκειται 
οι επιχειρήσεις να δρουν µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Επιπλέον,  η αναφορά στα 
δεσµευτικά διεθνή πρότυπα όσον αφορά στους ηθικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους πρέπει να οδηγήσουν την ΕΚΕ πέρα από το βολονταρισµό. Από αυτή την άποψη, 
υπάρχει ανάγκη για ένα Ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο που να ενισχύει την εποπτεία και την 
ευθύνη σε σχέση µε το συνολικό αντίκτυπο της επιχειρησιακής συµπεριφοράς.  
       
Κοινωνική ενσωµάτωση και πρόσβαση σε δανεισµό και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.  
Παρότι ο εντονότερος ανταγωνισµός αυξάνει τις οικονοµικές ευκαιρίες για δανειστές και 
δανειζόµενους, είναι µάλλον απίθανο να βελτιώσει την πρόσβαση των µικρών εταιρειών και 
των ευπαθών κοινωνικών οµάδων στο δανεισµό και στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.19 Για 
το λόγο αυτό, η οικονοµική ενοποίηση πρέπει να συνδυαστεί µε µέτρα που να ικανοποιούν 
τις χρηµατοπιστωτικές ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων και των φτωχών κοινωνικών 
στρωµάτων20. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη υπό την προοπτική της καλπάζουσας 
ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων τραπεζών σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε.. Ο δηµόσιος τοµέας 
και οι συνεταιριστικές τράπεζες µπορούν να εξασφαλίζουν δάνεια σε εκείνους που 
απειλούνται µε αποκλεισµό, ενώ ταυτόχρονα αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση και άλλων 
δηµόσιων αγαθών. Ο ρόλος τους στο Ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα πρέπει συνεπώς 
να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί. Επιπλέον πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες αυτού 

                                                 
17 Dominique Plihon, "Financing Social Protection and Social Equity in Europe", University Paris 13, mimeo. 
18 Παραπέµπουµε για παράδειγµα στη συζήτηση των M. Aglietta και A. Rébérioux, Corporate Governance 
Adrift: a critique of shareholder value, 2005. 
19 Μπορεί ωστόσο να επιτευχθεί µια ισορροπία ανάµεσα στην πρόσβαση σε δάνεια από τη µεριά των φτωχών 
κοινωνικών οµάδων από τη µία και την αποφυγή συσώρρευσης χρέους των ίδιων οµάδων από την άλλη. Η 
δηµόσια παρέµβαση είναι χρήσιµη προκειµένου να συµβιβάσει αυτούς τους στόχους αποφεύγοντας για 
παράδειγµα τους υπερβολικούς τόκους γι’ αυτή την κατηγορία δανειζόµενων. 
20 P. Arestis και A. Caner, "Financial Liberalisation and Poverty: in P. Arestis and M. Sawyer (eds.), Financial 
Liberalisation: Beyond Orthodox Concerns, Palgarve Macmillan 2005. 
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του είδους δε θα πρέπει να ανταγωνίζονται µε τους ίδιους όρους τις τράπεζες µε καθαρά 
ιδιωτικές επιδιώξεις.  
 
Προστασία του Καταναλωτή.  Το πρόγραµµα της Ε.Ε. για οικονοµική ενοποίηση 
αναφέρεται στην προστασία του καταναλωτή, όχι όµως επαρκώς σε σχέση µε την έκταση που 
έχει πάρει η ταυτόχρονη απορρύθµιση της αγοράς21. Γενικά, οι καταναλωτές «λιανικών» 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών είναι καχύποπτοι απέναντι στις επιχειρήσεις αυτού του τοµέα. 
Η καχυποψία αυτή αιτιολογείται από το σχήµα της χρηµατοοικονοµικής άνθησης-
κατάρρευσης στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000 τόσο στην Ε.Ε., όσο 
και παγκόσµια. Συνεπώς,  αν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος της Ε.Ε. για ένα ενοποιηµένο 
χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη του 
καταναλωτή. Βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση περιλαµβάνουν αυστηρά κατώτατα όρια, 
απαιτώντας από τους παρόχους των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών να προστατεύουν τα 
συµφέροντα των πελατών τους. Επιπλέον, στη βάση των στρατηγικών του επιχειρησιακού 
µάρκετινγκ που συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν τα πράγµατα, συνίσταται η Ευρωπαϊκή 
τυποποίηση των βασικών χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.  
 
3.7. ∆ικαιότερη εµπορική πολιτική προσανατολισµένη στην ανάπτυξη.  
 
Οι πολιτικές εξωτερικού εµπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κατευθύνονται 
πρωτίστως στην προώθηση ειρηνικών, δίκαιων και βασισµένων σε ίσα δικαιώµατα 
οικονοµικών σχέσεων. Μια εµπορική στρατηγική που προωθεί την εξωτερίκευση των 
εσωτερικών προβληµάτων της Ε.Ε. µέσω ενός απερίσκεπτου ανταγωνισµού στις διεθνείς 
αγορές είναι ασυµβίβαστη  µε την ευθύνη που έχει η Ε.Ε.- ο µεγαλύτερος οικονοµικός 
συνασπισµός του κόσµου - για τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος 
βασισµένου στη συνεργασία. Συνεπώς, προτείνουµε η εµπορική πολιτική της Ε.Ε. να 
επιδιώκει τους παρακάτω σκοπούς:  
 
- Μεγαλύτερη διαφάνεια και δηµοκρατική συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών στη 
συζήτηση για την εµπορική πολιτική τόσο µέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε. όσο και στους  διεθνείς 
οργανισµούς, όπως ο ΠΟΕ. 
 
- Υποστήριξη δίκαιων και ειλικρινών διεθνών εµπορικών σχέσεων, ιδιαίτερα µέσω της 
ενοποίησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο διεθνές εµπορικό καθεστώς. 
Προτείνουµε λοιπόν την πλήρη εξάλειψη των δασµών πάνω στα προϊόντα που παράγονται 
και διακινούνται δίκαια. Η βελτίωση των προϊόντων που παράγονται µε αυτό τον τρόπο 
προσφέρει από τη µια πλευρά κίνητρα για την υιοθέτηση και τη διάδοση κοινωνικών και 
οικολογικών κριτηρίων στις αναπτυσσόµενες χώρες. Από την άλλη παρέχει κίνητρα στους 
καταναλωτές να προτιµούν τα προϊόντα αυτά. 
 
- Προστασία της εργασίας στην πορεία της παγκοσµιοποίησης. Βλέπουµε θετικά την 
πρόταση της Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός ταµείου για τη στήριξη των εργαζοµένων που 
πλήττονται από την ανεργία (Ευρωπαϊκό Ταµείο για την Αντιστάθµιση της 
Παγκοσµιοποίησης). Παρόλα αυτά θεωρούµε ότι η χρηµατοδότηση που έχει προβλεφθεί προς 
το παρόν - 500 εκατ. € για την περίοδο 2007-2013 - είναι πολύ χαµηλή και ότι οι συνθήκες 
που πρέπει να συντρέχουν για να επωφεληθεί κανείς από το ταµείο αυτό είναι ιδιαίτερα 

                                                 
21 Το µερίδιο των επιχειρησιακών λόµπυ στις διαδικασίες αποφάσεων της Ε.Ε. είναι διαβόητο. Στην περίπτωση 
της οικονοµικής ενοποίησης, µόνο οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και οι ρυθµιστές λήφθηκα υπόψη µέχρι 
πολύ αργά στη διαδικασία. Μέχρις ώτου να ζητηθεί η γνώµη των οµάδων των τελικών χρηστών (µικρές 
επιχειρήσεις και καταναλωτές) το µεγαλύτερο µέρος της στρατηγικής ενοποίησης είχε ήδη αποφασιστεί.  
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περιοριστικές. Προτρέπουµε λοιπόν την Επιτροπή να αυξήσει τη συγκεκριµένη 
χρηµατοδότηση και να επανεξετάσει τους όρους παροχής της.  
 
- Χρησιµοποίηση εργαλείων εµπορικής άµυνας απέναντι στον αθέµιτο ανταγωνισµό. 
Προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από χώρες, οι οποίες σκόπιµα παρακάµπτουν τα 
διεθνώς αναγνωρισµένα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να τεθούν υπο 
καθεστώς εφαρµογής των εργαλείων της εµπορικής άµυνας της Ε.Ε..  
 
- Προνοµιακή µεταχείριση των αναπτυσσόµενων χωρών στα πλαίσια του ΠΟΕ και στις 
διµερείς διαπραγµατεύσεις. Όλες οι καταστρεπτικές µορφές της επιδότησης των εξαγωγών, 
της εγχώριας στήριξης, καθώς και όλες οι µορφές δασµολογικής κλιµάκωσης από την Ε.Ε. 
πρέπει να καταργηθούν. Επιπλέον χρειάζεται να ενισχυθεί η προνοµιακή πρόσβαση στις 
Ευρωπαϊκές αγορές. Οι Ευρωπαϊκές Συµφωνίες Συνεργασίας αποτελούν µεγάλη πρόκληση 
για υπεύθυνη µεταρρύθµιση και η Ε.Ε. θα πρέπει να υλοποιήσει τη Στρατηγική για την 
Αφρική και τις δεσµεύσεις που σχετίζονται µε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 
Επιπλέον είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί το δικαίωµα των αναπτυσσόµενων χωρών να 
ρυθµίζουν οι ίδιες τις υποθέσεις τους. Αυτό προϋποθέτει ότι η Ε.Ε. πρέπει να εγκαταλείψει 
την προσπάθειά της να χρησιµοποιεί τις εµπορικές διαπραγµατεύσεις για να επιβάλει όρους 
στις αναπτυσσόµενες χώρες σχετικά µε τις ξένες επενδύσεις, τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και τις κρατικές προµήθειες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


