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Περίληψη
Το δεύτερο ήµισυ του 2008 η Ευρωπαϊκή Ενωση βρέθηκε αντιµέτωπη µε την µεγαλύτερη
χρηµατοοικονοµική κρίση από το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, και ταυτόχρονα
αντιµετωπίζει την προοπτική µιας σοβαρής ύφεσης. Τα όργανα και οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. έχουν
ενεργοποιηθεί, οργανώνοντας την µια σύνοδο κορυφής µετά την άλλη για να αποτρέψουν την
κατάρρευση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Αλλά είναι αµφισβητήσιµο το κατά πόσο τα
τεράστια προγράµµατα που εγγυούνται και ανακεφαλαιοποιούν τις τράπεζες θα βοηθήσουν
πραγµατικά ακόµη και βραχυπρόθεσµα, και είναι βέβαιο ότι οι λύσεις που παρουσιάζονται δεν
αντέχουν µακροπρόθεσµα. Εν τω µεταξύ τα αυξανόµενα προβλήµατα της ανεργίας, η φτώχεια και η
επισφαλής εργασία, η αυξανόµενη ανισότητα, η πρόβλεψη για τα ενεργειακά αποθέµατα και η
κλιµατική αλλαγή έχουν σε µεγάλο βαθµό παραµεριστεί από τις απελπισµένες προσπάθειες
αποτροπής της χρηµατοοικονοµικής κατάρρευσης.
Η χρηµατοοικονοµική κρίση προήλθε από τις Η.Π.Α αλλά έχει πλέον εξαπλωθεί σε
χρηµατοοικονοµικά κέντρα παγκοσµίως. Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλα χρηµατοοικονοµικά
ιδρύµατα έχουν βαθιά εµπλακεί σε αβάσιµες δανειακές πρακτικές και ανεύθυνη κερδοσκοπία
κινούµενες υπό την πίεση των χρηµατοοικονοµικών επενδυτών. Τα τελευταία χρόνια το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει εξαπλωθεί πέρα από λογικά όρια και τα κέρδη από τις
χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις και την κερδοσκοπία έχουν εκτιναχθεί χωρίς προηγούµενο. Η
Ευρωπαϊκή πολιτική δεν εµπόδισε αυτή την εξέλιξη. Αντιθέτως η αδιαφορία των ευρωπαϊκών
κεντρικών τραπεζών για τη συστηµική σταθερότητα της χρηµατοοικονοµικής αγοράς και η εµµονή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη φιλελευθεροποίηση της αγοράς και την απορύθµιση έχει συµβάλλει
ενεργά στην ευρωπαϊκή κρίση.
Παράλληλα µε την χρηµατοοικονοµική κατάρρευση, διαµορφώνονται οι συνθήκες οικονοµικής
ύφεσης, η οποία αν και επιδεινώθηκε από την χρηµατοοικονοµική κρίση, έχει ενδογενείς αιτίες.
Πρόκειται πρωταρχικά για το αποτέλεσµα της νεοφιλελεύθερης οικονοµικής πολιτικής που
υιοθετήθηκε από κοινού και από τις Ευρωπαϊκές αρχές και από τα περισσότερα κράτη µέλη. Το
τελευταίο διάστηµα έχει αποκαλυφθεί µια εντυπωσιακή αντίφαση. Ενώ οι ευρωπαϊκές ηγεσίες είναι
ικανές να συµφωνήσουν γρήγορα στην τεράστια αύξηση πόρων για να στηρίξουν τις προβληµατικές
τράπεζες, ούτε ένα µικρό µέρος των πόρων αυτών είναι διαθέσιµο για την καταπολέµηση της
ύφεσης και την προστασία της εργασίας, του εισοδήµατος και των συνθηκών διαβίωσης για την
πλειοψηφία της κοινωνίας. Οµοίως, η διακηρυγµένη πρόθεση για τη δηµιουργία µιας νέας πολιτικής
για την ενέργεια και το κλίµα έχει υπονοµευτεί από τις διαµάχες εντός της Ε.Ε. και την αποτυχία να
τήρησης των δεσµεύσεων χρηµατοδότησης. Τα υπόλοιπα είναι ρητορεία. Εν τω µεταξύ, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υποστηριζόµενη και από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο) συνεχίζει να εφαρµόζει
προγράµµατα φιλελευθεροποίησης και ιδιωτικοποίησης, όπως ολοφάνερα αποδείχτηκε από τις
πρόσφατες πρωτοβουλίες για περισσότερη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας και περισσότερη
φιλελευθεροποίηση στον τοµέα της υγείας, καθώς και από τις ανησυχητικές αποφάσεις του ∆ΕΚ.
Η χρηµατοοικονοµική κατάρρευση δείχνει ξανά ότι το τρέχον ευρωπαϊκό καθεστώς που βασίζεται
στον ιδιωτικό ανταγωνισµό, χωρίς µια σταθερή βάση δηµοκρατικών κανόνων δεν µπορεί να αντέξει
και είναι επιρρεπές στην οικονοµική και πολιτική αποτυχία. Η Ε.Ε. χρειάζεται ένα νέο καθεστώς
πολιτική, που να στοχεύει στην προώθηση ενός δηµοκρατικού πλαισίου για την οικονοµική
δραστηριότητα. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουµε τα παρακάτω αποφασιστικής σηµασίας βήµατα.
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1. ∆ηµοκρατικός µετασχηµατισµός του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
- Η κρατικοποίηση όλων των αρµοδίων τµηµάτων των µεγαλύτερων τραπεζών στα κράτη µέλη
µπορεί να δηµιουργήσει µια µόνιµη και αξιόπιστη βάση εγγύησης των καταθέσεων, του συστήµατος
πληρωµών και παροχής πιστώσεων.
-Οι αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες και δοµές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα – τιτλοποίηση,
υψηλής µόχλευσης δάνεια, σύνθετα δοµηµένα προϊόντα και κεφάλαια υψηλού κινδύνου - πρέπει να
απαγορευτούν στην Ευρώπη, τα παράκτια (offshore) χρηµατοπιστωτικά κέντρα πρέπει να κλείσουν ή
να αποµονωθούν από την ευρωπαϊκή αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
-Οι τραπεζικές δραστηριότητες πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοχή καταθέσεων και παροχή
δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Το σύστηµα εποπτείας «Βασιλεία II» (Basle II)
πρέπει να διορθωθεί ως προς τον πολωτική και αντικυκλικό χαρακτήρα του. Πρέπει να αυξηθεί ο
δείκτης κεφαλαιακών απαιτήσεων.
-Η µεταρρύθµιση των κεφαλαιαγορών πρέπει να στοχεύει στην µείωση του όγκου και της ταχύτητας
των συναλλαγών σε τίτλους, νοµίσµατα και κάθε είδους παραγώγων τους. Για το σκοπό αυτό οι
αντίστοιχες επενδύσεις από τα συνταξιοδοτικά ταµεία πρέπει να είναι περιορισµένες, τα δοµηµένα
προϊόντα πρέπει να περικοπούν και να τυποποιηθούν και οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές πρέπει
να φορολογούνται. Οι εταιρίες αποτίµησης τίτλων πρέπει να αναδιαρθρωθούν έτσι ώστε να
διαχωρίζονται οι συµβουλευτικές υπηρεσίες από τις αποτιµητικές.
-Παραπέρα βήµατα για τον µετασχηµατισµό του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απαιτούνται για
την αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτιών της υπέρογκης αύξησης των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, την µακροπρόθεσµη τάση αύξησης της ανισοκατανοµής
εισοδήµατος και πλούτου και την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών συστηµάτων ασφάλισης. Το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα οφείλει να ενσωµατωθεί και να λειτουργεί εντός του πλαισίου µιας
συνολικά δηµοκρατικής οικονοµικής πολιτικής.
2.Μακροοικονοµική πολιτική: Άµεσα µέτρα για αντιµετώπιση της ύφεσης και αλλαγή του
καθεστώτος πολιτικής για την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική συνοχή
Άµεσα µέτρα καταπολέµησης της επικείµενης οικονοµικής ύφεσης πρέπει να περιλαµβάνουν:





Χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής µέσω της µείωσης των επιτοκίων
Υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός «Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Επενδύσεων για την
Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» όχι µικρότερο του 1% του ΑΕΠ της
Ε.Ε.
Τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου παροχής βοήθειας προς τις ασθενέστερες οικονοµίες της
Ένωσης.
Τη διαµόρφωση προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων ανάλογου µεγέθους από τα κράτη µέλη.

Τέτοια προγράµµατα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω:





Της προσαρµογής των δαπανών του Κοινοτικού Προϋπολογισµού
Της σταδιακής αύξησης του Προϋπολογισµού στο 5% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ. Για το σκοπό
αυτό, πρέπει να επιβληθούν ευρωπαϊκοί φόροι στις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και στην
χρήση πρωτογενούς ενέργειας, στις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα και στη χρήση
καυσίµων από αεροπορικές εταιρίες.
Της αξιοποίησης των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης.

3

Μια αλλαγή στο καθεστώς της µακροοικονοµικής πολιτικής πρέπει να προχωρά παραπέρα και
πρέπει να αλλάξει την αποστολή και την θεσµική δοµή της νοµισµατικής πολιτικής και της ΕΚΤ, η
οποία πρέπει να περιλαµβάνει ευθύνη για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της
χρηµατοοικονοµικής αγοράς. Αντί της πλήρους ανεξαρτησίας, η νοµισµατική πολιτική και η Ε.Κ.Τ.
οφείλουν να εντάσσονται σε ένα σύνολο σφιχτά συντονισµένων µέτρων. Οµοίως το καθεστώς
δηµοσιονοµικής πολιτικής, το οποίο είναι ενσωµατωµένο στο Σύµφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, πρέπει να τερµατιστεί και να αντικατασταθεί από µια ευρύτερη, πιο διαφοροποιηµένη
προσέγγιση για διπλό συντονισµό – ανάµεσα στα κράτη µέλη και στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Η αλλαγή του µακροοικονοµικού καθεστώτος πρέπει επίσης να θέσει την αναδιανοµή του
εισοδήµατος και του πλούτου πολύ υψηλότερα µεταξύ των προτεραιοτήτων πολιτικής. Η πίεση προς
τα κάτω των µισθών πρέπει να σταµατήσει και η ουσιαστική αύξηση των µισθών πρέπει να
αποτελέσει µέτρο-κλειδί για µια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Γι’ αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να συνοδεύσει τις διακηρύξεις ενάντια στην φτώχεια και τον αποκλεισµό µε
συγκεκριµένες ενέργειες και χρηµατοδοτικούς πόρους.
3. Η ενεργειακή και κλιµατική πολιτική µπορεί να συνεισφέρει στο τοµέα της ενέργειας και του
κλίµατος, αλλά και να συµβάλει στην αντιµετώπιση της κρίσης. Ένα εναλλακτικό ευρωπαϊκό
ενεργειακό και κλιµατικό πακέτο µέτρων είναι ικανό να ωφεληθεί από την συνεργεία συνδυάζοντας
τις επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας, για γενική αποδοτικότητα των πόρων και για τις
διατηρήσιµες ανανεώσιµες πηγές µε τη µείωση της ανεργίας. Ένα επαναπροσδιορισµένο σύστηµα
ανταλλαγής εκποµπών της Ε.Ε. θα συνοδεύεται από διαφοροποιηµένα, µεταβατικά προγράµµατα
στήριξης των κρατών µελών και από µια κοινή Ενεργειακή Στρατηγική στηριζόµενη σε νέα
ρυθµιστικά εργαλεία.

Εισαγωγή
Λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις επόµενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, η Ε.Ε
αντιµετωπίζει από τη µία πλευρά το σοκ της µεγαλύτερης χρηµατοπιστωτικής κρίσης από το 1929
και από την άλλη τη σκοτεινή προοπτική µιας εγχώριας ύφεσης.
Η συνεχιζόµενη χρηµατοοικονοµική κρίση αναδεικνύει σε έναν όλο και µεγαλύτερο αριθµό ατόµων
το βαθύ παραλογισµό και την καταστροφική δυναµική ενός κατευθυνόµενου από το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καπιταλισµού, ο οποίος όχι µόνο κυριαρχεί στις ΗΠΑ, αλλά σταδιακά
διαµόρφωσε τους κανόνες της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα περισσότερα µέλη της
Ε.Ε. Η βραχυπρόθεσµη προοπτική, η χρηµατοοικονοµική κερδοσκοπία και η αντίληψη της
«κοινωνίας των µετόχων» υποκαθιστούν το µακροπρόθεσµο στρατηγικό προσανατολισµό
επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Η ανισοκατανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, η κοινωνική
ανασφάλεια και η αβεβαιότητα στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις αυξάνονται. Η
φιλελευθεροποίηση και η απελευθέρωση βασικών τµηµάτων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
απέτυχαν να εκπληρώσoυν τις πολυάριθµες υποσχέσεις και προσδοκίες που συνόδεψαν την
εισαγωγή τους στην Ε.Ε. Αντί για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια και πλεονεκτήµατα
για την οικονοµία, παρήγαγαν κοινωνική πόλωση, χάος και κρίση. Η δολοπλοκία µεταξύ τραπεζών
και χρηµατιστών-κερδοσκόπων κατέρρευσε και πολλοί πρώην ήρωες της Wall Street, του City και
άλλων χρηµατοοικονοµικών κέντρων χαρακτηρίζονται πλέον ως ανυπόληπτοι και ανεύθυνοι
τζογαδόροι. Αλλά το σύστηµα χρειάζεται κάτι περισσότερο από την αλλαγή των επικεφαλής των
οργανισµών και από µικρές, αποσπασµατικές διορθώσεις. Έχει ανάγκη από ένα βαθύ και µεγάλου
εύρους µετασχηµατισµό, καθώς και από δηµοκρατικό έλεγχο.
Παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έλκει την καταγωγή της στις ΗΠΑ, η πολιτική της βάση
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δεν είναι ξένη στην Ε.Ε., ούτε της έχει επιβληθεί. Αντίθετα, η συνεχής εµµονή της
φιλελευθεροποίησης, του ανοίγµατος και της απελευθέρωσης των αγορών που χαρακτηρίζει τα
ευρωπαϊκά όργανα, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστρωσε το δρόµο για την άφιξη του
χρηµατοοικονοµικού παράγοντα ως ισχυρή συνιστώσα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Η απόρριψη της
µακροοικονοµικής πολιτικής για την πλήρη απασχόληση, η εγκαθίδρυση ενός φανατικά
µονεταριστικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου και η µετατροπή των κοινωνικών παροχών σε
εµπορεύσιµα αγαθά είναι βασικά στοιχεία της Στρατηγικής της Λισσαβώνας το 2000 και το 2005.
Θα ήταν λοιπόν λάθος να εντοπίσει κανείς τις αιτίες της επερχόµενης ύφεσης στην Ε.Ε
αποκλειστικά ή έστω µερικά στην χρηµατοοικονοµική κρίση των ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή ύφεση είναι
κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκό δηµιούργηµα. Θα ενταθεί µέσα από την χρηµατοοικονοµική κρίση,
αλλά θα συνέβαινε και χωρίς αυτήν. Ο συνδυασµός της χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της
Στρατηγικής της Λισσαβώνας δηµιουργούν ένα υβρίδιο, που είναι ιδιαίτερα εκρηκτικό και
επικίνδυνο για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρέθηκαν προ εκπλήξεως µπροστά στην
χρηµατοοικονοµική κρίση. Τώρα οργανώνουν τη µια σύνοδο κορυφής µετά την άλλη και µιλούν για
πιο σφιχτές ρυθµίσεις και έλεγχο των χρηµαταγορών. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί και τα
µέτρα που λήφθηκαν βιαστικά µπορεί και να σώσουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά δε θα
αποτρέψουν την επέκταση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην Ευρώπη και είναι σαφές ότι αυτό
δεν είναι στις επιδιώξεις της Ε.Ε και των ισχυρών εταιρικών συµφερόντων που βρίσκονται πίσω της.
Αντίθετα µε τους επαναλαµβανόµενους επίσηµους ισχυρισµούς υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις
απέναντι σε τέτοια αντιπαραγωγικά µέτρα πολιτικής. Σε ένα πρώτο στάδιο συνίστανται σε ενεργά
βήµατα έτσι ώστε αρχικά να σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια να µεταλλαχθεί τελείως ο
χρηµατοπιστωτικός τοµέας στην Ευρώπη, µε µια στοχοθεσία που θα διασφαλίζει ότι εκπληρώνει τις
βασικές του λειτουργίες. ∆ηλαδή να εξασφαλίζει οµαλές ταµειακές ροές, επαρκή ρευστότητα και
ασφαλείς καταθέσεις. Από εκεί και πέρα, η Ε.Ε. χρειάζεται ένα ισχυρό καθεστώς µακροοικονοµικής
και δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και ένα δυνατό δηµόσιο τοµέα ως βάση για την πλήρη
απασχόληση, τις καλές εργασιακές συνθήκες, την εξάλειψη της φτώχειας και µια αποτελεσµατική
οικολογική ανοικοδόµηση.
Η παρούσα κρίση προσφέρει την ευκαιρία για µια ισχυρότερη δηµόσια κριτική και για την
προώθηση προτάσεων πέρα από τη δαιµονοποίηση των κερδοσκόπων και των διαχειριστών,
προτάσεων που θα στοχεύουν στις δοµικές πιέσεις, οι οποίες οδηγούν σε ατοµικές και εταιρικές
δυσλειτουργίες. Στο παρόν Υπόµνηµα θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε πέρα από την
ανάλυση και την κριτική της ζοφερής και αντιπαραγωγικής πολιτικής της Ε.Ε και να παρουσιάσουµε
συγκεκριµένες προτάσεις για ένα εναλλακτικό, δηµοκρατικό καθεστώς πολιτικής.
Παρά το γεγονός ότι ο χρηµατιστικός καπιταλισµός υπέστη σοβαρό πλήγµα και ότι ο
νεοφιλελευθερισµός απαξιώθηκε σηµαντικά από την πρόσφατη κρίση, ούτε κατέρρευσε ούτε
ηττήθηκε ως συνέπεια αυτών των γεγονότων. Η ουσία του νεοφιλελευθερισµού δεν είναι η
απορύθµιση των αγορών αλλά η αναδιανοµή από τα κάτω προς τα πάνω παράλληλα µε την
επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων υπέρ των πλούσιων και των ισχυρών. Χωρίς ισχυρά κοινωνικά
κινήµατα και πολιτική πίεση για περισσότερη δηµοκρατία στην οικονοµία, αυτές οι διαδικασίες θα
συνεχιστούν, πιθανώς σε παραλλαγµένες µορφές.

1. Η Ευρώπη υπό πίεση: Χρηµατοπιστωτική κατάρρευση και οικονοµική ύφεση
1.1 Χρηµατοπιστωτική κατάρρευση: Αίτια, προοπτικές και επιπτώσεις
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Η χρηµατοοικονοµική κρίση του 2007 – 2008, η οποία σύµφωνα µε το ∆ιοικητή του ∆.Ν.Τ.
Dominique Strauss-Kahn έφτασε στα πρόθυρα πρόκλησης παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής
κατάρρευσης, πηγάζει από τις ΗΠΑ. Οι αιτίες µπορεί να αναζητηθούν σε τουλάχιστον τρεις
σηµαντικές εξελίξεις. Πρώτον, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 οι µεγάλες αµερικάνικες τράπεζες,
οι οποίες υπόκειντο σε αυστηρούς κανόνες και περιορισµούς από το 1933, άρχισαν να ψάχνουν
τρόπους για να ξεφύγουν από τους περιορισµούς µέσω της καινοτοµίας – αναπτύσσοντας νέα
εργαλεία και προϊόντα, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί από τους υφιστάµενους νόµους – καθώς και
µέσω της διεθνοποίησης, ιδιαίτερα ανοίγοντας υποκαταστήµατα στο Λονδίνο όπου οι αµερικάνικοι
νόµοι δεν ίσχυαν. ∆εύτερον, µε το τέλος της µεταπολεµικής οικονοµικής άνθησης στα µέσα της
δεκαετίας του 1970, οι κάτοχοι του χρηµατιστικού κεφαλαίου ήθελαν να διασφαλίσουν ότι το
κεφάλαιο τους δεν θα ήταν δεσµευµένο σε οποιαδήποτε µορφή πάγιας επένδυσης, αλλά θα
µπορούσε να µετακινείται οπουδήποτε θα λάµβανε τις µεγαλύτερες αποδόσεις. Για τα επόµενα 30
χρόνια ιλιγγιώδη ποσά εισέρρευσαν στην Λατινική Αµερική και αργότερα στην Ασία και σε άλλες
αναδυόµενες (όπως αποκαλούνται) αγορές, για να αποσυρθούν όταν οι αποδόσεις εξασθένισαν,
επιφέροντας σοβαρές κρίσεις στις εν λόγω χώρες. Τρίτον, µετά την εκλογή του Ronald Reagan το
1980, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε εφαρµογή µια διαδικασία απορρύθµισης, εξαλείφοντας
περιορισµούς στη χρηµατοοικονοµική σφαίρα, κάτι που συνεχίστηκε και από τη κυβέρνηση Clinton,
η οποία το 1999 κατήργησε όλα τα µέτρα του 1933.
Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας νέας φάσης του καπιταλισµού στις
ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1980 γνωστή και ως φάση του «χρηµατιστικού καπιταλισµού». Οι
τράπεζες και τα άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα µεγεθύνθηκαν, και έτσι από το 1980 έως το
2006 ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας αύξησε τα κέρδη του από 10% σε πάνω από 30%. Την ίδια
στιγµή, η οικονοµική ανάπτυξη στις ΗΠΑ συνδέθηκε µε την µεγάλη επέκταση της πίστης και ήταν
συνυφασµένη µε φούσκες στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων. Τη δεκαετία του 1990 η «νέα
οικονοµία», όπως έγινε γνωστή, ήταν στενά συνδεδεµένη µε φούσκες στις τιµές των µετοχών. Όταν
η φούσκα έσκασε το 2000, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναζήτησε τρόπους αποτροπής µιας
µεγάλης οικονοµικής κρίσης, µειώνοντας δραστικά το βασικό της επιτόκιο από το 6,5% στην αρχή
του 2001 στο 1% το 2003.
Αυτήν τη µείωση ακολούθησε µια περαιτέρω µεγάλη επέκταση του δανεισµού. Ένας τοµέας µε
µεγάλη ανάπτυξη ήταν τα µοχλευµένα δάνεια κυρίως σε ιδιωτικά µετοχικά κεφάλαια για την
χρηµατοδότηση εξαγορών. Ο άλλος τοµέας µε µεγάλη ανάπτυξη ήταν τα ενυπόθηκα δάνεια,
συµπεριλαµβανοµένων και των στεγαστικών δανείων σε νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος µε
χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα (sub-prime), τα οποία αποτελούσαν το 15% των νέων δανείων
µεταξύ 2004 και 2006. Η µεγάλη επέκταση των ενυπόθηκων δανείων οδήγησε σε έκρηξη της
οικοδοµικής δραστηριότητας και τελικά σε απότοµη αύξηση των τιµών της αγοράς κατοικίας.
Μεταξύ 2002 και 2006 η αύξηση των τιµών είχε τα σηµάδια κλασσικής φούσκας. Αυτή η φούσκα
έπαιξε ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, δεδοµένου ότι οι µισθοί ήταν στάσιµοι και ότι τα
νοικοκυριά δανείζονταν για την χρηµατοδότηση των καταναλωτικών τους αναγκών µε εγγύηση την
αυξηµένη αξία των κατοικιών τους.
∆ύο ήταν οι παράγοντες που επέδρασαν στην πρόσφατη µεγέθυνση. Ο ένας ήταν η τιτλοποίηση,
δηλαδή η πρακτική των τραπεζών να συναρθρώνουν µαζί έναν αριθµό δανείων για να φτιάξουν
τίτλους τους οποίους πωλούν στην αγορά και έτσι να αποφεύγουν τη δέσµευση
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κεφαλαίου που θα υφίσταντο, αν τα δάνεια παρέµεναν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στη περίπτωση
τίτλων που αποτελούνται από δάνεια υψηλού ρίσκου, όπως είναι τα ενυπόθηκα, στεγαστικά δάνεια προς
πελάτες χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας (sub-prime), οι τράπεζες εξέλιξαν τη διαδικασία
δηµιουργώντας ένα νέο πακέτο από πολύ σύνθετους τίτλους (τα λεγόµενα «Collateralised Debt
Obligations”, δηλαδή τιτλοποιηµένα δάνεια που χρησιµοποιούν άλλα χρέη ως εγγύηση) οι οποίοι
απέκρυπταν τους κινδύνους που εµπεριείχαν και οι οποίοι ήταν ελκυστικά στους επενδυτές, αφού
εµφανίζονταν να προσφέρουν µεγαλύτερα κέρδη από άλλους τίτλους µε αντίστοιχη αξιολόγηση κινδύνου.
Ο άλλος σηµαντικός παράγοντας ήταν η εµφάνιση αυτού που ονοµάστηκε «σκιώδες» τραπεζικό σύστηµα –
επενδυτικές τράπεζες, «δοµηµένες επενδυτικές µονάδες» που δηµιούργησαν οι εµπορικές τράπεζες εκτός
του ισολογισµού τους και αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, το σύνολο των οποίων ασχολούνταν µε
πολύ ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, οι οποίες θα µπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το σύνολο του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και οι οποίες όµως δεν υπόκειντο σε έλεγχο και ρύθµιση από την
Οµοσπονδιακή Τράπεζα, όπως οι τράπεζες. Συγκεκριµένα, όλοι χρησιµοποιούσαν την πρακτική της
µόχλευσης, στηριζόµενοι σε µεγάλα ποσά δανειακών κεφαλαίων, τα οποία εκτόξευαν τα κέρδη τους όταν
επρόκειτο για επιτυχηµένες δραστηριότητες αλλά πολλαπλασίαζαν δραµατικά τις ζηµιές σε περίπτωση
ανεπιτυχών δραστηριοτήτων. Η µεγάλη επενδυτική τράπεζα της Νέας Υόρκης Lehman brothers για
παράδειγµα λειτουργούσε µε δανεισµένα $33 για κάθε $1 δικό της!
Αυτό το πρότυπο ανάπτυξης στις ΗΠΑ βασισµένο στη χρηµατοπιστωτική σφαίρα απέκτησε µια σηµαντική
παγκόσµια διάσταση. Από τη δεκαετία του 1980 η εγχώρια ζήτηση στις ΗΠΑ ξεπέρασε το εγχώριο προϊόν,
οδηγώντας στο τρέχον έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ, το οποίο χρηµατοδοτείται από τον
υπόλοιπο κόσµο. Τα τελευταία χρόνια αυτό έγινε κατορθωτό λόγω δύο µεγάλων διεθνών
χρηµατοοικονοµικών κυκλωµάτων. Το ένα εµπλέκει τις ΗΠΑ µε τις χώρες της Ασίας, καθοδηγείται από το
εµπορικό έλλειµµα των ΗΠΑ και το αντίστοιχο εµπορικό πλεόνασµα της Κίνας, της Ιαπωνίας και των
άλλων µεταποιητικών, εξαγωγικών χωρών της Ασίας, το οποίο επενδύθηκε σε τίτλους των ΗΠΑ κυρίως σε
εγγυηµένα κρατικά οµόλογα. Το άλλο σηµαντικό κύκλωµα είναι µεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Αυτό
καθοδηγείται από κεφαλαιακές ροές, που ανταποκρίνονται σε µικρές µεταβολές των αναµενόµενων
αποδόσεων. Οι κεφαλαιακές ροές µεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ είναι µακράν οι µεγαλύτερες στον κόσµο1. Αν
και οι καθαρές ταµιακές ροές της Ευρώπης προς τις ΗΠΑ είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των χωρών
της Ασίας, πρόκειται για το αποτέλεσµα τεράστιων κεφαλαιακών ροών και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έτσι
οι τράπεζες και τα άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα της Ευρώπης συνδέθηκαν στενά µε το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των ΗΠΑ, µια εξέλιξη που ξεκίνησε στη Μ. Βρετανία τη δεκαετία του 1980,
συνεχίστηκε στις χώρες της σηµερινής ΟΝΕ τη δεκαετία του 1990 και επιταχύνθηκε µετά το 2000. Με
αυτόν το τρόπο οι ευρωπαϊκές τράπεζες απέκτησαν σηµαντική συµµετοχή σε τίτλους υψηλού κινδύνου
προερχόµενους από τις ΗΠΑ.
Όσο οι τιµές της αγοράς κατοικίας αυξάνονταν, οι ΗΠΑ µπορούσαν να συνεχίσουν τη βασισµένη στη
κατανάλωση ανάπτυξη και ένα συνεχώς διογκούµενο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αλλά το 2006, η φούσκα
στην αγορά κατοικίας έσκασε και το 2007, καθώς οι τιµές κατοικίας έπεφταν, η αξία των ενυπόθηκων
τίτλων άρχισε να πέφτει. Η κρίση περιλαµβάνει τέσσερα κύρια στάδια.
Η κρίση ξέσπασε πρώτα τον Αύγουστο του 2007 όταν η διατραπεζική πίστη κατέρρευσε ως αποτέλεσµα της
αβεβαιότητας για την έκταση της έκθεσης των τραπεζών σε ζηµιές από ενυπόθηκους τίτλους. Η αγορά
χρήµατος «στέρεψε» στις ΗΠΑ, στην ΟΝΕ και στη Μ. Βρετανία και οι κεντρικές τράπεζες απάντησαν µε
µεγάλες ενέσεις ρευστότητας στις αγορές και στην περίπτωση των ΗΠΑ µε σηµαντική µείωση των
επιτοκίων. Μέσα σε µια νύχτα τα επιτόκια στις αγορές χρήµατος κατέρρευσαν, αλλά τα επιτόκια στα δάνεια
τριµηνιαίας και µηνιαίας διάρκειας παρέµειναν ασυνήθιστα ψηλά.
Η κρίση βάθυνε το ∆εκέµβριο 2007, όταν οι τράπεζες ξεκίνησαν να δηµοσιεύουν λεπτοµέρειες για τις
ζηµιές του τρίτου τετραµήνου. Καθώς τα επιτόκια δανεισµού αυξήθηκαν και πάλι, οι κύριες ανά τον κόσµο
κεντρικές τράπεζες οργάνωσαν συντονισµένες παρεµβάσεις συµπεριλαµβανοµένων και µεγάλων ενέσεων
ρευστότητας, ενώ οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες έθεσαν στη διάθεση των τραπεζών δολάρια κατόπιν
συµφωνίας µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
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Τον Μάρτιο 2008, η κρίση βάθυνε για τρίτη φορά. Οι αγοραίες αξίες των ενυπόθηκων δανείων µειώθηκαν
κατακόρυφα – στην πραγµατικότητα δεν υπήρχε ενεργή αγορά – και οι επενδυτικές τράπεζες αναγκάστηκαν
να υποτιµήσουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Στο µεταξύ, η Bear Stearns, µια από τις
µεγαλύτερες τράπεζες της Νέας Υόρκης, κατέρρευσε και η Οµοσπονδιακή Τράπεζα οργάνωσε τη διάσωσή
της από τη JP Morgan, δανείζοντας την τελευταία $29 δις. Τους επόµενους µήνες πολλές τράπεζες των
ΗΠΑ άντλησαν νέα κεφάλαια, συχνά στρεφόµενες προς επενδυτές που στο παρελθόν πιθανότατα δεν είχαν
υπολογίσει, συµπεριλαµβανοµένων κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων (sovereign wealth funds) από τη
Μέση Ανατολή και την Κίνα.
Η κρίση βάθυνε για τέταρτη φορά το Σεπτέµβριο 2008. Στην αρχή του µήνα εκταµιεύθηκαν από το
θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ $200 δις για τη διάσωση των δύο ηµικρατικών γιγάντων στεγαστικής πίστης,
Fannie Mae και Freddie Mac. Το αποφασιστικό συµβάν παρόλα αυτά ήταν η πτώχευση της επενδυτικής
τράπεζας της Νέας Υόρκης Lehman Brothers στις 15 Σεπτέµβρη. Η απόφαση των αρχών των ΗΠΑ να
επιτρέψουν τη συγκεκριµένη πτώχευση ήταν µια λανθασµένη επιλογή, καθώς πυροδότησε αλυσίδα
αντιδράσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, οι οποίες οδήγησαν σε δραστικό βάθεµα της κρίσης.
Πρώτη αντίδραση, ένας αριθµός χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, που σχετίζονταν άµεσα ή έµµεσα µε τη
Lehman Brothers κατέρρευσαν. Στις ΗΠΑ κάποιες από αυτές ήταν η ΑΙG η µεγαλύτερη ασφαλιστική
εταιρία του κόσµου, η Washington Mutual, η κατάρρευση της οποίας ήταν η µεγαλύτερη κατάρρευση
τράπεζας στην ιστορία των ΗΠΑ, και η Wachovia, µια από τις µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες της χώρας.
Στην Ευρώπη κατέρρευσαν η Bradford and Bingley µια βρετανική τράπεζα ενυπόθηκων, στεγαστικών
δανείων, η βέλγο-ολλανδική τράπεζα Fortis, η Hypo Real Estate, µια µεγάλη γερµανική τράπεζα
ενυπόθηκων, στεγαστικών δανείων και ουσιαστικά ολόκληρο το ιρλανδικό τραπεζικό σύστηµα.
∆εύτερη αντίδραση, η διατραπεζική αγορά χρήµατος σχεδόν «στέγνωσε» και επίσης µέσα σε µια νύχτα τα
επιτόκια ανήλθαν σε απαγορευτικά επίπεδα, καθώς οι τράπεζες σταµάτησαν να δανείζουν η µια την άλλη.
Ακολούθως, ο τραπεζικός δανεισµός σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά άρχισε να περικόπτεται απότοµα, και
έτσι ακόµα και οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ήταν ανίκανες να δανειστούν για
τη χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
Τρίτη αντίδραση, η κρίση απλώθηκε στην χρηµατιστηριακή αγορά µε τις τιµές των µετοχών να
καταγράφουν 20% πτώση στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στις µεγαλύτερες ασιατικές αγορές, τη δεύτερη
βδοµάδα του Οκτώβρη.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχικά αντέδρασε στην αλυσίδα των καταρρεύσεων ανακοινώνοντας ένα
πρόγραµµα $700 δις - το «Trouble Assets Relief Program» (TARP) για την αγορά εξ ολοκλήρου των
προβληµατικών τίτλων, το οποίο υπέστη σφοδρή κριτική από τους οικονοµολόγους. Αρχικά απορρίφθηκε
από τα µέλη του ρεπουµπλικανικού κόµµατος στο Κογκρέσο και έγινε αποδεκτό µόνο όταν προστέθηκαν
$149 δις για πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, προκειµένου να ικανοποιηθούν αιτήµατα των µελών του
Κογκρέσου. Ακόµα και έτσι, απέτυχε να ανακόψει την εξελισσόµενη κατάρρευση. Η συντονισµένη µείωση
των επιτοκίων κατά µισή ποσοστιαία µονάδα από όλες τις µεγάλες κεντρικές τράπεζες απέτυχε να
ανακόψει την πτώση στις τιµές των µετοχών.
Τελικά, την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, οι υπουργοί οικονοµικών της G7, οι οποίοι συνήλθαν στην
Ουάσινγκτον για την ετήσια συνάντηση του ∆.Ν.Τ. και της Παγκόσµιας Τράπεζας, ενέκριναν πρόγραµµα 5
σηµείων, το οποίο δεσµευόταν για συντονισµένη δράση µε ενέσεις ρευστότητας στις τράπεζες και παροχή
εγγυήσεων για τον διατραπεζικό δανεισµό, ώστε να επαναλειτουργήσουν οι αγορές χρήµατος. Αυτό το
πρόγραµµα ακολούθησε σε αδρές γραµµές τα µέτρα που είχαν παρουσιαστεί λίγες µέρες νωρίτερα στη
Βρετανία, στο πλαίσιο µιας µεγάλης αναστροφής πολιτικής από τη κυβέρνηση Brown. Tο επόµενο
σαββατοκύριακο, στη συνάντηση των αρχηγών των κρατών µελών της ΟΝΕ αποφασίστηκε ένα
λεπτοµερέστερο σχέδιο, ενώ οι αρχές των ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι ανακατανέµεται µέρος των $700 δις του
TARP στην παροχή κεφαλαίου προς τις τράπεζες.
Την ∆εύτερα 13 Νοέµβρη 2008, για πρώτη φορά από τότε που κατέρρευσε η Lehman Brothers, σταµάτησε
η πτώση στις αγορές. Αλλά το νεοφιλελεύθερο οικονοµικό υπόδειγµα είχε χρεοκοπήσει, η οικονοµική
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κατάρρευση σταµάτησε µε την κρατικοποίηση σηµαντικών τµηµάτων του τραπεζικού συστήµατος τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
Πίνακας 1.1: Κύρια µέτρα αντιµετώπισης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, που ανακοινώθηκαν τον
Οκτώβρη 2008
Χώρα
Αγορές
τοξικών Ανακεφαλαιοποίηση
Εγγυήσεις για νέα δάνεια
τίτλων
τραπεζών
Βρετανία
50 δις £
250
δις
£
(έναντι
προµήθειας)
Γερµανία
10 δις ευρώ
70 δις ευρώ
400 δις ευρώ (20 δις έναντι
ζηµιών)
Γαλλία
40 δις ευρώ
320 δις ευρώ
Ισπανία
30-50 δις ευρώ
100 δις ευρώ
Αυστρία
15 δις ευρώ
85 δις ευρώ
Ολλανδία
20 δις ευρώ
200 δις ευρώ
Ελβετία
$60 δις
3,9 δις ευρώ
ΗΠΑ
$700 δις
$250 δις*
$1.500 δις
*θα χρηµατοδοτηθεί από τα $700 δις για την αγορά τοξικών τίτλων
Ένθετο 1: Ο ρόλος της περιορισµένης ευθύνης της επιχείρησης στην παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση
Εκτός από την ανάλυση των άµεσων αιτιών, η τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κρίση τονίζει ένα σηµαντικό
δοµικό πρόβληµα: κανένα οικονοµικό σύστηµα που ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και κοινωνικοποιεί τις ζηµιές
δεν µπορεί να επιβιώσει για πολύ. Τη στιγµή που οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την
κατάρρευση του Άγγλο-Σαξονικής έµπνευσης χρηµατιστικού καπιταλισµού δεν έχουν αποσαφηνιστεί
πλήρως, η απάντηση των κυβερνώντων εκφρασµένη από τον Henry Paulson στις ΗΠΑ και τον Gordon
Brown στη Βρετανία συνίσταται στην ανάληψη απεριόριστης ευθύνης για την αποτυχία των παιχτών στις
χρηµατιστηριακές αγορές και τις αγορές χρήµατος να εκτιµήσουν σωστά τον κίνδυνο. Προς το παρόν, οι
κυβερνώντες εµφανίζονται λιγότερο πρόθυµοι να επεκτείνουν αυτά τα µέτρα στα ανυποψίαστα θύµατα της
αποτυχίας της αγοράς.
Ότι οι αγορές έχουν αποτύχει εντυπωσιακά στην σωστή εκτίµηση των κινδύνων δεν είναι σύµπτωµα
«παράλογων υπερβολών», ούτε µιας ξαφνικής επιδηµικής «µανίας». Η νοµική µορφή των κυρίαρχων
παιχτών σε αυτές τις αγορές – µεγάλες επιχειρήσεις – είναι τέτοια, που στην πραγµατικότητα ενθαρρύνει
ανεύθυνες συµπεριφορές, αφού συνδυάζει περιορισµένη ευθύνη µε πλήρη δικαιώµατα, στη νοµική µορφή
της περιορισµένης ευθύνης των µετόχων και της «ξεχωριστής νοµικής προσωπικότητας της εταιρίας».
Ιστορικά η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων εµφανίστηκε τον 19ο αιώνα ως αποτέλεσµα της πίεσης που
πήγαζε από το ενδιαφέρον µιας όλο και πλουσιότερης µεσαίας τάξης, η οποία ήθελε να επενδύσει τον
διευρυνόµενο πλούτο της χωρίς να γίνει επιχειρηµατίας. Η περιορισµένη ευθύνη εδώ σήµανε απώλεια
ελέγχου. Η ευθύνη έµεινε στους ιδιοκτήτες – επιχειρηµατίες, οι οποίοι δέχτηκαν µε ευχαρίστηση την
εµφάνιση του ενδιαφέροντος των «εισοδηµατιών» σαν µια πολύτιµη πηγή κεφαλαίου, αλλά κράτησαν την
πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεων τους. Σήµερα η περιορισµένη ευθύνη της εταιρείας σηµαίνει
την ευθύνη του ∆.Σ. της εταιρίας απέναντι στους µετόχους – ιδιοκτήτες της. Με την εισαγωγή της έννοιας
της «ξεχωριστής νοµικής προσωπικότητας της εταιρίας» ο κίνδυνος µεταφέρθηκε από τους µετόχους στους
πιστωτές: οι µέτοχοι έχουν ευθύνη µόνο απέναντι σε αυτήν την τώρα «ξεχωριστή νοµική οντότητα» της
επιχείρησης και οι πιστωτές πρέπει να αναζητήσουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από αυτήν την
οντότητα. Συνακόλουθα, αυτή η πρακτική επεκτάθηκε και στο διαχωρισµό των µητρικών από τις
θυγατρικές τους. Μια µητρική κανονικά δεν είναι νοµικά υπεύθυνη για τις αποφάσεις των θυγατρικών τους
(και τους κινδύνους που ενέχουν), ακόµα κι αν η µητρική έχει τον πλήρη έλεγχο της θυγατρικής και οι
διευθυντές της µητρικής είναι οι ίδιοι µε τους διευθυντές της θυγατρικής.
Ο συνδυασµός περιορισµένης ευθύνης και πλήρους ελέγχου ή ιδιοκτησίας για τους ιδιοκτήτες –
επιχειρηµατίες είναι µια σπάνια, αυταρχική απαλλαγή µιας σηµαίνουσας οικονοµικής οµάδας (της πλούσιας
µεσαίας τάξης) από µια βασική αρχή του δηµοκρατικού καπιταλισµού: την αντίληψη ότι τα δικαιώµατα
είναι συνυφασµένα µε υποχρεώσεις και ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόµο. Για παράδειγµα, ο οδηγός
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αυτοκινήτου υποχρεούται από το νόµο να το έχει ασφαλίσει, οι µεγαλοµέτοχοι όµως µπορούν να
αναλαµβάνουν υψηλούς κινδύνους µε µια πολύ περιορισµένη νοµική υποχρέωση για την ανάληψη των
ευθυνών των πράξεων τους.
Πιο σηµαντικό όµως ίσως είναι ότι στο επίκεντρο της σηµερινή κρίσης είναι η κατάκτηση ολόκληρου του
συστήµατος – οικονοµία της αγοράς – από µια µικρή οικονοµική οµάδα. Οποιεσδήποτε υπερβολές
απορρύθµισης κι αν έγιναν, οι συνέπειες θα ήταν σαφώς λιγότερο καταστροφικές εάν το δίκαιο των
επιχειρήσεων εφάρµοζε µηχανισµούς που να συνδέουν την ιδιοκτησία και τον έλεγχο µε τις υποχρεώσεις.
Αυτό ισχύει και για τη «πραγµατική οικονοµία», που σε σύντοµο χρόνο πλήττεται από την κρίση του
χρηµατοοικονοµικού «οµολόγου» της.
Η απάντηση σε αυτόν τον γρίφο δεν είναι η εισαγωγή της απεριόριστης ευθύνης των µετόχων. Αυτό θα
καθιστούσε την επένδυση εισοδηµάτων πιο δύσκολη από ό,τι ήδη είναι. ∆εν υπάρχει κατ’ αρχή, τίποτα
κακό µε την επένδυση των εισοδηµάτων της µεσαίας τάξης στην οικονοµία. Αυτό που µάλλον απαιτείται
είναι µια αναλογική σύνδεση µεταξύ της ανάληψης κινδύνου και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Αν ο
κίνδυνος κοινωνικοποιείται, το ίδιο πρέπει να συµβαίνει και µε τα συνδεδεµένα µε αυτόν κέρδη, αλλά και ο
έλεγχος.
1.2. Η επερχόµενη ύφεση: Η κατάσταση των µακροοικονοµικών µεγεθών
Το 2008 είναι η χρονιά των απανωτών διορθώσεων προς τα κάτω των προβλέψεων για την αύξηση της
παραγωγής στην παγκόσµια οικονοµία και κυρίως στις ανεπτυγµένες χώρες. Σύµφωνα µε την πλέον
πρόσφατη αναθεώρηση του ∆ΝΤ (Νοέµβριος 2008), αναµένεται ότι το 2009 οι ανεπτυγµένες χώρες θα
βιώσουν τη πρώτη ετήσια συρρίκνωση µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο2. Οι µεγαλύτερες πτώσεις του ΑΕΠ
για την επόµενη χρονιά προβλέπονται για το Ην. Βασίλειο (-1,3%), τη Γερµανία (-0,7%), την Ισπανία (0,7%), ενώ ο κίνδυνος τα πραγµατικά µεγέθη να είναι χειρότερα από τα προβλεπόµενα είναι µεγάλος. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο 2007 προέβλεπε ανάπτυξη για την Ε.Ε. 2,4% και για την ΟΝΕ 2,2% για
το 2008, ενώ για το 2009, 2,4% και 2,1% αντίστοιχα. Αλλά αυτά τα µεγέθη, όπως και εκείνα που εκδόθηκαν
από το ∆ΝΤ τον Οκτώβρη 2008, πρέπει να θεωρούνται ήδη ξεπερασµένα. Η ύφεση έχει ξεκινήσει, θα
βαθύνει το 2009 και είναι αβέβαιο πότε θα τελειώσει.
Πίνακας 1.2: Ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-27, στην ΟΝΕ και σε ορισµένες
χώρες
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008/∆ΝΤ 2009/∆ΝΤ
Ε.Ε.27
2.5
2.0
3.1
2.9
1.4
0.2
1.2
-0.2
ΟΝΕ
2.2
1.7
2.9
2.7
1.2
0.1
1.2
-0.5
Γερµανία
1.2
0.8
3.0
2.5
1.7
0.0
1.7
-0.8
Γαλλία
2.5
1.9
2.2
2.2
0.9
0.0
0.8
-0.5
Ιταλία
1.5
0.6
1.8
1.5
0.0
0.0
-0.2
-0.6
Ισπανία
3.3
3.6
3.9
3.7
1.3
-0.2
1.4
-0.7
Σουηδία
4.1
3.3
4.1
2.7
1.4
0.0
1.2
1.4
Βρετανία
2.8
2.1
2.8
3.0
0.9
-1.0
0.8
-1.3
Πολωνία
5.3
3.6
6.2
6.6
5.4
3.8
5.2
3.8
Ουγγαρία
4.8
4.0
4.1
1.1
1.7
0.7
1.9
2.3
Πηγές: EC Economic Forecasts, φθινόπωρο 2008, Statistical Annex, Πίνακας 1; IMF World Economic Outlook, Update
Νοέµβριος 2008, σελ. 5; IMF, World Economic Outlook, Οκτώβρης. 2008 (για Σουηδία, Ουγγαρία, Πολωνία)

Η ύφεση στην οικονοµία της Ε.Ε. οφείλεται σε ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων τόσο σε παγκόσµιο όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε παγκόσµιο επίπεδο η χρηµατοοικονοµική κρίση σήµανε ότι η πίστωση έγινε
δυσεύρετη και το κόστος δανεισµού αυξήθηκε αισθητά. Αυτό αύξησε τα βάρη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο
και για τα νοικοκυριά. Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα αισθητός λόγω του υψηλού δανεισµού και ιδίως λόγω
του υψηλού δανεισµού των νοικοκυριών. Στη διευρυµένη Ε.Ε. των 27 ο συνολικός δανεισµός
αντιπροσώπευε το 126% του ΑΕΠ το 2003 και ανήλθε στο 157% του ΑΕΠ το 2007 (αντίστοιχα για την
ΟΝΕ, από 113% στο 136%), ενώ ο δανεισµός των νοικοκυριών αυξήθηκε από 89% του ΑΕΠ στο 112% για
την ίδια περίοδο (αντίστοιχα για την ΟΝΕ, από 71% στο 86%)3.
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Μονολότι η Ε.Ε. δεν επλήγη από κρίση στην αγορά κατοικίας αντίστοιχης έντασης και κλίµακας µε τις
ΗΠΑ, η ύφεση στην αγορά στεγαστικής κατοικίας αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε ορισµένες
χώρες όπου είχε εµφανιστεί σηµαντική διόγκωση της συγκεκριµένης αγοράς (Ιρλανδία, Ισπανία, Ην.
Βασίλειο). Το γεγονός ότι τα ενυπόθηκα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου, προσαρµοσµένα στα
βραχυπρόθεσµα επιτόκια είναι εξαιρετικά συνήθη σε αυτές τις τρεις χώρες επιδεινώνει περαιτέρω την
οικονοµική πίεση που θα δεχτούν τα νοικοκυριά.
Η σηµαντική αύξηση των τιµών των πρώτων υλών και ο σχεδόν διπλασιασµός των τιµών του αργού
πετρελαίου ήταν ένα πρόσθετο σοκ για την οικονοµία της Ε.Ε.4. Η αύξηση αυτή των τιµών επιδείνωσε τις
συνέπειες µιας πτωτικής ζήτησης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες που οφείλονταν στη παγκόσµια
οικονοµική ύφεση, κυρίως από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές συνάντησαν άλλο ένα
µειονέκτηµα, την ανοδική νοµισµατική ισοτιµία του ευρώ. Από την αρχή του 2007 µέχρι τον Ιούλιο του
2008 το ευρώ ανατιµήθηκε κατά περίπου 14% σε σχέση µε άλλα νοµίσµατα, σε συνέχεια διαρκούς ανόδου
τα τελευταία 5 έτη. Αυτή η ανατίµηση συνέβη επειδή η ΕΚΤ το επέτρεψε, όπως επισηµαίνουν ορισµένοι
αναλυτές5. Με άλλα λόγια η ΕΚΤ παρουσίασε «αγαθή αµέλεια» όσον αφορά στις εξελίξεις στην αγορά
συναλλάγµατος. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται εν µέρει η κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας στις
χώρες της ΟΝΕ. Η υποτίµηση του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο το δεύτερο ήµισυ του 2008 ήταν πλέον
πολύ καθυστερηµένη για να αντιµετωπίσει τη συρρίκνωση.
Οι κύριες αιτίες για την ύφεση όµως δεν είναι εξωτερικές, αλλά εγχώριες. Η προσήλωση στη σταθερότητα
των τιµών οδήγησε την ΕΚΤ στην αύξηση των επιτοκίων από 3,5% το 2006 στο 3,75% το 2007 και στο
επιζήµιο 4,25% τον Ιούλιο του 2008. Μόνο όταν το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα έφτασε στο χείλος της
καταστροφής αποφάσισε η ΕΚΤ τη µείωση των επιτοκίων στο 3,75% τον Οκτώβρη, στο 3,25% το Νοέµβρη
και στο 2,50% το ∆εκέµβρη 2008. Η µείωση όµως ήρθε πολύ αργά και δεν επαρκεί, αφού το επιτόκιο της
ΟΝΕ παραµένει ψηλότερο από το αντίστοιχο των ΗΠΑ. Αυτή η πολιτική της ΕΚΤ βασίζεται στην
υπερευαισθησία της στην αύξηση του πληθωρισµού, παρότι ο πληθωρισµός παρέµεινε από τα µέσα της
δεκαετίας του 2000 κοντά στο «ιερό και απαραβίαστο» όριο του 2%. Στη πραγµατικότητα ο κίνδυνος
αποπληθωρισµού είναι πιο βάσιµος από τον κίνδυνο του πληθωρισµού για το επόµενο διάστηµα. Έτσι, η
βασική συνεισφορά της στενής αντίληψης της ΕΚΤ όσον αφορά στο ρόλο της ήταν η περαιτέρω επιδείνωση
της κατάστασης της οικονοµίας της Ε.Ε. το 2007 και το 2008.
Με αντίστοιχα συγκρατηµένο τρόπο άσκησαν οι κυβερνώντες την Ε.Ε. την δηµοσιονοµική πολιτική,
δρώντας στα πλαίσια του Συµφώνου Σταθερότητας, µειώνοντας το δηµόσιο έλλειµµα από το 1,4% του ΑΕΠ
το 2006 στο 0,9% του ΑΕΠ το 2007 στην Ε.Ε. των 27 και από το 1,3% στο 0,6% στην ΟΝΕ αντίστοιχα.
Την ίδια στιγµή, το δηµόσιο χρέος της Ε.Ε. των 27 µειώθηκε από το 61,3% του ΑΕΠ το 2006 στο 58,7%
του ΑΕΠ το 2007 (αντίστοιχα από το 68,5% στο 66,4% για την ΟΝΕ).
Ο πίνακας 1.3 δείχνει την ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ και τη µεταβολή των συστατικών του µερών στην Ε.Ε.
των 27. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι εξαγωγές που είναι ο βασικός κινητήριος µοχλός, αλλά και οι
επενδύσεις ακολούθως (ακαθάριστη αξία παγίου κεφαλαίου) ακολουθούν το κλασσικό υπόδειγµα του
οικονοµικού κύκλου: µεγάλες αυξήσεις στη ανοδική φάση και απότοµες µειώσεις στη καθοδική φάση. Ο
παράγοντας µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά, δηλαδή η ιδιωτική κατανάλωση (αποτελεί παραπάνω από το
µισό του ΑΕΠ), είναι περίπου στάσιµη. Η ελαφρώς αυξηµένη κρατική κατανάλωση παραµένει πολύ µικρή
για να µπορεί να επηρεάσει τη γενική οικονοµική ύφεση. Γενικά η µεγάλη εξάρτηση από το εξωτερικό
εµπόριο και η πενιχρή εγχώρια ζήτηση τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα αποτελούν
τροχοπέδη για την Ευρωπαϊκή οικονοµία, στοιχείο το οποίο θα αποδειχτεί κρίσιµο στην τρέχουσα
συγκυρία.
Πίνακας 1.3: Μεταβολή του ΑΕΠ και των συστατικών του στοιχείων στην Ε.Ε. των 27 (σε ετήσια
ποσοστιαία βάση)
2005
2006
2007
2008
2009
2.0
3.1
2.9
1.4
0.2
ΑΕΠ
2.0
2.3
2.2
1.0
0.2
Ιδιωτική κατανάλωση
1.6
2.9
2.1
1.8
1.3
Κρατική κατανάλωση
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Ακαθάριστη αξία παγίου κεφαλαίου 3.6
5.9
Εξαγωγές

6.1
9.2

5.4
5.0

1.2
3.4

-1.9
1.5

Πηγή: EC European Economy, Economic Forecasts, φθινόπωρο, 2008, σελ. 36.

Η οικονοµία της Ε.Ε. κινείται σταθερά προς την ύφεση. Τεχνικά, ως ύφεση θεωρείται η αρνητική µεταβολή
της παραγωγής για δύο συναπτά τρίµηνα. Στη Γερµανία αυτό έχει ήδη συµβεί (συρρίκνωση 0,5% το
δεύτερο τρίµηνο του 2008 και 0,2% το τρίτο), ενώ στην Ισπανία παρατηρήθηκε συρρίκνωση 0,1% το τρίτο
τρίµηνο και αναµένεται συρρίκνωση 0,3% το τελευταίο τρίµηνο του 2008. Με βάση τις προβλέψεις
θεωρείται ότι και η Γαλλία αλλά και η Ιταλία είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν συνθήκες ύφεσης.
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της ύφεσης θα είναι ολέθριες. Η ανεργία ήδη έχει αρχίσει να αυξάνεται σε
κάποιες χώρες και θα αυξηθεί περαιτέρω. Για παράδειγµα, στη Γαλλία, µόνο τον Αύγουστο του 2008, ο
αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 40.000 – η µεγαλύτερη µηνιαία αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια6. Στη
Βρετανία επίσης, καταγράφηκε η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας τα τελευταία τα 17 χρόνια7. Αντίστοιχα
η ανεργία στην Ιταλία σκαρφάλωσε από το 6,6% του ενεργού πληθυσµού το πρώτο τρίµηνο του 2008 στο
6,8% το δεύτερο. Ο πίνακας 1.4 παρουσιάζει την ανεργία στην Ε.Ε. των 27, στην ΟΝΕ, και σε επιλεγµένες
χώρες. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η προβλεπόµενη αύξηση της ανεργίας δεν είναι ορατή στα
στοιχεία του 2007 λόγω της χρονικής υστέρησης που παρατηρείται µεταξύ εξελίξεων στην οικονοµία και
µεταβολών της απασχόλησης.
Πίνακας 1.4: Ανεργία ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού.
2004
2005
2006
2007
Ε.Ε. των 27
9.0
8.9
8.2
7.1
ΟΝΕ
9,0
9,0
8.3
7,5
Γερµανία
9.7
10.7
9.8
8.4
Γαλλία
9.5
9.2
9.2
8.3
Ιταλία
8.0
7.7
6.8
6.1
Ισπανία
10.6
9.2
8.5
8.3
Σουηδία
6.3
7.4
7.0
6.1
Βρετανία
4.7
4.8
5.4
5.3
Πολωνία
19.0
17.8
13.9
9.6
Ουγγαρία
6.1
7.2
7.5
9.7

2008
7,0
7,6
7,3
8,0
6,8
10,8
6,1
5,7
7,3
8,1

2009
7,8
8,4
7,5
9,0
7,1
13,8
6,8
7,1
7,3
8,6

Πηγή: EC Statistical Annex of European Economy, Economic forecasts, φθινόπωρο 2008, Πίνακας 23.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι «η αντίδραση των µισθών έχει παραµείνει γενικά υποτονική…
αντικατοπτρίζοντας δοµικές µεταβολές και βελτιωµένο πλαίσιο πολιτικής»8. Επιπλέον, αναµένεται ότι
«µαζί µε το ταχύτατο πάγωµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την αύξηση του φόβου της ανεργίας
οι ανωτέρω παράγοντες θα βοηθήσουν στη συγκράτηση των µισθών την επόµενη χρονιά»9. Με άλλα λόγια
οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που για ακόµη µια φορά καλούνται να καταβάλουν το τίµηµα για τις
παρεκτροπές του κεφαλαίου!
Όπως εµφανίζεται στο επόµενο διάγραµµα, η συµµετοχή των µισθών στο ΑΕΠ είναι διαρκώς πτωτική τόσο
στην Ε.Ε. των 27, όσο και στην ΟΝΕ, υποδηλώνοντας αυξανόµενη ανισότητα, πτωτική εγχώρια ζήτηση –
στο βαθµό που οι µισθοί αποτελούν τη κύρια πηγή εισοδήµατος για τη µεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων
– και µειούµενη κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για ανησυχητικό φαινόµενο τόσο µε οικονοµικούς όσο και
µε κοινωνικούς όρους. Ακόµα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι αυτό το φαινόµενο της πτώσης
δίνει αφορµή για «αναδιανεµητικό προβληµατισµό»10. Κατά την άποψή µας, όµως εγείρει ευρύτερα
ζητήµατα όσον αφορά στη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της οικονοµικής πολιτικής της Ε.Ε.
∆ιάγραµµα 1.1: Αξία µισθών ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε. των 27 και στην ΟΝΕ
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Προσαρµοσµένο µερίδιο των µισθών στο ΑΕΠ στην ΕΕ27 και στην ΟΝΕ %
68
67
66
65
64
63
62
61
2001

2002

2003

2004

2005

EU27

2006

2007

2008

EU15

Πηγή: EC Statistical Annex of European Economy, άνοιξη 2008.

Οι επιπτώσεις της χρηµατοοικονοµικής κρίσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (στο εξής
ΚΑΕ)
Οι χώρες της ΚΑΕ είναι άκρως εκτεθειµένες στη χρηµατοοικονοµική κρίση και άρα και στην ύφεση. Αυτές
οι χώρες, εκτός από την Πολωνία, έχουν υψηλή ζήτηση για τις εξαγωγές τους (περισσότερο από 50% του
ΑΕΠ αποτελούν οι εξαγωγές) και κυρίως µεγάλη ζήτηση από τις χώρες της Ε.Ε. Η υψηλή εξωτερική
ευαισθησία των χωρών της ΚΑΕ είναι αποτέλεσµα της µετάβασής τους στο νέο καθεστώς στη βάση της
Συναίνεσης µε τη Ουάσινγκτον, της ισχυρής εξάρτησης από ξένες άµεσες επενδύσεις και της πολύ
γρήγορης σύγκλισης του επιπέδου ζωής µε τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους. Ειδικότερα, οι ταχείες
ιδιωτικοποιήσεις και η φιλελευθεροποίηση των εισαγωγών στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχαν ως
αποτέλεσµα τη καταστροφή του τοµέα της µεταποίησης (για τις χώρες της Βαλτικής) και τη πώληση των
καλύτερων παραγωγικών τοµέων στις ξένες πολυεθνικές (για τις χώρες Visegrad). Οι ξένες τράπεζες
εξαγόρασαν τον τραπεζικό τοµέα και τα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ένα δοµικό έλλειµµα
τρεχουσών συναλλαγών, λόγω του υψηλού αρνητικού εµπορικού ισοζυγίου (συνεπεία της καταστροφής του
µεταποιητικού τοµέα), τροφοδοτείται συνεχώς από την εκροή κερδών. Η µεγάλη ανάπτυξη που βασίστηκε
στην εξωτερική κι όχι στην εσωτερική χρηµατοδότηση οδήγησε σε αρνητική καθαρή εξωτερική
χρηµατοοικονοµική θέση µεγαλύτερη από το ΑΕΠ των χωρών της ΚΑΕ.
Πίνακας 1.5: Η έκθεση των χωρών της ΚΑΕ στην αρχή της κρίσης

Τσεχία
Εσθονία
Λετονία
Λιθουανία
Ουγγαρία
Πολωνία
Σλοβακία
Σλοβενία
Βουλγαρία
Ρουµανία

Κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ΚΑΕ προς
Κατά κεφαλήν
ΑΕΠ
Ε.Ε.27
2007

Εξαγωγές ως
ποσοστό του
ΑΕΠ 2007

Ενεργητικό
Ξένων
τραπεζών ως
% συνόλου
του τοµέα

Απόδοση ιδίων
κεφαλαίων
τραπεζών 2007

Λόγος ∆ανείων
προς
καταθέσεις
Ιούλιο
2008

Ισοζύγιο
τρεχουσών
συναλλαγών
/ΑΕΠ 2007

Κα
χρη
οικ
θέσ
Αύ
200

81.3
70.6
58.0
61.0
63.5
53.8
68.6
90.9
38.1
40.6

0.69
0.51
0.30
0.44
0.68
0.32
0.76
0.59
0.40
0.24

83
99
63
92
83
70
97
36
80
88

25
29
26
29
20
23
19
19
24
26

0.77
1.62
2.90
1.53
1.32
1.15
0.86
1.60
1.29
1.27

-3.3
-17.3
-22.9
-13.7
-4.4
-3.7
-5.7
-4.9
-21.5
-14.1

-36
-75
-79
-49
-10
-45
-49
-2
-1
-45

Πηγές: Eurostat, ECB Statistical data warehouse, CEE – still the right bet, UniCredit Group, New Europe Re-search Network,
Ιούλιος 2008; IMF Regional Office for CE and Baltics.

Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση και ειδικότερα η συρρίκνωση της πίστης χτυπάει ιδιαίτερα σοβαρά
τις χώρες της ΚΑΕ, που έχουν εκτεταµένη εξωτερική χρηµατοδότηση. Οι ξένες τράπεζες, µε µεγάλη
συµµετοχή στον τραπεζικό τοµέα των χωρών της ΚΑΕ µέχρι και το 2008 απολάµβαναν µεγάλες αποδόσεις
ιδίων κεφαλαίων τα οποία ήταν διπλάσια από τα αντίστοιχα των χωρών από τις οποίες προέρχονταν11, αλλά
από τότε άρχισαν να αναφέρονται σε έκθεσή τους σε κινδύνους (στο τέλος του 2007 για παράδειγµα, το
42% του ενεργητικού των τραπεζών της Αυστρίας ήταν εκτεθειµένο στις χώρες της ΚΑΕ). Καθώς οι
13

τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται, µειώνουν τον ισολογισµό τους στις θυγατρικές τους στις χώρες της ΚΑΕ
κι όχι στη µητρική εταιρία.
Τα πρόσφατα µέτρα που λήφθηκαν στις χώρες της ΟΝΕ (ενέσεις ρευστότητας, εγγύηση καταθέσεων,
σχέδια κρατικών εγγυήσεων, εξαγορά προβληµατικών τραπεζών και ευέλικτη χρήση λογιστικών κανόνων)
θέτουν τις χώρες µε κακή πιστοληπτική ικανότητα της ΚΑΕ σε µειονεκτική θέση. Με τις ενέργειες της για
την τόνωση της ρευστότητας, η ΕΚΤ ανάλαβε το διανεµητικό ρόλο της διατραπεζικής αγοράς και οδήγησε
στη στενότητα της διατραπεζικής ρευστότητας ξένου συναλλάγµατος. Ο αυξηµένος κίνδυνος
συναλλάγµατος δηµιουργεί προβλήµατα στη διαχείρισή του από τις τράπεζες στις χώρες της ΚΑΕ, ενώ τα
οµόλογα έκδοσης χωρών εκτός ΟΝΕ υφίστανται επίσης κινδύνους συναλλαγµατικής ισοτιµίας.
Αλήθεια, τι µπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ΚΑΕ εάν το
σύνολο του τραπεζικού τοµέα ανήκει στα ξένα κεφάλαια; ∆εν µπορούν να ανακεφαλαιοποιήσουν τις
τράπεζες µέσω εθνικοποίησης. ∆εν µπορούν να εγγυηθούν τις καταθέσεις ή να εκπονήσουν σχέδια
κρατικών εγγυήσεων για ξένες τράπεζες κι αν το έκαναν, θα υφίσταντο κινδύνους συναλλαγµατικής
ισοτιµίας. Το πιο σηµαντικό όµως είναι, ότι δεν µπορούν να εξασφαλίσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια για να
αποτρέψουν τη µελλοντική επιδείνωση της οικονοµίας. Βραχυπρόθεσµα, οι χώρες της ΚΑΕ αντιµετωπίζουν
δύο ζητήµατα: πώς θα διασφαλίσουν εξωτερική χρηµατοδότηση και πώς θα αντιµετωπίσουν την ύφεση
στην πραγµατική οικονοµία. Μακροπρόθεσµα, πώς θα διασφαλίσουν την εξωτερική τους βιωσιµότητα.
Πραγµατικά, πλέον της Ουγγαρίας, οι τρεις χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία έχουν πρακτικά
χρεοκοπήσει ή δεν έχουν προϊόντα να εξάγουν για να δηµιουργήσουν πλεονάσµατα για να αποπληρώσουν
τα δάνειά τους. Για τις άλλες χώρες της ΚΑΕ, οι συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής κρίσης θα είναι
λιγότερο αισθητές άµεσα, αλλά θα είναι αισθητές λόγω έµµεσων επιπτώσεων προερχόµενων από τη πτώση
της ζήτησης για τα εξαγόµενα προϊόντα τους και δη, τα προϊόντα της βιοµηχανίας αυτοκινήτων.
1.3 Πόλωση και επισφάλεια, φτώχεια και πλούτος: Η κοινωνική κατάσταση
Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η εντεινόµενη απορρύθµιση της αγοράς εργασίας και η εισαγωγή αυστηρών
κριτηρίων όσον αφορά στις παροχές προς τους ανέργους στην περίπτωση που απορρίπτουν «εύλογες»
επαγγελµατικές προτάσεις, έχουν επιφέρει αύξηση της επισφάλειας στην εργασία και στις συνθήκες
διαβίωσης τα τελευταία χρόνια12. Στην ΕΕ των 27 το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης αυξάνεται
σταθερά την τελευταία πενταετία προσεγγίζοντας το 14,5% της συνολικής απασχόλησης το 2007.
Περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους, εργάζονταν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου χωρίς να το
έχουν επιλέξει και κυρίως επειδή δε µπορούσαν να βρουν µόνιµη εργασία (βλ. Πίνακα 1.6). Σχεδόν οι µισές
γυναίκες και οι µισοί άνδρες από αυτούς, εργάζονταν µε συµβάσεις διάρκειας µικρότερης των έξι µηνών13.
Ταυτόχρονα, το ποσοστό της µερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 15,7% το 2002 σε 17,6% το 2007. Και
σε αυτήν την περίπτωση, το ποσοστό των µερικώς απασχολούµενων χωρίς να αποτελεί επιλογή τους
αυξήθηκε ακόµη πιο έντονα, από 17,1 % το 2002 σε 22,5% το 2007. Το 1/3 των ανδρών και το 1/5 των
γυναικών εργάζονταν µε συνθήκες µερικής απασχόλησης, αδυνατώντας να βρουν εργασία πλήρους
απασχόλησης. Επιπλέον, ο αριθµός των Ευρωπαίων αυτοαπασχολούµενων, όπως και εκείνων που κάνουν
δεύτερη δουλειά για να ανταπεξέλθουν οικονοµικά, αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτή
η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την αυξανόµενη εξάρτηση των εργαζοµένων από δουλειές µερικής ή προσωρινής
απασχόλησης, ακόµη κι όταν αυτές είναι κακοπληρωµένες, καθώς το εναλλακτικό είναι η ανεργία.
Πίνακας 1.6 Επισφαλής εργασία στην ΕΕ-27
2002 2007
Προσωρινά απασχολούµενοι
ως % της συνολικής
απασχόλησης, 15-64 ετών
Μερική απασχόληση ως % της
συνολικής απασχόλησης,
15-64 ετών

12,4 14.4

15,7

17,6

Ανώτατο Όριο
2007

Κατώτατο Όριο
2007

Ισπανία 31.7
Πολωνία 28.2
Ολλανδία 46,3 ,
Γερµανία
25,4 ,
Σουηδία, Ηνωµένο.
Βασίλειο 24,2

Ρουµανία 1.6
Εσθονία 2,2
Βουλγαρία 1,5,
Σλοβακία 2,5,
Ουγγαρία 3,9
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Μη οικειοθελής µερική
απασχόληση, ως % της
συνολικής µερικής
απασχόλησης
17,1 22,5
Κύρια αιτία προσωρινής απασχόλησης
∆εν µπορούσαν να βρουν µόνιµη εργασία
∆εν ήθελαν να βρουν µόνιµη εργασία
Στην εκπαίδευση ή ασκούµενοι
Μεταβατική περίοδος
Κύρια αιτία µερικής απασχόλησης
∆εν µπορούσαν να βρουν εργασία πλήρους
απασχόλησης
Ασθένεια ή ανικανότητα
Άλλες οικογενειακές ή προσωπικές ευθύνες
Φροντίδα παιδιών ή ανήµπορων ενηλίκων
Στην εκπαίδευση ή ασκούµενοι
Άλλοι λόγοι

Βουλγαρία 60,6,
Ολλανδία 5,1 ,
Ρουµανία 53,1 ,
Λουξεµβούργο 5,2 ,
Ελλάδα 45,2
Σλοβενία 5,8
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
60,2
59,2
61,3
12,5
11,9
13,1
18,6
19,6
17,5
8,7
9,3
8,1
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
22,5
4,2
17,1
24,5
12
19,6

30,6
8,1
8,2
4,1
25,3
23,6

Πηγή: Eurostat database (Οκτώβριος 2008)΄ 1= εργαζόµενοι ηλικίας 15-64 ετών, 2= κατανοµή ως % το 2007

20,4
3,2
19,5
30
8,5
18,5

79 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας
Παρά τις διακηρύξεις των ευρωπαϊκών οργανισµών, ότι η «πάλη ενάντια στη φτώχεια» συνιστά βασικό
στόχο των ευρωπαϊκών πολιτικών, η φτώχεια και η υλική στέρηση, παραµένουν οι κύριες απειλές για
µεγάλα τµήµατα του ευρωπαϊκού πληθυσµού14. Από το 1998, το ποσοστό της φτώχειας στην ΕΕ παραµένει
στο απαράδεκτα υψηλό επίπεδο του 15- 16% του συνολικού πληθυσµού. Σε απόλυτα µεγέθη, 79
εκατοµµύρια άνθρωποι ήταν φτωχοί το 2006, δηλ. ένας στους έξι ευρωπαίους ζούσαν µε εισόδηµα κάτω
από τα όρια της φτώχειας (60% του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήµατος). Ο Πίνακας 1.7 δείχνει ότι η
φτώχεια κατανέµεται άνισα στις διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες και ότι τα νοικοκυριά και τα άτοµα
χωρίς σταθερό εισόδηµα –ειδικά τα παιδιά, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι, όπως και οι ανύπανδροι γονείς- είναι
περισσότερο εκτεθειµένοι στη φτώχεια.
Ενώ το ποσοστό φτώχειας των ανέργων είναι πάνω από πέντε φορές µεγαλύτερο αυτού των εργαζοµένων,
σε απόλυτα µεγέθη ο αριθµός των αποκαλούµενων εργαζόµενων φτωχών – εργαζόµενοι µε µισθούς κάτω
από τα όρια της φτώχειας - είναι διπλάσιος του αριθµού των άνεργων φτωχών. Η αύξηση των εργαζόµενων
φτωχών οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση της αγοράς εργασίας, λόγω της επέκτασης των χαµηλά
αµειβόµενων θέσεων εργασίας και της αύξησης της επισφαλούς, µερικής και προσωρινής απασχόλησης (βλ.
Πίνακα 1.6). Το ποσοστό φτώχειας των εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, είναι τριπλάσιο
αυτού των µονίµων, ενώ η µετατόπιση από την πλήρη στη µερική απασχόληση, αυξάνει τον κίνδυνο
φτώχειας για τους εργαζόµενους από 7% σε 11% (Πίνακας 1.6). Η αύξηση του ποσοστού των εργαζοµένων
µε δεύτερη δουλειά που αναφέραµε παραπάνω, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι απολαβές από µία
εργασία πολλές φορές δεν αρκούν για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης.
Πίνακας 1.7: Η φτώχεια στην ΕΕ ( ∆είκτες φτώχειας σε %, 2006)
ΕΕ25*
Ανώτατο Όριο
Κατώτατο Όριο
Σύνολο
16
Λετονία 23
Τσεχία, Ολλανδία 10
Γυναίκες
17
Λετονία 25
Ολλανδία 10
Άνδρες
15
Λετονία 21
Τσεχία 9
Ενήλικοι 25-54
14
Πολωνία, Λετονία 19
Ολλανδία 8
Λετονία. 25, Ισπανία,
Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία,
Παιδιά<16 ετών
19
Λιθουανία24
Φινλανδία 9, ∆ανία 10
Νέοι 16-24 ετών
20
∆ανία 28
Σλοβενία 9
Ηλικιωµένοι >65
Κύπρος 52, Ισπανία 31,
ετών
19
Ηνωµένο Βασίλειο 28
Τσεχία, Ολλανδία 6
Εργαζόµενοι Φτωχοί
8
Ελλάδα 14, Πολωνία 13
Τσεχία 3, Βέλγιο,
15

>18 ετών
Με µόνιµες
συµβάσεις
Με προσωρινές
συµβάσεις
Πλήρης απασχόληση

Ολλανδία, ∆ανία 4

12
7

Μερική απασχόληση

11

Άνεργοι >18ετών
Νοικοκυριά µε παιδιά
Νοικοκυριά χωρίς
παιδιά
Νοικοκυριά µε δύο
ενήλικες και τρία ή
περισσότερα παιδιά
Μονογονεϊκές
οικογένειες

41
15

4

17
24
32

Λουξεµβούργο 10,
Λετονία 9
Λιθουανία 24, Κύπρος και
Σουηδία 22
Ελλάδα 13, Πολωνία 11
Πορτογαλία 29, Ελλάδα,
Λετονία 26
Λετονία 64, Λιθουανία 61,
Εσθονία 60
Κύπρος 27, Λετονία 25
Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία
23
Λετονία 52, Ρουµανία 45,
Λιθουανία, Ισπανία 42
Λουξεµβούργο 49,
Ιρλανδία 47, Λιθουανία 44

Βέλγιο, Φινλανδία 2
Μάλτα, Ολλανδία 5,
Ηνωµένο Βασίλειο 6
Τσεχία, Φινλανδία 3
Βέλγιο 4, Ολλανδία 5
Σουηδία 23, ∆ανία 25
Τσεχία 6, Σλοβακία 8
∆ανία, 8, Σλοβενία,
Φινλανδία 9
∆ανία, Φινλανδία 12,
Γερµανία, Σουηδία 13
Φινλανδία 18, ∆ανία 19

Πηγή: Eurostat - database (Οκτώβριος 2008)’ * χωρίς τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, καθώς οι µέσοι για την ΕΕ των 27 δεν είναι
ακόµη διαθέσιµοι

∆ιαφορές στην κατανοµή της φτώχειας δεν υπάρχουν µόνο εντός των κρατών µελών της ΕΕ των 27 αλλά
επίσης και µεταξύ τους. Εφόσον τα δεδοµένα για τη φτώχεια αναφέρονται στις σχέσεις του εθνικού
εισοδήµατος, παρόµοια ποσοστά φτώχειας µεταξύ κάποιων κρατών µελών αντικατοπτρίζουν στην
πραγµατικότητα πολύ διαφορετικά επίπεδα διαβίωσης. Το όριο της φτώχειας εκφρασµένο σε µονάδες
αγοραστικής δύναµης (purchasing power standards) για ένα νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικες και
δύο ανήλικα τέκνα στην ΕΕ των 15 (χωρίς τα νέα κράτη µέλη) είναι πάνω από δύο φορές µεγαλύτερο από
αυτό των νέων κρατών µελών, ενώ κυµαίνεται µεταξύ 5,734 PPS στη Λετονία και 36,136 PPS στο
Λουξεµβούργο. Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά µε την «υλική στέρηση» εντός της ΕΕ, δείχνει ότι
µεγάλα τµήµατα του ευρωπαϊκού πληθυσµού αδυνατούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες, λόγω της
έλλειψης πόρων και της αδυναµίας πρόσβασης σε βασικά αγαθά. Μερικά παραδείγµατα αναφορικά µε την
«οικονοµική στενότητα, την αυξανόµενη έλλειψη διαρκών αγαθών και τα στεγαστικά προβλήµατα»,
αποκαλύπτουν έντονες διαφορές ως προς τις συνθήκες διαβίωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης15. Σε έξι
από τα δέκα νέα κράτη µέλη, περισσότερο από το ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα
µιας εβδοµάδας διακοπών, ενώ µεταξύ των παλαιών κρατών µελών, µόνο το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το
50% στην Ισπανία και την Πορτογαλία.
Η πρόσβαση σε βασικά αγαθά διαφέρει επίσης σηµαντικά. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής τους
κατάστασης, πάνω από το ένα τρίτο των νοικοκυριών στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη
Σλοβακία δεν µπορούν να καταναλώσουν κρέας, πουλερικά ή ψάρι ανά δύο ηµέρες. Στα παλαιά κράτη-µέλη
αντιθέτως, ο υψηλότερος δείκτης γι’ αυτή τη µορφή υλικής στέρησης είναι το ισπανικό 13%, ενώ στα άλλα
παλαιά κράτη-µέλη βρίσκεται στα επίπεδα του 9% ή ακόµη χαµηλότερα. Οι συνθήκες στέγασης επίσης,
αποκαλύπτουν τεράστιες διαφορές στο εσωτερικό της ΕΕ: ενώ σχεδόν κάθε νοικοκυριό στα παλαιά κράτη
µέλη έχει σπίτι που διαθέτει εσωτερική τουαλέτα µε τρεχούµενο νερό, στα νέα κράτη µέλη και ειδικά στις
Βαλτικές χώρες, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για πάνω από το 20% των νοικοκυριών. Επίσης, το ποσοστό των
νοικοκυριών που ζουν σε κακοσυντηρηµένα ή ανθυγιεινά σπίτια µε τρύπια στέγη, σάπια κουφώµατα ή
υγρούς τοίχους είναι διπλάσιο στα νέα κράτη-µέλη σε σχέση µε τα παλαιότερα.
3.1 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι εκατοµµυριούχοι
Σε αντίθεση µε το διαρκή υψηλό βαθµό φτώχειας και τις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες στην Ε.Ε.,
200.000 νοικοκυριά έγιναν εκατοµµυριούχοι το 200716. Παρά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης
το 2007, ο αριθµός των εκατοµµυριούχων (σε δολάρια ΗΠΑ) στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 3,7% από 2.9
εκατοµµύρια το 2006 σε 3.6 εκατοµµύρια το 2007. Η Σλοβακία και η Τσεχία είχαν τους υψηλότερους
ρυθµούς αύξησης των εκατοµµυριούχων (αύξηση της τάξης του 16% και 15% αντίστοιχα). Η αύξηση του
πλούτου των εκατοµµυριούχων είναι ακόµη περισσότερο αξιοσηµείωτη συγκριτικά µε την αύξηση του ίδιου
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του αριθµού τους, κάτι που αντανακλά την αυξανόµενη συγκέντρωση πλούτου στο ανώτατο σηµείο της
εισοδηµατικής κλίµακας της Ευρώπης. Από το 2001 έως το 2007, ο πλούτος των εκατοµµυριούχων στην
Ευρώπη αυξήθηκε πάνω από 20%, από 8,4 τρις. δολάρια ΗΠΑ το 2001 σε 10,6 τρις. δολάρια ΗΠΑ το
2007. Ακόµη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι όσο πλουσιότερος είναι ένας εκατοµµυριούχος, τόσο
µεγαλύτερη είναι η αύξηση, αφού αυτή ήταν µεγαλύτερη για νοικοκυριά µε περιουσιακά στοιχεία άνω των
5 εκατοµµυρίων δολαρίων17.
Συνοψίζοντας, η κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων,
τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους, όσο και µεταξύ των κρατών µελών. Ενώ οι συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας εκτεταµένων τµηµάτων του ευρωπαϊκού πληθυσµού δε βελτιώθηκαν ουσιαστικά κατά τη
διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, µπορούµε να αναµένουµε ότι τα αναδιανεµητικά αποτελέσµατα της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης θα βαθύνουν το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών και θα εντείνουν το εύρος
των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη. Η αύξηση της επισφαλούς εργασίας, από κοινού µε την
αυξανόµενη πόλωση του εισοδήµατος και του πλούτου είναι ένας βασικός παράγοντας για την κατανόηση
της αποξένωσης πολλών Ευρωπαίων από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, όπως και για το σκεπτικισµό, αν όχι
ευθεία απόρριψη, µε τον οποίο αντιµετωπίζουν την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
1.4 Ανησυχητικές εξελίξεις στο περιθώριο: Η οικολογική κατάσταση
Είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι η θερµοκρασία του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί κατά 20C, σηµείο, από το
οποίο η κλιµατική αλλαγή µπορεί να είναι µη αναστρέψιµη. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή του κλίµατος
πραγµατοποιείται µε πιο ταχείς ρυθµούς απ’ ό,τι πιστεύαµε ως σήµερα, ειδικά στην Αρκτική, ενώ το
παγωµένο έδαφος σ’ αυτήν την περιοχή θεωρείται ότι περιέχει πολύ µεγαλύτερα αποθέµατα άνθρακα σε
σχέση µε αυτά που υπέθεταν τα χρησιµοποιούµενα µέχρι σήµερα µοντέλα. Η κατάσταση αυτή θέτει
αναπόφευκτα το ερώτηµα αν και κατά πόσο οι υπάρχουσες στρατηγικές για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής είναι οι κατάλληλες για την αποφυγή καταστροφικών αποτελεσµάτων και εποµένως
εάν θα πρέπει να αναθεωρηθούν, θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους. Στην επιστηµονική συζήτηση για το
κλίµα, το ζήτηµα των «σηµείων µη επιστροφής» (‘tipping points)’ έχει καταστεί αναπόφευκτο, δηλ. των
σηµείων όπου µια µικρή αύξηση στη θερµοκρασία ή άλλη µεταβολή στο κλίµα, µπορεί να πυροδοτήσει µια
δυσανάλογα µεγαλύτερη µεταβολή στο µέλλον, που µπορεί στη συνέχεια να καταστεί µη αναστρέψιµη (βλ.
Πίνακα 1.8). Αντί οι ανθρώπινες κοινωνίες να «επαναπαύονται σε µια στρεβλή αίσθηση ασφάλειας µέσω
ήπιων προβολών στην παγκόσµια αλλαγή»18, πρέπει να βρουν πολύ πιο ριζοσπαστικούς και γρήγορους
τρόπους αντιµετώπισης αυτών των δραµατικών εξελίξεων: «Η σύνθεση της σύγχρονης γνώσης υποθέτει ότι
µια πλειάδα στοιχείων µπορούν να φτάσουν τα κρίσιµα σηµεία τους στη διάρκεια αυτού του αιώνα υπό
ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή»19.
Πίνακας 1.8: Ενδεχόµενα «σηµεία µη επιστροφής» για το παγκόσµιο κλίµα
αναµενόµενος χρόνος
σηµαντικών
µεταβολών
Λιώσιµο των πάγων της Αρκτικής
περίπου 10 έτη
περισσότερο από 300
Υποχώρηση του στρώµατος πάγου στη Γροιλανδία
έτη
περισσότερο από 300
Κατάρρευση του στρώµατος πάγου στη ∆υτική Ανταρκτική
έτη
Κατάρρευση των θαλάσσιων ρευµάτων του Ατλαντικού
περίπου 100 έτη
Αύξηση του Εl Nino
περίπου 100 έτη
Κατάρρευση του ινδικού καλοκαιρινού µουσώνα
περίπου 1 έτος
Πρασίνισµα των Σαχάρα/Σαχήλ και διάλυση του
δυτικοαφρικανικού µουσώνα
περίπου 10 έτη
Υποβάθµιση του δάσους του Αµαζονίου
περίπου 50 έτη
Υποβάθµιση του δάσους Boreal
περίπου 50 έτη
Πηγή: Lenton, T. M. , Held, H et al. 2008: Tipping elements in the Earth’s climate system, in: Proceedings
of the National Academy of the Sciences, 12 Φεβρουαρίου 2008, τόµος 105, Νο 6, σ. 1786-1793
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Μια άµεση µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, είναι εποµένως ζωτικής σηµασίας για το
µέλλον της κοινωνίας. Η πιεστικότητα της κατάστασης απαιτεί την πλήρη διεύθυνσή της από την πολιτική.
Προτάσεις µείωσης των εκποµπών, οι οποίες µέχρι στιγµής ήταν περισσότερο σποραδικές παρά ουσιώδεις,
είναι επειγόντως αναγκαίες20. Η αναµενόµενη ύφεση δε θα οδηγήσει σε µείωση των εκποµπών. Μπροστά
στην ανακύπτουσα χρηµατοπιστωτική κρίση και τη διαφαινόµενη ύφεση, η Έκθεση για την Αγορά
Άνθρακα (Carbon Market Report) της Deutsche Bank, προβλέπει ότι: «Η ύφεση που προκαλείται από τη
χρηµατοπιστωτική κρίση, συνεπάγεται χαµηλότερες εκποµπές κατά το 2008-10 αλλά επίσης και υψηλότερη
παραγωγή ενέργειας από άνθρακα για ολόκληρη την περίοδο 2008-2020, καθώς οι σχεδιαζόµενες
επενδύσεις σε νέο ανανεώσιµο δυναµικό µπαίνουν στο συρτάρι»21.
Πίνακας 1.9: Η επίδραση της προβλεπόµενης ύφεσης στις εκποµπές
2008-12
2013-20
2008
2009
ανά έτος
ανά έτος
Παλαιό σενάριο
227Mt
2238
n.a
n.a.
Νέο σενάριο: BAU (business
as usual) εκποµπές
-30Mt
-60Mt
-52Mt
-60Mt
Προσαρµοσµένες εκποµπές*
ETS απαίτηση µείωσης
(παλιό βέλτιστο
χρονοδιάγραµµα
συµµόρφωσης)
Αναγκαίο σενάριο
(αναθεωρηµένο βέλτιστο
χρονοδιάγραµµα
συµµόρφωσης)

2210Mt 2205Mt

77Mt

-95Mt

-71Mt

-58Mt

-46Mt

-65Mt

-65Mt

-7Mt

200820
n.a.
57Mt
22Mt

-163Mt

39Mt

-100Mt

86Mt

Πηγή: Table based upon Deutsche Bank 2008: Carbon emissions. Emissions in remission? Looking at – and through- an EU
recession; Global Market Research, Emerging Themes, 15 Οκτωβρίου 2008; *= BAU εκποµπές µείον τις εκποµπές που
αποφεύγονται µέσω µεγαλύτερης παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας

Η ύφεση αναµένεται να παρατείνει τη χρήση ορυκτών καυσίµων υψηλής εκποµπής αέριων ρύπων, ειδικά
άνθρακα και επίσης να επιβραδύνει τις επενδύσεις σε υποδοµές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως τα
αιολικά πάρκα (και στις ακριβές και µη αποδεδειγµένης καταλληλότητας τεχνολογίες CCS). Κάτι τέτοιο
τονίζει την επείγουσα ανάγκη εγκατάλειψης της πεπατηµένης του «business-as-usual», παράλληλα µε τη
δράση σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ώστε να προωθηθούν ολοκληρωµένες στρατηγικές ενίσχυσης της
«πραγµατικής οικονοµίας» στη βάση βιώσιµων επενδύσεων, καθώς επίσης και την ανάγκη να δοθεί
ξεκάθαρη προτεραιότητα στην επίτευξη γρήγορης και σηµαντικής µείωσης των εκποµπών αερίων πριν την
εµφάνιση καταστροφικών αποτελεσµάτων. Με την έννοια αυτή, η διαφαινόµενη ύφεση αποτελεί ευκαιρία
για αλλαγές σε βάθος της πολιτικής για το κλίµα.
Κατά τον ίδιο τρόπο, η αναµενόµενη µείωση της ζήτησης ως αποτέλεσµα της προβλεπόµενης οικονοµικής
ύφεσης έχει αρχίσει να µετριάζει τις εξωτερικές πιέσεις προς την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Παρά τις
προβλέψεις - το 2007 ο OPEC ακόµα στόχευε στη διατήρηση της παραγωγής σε επίπεδα που θα
σταθεροποιούσαν την τιµή του πετρελαίου στα 50 µε 60 δολάρια το βαρέλι- η τιµή του πετρελαίου
εκτινάχθηκε στα ύψη το πρώτο ήµισυ του 2008. Καµία προµηθεύτρια χώρα δε φαινόταν να έχει τη
δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της, ώστε να µειωθούν οι τιµές. Ταυτόχρονα, η επενδυτική
συµπεριφορά των επιχειρήσεων αντανακλούσε φανερά την πεποίθησή τους περί του τέλους του «εύκολου»
πετρελαίου.
Η πρόσφατη µείωση της τιµής του πετρελαίου, δε θα πρέπει να συσκοτίσει το γεγονός ότι αφορά διπλά την
Ε.Ε., τόσο ως εισαγωγική περιοχή όσο και ως ένωση κρατών ιδιαίτερα εκτεθειµένων στην έλλειψη του
πετρελαίου λόγω των ενεργειακών τους συστηµάτων. Παρά την πρόσφατη µείωση της τιµής, είναι
σηµαντικό για τα κράτη µέλη της Ε.Ε. να µειώσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο και ταυτόχρονα να
οικοδοµήσουν σταθερές και αξιόπιστες διµερείς σχέσεις µε τις βασικές προµηθεύτριες χώρες, κάτι που είναι
απαραίτητο για µια µακρά µεταβατική περίοδο. Και εδώ, θα χρειαστεί µια ολοκληρωµένη στρατηγική, που
θα συνδυάζει τις τεχνολογικές βελτιώσεις και την τεχνολογική αλλαγή. Ένα τέτοιο ζήτηµα, είναι αυτό της
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βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Όµως ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση στη
βιωσιµότητα της παραγωγής και τον περιορισµό των ιδιωτικών µεταφορών, όπως και αυτών που απαιτούν
κατανάλωση πετρελαίου ή ντίζελ, παράλληλα µε µια σηµαντική µείωση όλων των µορφών εκποµπών
άνθρακα. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνδυαστεί µε µια µακροπρόθεσµη πολιτική εµπορίου προς τις
παραγωγούς χώρες, που υπερβαίνει τη δηµιουργία και ρύθµιση της αγοράς, ενώ η πολιτική της στόχευση
είναι η επίτευξη αµοιβαία επωφελούς παροχής βασικών αγαθών. Μια τέτοια ολοκληρωµένη ενεργειακή
στρατηγική θα µπορεί να ενεργοποιήσει το σηµαντικό δυναµικό παραγωγής εναλλακτικής και ανανεώσιµης
ενέργειας, που υπάρχει σήµερα εντός της Ε.Ε.22

2. Επέκταση των κρίσεων: Κριτική της ευρωπαϊκής πολιτικής
2.1 Το φιάσκο της πολιτικής για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
∆ύο είναι οι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αρµοδιότητες σχετικές µε την χρηµατοοικονοµική
σταθερότητα: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η ΕΚΤ, σύµφωνα
µε το καθεστώς της, δε διαθέτει ευρείες αρµοδιότητες στα θέµατα αυτά. Η εντολή της εξαντλείται στη
διασφάλιση της σταθερότητας του συστήµατος πληρωµών. Η συγκεκριµένη λειτουργία συνδέεται τόσο
στενά µε την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής, ώστε δύσκολα θα µπορούσε να αποφευχθεί. Πέρα απ’
αυτό, υπάρχουν επισήµως τουλάχιστον δύο επί πλέον ρόλοι για την ΕΚΤ: να λειτουργεί συµβουλευτικά σε
ζητήµατα σταθερότητας και να συµµετέχει στην εποπτεία των εµπορικών τραπεζών και των άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (παρότι επί του παρόντος αυτή η αρµοδιότητα ανήκει στις εθνικές κεντρικές
τράπεζες).
Ωστόσο, η ΕΚΤ οφείλει να προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα σταθερότητας δεδοµένου ότι η άσκηση
της νοµισµατικής πολιτικής προϋποθέτει την αλληλεπίδραση µεταξύ του τραπεζικού συστήµατος και των
χρηµατοπιστωτικών αγορών - όσο πιο οµαλή είναι η λειτουργία των τραπεζών και των αγορών αυτών, τόσο
πιο εύκολη είναι και η εφαρµογή των µεταβολών επιτοκίων, στα οποία στηρίζεται η νοµισµατική πολιτική.
∆εδοµένου λοιπόν ότι η ΕΚΤ έχει πολύ περιορισµένη αρµοδιότητα σε θέµατα σταθερότητας, εκείνο µε το
οποίο κυρίως ασχολείται είναι η δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές και τις
κεντρικές τράπεζες, προκειµένου να διευκολύνει τη συντονισµένη δράση τους, σε περίπτωση ανάγκης23.
Όπως και οι λοιπές κεντρικές τράπεζες διεθνώς, η ΕΚΤ (καθώς και οι εθνικές, κεντρικές τράπεζες εντός και
εκτός της Ευρωζώνης) απέτυχε να εντοπίσει τους µεγάλους κινδύνους που δηµιουργήθηκαν, καθώς οι
τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υιοθετούσαν όλο και πιο µοχλευµένες θέσεις. Αυτό
δε σηµαίνει απαραίτητα ότι τα επιτόκια διατηρούνταν σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Αντίθετα µε την
αύξηση των επιτοκίων, αποτελεσµατικότερα για τη µείωση του συστηµικού κινδύνου θα ήταν µέτρα για τον
περιορισµό της επέκτασης των τραπεζικών ισολογισµών. Ειδικότερα, θα µπορούσε να ζητηθεί από τις
τράπεζες και τους άλλους χρηµατοπιστωτικού οργανισµούς να αυξήσουν το κεφάλαιό τους, να διακρατούν
µεγαλύτερου ύψους αποθεµατικά, να υπολογίζουν τον ενεχόµενο κίνδυνο µε µεγαλύτερη σύνεση, να
επαναφέρουν εντός του ισολογισµού τους υποχρεώσεις εκτός ισολογισµού, κ.λ.π.
Ήδη από την αρχή της τραπεζικής κρίσης τον Αύγουστο του 2007, η ΕΚΤ εφάρµοσε τα συνήθη µέτρα
πολιτικής για τη διατήρηση της ρευστότητας και συνεργάστηκε µε άλλες κεντρικές τράπεζες για τη
συντονισµένη µείωση των επιτοκίων. Ωστόσο, καθώς η κρίση βάθαινε, έγινε φανερό ότι η ΕΚΤ δε διέθετε
αρκετή εξουσία, ούτε επαρκή αποθέµατα ώστε να ανταποκριθεί µε ικανοποιητικό τρόπο. Το καλοκαίρι του
2008 προέκυψαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη φερεγγυότητα των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, επί της οποίας η ΕΚΤ δε διαθέτει οποιαδήποτε αρµοδιότητα.
Μετά από µια σειρά
παρεµβάσεις εκ µέρους των κυβερνήσεων µεµονωµένων κρατών-µελών, καταβλήθηκε προσπάθεια για
συντονισµένη αντίδραση από τα µεγαλύτερα κράτη. Η πρωτοβουλία όµως αυτή είχε περιπτωσιακό
χαρακτήρα και χωρίς τη σαφή ευθύνη της Ε.Ε. να λάβει µέτρα κατά της κρίσης.
Το καθεστώς Βασιλείας II
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Πολύ πρόσφατα, τόσο η Ε.Ε., όσο και οι ΗΠΑ εισήγαγαν τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας του
καθεστώτος Βασιλείας II, παρά τις προειδοποιήσεις ότι ο τρόπος µε τον οποίο καθορίζονταν οι σχετικοί
δείκτες δηµιουργούσε τον κίνδυνο επιδείνωσης των κυκλικών διακυµάνσεων. Και αυτό ακριβώς συνέβη:
καθώς η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα επιβραδύνεται και πολλές αναπτυγµένες οικονοµίες
κινούνται προς την ύφεση, οι µεγάλες τράπεζες οφείλουν να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια
προκειµένου να συγκεντρώσουν το απαραίτητο κεφάλαιο. Σήµερα, το Φόρουµ για τη Χρηµατοοικονοµική
Σταθερότητα (Financial Stability Forum) των µεγαλύτερων ανεπτυγµένων οικονοµιών αναγνωρίζει ότι οι
κυκλικές διακυµάνσεις αποτελούν πραγµατικό πρόβληµα. Το Φόρουµ εξετάζει την «επίδραση της
Βασιλείας II στην κυκλικότητα των απαιτήσεων για κεφάλαιο και αναζητά µέτρα για την ενδυνάµωση της
κεφαλαιακής θωράκισης, καθώς και της δυνατότητας των τραπεζών να την αξιοποιούν σε δύσκολες
περιόδους»24.
Οµοίως, το καθεστώς της Βασιλείας II έχει κατακριθεί για το ρόλο των οργανισµών αξιολόγησης
πιστωτικού κινδύνου. Η σύγκρουση συµφερόντων που στρεβλώνει τις αξιολογήσεις των εταιρειών αυτών
είναι πλέον εµφανής. Ωστόσο, το γεγονός ότι η πιστωτική αξιολόγηση έχει πάρει το χαρακτήρα δηµόσιου
αγαθού, δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς25. Η δογµατική απόρριψη οποιασδήποτε αναθεώρησης της
λειτουργίας αυτών των εταιρειών µέχρι τη στιγµή που τα πράγµατα έφθασαν στο απροχώρητο, αναδεικνύει
τη βαθιά ανευθυνότητα των βασικών ρυθµιστικών αρχών τα τελευταία χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε τον πλέον αµφισβητήσιµο ρόλο στη χρηµατοοικονοµική αυτή πανωλεθρία.
Από το 1999 και µετά, η Επιτροπή ακολούθησε µια πολιτική οικονοµικής ολοκλήρωσης, που
επικεντρώθηκε στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών, ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η
ίδια η ευρωπαϊκή, χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση αποτελεί µια εύλογη απάντηση στη δηµιουργία ενός
παγκοσµιοποιηµένου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µε επίκεντρο τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πρόθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιγράψει απλά το αµερικανικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, χωρίς να
αντιµετωπίζει τις αδυναµίες του, ήταν σαφής από την αρχή. Όπως υπονοούσε η προπαγάνδα γύρω από τη
στρατηγική της Λισαβόνας, µε τον παράλογο στόχο «να κάνουµε την Ευρώπη το καταλληλότερο µέρος για
την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον κόσµο», η οικονοµική ολοκλήρωση γινόταν κατανοητή
µόνο σε όρους χαµηλότερου κόστους χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Κατά την Επιτροπή, η οικονοµική
ολοκλήρωση δεν αναγνωρίζει κανενός είδους δηµόσιο αγαθό!
Οι κίνδυνοι της φιλελευθεροποίησης για τα νοικοκυριά παραβλέφθηκαν. Παρότι υπάρχει πλέον πληθώρα
στοιχείων για τις χαµηλές επιδόσεις της λιανικής τραπεζικής στη Βρετανία, ο απορυθµισµένος και στενά
συνδεδεµένος µε την κεφαλαιαγορά Βρετανικός χρηµατοοικονοµικός τοµέας, έγινε υπόδειγµα για τη
λιανική τραπεζική στην ΕΕ26. Η ανάγκη για οικονοµική και χρηµατοοικονοµική σταθερότητα έγιναν δύο
ακόµη δηµόσια αγαθά που η Επιτροπή αδυνατεί να κατανοήσει. Το µόνο πράγµα που έχει σηµασία είναι η
µείωση του κόστους των συναλλαγών.
Η αψήφιση των θεµάτων σταθερότητας επιβεβαιώθηκε και από τον Alexandre Lamfalussy, πρώην Γενικό
∆ιευθυντή της Τράπεζας για τη ∆ιεθνή ∆ιαµεσολάβηση. Ο Lamfalussy κλήθηκε να ηγηθεί µιας
συµβουλευτικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση της χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης, που είχε
τελµατωθεί λόγω τεχνικών προβληµάτων. Η συγκεκριµένη πολιτική ολοκληρώθηκε στη βάση της αναφοράς
που συνέταξε η εν λόγω επιτροπή. Ο Lamfalussy επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή τον απέτρεψε να αναφερθεί
σε ζητήµατα σταθερότητας. Στην αναφορά του σηµειώνει ότι «µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα δε σηµαίνει
απαραίτητα περισσότερη σταθερότητα…Η µεγαλύτερη ενοποίηση των κεφαλαιαγορών συνεπάγεται και
µεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάµεσα στους χρηµατοοικονοµικούς µεσάζοντες σε διασυνοριακή βάση,
αυξάνοντας την έκθεση σε διαταραχές…υπάρχει άµεση ανάγκη ενδυνάµωσης της συνεργασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ανάµεσα στις αρχές και τους θεσµούς που είναι υπεύθυνοι για τη µίκρο και µάκρο
ρύθµιση των αγορών. Αυτό δεν ήταν κάτι που επιθυµούσε η Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Αγοράς (της
Επιτροπής). Μας ζητήθηκε ευγενικά αλλά αυστηρά να εγκαταλείψουµε το θέµα»27. Με την βιασύνη για την
αναµόρφωση του Ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όσο το δυνατόν συντοµότερα και χωρίς
καµία αναφορά στα δηµόσια αγαθά που έθετε σε κίνδυνο - σταθερότητα, ισονοµία, εµπιστοσύνη - η
πολιτική της Επιτροπής για µια αγοραία ενοποίηση κατέληξε σε αδιέξοδο.
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Ενθετο 2: Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια - Μια αµήχανη πρωτοβουλία
Η ρηχή και µηχανιστική προσέγγιση της δηµοσιονοµικής πολιτικής από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντικατοπτρίζεται στην άκαρπη πρωτοβουλία της για τα
ενυπόθηκα δάνεια. Ενώ το νοµοθετικό πρόγραµµα που αρχικά σχεδιάστηκε για να
ενοποιήσει τις αγορές χονδρικής πώλησης τίτλων είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, η Γενική
∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής άρχισε να αναζητά νέους τρόπους
ενοποίησης των αγορών. Αποφάσισε λοιπόν να πιέσει για την ενοποίηση της αγοράς
ενυπόθηκων, στεγαστικών δανείων. (Πράσινη Βίβλος: η ενυπόθηκη πίστη στην
Ε.Ε.COM (2005) 327). Η προέλευση αυτής της τακτικής εντοπίζεται στην αντίστοιχη
αµερικάνικη πρακτική. Η άποψη ότι µε καλύτερη «διαχείριση κινδύνου» το κεφάλαιο
που απαιτείται στον τοµέα του ενυπόθηκου δανεισµού µπορεί να µειωθεί (σελ. 11)
είναι ένα καλό παράδειγµα. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η πεποίθηση ότι µια
µεγάλη δευτερογενής αγορά ενυπόθηκων δανείων θα ήταν προωθητική:
«Πολλοί…εκφράζουν την άποψη ότι η περεταίρω ενοποίηση των αγορών
ενυπόθηκου δανεισµού της Ε.Ε. θα µπορούσε να ενισχυθεί σηµαντικά από τη
δηµιουργία µιας πανευρωπαϊκής χρηµατοοικονοµικής αγοράς» (σελ. 13). Πουθενά σ’
αυτό το κείµενο δεν αφήνεται να εννοηθεί ότι µια ευρωπαϊκής διάστασης
δευτερογενής αγορά ενυπόθηκων δανείων θα µπορούσε να δηµιουργήσει δυσκολίες
πληροφόρησης ενώ η λέξη «σταθερότητα» δεν αναφέρεται πουθενά στην Πράσινη
Βίβλο. Οι ίδιοι πειθήνιοι οικονοµολόγοι προσελήφθησαν για να δώσουν τις ευλογίες
τους στο παράλογο αυτό σχέδιο. Η έκθεσή τους (London Economics: Το κόστος και
τα οφέλη της ενοποίησης των Αγορών Ενυπόθηκου ∆ανεισµού της Ε.Ε., Αύγουστος
2005) εκθείαζε το αµερικανικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου και του τµήµατος
των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (sub-prime loans).
Ειδικότερα,
αναφέρεται ότι:
Η αµερικάνικη εµπειρία υποδηλώνει ότι:
- Νοµικοί ή άλλοι περιορισµοί στη γεωγραφική εξάπλωση των τραπεζών
µειώνουν την αποτελεσµατικότητα του ενυπόθηκου δανεισµού.
- Προσπάθειες για τη δηµιουργία µια κοινής αγοράς ενυπόθηκου δανεισµού στην
Ε.Ε. θα αυξήσουν τα κίνητρα για τη δηµιουργία ενός αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος επεξεργασίας των αιτήσεων δανεισµού µειώνοντας το αρχικό
κόστος.
- Η εξάλειψη των περιορισµών στα µέγιστα επιτόκια του ενυπόθηκου δανεισµού
θα επιτρέψει την ανάπτυξη στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (sub-prime
loans), αυξάνοντας έτσι το συνολικό δανεισµό αυτού του τύπου. (σελ. 168)
Η µακροχρόνια πορεία ανάπτυξης, που προσάρµοσε τη στεγαστική πίστη των
διαφόρων κρατών µελών στις συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες και
προτεραιότητές τους δε σήµαινε τίποτα για τους αξιωµατούχους της Επιτροπής, που
παρέβλεψαν τα πάντα προκειµένου να δηµιουργήσουν µια νέα, εντελώς περιττή,
πανευρωπαϊκή αγορά. Η πρόταση για την αγορά ενυπόθηκου δανεισµού
προωθούνταν µέχρι και το Φεβρουάριο 2007, παρότι κατά το τέλος του έτους µε την
έκδοση της Λευκής Βίβλου: για την ενοποίηση των Αγορών Ενυπόθηκου ∆ανεισµού
στην Ε.Ε. (COM (2007)807), εµφανίσθηκαν σηµάδια επαναξιολόγησης. Η Λευκή
Βίβλος έκανε και την καταπληκτική διαπίστωση ότι «τα πρόσφατα γεγονότα στις
παγκόσµιες αγορές ενυπόθηκου δανεισµού επιβεβαιώνουν την ορθότητα της
προτεινόµενης προσέγγισης» (σελ. 10). Φυσικά ισχύει το ακριβώς αντίθετο.
Ολόκληρο το επιχείρηµα της Γ.∆. Εσωτερικής Αγοράς βασίστηκε στην υποτιθέµενη
επιθυµία για µεγαλύτερη διαφοροποίηση προϊόντος, παρότι ήταν αυτή ακριβώς η
διαφοροποίηση, που έκανε αδιαφανείς και επικίνδυνους τους αµερικανικούς τίτλους
οµολόγων, που ήταν εξασφαλισµένοι µε υποθήκες. Το 2008, η ιδέα της ενοποίησης
των αγορών ενυπόθηκου δανεισµού εγκαταλείφθηκε σιωπηρά. Πλέον δεν αναφέρεται
εµφανώς ούτε στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής!
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2.2 Το αντιπαραγωγικό καθεστώς µακροοικονοµικής πολιτικής
Η αργή υποχώρηση της ανεργίας στην Ε.Ε. από το 9% το 2004 στο 6.8% το 2008 απειλείται πλέον από τις
αρνητικές συνέπειες της πιστωτικής κρίσης. Μεγάλες διαφορές έχουν δηµιουργηθεί ανάµεσα στα επιτόκια
της ΕΚΤ και των άλλων κεντρικών τραπεζών και τα επιτόκια που χρεώνουν οι εµπορικές τράπεζες
προκειµένου να δανείσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σηµαντικές ενέσεις ρευστότητας που
πραγµατοποίησαν οι κεντρικές τράπεζες δε στάθηκαν ικανές να τις εξαλείψουν. Έτσι, µια µείωση της τάξης
του 0.5% του βασικού επιτοκίου δανεισµού της ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2008 οδήγησε σε αντίστοιχη
µείωση του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor - που λειτουργεί σαν σηµείο αναφοράς για τη διαµόρφωση
των επιτοκίων στο σύνολο της οικονοµίας - κατά λιγότερο από το µισό. Πολλές κυβερνήσεις, ωστόσο,
αγόρασαν µερίδια κεφαλαίου των εµπορικών τραπεζών. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται αναγκαία η χρήση της
δυνατότητας επιρροής που αποκτούν οι κυβερνήσεις και η οποία µπορεί να διασφαλίσει ότι οι εµπορικές
τράπεζες δεν θα επιδεινώσουν την οικονοµική επιβράδυνση περιορίζοντας τις πιστώσεις.
Υπάρχουν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι για τη χαλάρωση της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε
επίπεδο Ε.Ε. και συγκεκριµένα στη ζώνη του ευρώ. Εσωτερικά, οι πρόσφατες προβλέψεις καταδεικνύουν
µια σαφή κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας που σε ορισµένες χώρες όπως η Βρετανία παίρνει
διαστάσεις πραγµατικής ύφεσης. Εξωτερικά, η διαφαινόµενη διολίσθηση του δολαρίου και η ύφεση στις
ΗΠΑ τείνουν να επιδεινώσουν την κάµψη της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας. Η περιοχή του
ευρώ βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση προκειµένου να στηρίξει το γενικό επίπεδο της ζήτησης δηµιουργώντας
τουλάχιστον ένα βραχυπρόθεσµο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Υπό τις παρούσες
συνθήκες, ένα τέτοιο έλλειµµα θα ήταν εύκολο να χρηµατοδοτηθεί και θα µπορούσε να ενισχύσει το ευρώ
ταυτόχρονα µε την εισαγωγή κεφαλαίου από εξωτερικούς επενδυτές. Παρ’ όλα αυτά, µια γενική
µεταστροφή της µακροοικονοµικής πολιτικής πρέπει να συνοδεύεται από µέτρα συντονισµού των εθνικών
πολιτικών των κρατών µελών και να αµβλύνει τις ενδοκοινοτικές ανισορροπίες. Η διαφορά του κόστους
ανάµεσα στη Γερµανία και τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ µεγαλώνει και απειλεί να
δηµιουργήσει σοβαρές εντάσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας µέσω της νοµισµατικής υποτίµησης δεν είναι πλέον δυνατή.
Πίνακας 2.1:Μισθολογικό κόστος ανά µονάδα προϊόντος (2000 = 100)
Εκτίµηση 2008
Πρόβλεψη 2009
102.3
103.6
Γερµανία
117.2
119.3
Γαλλία
124.7
127.4
Ισπανία
125.9
128.4
Ιταλία
118.9
122.3
Ολλανδία
115.4
117.5
Βέλγιο
132.0
134.5
Ιρλανδία
134.8
140.9
Φινλανδία
125.7
127.3
Κύπρος
121.0
123.2
Μάλτα
134.8
140.9
Ελλάδα
120.8
122.7
Πορτογαλία
138.0
142.4
Σλοβενία
108.0
109.5
Αυστρία
Πηγή: European Economy: Statistical Annex, Spring 2008
Η κατάσταση αυτή προκύπτει λόγω της συνεχούς συµπίεσης των γερµανικών µισθών, που έχουν αυξηθεί σε
ονοµαστικούς όρους µόνο κατά 1.8% ετησίως µεταξύ 2000 και 2008 µε πραγµατική ετήσια αύξηση της
παραγωγικότητας της τάξης του 1.4% και ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού της τάξης του 1.6%. Μια συνέπεια
αυτού είναι η συνεχής πτώση του µεριδίου των µισθών στα γερµανικά εισοδήµατα. Μια άλλη είναι η
διευρυνόµενη πόλωση των οικονοµιών της ζώνης του ευρώ: η Γερµανία, η Αυστρία και η Ολλανδία έχουν
τεράστια πλεονάσµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και οι περισσότερες
από τις χώρες της ευρωζώνης παρουσιάζουν διευρυνόµενα ελλείµµατα, τα οποία το 2008 ξεπέρασαν το
10% του ΑΕΠ στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Παρότι οι χώρες της ευρωζώνης συνολικά θα
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µπορούσαν εύκολα να χρηµατοδοτήσουν µεγάλα ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το ίδιο
δε συµβαίνει µε τα πιο αδύναµα κράτη µέλη. Ο κίνδυνος είναι ότι τα ελλείµµατα σε χώρες όπως η Ελλάδα,
η Ισπανία και η Πορτογαλία θα καλυφθούν µε µεγάλη δυσκολία εξαιτίας της πιστωτικής κρίσης και θα
µειωθούν µόνο µε µια δραστική κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.
2.3 H αποδόµηση των εργασιακών δικαιωµάτων µέσω της πολιτικής για την αγορά εργασίας
Ελαστικότητα (flexibility)
Για περισσότερο από δύο δεκαετίες η εργασιακή πολιτική των κρατών µελών της Ε.Ε έχει επικεντρωθεί
στην κατεύθυνση της ‘ελαστικότητας’. Αυτό έχει συντελεσθεί κυρίως µε το να επιτρέπονται συµβόλαια
εργασίας που παρέχουν στους εργαζόµενους λιγότερα δικαιώµατα. Για παράδειγµα, τα συµβόλαια
προσωρινής απασχόλησης, η απασχόληση εργαζοµένων µέσω πρακτορείων και διαφόρων µορφών
υπεργολαβίας, τα συµβόλαια µερικής απασχόλησης ή ακόµα και τα συµβόλαια ‘µηδενικής απασχόλησης’
και η χρήση υποτιθέµενων ‘αυτοαπασχολούµενων’ εργαζοµένων αντί υπαλλήλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναφέρει ότι «το µερίδιο της συνολικής απασχόλησης που αφορά σε εργασιακούς διακανονισµούς
διαφορετικούς από το πάγιο συµβόλαιο εργασίας, καθώς σε αυτοαπασχολούµενους έχει αυξηθεί από πλέον
του 36% το 2001 σε σχεδόν 40% του εργατικού δυναµικού το 2005»28.
Παρόλο που τέτοιου είδους πρακτικές σίγουρα ωφελούν τους εργοδότες και κυρίως τους πιο αδίστακτους
απ’ αυτούς, δύσκολα αποδεικνύεται ότι συνεισφέρουν είτε σε περισσότερη απασχόληση, είτε στη γενική
οικονοµική ανάπτυξη. Σηµείο κλειδί του ‘άτυπου’ συµβολαίου είναι ότι µετακυλύει ή µειώνει την
εργασιακή προστασία. Αυτό, υποθετικά, ενθαρρύνει τους εργοδότες να προσλάβουν περισσότερους
εργαζόµενους. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι «η επίδραση της νοµοθεσίας για την εργασιακή προστασία
είναι µάλλον µικρή στο σύνολο της ανεργίας» και ότι «η συνολική επιρροή στην απασχόληση είναι ασαφής
και εµφανώς περιορισµένη στην πραγµατικότητα»29.
Από την άλλη πλευρά δεν χωρά καµία αµφιβολία ότι η χρήση ελαστικών συµβολαίων εργασίας αυξάνει την
ανισότητα των µισθών. Συνήθως, εκείνοι που υποχρεούνται να αποδεχτούν τα ‘άτυπα’ συµβόλαια είναι οι
πλέον αδύναµοι και ευάλωτοι εργαζόµενοι, χωρίς αυτό να αποτρέπει να υποφέρουν και οι ίδιοι από τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας30. Παρόλα αυτά σίγουρα δεν έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους ανισότητες
συνεισφέρουν οτιδήποτε στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο ΟΟΣΑ επίσης αναφέρει ότι ακόµα και η αυστηρή
εργασιακή προστασία για τα κανονικά συµβόλαια έχει πολύ µικρό αρνητικό αντίκτυπο στη µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη της παραγωγικότητας31.
Αντίθετα, υπάρχουν πολύ περισσότερες αποδείξεις ότι οι συνέπειες µιας τέτοιου είδους ελαστικοποίησης
της εργασίας για την οικονοµική ανάπτυξη είναι αρνητικές. Το κόστος ορισµένων κατηγοριών εργασίας
µειώνεται, αλλά έτσι µειώνεται και το κίνητρο αύξησης της παραγωγικότητας. Συγχρόνως οι χαµηλοί
µισθοί και οι άθλιες συνθήκες εργασίας τείνουν να υποβαθµίζουν την αποδοτικότητα των εν λόγω
εργαζοµένων. Γεγονός είναι, ότι οι τοµείς της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε την καλύτερη καταγραφή
παραγωγικότητας δεν κάνουν σχεδόν καθόλου χρήση ‘άτυπων’ συµβολαίων32. Ορισµένες µελέτες για την
Ολλανδία, που φαινοµενικά ηγείται του συνδυασµού εργασιακή ελαστικότητα-ασφάλεια οδηγούν σε
παρόµοια συµπεράσµατα (π.χ. του Alfred Kleinknecht)33.
«Ελαστικοποίηση» (flexicurity)
Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει να επανακαθορίσει τις βασικές αρχές της εργασιακής
στρατηγικής της µε τους όρους της ‘ελαστικοποίησης’34. Πίσω απ’ αυτή την αλλαγή κρύβεται κάποια
αναγνώριση του κοινωνικού κόστους των ‘άτυπων’ συµβολαίων, αλλά ο βασικός στόχος παραµένει ο ίδιος
–η υποβάθµιση των δεδοµένων απασχόλησης και η µείωση της εργασιακής προστασίας35. Η έλλειψη
πειστικής επιχειρηµατολογίας γι’ αυτή τη στροφή δεν φαίνεται να απασχολεί την Επιτροπή και αυτό οδηγεί
στην υποψία ότι βασικό κίνητρο είναι η πίεση που ασκείται από τις µεγάλες εταιρίες. Η αντίληψη της
Επιτροπής για την ‘ελαστικοποίηση’ φαίνεται ουσιαστικά να αφορά σε αλλαγή τακτικής.
Η πίεση στα
δεδοµένα και την ασφάλεια εργασίας θα συνεχιστεί, αλλά αυτό δεν θα γίνει κυρίως µέσα από τον
πολλαπλασιασµό των άτυπων συµβολαίων –αντίθετα, θα ανοίξει µέσω αυτών µια κατεύθυνση
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αποδυνάµωσης της προστασίας, που προσφέρουν τα κανονικά συµβόλαια. Υπονοείται (από την Επιτροπή)
ότι αυτή η προσέγγιση θα είναι λιγότερο άδικη από την προηγούµενη. Αυτό προκαλεί δυσπιστία. Για µια
ακόµα φορά, οι πλέον αδύναµοι και ευάλωτοι εργαζόµενοι είναι εκείνοι, που θα υποφέρουν περισσότερο
από την µείωση της προστασίας της εργασίας.
Παρόλα αυτά, αρκετά κράτη-µέλη, περιλαµβανοµένης της Γαλλίας, έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική της
ελαστικοποίησης αναθεωρώντας τον Εργατικό Κώδικα µε σκοπό τη µείωση του επιπέδου προστασίας και
τον περιορισµό των εργασιακών δικαιωµάτων36. Συχνά η Επιτροπή επικαλείται τα παραδείγµατα της
∆ανίας και της Ολλανδίας, ως χώρες-πρότυπα εφαρµογής της ελαστικοποίησης. Υπάρχουν αρκετά λόγοι να
πιστεύουµε ότι ακόµα και σ’ αυτές τις χώρες, τα µέτρα για τη µείωση της εργασιακής ασφάλειας έχουν
αποφέρει αρνητικά αποτελέσµατα37. Βέβαια, είναι γεγονός ότι και οι δύο αυτές χώρες έχουν σχετικά
προχωρηµένα και καλά θεµελιωµένα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόθεση
επέκτασης των συστηµάτων των χωρών αυτών σε άλλα κράτη-µέλη. Αντίθετα, οι στρατηγικές εφαρµογής
της ελαστικοποίησης πρόκειται να προσαρµοστούν στις εθνικές συνθήκες, µε τρόπο ώστε να τείνουν να
υποβαθµίσουν τα υφιστάµενα εργασιακά δικαιώµατα.
Πρόσφατη Νοµοθεσία
Ο καθορισµός των συµβολαίων εργασίας ανήκει στις αρµοδιότητες των κρατών-µελών, όχι της Ε.Ε.
Εποµένως, η στρατηγική της ελαστικοποίησης δεν είχε, τουλάχιστον µέχρι τώρα, µεγάλο αντίκτυπο στην
Ε.Ε. Εν τούτοις, έχει συντελεσθεί µια σαφής µεταβολή στην κατεύθυνση της εργατικής νοµοθεσίας της
Ε.Ε. Στο παρελθόν, η νοµοθεσία της Ε.Ε εξυπηρετούσε µια ορισµένη αναβάθµιση των εργασιακών
δεδοµένων και προστασίας, σε τοµείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, η ισότητα των φύλων και η συµµετοχή
των εργαζοµένων. Όσον αφορά στην πολιτική της ελαστικοποίησης, η Ε.Ε άσκησε πίεση για όλο και
περισσότερα άτυπα συµβόλαια. Ταυτόχρονα, όµως προσπάθησε να επιβάλλει ένα ελάχιστο όριο
εργασιακών δεδοµένων για τους εν λόγω εργαζόµενους – µερικής, προσωρινής, κλπ απασχόλησης.
Αυτού του είδους η νοµοθεσία έχει πλέον εγκαταλειφθεί χάριν της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς
εργασίας. Το σχέδιο της οδηγίας Bolkestein για την παροχή υπηρεσιών υπέδειξε τη νέα στρατηγική: στο
όνοµα µιας ανοιχτής αγοράς υπηρεσιών, οι εργοδότες επιτρέπεται να µετακινούν εργαζόµενους σε κάποιο
άλλο κράτος-µέλος χωρίς να δεσµεύονται από τους νόµους και τους κανόνες εργασίας του κράτους αυτού
(ή τουλάχιστον τα δεδοµένα παροχής υπηρεσιών)38. Το αποτέλεσµα θα ήταν η άσκηση σοβαρής πίεσης στα
νοµοθετικά δεδοµένα και ένα καθεστώς έντονου ανταγωνισµού, καθώς οι µεγάλες εταιρίες θα αναζητούσαν
το λιγότερο περιοριστικό, ρυθµιστικό σύστηµα. Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε µόνο
µια τροποποιηµένη έκδοση της οδηγίας Bolkenstein, η Επιτροπή, µε τη συνήθη έλλειψη σεβασµού προς το
Κοινοβούλιο, δεν εγκατέλειψε την φιλοδοξία της για µια µεγάλου εύρους απελευθέρωση της αγοράς βάσει
των αρχικών προτάσεων της οδηγίας Bolkenstein (σχετικά δέχεται αυτή τη στιγµή ισχυρή ενίσχυση από το
∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων –βλ. ένθετο 3).
Υπάρχουν ορισµένα παραδείγµατα της προσπάθειας απορρύθµισης της αγοράς: αποδυνάµωση της οδηγίας
για το χρόνο απασχόλησης· της οδηγίας Posted Worker, που θεµελιώνει ένα ελάχιστο επίπεδο εργασιακών
δικαιωµάτων για εργαζόµενους, που προσωρινά έχουν αποσπαστεί σε άλλα κράτη-µέλη· υπαγωγής του
συστήµατος υγείας και πρόνοιας στο καθεστώς ανταγωνισµού της Ε.Ε. µε σοβαρούς κινδύνους για τα την
απασχόληση των εργαζοµένων στους συγκεκριµένους τοµείς. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ευθέως
αντίθετες προς τη θέση, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις προτάσεις
Bolkenstein.
Πρόκειται για µια καταστροφική πολιτική, που δεν µπορεί παρά να εξυπηρετήσει την υποβάθµιση των
εργασιακών δικαιωµάτων, χωρίς να προωθεί ούτε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, ούτε βελτιώσεις στην
παραγωγικότητα. ∆εδοµένης της πολύ σοβαρής κρίσης πολιτικής νοµιµοποίησης, που αντιµετωπίζει αυτή
τη στιγµή η Ε.Ε, η στρατηγική αυτή είναι επιπλέον εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί µπορεί να προκαλέσει
αυξηµένη λαϊκή δυσαρέσκεια κατά των ευρωπαϊκών θεσµών και της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.
Ενθετο 3: Ανησυχητικές αποφάσεις από το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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∆εν είναι µόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει υιοθετήσει µια πιο σκληρή θέση απέναντι στους
εργαζόµενους. Ορισµένες πρόσφατες αποφάσεις του ∆.Ε.Κ υποδηλώνουν ότι πλέον δίνει στους κανόνες
ανταγωνισµού της Ε.Ε απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων:
-Μια ναυτιλιακή εταιρεία που διεξήγαγε δροµολόγια µεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας απέσυρε τα πλοία
της από τα φινλανδικά νηολόγια και τα ενέγραψε στα εσθονικά, µε σκοπό την µείωση των µισθών. Όταν το
φινλανδικό ναυτικό σωµατείο –υποστηριζόµενο από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Εργαζοµένων Μεταφορών
(International Transport Workers Federation) – απείλησε να προβεί σε εργατικές κινητοποιήσεις εναντίον
αυτής της ενέργειας, η εταιρία έκανε αίτηση για την απαγόρευση κινητοποιήσεων και το ∆ΕΚ απεφάνθη ότι
σ’ αυτή την περίπτωση τυχόν κινητοποιήσεις αποτελούν παραβίαση του δικαιώµατος εγκατάστασης, που
εγγυάται το άρθρο 43 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
-Η σουηδική πόλη Vaxholm είχε αναθέσει στην λιθουανική εταιρία Laval την ανακαίνιση ενός σχολείου. Η
εταιρία δεν είχε πρόθεση να πληρώσει σουηδικούς µισθούς για την εργασία που θα διεξαγόταν στην
τοποθεσία αυτή. Όταν τα σουηδικά σωµατεία απέκλεισαν το εργοτάξιο µε στόχο να εξαναγκάσουν τη
λιθουανική εταιρία να διαπραγµατευτεί µια συλλογική σύµβαση, το ∆.Ε.Κ. έκρινε ότι σ’ αυτή την
περίπτωση η δράση του σωµατείου συνιστούσε παραβίαση του δικαιώµατος εκπλήρωσης της υποχρέωσης
παροχής υπηρεσιών, όπως εγγυάται το άρθρο 49 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, και εποµένως ήταν παράνοµη.
Περαιτέρω αποφάσισε ότι βάσει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, δεν µπορεί να εξαναγκασθεί µια
εταιρία µε έδρα σε άλλη χώρα να καταβάλει περισσότερο από το κατώτατο όριο µισθού βάσει συλλογικών
συµβάσεων, που έχουν διακηρυχθεί ως γενικώς ισχύουσες σε εθνικό επίπεδο από τις δηµόσιες αρχές.
-Εµµένοντας σ’ αυτή την επιχειρηµατολογία, το ∆.Ε.Κ. έκρινε επίσης νόµιµη την πρόσληψη Πολωνών
εργατών σε γερµανικό οικοδοµικό έργο µε αµοιβή µικρότερη από το µισό του σχετικού κατώτατου µισθού
(Rueffert) και δικαίωσε την Επιτροπή όταν αυτή µήνυσε την κυβέρνηση του Λουξεµβούργου επειδή η
τελευταία επέµενε ότι οι µετακινηθέντες εργαζόµενοι οφείλουν να λαµβάνουν τους εθνικά κατοχυρωµένους
µισθούς και συνθήκες εργασίας.
Αυτές και άλλες, παρόµοιες αποφάσεις υποδηλώνουν ότι, παρόλο που η διαβόητη οδηγία Bolkenstein
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών τροποποιήθηκε σοβαρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ∆ικαστήριο
ενεργεί όπως ακριβώς αν αυτή είχε περάσει στην αρχική της µορφή. Οι εργαζόµενοι µετακινούνται σε άλλα
κράτη-µέλη χωρίς να απολαµβάνουν το βασικό µισθό και τις συνθήκες εργασίας, που έχουν κατοχυρωθεί
στα κράτη αυτά. Οποιαδήποτε πρόκληση αλλαγής αυτής της κατάστασης τίθεται εκτός νόµου ως
παραβίαση του ‘δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών’ και του ‘δικαιώµατος εγκατάστασης’.

Ενθετο 4: Τα δικαιώµατα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη - Η οδηγία Bolkenstein από την
πίσω πόρτα
Στις 2 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλλε µια πρόταση για την εφαρµογή των δικαιωµάτων των ασθενών
στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών περίθαλψης. Παρά τον τίτλο, το προσχέδιο της οδηγίας αφορά στις
ίδιες πτυχές της παροχής υπηρεσιών του συστήµατος υγείας µε εκείνες που περιλαµβάνονταν στο προσχέδιο
του 2004 της οδηγίας σχετικά µε τις υπηρεσίες, και µπορεί να θεωρηθεί ως µια απόπειρα επαναφοράς της
οδηγίας Bolkenstein «από την πίσω πόρτα». Η νοµική βάση του προσχεδίου της οδηγίας είναι το άρθρο 95
της Ευρωπαϊκής Συνθήκης «καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς»). Οι Ευρωπαίοι
Οικονοµολόγοι απορρίπτουν πλήρως τη συγκεκριµένη προσέγγιση: Η υγεία δεν µπορεί να αποτελέσει
αντικείµενο του ανταγωνισµού και της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε., αλλά εµπίπτει στον τοµέα των
δηµοσίων υπηρεσιών κοινού συµφέροντος και των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Η πρόταση αποσκοπεί στο να κωδικοποιήσει τις αποφάσεις του ∆.Ε.Κ. σύµφωνα µε τις οποίες, η πρόσβαση
και προσφυγή στις υπηρεσίες υγείας προσδιορίζονται από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε,
παρόλο που ο τρόπος οργάνωσης και χρηµατοδότησης των υπηρεσιών αυτών είναι αποκλειστικά ζήτηµα
των κρατών-µελών. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή επιθυµεί να βασίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας –
και την πληρωµή του κόστους θεραπείας- σε κράτος-µέλος διαφορετικό απ’ αυτό στο οποίο ανήκει ο
ασθενής στην αρχή της αποζηµίωσης. Οι ασθενείς θα υποχρεούνται να καταβάλουν το κόστος µιας τέτοιας
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θεραπείας µε δικές τους δαπάνες, αλλά θα αποζηµιώνονται από το ασφαλιστικό σύστηµα υγείας της χώρας
τους µέχρι το επίπεδο δαπανών που αντιστοιχεί για µια ανάλογη θεραπεία στη χώρα αυτή.
Οι προτεινόµενοι από την Επιτροπή κανόνες για την αποζηµίωση των δαπανών υγείας προοιωνίζουν την
τάση προς ένα διπολικό σύστηµα υγείας. Στηρίζουν τη θεµελίωση µιας ευρείας κινητικότητας των εύπορων
ασθενών εντός της Ε.Ε., ενθαρρύνοντάς τους, έτσι, να αποφύγουν τις εγχώριες λίστες αναµονής µε το να
αναζητούν εντός της Ε.Ε. τους καλύτερους ειδικούς. Ωστόσο, αυτού του είδους η κινητικότητα ασθενών
µέσα στην Ε.Ε. καταδικάζει την αρχή της ‘ίσης πρόσβασης για όλους’ στις υπηρεσίες υγείας και την αρχή
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως του εισοδήµατος του ασθενούς και του κόστους θεραπείας. Ένας
συνηθισµένος πωλητής, εργάτης χαλυβουργίας ή χαµηλόµισθος εργαζόµενος θα ήταν δύσκολο να έχει τη
δυνατότητα να επωφεληθεί από την τόσο εκθειασµένη ‘εσωτερική ελεύθερη αγορά’, λόγω του υψηλού
κόστους µετακίνησης και στέγασης, καθώς επίσης και λόγω των εµποδίων στη γλώσσα και της
αβεβαιότητας για το νοµικό καθεστώς των άλλων κρατών-µελών. Επιπλέον, ένας Ρουµάνος ή ένας
Βούλγαρος πολίτης είναι µάλλον απίθανο να εξασφαλίσει θεραπεία στη Γερµανία ή τη Γαλλία στη βάση
αυτή, καθώς το ασφαλιστικό σύστηµα υγείας της χώρας τους θα κατέβαλε µικρό µόνο µέρος του κόστους
οποιασδήποτε τέτοιας θεραπείας.
Το προσχέδιο της οδηγίας προτείνει την αµοιβαία αναγνώριση των ιατρικών συνταγών σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό θα προέτρεπε τους ασθενείς να αγοράσουν φάρµακα που κυκλοφορούν σε άλλα κράτη-µέλη πλην του
δικού τους. Επίσης, οι συνταγές θα µπορούν να κυκλοφορούν σε ηλεκτρονική µορφή. Κάτι τέτοιο θα έδινε
το πράσινο φως για αµφίβολης ποιότητας διαδικτυακές συναλλαγές (µε χειριστές διαδικτυακών τόπων, που
θα δηµοσιεύουν συνταγές των άλλων κρατών-µελών, κατάλληλες για ναρκοµανείς ή θα διακινούν φάρµακα
απαγορευµένα στο κράτος-µέλος όπου ανήκει ο διαχειριστής) και θα εξαπέλυε έναν άγριο ανταγωνισµό
σχετικά µε τις χρεώσεις συνταγολογίου και τις επιπρόσθετες δαπάνες. Η πρόταση θα έδινε στην Επιτροπή
πρόσθετες εξουσίες στο πεδίο της πολιτικής για την υγεία (υπηρεσίες ‘τηλεφαρµάκων’, δίκτυα
‘παραποµπής’ εντός της Ε.Ε. και κέντρα ενηµέρωσης σχετικά µε σπάνιες ασθένειες, προσδιορισµό
διαφόρων νοσοκοµειακών υπηρεσιών, κ.λ.π.) χωρίς να εξασφαλίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, η επαρκής
εποπτεία εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2.4 Η συνεχιζόµενη ανεπάρκεια της πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια
Οι στρατηγικές της Ε.Ε για το κλίµα και την ενέργεια δεν βρίσκονται σε πλήρη συντονισµό, ούτε µεταξύ
των διαφορετικών τοµέων της Ε.Ε ούτε µεταξύ των κρατών-µελών της. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική
συνεχίζει να λειτουργεί στην κατεύθυνση της ενεργοβόρου γεωργίας. Ταυτόχρονα, στην πραγµατικότητα
δεν αποβλέπει στην επίλυση του προβλήµατος των κλιµατικών αερίων που παράγονται στην αγροτική
παραγωγή και αφήνει απ’ έξω το ζήτηµα της κατανάλωσης κρέατος ως στοιχείο του κλιµατικού
προβλήµατος. Μεγάλα κράτη-µέλη όπως η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο επιµένουν να παρατείνουν
τις στρατηγικές τους για παραγωγή ενέργειας βασισµένης στο κάρβουνο στο απώτερο µέλλον, ενώ οµοίως η
Γαλλία επιµένει να διατηρεί το δικαίωµά της στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, που εδώ και καιρό έχει
αποδειχτεί επικίνδυνη, ανεπαρκής και δαπανηρή. Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει θεσµική εγγύηση στη
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Euratom Treaty), η οποία θα
συνεχίσει να δεσµεύει πόρους εν σπάνει σε µια µη βιώσιµη ενεργειακή προοπτική.
Στο πλαίσιο των στρατηγικών ενεργειακής ασφάλειας, η Ε.Ε. εξακολουθεί να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε
γεωπολιτικές ιδέες µονοπωλιακού ελέγχου, αντί να οικοδοµεί σχέσεις µακροχρόνιας αµοιβαίας
εµπιστοσύνης και πλεονεκτηµάτων µε τις υφιστάµενες και τις ενδεχόµενες προµηθεύτριες χώρες.
Εσωτερικά, εξακολουθεί να δεσµεύει µακροχρόνιες επενδύσεις είτε σε µεγάλα τεχνολογικά προγράµµατα,
συχνά µε αµφίβολες προοπτικές και χαµηλή οικολογική µέριµνα, όπως η τεχνολογία CCS και η πυρηνική
σύντηξη, είτε σε γιγάντια ηλιακά (Σαχάρα) ή αιολικά (Βόρεια Θάλασσα) πάρκα. Αντ’ αυτού, θα µπορούσε
να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα, δίδοντας προτεραιότητα στην
αποκεντρωµένη εξοικονόµηση ενέργειας, τη συµπαραγωγή, καθώς και την αποκεντρωµένη παραγωγή και
χρήση ανανεώσιµης ενέργειας.
Η Ε.Ε δεν έχει διαφύγει της νεοφιλελεύθερης εµµονής για τη προώθηση µέτρων ενίσχυσης της αγοράς. Το
Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων (Emission Trading System), που εγκαινιάσθηκε από
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την Ε.Ε. στις αρχές του 2005 και πρόκειται να επανεξετασθεί στη Σύνοδο του ∆εκεµβρίου 2008, είναι –
όπως και άλλα µέτρα προώθησης της αγοράς - εµφανώς ανίκανο να επιτύχει τη µείωση των εκποµπών, που
απαιτούνται για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. Τα προβλήµατα σταθεροποίησης των τιµών
των αγορών για τα δικαιώµατα εκποµπών και η δυσκολία αποσύνδεσης των αγορών ΣΕ∆Ε από την
αστάθεια των οικονοµικών αγορών σηµαίνουν ότι αυτά τα µέτρα είναι ιδιαίτερα αµφίβολης
αποτελεσµατικότητας για την µείωση των εκποµπών. Οι περιορισµοί της πολιτικής του ΣΕ∆Ε
επιβεβαιώνονται από την εµπειρία του ευρωπαϊκού συστήµατος ‘ελέγχου και εµπορίας εκποµπών’ (cap and
trade), που υποδηλώνει ότι οι στόχοι της πολιτικής αυτής δεν θα επιτευχθούν39.
Οι πρωτοβουλίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (International Energy Agency) δεν αναµένεται να
είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές ως προς την ώθηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ∆εν
αρκεί απλώς να παροτρύνει κανείς τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αποτελεσµατικές πολιτικές για την
επιτάχυνση της εκµετάλλευσης των µεγάλων δυνατοτήτων αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών. Η Ε.Ε,
που πρόκειται να οριστικοποιήσει τη στρατηγική της για την ανανεώσιµη ενέργεια µέχρι το τέλος του 2008,
είναι µάλλον απίθανο να προχωρήσει ένα βήµα µπροστά, εφόσον συναντά την αντίσταση των κρατών
µελών, που δεν έχουν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση.
Η ∆ιεθνής Συνεργασία για την Ενεργειακή Αποτελεσµατικότητα (International Partnership for Energy
Efficiency Cooperation), η οποία ξεκίνησε ως ιδέα τον Ιούνιο 2007 στο Heiligendamm και υλοποιήθηκε στο
Aomon της Ιαπωνίας τον Ιούνιο 2008 από τις χώρες που συµµετέχουν στο G8, την Κίνα, την Ινδία, τη
Νότια Κορέα και την Ε.Ε., δεν είναι προς το παρόν παρά ένα ‘ευέλικτο φόρουµ’ για τη διεξαγωγή
συζήτησης. Η Σύνοδος σχετικά µε την Τοµεακή Συνεργασία (Summit on Sectoral Co-operation) που
συγκλήθηκε στη Βαρσοβία το Νοέµβριο 2008 δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια ανταλλαγή απόψεων
µεταξύ έντονα ενεργοβόρων τοµέων ης βιοµηχανίας, επικεντρωµένη στη µεταφορά και υλοποίηση νέων
τεχνολογιών και δεν αναµένεται να δώσει την απαραίτητη ώθηση στις παγκόσµιες διαπραγµατεύσεις για το
κλίµα. Ένα πιο σηµαντικό φόρουµ για το µέλλον της πολιτικής για το κλίµα παγκοσµίως θα είναι το 14ο
Συνέδριο Συνεργαζοµένων (Conference of Partners) στο Πόζναν το ∆εκέµβριο 2008. Η Ε.Ε , η οποία λόγω
εσωτερικών δυσκολιών έχει επιδείξει αδυναµία σχηµατισµού µιας κοινής αντιµετώπισης της οικονοµικής
κρίσης, είναι αυτή τη στιγµή επίσης ανίκανη να παρέχει µια δυναµική ώθηση στο πεδίο της παγκόσµιας
πολιτικής για το κλίµα. Θα είναι εποµένως πολύ δύσκολο να τεθεί σε εφαρµογή µια ενιαία πολιτική για το
κλίµα ικανή να αντιµετωπίσει την παγκόσµια κλιµατική κρίση.
Η Ε.Ε συµµετέχει στον Μηχανισµό Καθαρής Ανάπτυξης/ Ενιαία Υλοποίηση των Ηνωµένων Εθνών (Clean
Development Mechanism/Joint Implementation), ο οποίος υποτίθεται ότι θα κάνει την προστασία του
κλίµατος µια λιγότερο δαπανηρή διαδικασία και θα προωθήσει µια πιο συστηµατική χρήση του δυναµικού
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή πάσχει από την ίδια την κατασκευή
της. Μη αναγνωρίζοντας τις σχέσεις ιεραρχίας και εξάρτησης µεταξύ των κρατών, παρέχει στις
αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες τη δικαιολογία για να µην αλλάξουν τίποτα στη δική τους βιοµηχανία.
Τα προβλήµατα και οι αδυναµίες της πολιτικής της Ε.Ε για το κλίµα και την ενέργεια και η προοπτική της
ύφεσης, δεν δικαιολογούν τις βραχυπρόθεσµες εθνικιστικές απαντήσεις χωρών, όπως η Πολωνία και η
Ιταλία, οι οποίες έχουν αντιτεθεί σε οποιαδήποτε πραγµατική ευρωπαϊκή προσπάθεια στον τοµέα της
πολιτικής για το κλίµα, εµποδίζοντας ακόµα και την περιορισµένη πρόταση για την εισαγωγή ενός ΣΕ∆Ε.
Αντίθετα, είναι απαραίτητο τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. να υπερβούν τις διαφορές τους προκειµένου να
προωθήσουν µια φιλόδοξη στρατηγική της Ε.Ε για το κλίµα.

3. Εναλλακτικές προτάσεις για τον κατευθυνόµενο από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
καπιταλισµό
Οι προτάσεις µας για µια εναλλακτική οικονοµική πολιτική που θα ενεργεί αντίθετα προς την
χρηµατοοικονοµική κρίση και τη διαγραφόµενη ύφεση στην Ευρώπη ξεκινούν από την διάσηµη
παρατήρηση του John Maynard Keynes ότι η πολιτική πρέπει να έχει ως στόχο την «ευθανασία του
‘ραντιέρη’». Περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να υπερνικηθεί η κερδοσκοπία και η αντίληψη της
«κοινωνίας των µετόχων» µέσω του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
(βλέπε ενότητα 3.1). Ένας δηµοκρατικός µετασχηµατισµός της οικονοµίας προϋποθέτει επίσης τη λήψη
µέτρων κατά της τεράστιας συγκέντρωσης ισχύος από ορισµένες γιγαντιαίου µεγέθους εταιρίες (ενότητα
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3.2). Στην εναλλακτική πρόταση, η πίστη δεν χρησιµοποιείται για την αποκόµιση βραχυπρόθεσµων
χρηµατοοικονοµικών κερδών, αλλά για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων, την πλήρη
απασχόληση, καλές συνθήκες εργασίας και την καταπολέµηση της φτώχειας και του αποκλεισµού (ενότητα
3.3). Παράλληλα, πρέπει να συνεισφέρει στην οικολογική βιωσιµότητα και ιδιαίτερα στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων των ενεργειακών αποθεµάτων και της κλιµατικής αλλαγής (ενότητα 3.4).
3.1 ∆ηµοκρατικός µετασχηµατισµός του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Η εξέλιξη και το βάθος της χρηµατοοικονοµικής κρίσης απαιτεί από την µια πλευρά άµεσα µέτρα για να
εξασφαλιστεί η λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και από την άλλη, τον µετασχηµατισµό του
το χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την ενσωµάτωσή του σε ένα πλαίσιο δηµοκρατικά ελεγχόµενης
οικονοµίας και κοινωνικής ανάπτυξης. Τέσσερα επίπεδα πολιτικής είναι διακριτά:
Σε πρώτο επίπεδο, απαιτούνται άµεσα µέτρα για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος πληρωµών, την
τροφοδότηση της οικονοµίας µε επαρκείς πιστώσεις και την εγγύηση των καταθέσεων και των
αποταµιεύσεων. Γι’ αυτό το σκοπό, χρειάζονται δραστικότερα και διαφορετικά µέτρα σε σχέση µε εκείνα
τα οποία διάφορα µεγάλα κράτη µέλη της ΕΕ εισήγαγαν σε µια περισσότερο ή λιγότερο συντονισµένη
δράση τον Οκτώβριο του 2008. Μεγάλες επιδοτήσεις, τεράστιες χρηµατικές εγγυήσεις και
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών µε ενέσεις ρευστότητας από το κράτος, χωρίς ή µε ελάχιστα
δικαιώµατα ψήφου και ελέγχου ουσιαστικά συντηρούν τις υφιστάµενες δοµές ως έχουν. Η σταθερότητα
του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος παραµένει στόχος δευτερεύουσας σηµασίας, υπαγόµενος στις ίδιες,
προσανατολισµένες στο κέρδος, αντιλήψεις και αποφάσεις των διοικητών των τραπεζών, οι οποίες
προκάλεσαν την κατάρρευση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ αµφίβολο εάν οι τράπεζες
εκπληρούν τις αναγκαίες για την οικονοµία και την κοινωνία λειτουργίες. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να
αποτύχουν, είτε εκβιάζοντας για ακόµη περισσότερες επιχορηγήσεις, είτε ως αποτέλεσµα της αµοιβαίας
δυσπιστίας και του φόβου πραγµατικών – ή πλασµατικών – κινδύνων.
Για να εξασφαλιστούν οι βασικές λειτουργίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι αναγκαία η αλλαγή
του καθεστώτος. Προτείνουµε τα κράτη να ανακτήσουν τον έλεγχο των σχετικών λειτουργιών των ηγέτιδων
τραπεζών στις χώρες τους, δηµιουργώντας έτσι µια σταθερή και µόνιµη βάση για δηµόσιες τράπεζες, τις
οποίες θα πρέπει να ελέγχουν ως προς την εξασφάλιση των βασικών λειτουργιών του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Αυτό το βήµα είναι λογικό δεδοµένου ότι, πρώτον, το τελευταίο διάστηµα οι κυβερνήσεις και
οι αρχές της Ε.Ε. έχουν επανειληµµένως και σωστά τονίσει ότι η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος αποτελεί σηµαντικό δηµόσιο αγαθό, και, δεύτερον, ότι η τρέχουσα κρίση αποδεικνύει και πάλι
(όπως και άλλες κρίσεις, τα τελευταία 20 χρόνια) ότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει
το συγκεκριµένο αγαθό. Οι κρατικοποιήσεις θα πρέπει εποµένως να µην θεωρούνται ως προσωρινή λύση
διάσωσης των ιδιωτικών τραπεζών, αλλά ως αποφασιστικό βήµα στην κατεύθυνση ενός νέου και
δηµοκρατικού καθεστώτος για την τραπεζική και χρηµατοοικονοµική αγορά. Αυτό όµως προϋποθέτει όχι
απλά την µετατόπιση από την ιδιωτική στη δηµόσια ιδιοκτησία, αλλά την αλλαγή του πλαισίου ρύθµισης
των τραπεζών και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και αγορών.
Το δεύτερο επίπεδο της µεταρρύθµισης της χρηµατοοικονοµικής αγοράς αφορά την µόνιµη απαγόρευση
από την ΕΕ των πλέον επικίνδυνων πρακτικών των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, οι οποίες έχουν
πυροδοτήσει και επιδεινώσει τις πρόσφατες φούσκες και την κατάρρευση.
 Η τιτλοποίηση των δανείων και η εµπορία των σχετικών τίτλων θα πρέπει να απαγορεύονται για τις
Ευρωπαϊκές τράπεζες και αγορές, γιατί από την µια πλευρά αποτελούν καταστρατήγηση των νοµικών
διατάξεων για το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων και από την άλλη, ενθαρρύνουν την κερδοσκοπία.
Τυχόν εξαιρέσεις θα πρέπει να υπόκεινται στην άδεια και εποπτεία των εθνικών και Ευρωπαϊκών
εποπτικών αρχών.
 Η παροχή πιστώσεων για µοχλευµένες εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και άλλες
χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις θα πρέπει να περιοριστεί αυστηρά, να προϋποθέτει τη διακράτηση
µεγαλύτερου ύψους κεφαλαίων και να υπόκειται σε ειδικές ρυθµίσεις του εποπτικού καθεστώτος.
 Το επιχειρησιακό µοντέλο των κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (hedge funds) αποδείχθηκε ότι είναι
περισσότερο ως αποσταθεροποιητικό παρά σταθεροποιητικό και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί.
Τα κεφάλαια υψηλού κινδύνου θα πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά
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χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να επενδύουν ή να συµµετέχουν σε κεφάλαια αυτού του
είδους εκτός της Ε.Ε.
Τα ειδικά κίνητρα προς τους διοικητές και τους διαχειριστές των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για
να προωθούν δραστηριότητες µε βραχυπρόθεσµο κέρδος και /ή να ενισχύουν την κεφαλαιοποίηση της
εταιρίας τους – όπως είναι τα δικαιώµατα απόκτησης µετοχικού κεφαλαίου (stock options) – πρέπει να
καταργηθούν. Τα «µπόνους» θα πρέπει να περιοριστούν και να συνδεθούν µε την ποιότητα των
υπηρεσιών και τις εργασίες των εταιριών.
Τα παράκτια κέντρα µε ανεπαρκή ή καθόλου χρηµατοοικονοµική εποπτεία και χαµηλούς ή καθόλου
φόρους έχουν γίνει σηµαντικές βάσεις και σύµµαχοι των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων των
χρηµατοοικονοµικών επενδυτών και κερδοσκόπων. Θα πρέπει να κλείσουν και, όπου δεν είναι δυνατόν,
θα πρέπει να απαγορευτούν οι άµεσες και έµµεσες δραστηριότητες µε τέτοια κέντρα.

Στο συγκεκριµένο επίπεδο, σχετικά µέτρα µπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρµοστούν άµεσα. Ορισµένα
ήδη προωθούνται. Όπου είναι δυνατή τυχόν συµφωνία σε παγκόσµιο επίπεδο, η Ε.Ε. µπορεί και οφείλει να
κάνει τα αναγκαία βήµατα, και να προστατευτεί έναντι της διαφυγής κεφαλαίων µέσω του άρθρου 59 της
Συνθήκης της Ε.Ε., το οποίο επιτρέπει σαφώς τον έλεγχο των κεφαλαίων κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες. Για να πιέσουν τις αρχές της Ε.Ε. σ’ αυτή την κατεύθυνση, χώρες µέλη όπως η Γερµανία ή η
Γαλλία µπορούν και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία, προωθώντας τα προτεινόµενα µέτρα.
Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στην πλήρη αναθεώρηση των κανόνων του Ευρωπαϊκού τραπεζικού
συστήµατος και των Ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίων και χρήµατος.
Όσον αφορά στη διαφάνεια του τραπεζικού συστήµατος, πρέπει να αυξηθεί µε τη σύσταση ευρωπαϊκού
πιστωτικού µητρώου (credit register). Σε καµιά περίπτωση όµως αυτό δεν είναι επαρκές. Όλο το µοντέλο
τραπεζικής λειτουργίας χρειάζεται αναµόρφωση, που θα στοχεύει στη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων
στην ανάληψη καταθέσεων και στην χορήγηση δανείων σε µη χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι συναλλαγές
σε τίτλους από τις τράπεζες θα πρέπει αυστηρώς να περιοριστούν και οι συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό θα
πρέπει να αποκλειστούν. Επίσης χρειάζεται η ριζική µεταρρύθµιση του συστήµατος Basle II και η
αντικατάστασή του από το σχέδιο Basle III, το οποίο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τρία σηµεία:
1. Ο πολωτικός και αντικυκλικός χαρακτήρας του Basle II καθεστώτος θα έπρεπε να διορθωθεί
δηµιουργώντας σταθεροποιητές, όπως κυµαινόµενες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις διάφορες φάσεις
του επιχειρησιακού κύκλου.
2. Η οιονεί ιδιωτικοποίηση της τραπεζικής εποπτείας µέσω της εισαγωγής από τις τράπεζες
‘εσωτερικών µοντέλων κινδύνου’ είναι τεράστιο λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Η εκτίµηση
κινδύνου ως εκ τούτου θα έπρεπε να µεταφερθεί ξανά στις δηµόσιες εποπτικές αρχές σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο.
3. Η συνήθης κεφαλαιακή απαίτηση του 8% είναι πολύ χαµηλή για να συγκρατήσει τις τράπεζες από
τη δηµιουργία υπερβολικών πιστώσεων. Πρέπει να αυξηθεί στο 20% και θα µπορούσε να
τροποποιείται, π.χ. σε 10% για τις ΜµΕπιχ. και σε 30% για τους χρηµατοοικονοµικούς επενδυτές.
Ο χαρακτήρας της τραπεζικής κρίσης στο σύνολό του υποδηλώνει ότι η καλύτερη προοπτική για βιώσιµες
µεταρρυθµίσεις είναι η σταθερή βάση που παρέχουν οι δηµόσιες και δηµοκρατικά ελεγχόµενες τράπεζες και
ως εκ τούτου υπογραµµίζει την ανάγκη για την κρατικοποίηση και το δηµοκρατικό έλεγχο συγκεκριµένων
τµηµάτων του τραπεζικού τοµέα.
Όσον αφορά στις Ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων, η κύρια ώθηση των µέτρων θα έπρεπε να είναι η
επιβράδυνση, δηλαδή, ο µικρότερος όγκος και µεταβλητότητα των συναλλαγών τίτλων όλων των ειδών στις
δευτερεύουσες αγορές. Αυτός ο προσανατολισµός αντιβαίνει στην λογική της άµεσης ανταπόκρισης σε
τυχόν ευκαιρίες πραγµατοποίησης κέρδους. Επί πλέον, η αναπροσανατολισµός αυτός έχει προτεραιότητα,
δεδοµένου ότι η κερδοσκοπία απορρέει από την αγελαία συµπεριφορά (herd behaviour) και την µετάδοση
της αστάθειας, των αναταραχών και της επανάληψης του φαινοµένου «εκτόξευση – κατάρρευση» (boombust). Σχετικά µέτρα περιλαµβάνουν τα εξής:
 Αυστηρό περιορισµό των επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταµείων σε ευρωπαϊκά κρατικά οµόλογα,
και απαγόρευση των επενδύσεων σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου, συναλλάγµατος, παραγώγων και
µετοχών.
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Ουσιαστική µείωση του αριθµού και της συνθετότητας των αποκαλούµενων δοµηµένων προϊόντων και
άλλων παραγώγων και τίτλων. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να τυποποιηθούν και να µην ανταλλάσσονται
ιδιωτικά, αλλά µέσω ρυθµιζόµενων και εποπτευόµενων ανταλλαγών.
Φορολόγηση των συναλλαγών σε συνάλλαγµα και σε τίτλους σε δευτερεύουσες αγορές. Ο στόχος
αυτών των φόρων είναι πρωταρχικά να κάνει λιγότερο ελκυστική τη βραχυπρόθεσµη κερδοσκοπία;
εποµένως ο δείκτης φορολογίας πρέπει να είναι επαρκώς υψηλός για να συµβαδίζει µε αυτό τον στόχο,
και θα µπορούσε να τροποποιείται για να ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Η είσπραξη
τέτοιων φόρων θα έπρεπε να ανατεθεί στην Ε.Ε. και να συνεισφέρει στην αναγκαία αύξηση του
ευρωπαϊκού προϋπολογισµού.
Οι εταιρίες αξιολόγησης τίτλων πρέπει να αναδιαρθρωθούν ριζικά. Οι εταιρίες αυτές πρέπει να έχουν
άδεια και να εποπτεύονται από τις δηµόσιες αρχές. Θα πρέπει να υπάρξει ένας αυστηρός διαχωρισµός
µεταξύ των δραστηριοτήτων αξιολόγησης των τίτλων και παροχής συµβουλών. Συνεπώς, οι εταιρίες
αξιολόγησης δεν πρέπει να πληρώνονται από τις εταιρίες, των οποίων καλούνται να αποτιµήσουν την
αξία, αλλά από ένα κοινό ταµείο, στο οποίο οι υπό αποτίµηση εταιρίες συνεισφέρουν.

Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα οδηγήσουν στη συρρίκνωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων και κερδών,
η οποία είναι πολύ αναγκαία λαµβάνοντας υπόψη την υπερβολική επέκταση των δραστηριοτήτων, οι οποίες
στο µεγαλύτερο µέρος τους υπηρέτησαν (και µάλιστα, πολύ επιτυχώς) το σκοπό της απόσπασης κερδών
από την οικονοµία και συνεισέφεραν στην αποσταθεροποίηση και το χάος. Η απώλεια θέσεων εργασίας σ’
αυτές τις δραστηριότητες µπορεί και πρέπει να αναπληρωθεί µε την επέκταση και βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών και του λιανικού τοµέα χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το τέταρτο επίπεδο των µεταρρυθµίσεων αναφέρεται στις βαθύτερες αιτίες της χρηµατοοικονοµικής
κρίσης. ∆εν υπάρχει έµφυτη ανθρώπινη απληστία, τάση για κερδοσκοπία ή δηµιουργία υπέρµετρων
αποθεµάτων από τον τραπεζικό τοµέα., αν και οι τελευταίοι αναµφίβολα συµβάλλουν στο
επαναλαµβανόµενο υπόδειγµα οικονοµικής εκτόξευσης και κατάρρευσης. Τα µέτρα που προτείνονται στα
προηγούµενα τρία επίπεδα είναι βεβαίως χρήσιµα στην παρούσα κατάσταση και σε µια µεσοπρόθεσµη
προοπτική. Όµως δεν θα αφαιρέσουν την πίεση που ασκείται στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Αυτή η
πίεση απορρέει από την υπερβολική και διαρκή συσσώρευση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη
διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. Μερικά από αυτά τα στοιχεία ενεργητικού καταστρέφονται
τακτικά µέσω των επαναλαµβανόµενων χρηµατοοικονοµικών κρίσεων, αλλά η συσσώρευση συνεχίζεται
και φθάνει σε νέα ρεκόρ που δεν έχουν προηγούµενο.
Οι κύριες αιτίες της είναι, από τη µια πλευρά, η αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου από τα κάτω
προς τα επάνω κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, και, από την άλλη, η γρήγορη αύξηση
των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων ως αποτέλεσµα της ολικής ή µερικής ιδιωτικοποίησης των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε πολλές χώρες. Τα συσσωρευµένα πάγια ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία
αναζητούν αποδόσεις σε ένα διαρκώς δυσκολότερο περιβάλλον και γι’ αυτό το σκοπό οι
χρηµατοοικονοµικοί επενδυτές, ως διαχειριστές αυτού του πλούτου, καταφεύγουν σε όλο και πιο
ριψοκίνδυνες στρατηγικές. Μέτρα όπως η απαγόρευση καταχρηστικών πρακτικών και η µεταρρύθµιση της
τραπεζικής αγοράς και της αγοράς κεφαλαίων θα έχουν ως αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται πλέον
συγκεκριµένες στρατηγικές. Αλλά µακροπρόθεσµα οι χρηµατοοικονοµικοί επενδυτές θα αναζητήσουν και
τελικά θα βρουν άλλες νέες, ‘εναλλακτικές’ και ‘καινοτόµες’ στρατηγικές, οι οποίες µετά από κάποιο
διάστηµα παράγουν το ίδιο υπόδειγµα κερδοσκοπίας, αναταραχής και κρίσης.
Για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα είναι αναγκαίο να αντιστρέψουµε την αναδιανοµή του
εισοδήµατος και του πλούτου προς την κατεύθυνση µιας πιο δίκαιης διανοµής. Επίσης είναι αναγκαίο να
σταµατήσει η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών συστηµάτων ασφάλισης και, αντίθετα, να ευνοηθούν τα
δηµόσια συστήµατα, όπου ο καθένας πληρώνει ανάλογα µε την ικανότητά του, επί των οποίων οι
χρηµατοοικονοµικές αγορές δεν έχουν καµιά επιρροή. Τέτοιες προτάσεις υπερβαίνουν το θέµα της
πολιτικής για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και είναι µέρος µιας ευρύτερης ατζέντας δηµοκρατικής,
οικονοµικής πολιτικής για την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την οικολογική αναδόµηση.
Οδηγούν στον µετασχηµατισµό του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, εντάσσοντάς τον ως σηµαντικό και
απαραίτητο στοιχείο σ’ αυτό το νέο πλαίσιο. Αυτό δεν θα τερµάτιζε τον καπιταλισµό, αλλά θα σήµαινε το
τέλος του χρηµατοοικονοµικά κατευθυνόµενου καπιταλισµού.
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Οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις θα συναντήσουν την άκαµπτη αντίσταση και την απόρριψη από
την χρηµατοοικονοµική βιοµηχανία και τους σχεδιαστές της πολιτικής. Ένα κύριο επιχείρηµα θα είναι ότι
µεγάλης σηµασίας µεταρρυθµίσεις θα ήταν δυνατές µόνο σε παγκόσµιο επίπεδο, γιατί αν εφαρµόζονταν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, θα οδηγούσαν σε κύµα διαφυγής κεφαλαίων καταστρέφοντας όχι µόνο το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και την οικονοµία συνολικά. Τέτοιες ενστάσεις είναι αντιληπτές αν η
αρχή της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων τοποθετείται υπεράνω κάθε άλλης θεώρησης. Ούτε η ίδια
όµως η Ε.Ε. φθάνει µέχρι αυτό το σηµείο. Το τµήµα της Συνθήκης της Ε.Ε., που επιβάλλει την ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων περιλαµβάνει έναν αριθµό εγγυήσεων για εξαιρετικές περιπτώσεις. Μια από αυτές είναι
το άρθρο 59 το οποίο δηλώνει:
Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κινήσεις κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες προκαλούν, ή απειλούν να
προκαλέσουν, σοβαρές δυσκολίες στην λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, το Συµβούλιο,
µε πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να υιοθετήσει ρυθµίσεις ή αποφάσεις εισάγοντας προστατευτικά µέτρα όσον
αφορά στις τρίτες χώρες για περίοδο που δεν ξεπερνά τους έξι µήνες εάν αυτά τα µέτρα είναι αυστηρώς
αναγκαία. Αυτό θα εφαρµοστεί αφού συµβουλευτούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
∆ύσκολα µπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ζούµε κάτω από εξαιρετικές καταστάσεις και ότι η λειτουργία της
ΟΝΕ θα µπορούσε να απειληθεί σοβαρά από την διαφυγή κεφαλαίων ως απάντηση στις απαραίτητες,
ριζικές χρηµατοοικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Πότε, εάν όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν θα ήταν η
στιγµή για την υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων προστασίας της επιτυχίας του αναγκαίου µετασχηµατισµού
του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος;
3.2 Μετασχηµατίζοντας τη διοίκηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΤΝCs)
Aπό τη δεκαετία του 1980 στην Αµερική και του 1990 στην Ευρώπη, µεγάλες εισηγµένες επιχειρήσεις
έχουν υποστεί ένα δραστικό, εσωτερικό µετασχηµατισµό µε σοβαρές συνέπειες για την ευηµερία των
πολιτών και της κοινωνίας. Παρότι γνωστή στα οικονοµικά, η δίδυµη εξέλιξή τους προς την κατεύθυνση
της επικράτησης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της παγκοσµιοποίησης δεν έχει επαρκώς εξετασθεί από
µια κοινωνική οπτική. Ως αποτέλεσµα, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της
εξυπηρέτησης του κοινωνικού συµφέροντος και ευηµερίας από τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις.
Οι καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της κυριαρχίας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της
παγκοσµιοποίησης
Επικράτηση και κυριαρχία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σηµαίνει ότι οι στρατηγικές αποφάσεις στην
κορυφή των µεγάλων επιχειρήσεων λαµβάνονται µε πρωταρχικό στόχο την αύξηση των βραχυπρόθεσµων
αποδόσεων σε επενδυµένο κεφάλαιο, τοποθετώντας µετόχους και διοίκηση - της οποίας τα συµφέροντα
ευθυγραµµίζονται µε αυτά των µετόχων χάρη στους αστρονοµικούς µισθούς, τα µπόνους υψηλών
αποδόσεων και τα δικαιώµατα σε µετοχές - ως τους κύριους νόµιµους αποδέκτες του πλούτου που γεννάται
από τη συλλογική προσφορά των εταιρικών συνιστωσών περιλαµβάνοντας όχι µόνο τους υπαλλήλους αλλά
επίσης και τους προµηθευτές και πιο γενικά τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες. Παγκοσµιοποίηση
σηµαίνει ότι αυτές οι συνιστώσες έχουν µετατραπεί σε συντελεστές παραγωγής που µπορούν να
µεταφέρονται ελεύθερα και να ανταγωνίζονται µεταξύ τους σε παγκόσµια κλίµακα προκειµένου να
εξυπηρετήσουν βραχυπρόθεσµους χρηµατοοικονοµικούς στόχους. Από κοινωνική σκοπιά, αυτές οι αλλαγές
στην εταιρική διοίκηση προωθούν τη δηµιουργία µιας υπερεθνικής χρηµατοοικονοµικής ελίτ, αυξανόµενα
απεµπλεκόµενης από επιµέρους περιοχές και κατά τόπους κοινωνίες, τα µέλη των οποίων βιώνουν
αυξανόµενες πιέσεις και αβεβαιότητα.
Σε απάντηση στη λαϊκή δυσαρέσκεια, η ρητορική του παγκόσµιου ανταγωνισµού αναφέρεται στο ΄΄Βορρά
εναντίον Νότου΄΄, υποστηρίζοντας ότι η δηµιουργία θέσεων εργασίας και οι επενδύσεις σε χώρες χαµηλού
κόστους θα µπορούσαν να αποζηµιώσουν την απώλεια θέσεων εργασίας και την κοινωνική απορρύθµιση
στις αναπτυγµένες χώρες. Η συνεχής µετεγκατάσταση όµως της παραγωγής λαµβάνει χώρα σε παγκόσµια
κλίµακα, θέτοντας σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές προοπτικές ακόµα και σε φτωχές χώρες, που εντάχθηκαν
στην παγκόσµια οικονοµία υπηρετώντας τις ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων µέσω της συµµετοχής
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τους σε παγκόσµια -χωρίς ρύθµιση - υπεργολαβικά δίκτυα. Προβάλλοντας το επιχείρηµα τις ατοµικής
ελευθερίας, η ρητορική του παγκόσµιου ανταγωνισµού, χρησιµοποίησε τον έναν εργαζόµενο εναντίον του
άλλου, επιδοκιµάζοντας τα προσωπικά κατορθώµατα και τη συσσώρευση πλούτου ως βασικές αξίες σε ένα
προσανατολισµένο προς την αγορά σύστηµα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, που καταστρέφει τη
συλλογική δυναµική µέσα στην επιχείρηση, αυξάνει τις πιέσεις και την αβεβαιότητα για όλους και εντείνει
τις ανισότητες στην ικανότητα των εργαζόµενων να προσαρµόζονται ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση, τις ψυχολογικές και κοινωνικές παραµέτρους και πρωτίστως την ατοµική
διαπραγµατευτική δύναµη. Αυξηµένο στρες, παθογένειες, και πιο πρόσφατα, αυτοκτονίες στους χώρους
εργασίας υποδηλώνουν ότι θεµελιώδεις ανάγκες για ασφάλεια, σταθερότητα και κοινωνική ενσωµάτωση
παραµελούνται από τα νέα συστήµατα διοίκησης40. Ψυχο-κοινωνιολογικοί παράγοντες που εµπεριέχουν τη
αίσθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης µέσα από την ενασχόληση µε τη συλλογική δράση προκαλούν τώρα
απληστία στην κορυφή και φόβο στη βάση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αντίθετα σε βασικά αξιώµατα
της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας, τα ρίσκα και οι αποδόσεις διαχωρίστηκαν σε τέτοιο βαθµό ώστε µια
υπερεθνική ελίτ να απολαµβάνει διαρκώς αυξανόµενες αποδόσεις, ενώ το βάρος της προσαρµογής
µεταφέρεται στην επιχείρηση και µεταβιβάζεται σε εργαζόµενους, προµηθευτές και τοπικές κοινωνίες.
Επαναφέροντας την οικονοµία
Τι µπορεί να γίνει για να σταµατήσει αυτή η κοινωνική αποδιάρθρωση τόσο µέσα, όσο και έξω από την
επιχείρηση; Τι πολιτικές προτάσεις θα µπορούσαν να γίνουν; Εύκολες λύσεις ή µεµονωµένα,
αποσπασµατικά µέτρα δεν µπορούν να έχουν αποτέλεσµα. Το πρώτο όµως και απλούστερο από τα
σηµαντικά µέτρα είναι οι εκλεγµένοι πολιτικοί να εξυπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι να
υποστηρίζουν τους στόχους µιας υπερεθνικής χρηµατοπιστωτικής ελίτ, όπως έγινε τις τελευταίες δεκαετίες
στο πλαίσιο της φιλελεύθερης πολιτικής, που κατέστησε δυνατή την παγκοσµιοποίηση και την επικράτηση
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η κύρια πρόκληση που έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι να επαναφέρουµε
την οικονοµία - παραγωγή και κατανάλωση - στην κοινωνία, ενδυναµώνοντας τους συµµετέχοντες στην
παραγωγική διαδικασία και δίνοντάς τους λόγο στην διοίκηση της επιχείρησης και στο σύστηµα, µέσω του
οποίου λαµβάνονται οι αποφάσεις αναφορικά µε τη διανοµή των πόρων. ∆εδοµένης της τεράστιας
ανισορροπίας δύναµης µεταξύ της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής ελίτ και των υπολοίπων, η κυριαρχία της
συσσώρευσης πλούτου από τους λίγους σε βάρος των πολλών δεν θα ανατραπεί, αν δεν εγκαθιδρυθεί µια
ισχυρή κοινωνικά και θεσµικά υποδοµή, που θα ρυθµίζει τις ροές των υπερεθνικών δραστηριοτήτων.
Εποµένως, επίσηµες, υποχρεωτικές διατάξεις για κοινωνικό διάλογο είναι αναγκαίες σε όλα τα επίπεδα των
πολυεθνικών επιχειρήσεων: τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές και θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλους
τους συµµετέχοντες στην παραγωγική τους δραστηριότητα.
∆ίνοντας φωνή στους εργαζόµενους
Πρώτον, το ζήτηµα της εκπροσώπησης των εργαζόµενων θα πρέπει να προσεγγιστεί µε µεγάλη
σοβαρότητα. Χρειάζεται να δοθούν πόροι για να ενδυναµωθεί η φωνή των εργαζοµένων, τους οποίους οι
εταιρικές στρατηγικές εξωτερίκευσης, µετεγκατάστασης, καθώς και η εξατοµικευµένη διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων, έχουν σε µεγάλο βαθµό αποδυναµώσει τις τελευταίες δεκαετίες. Χρειάζονται
καµπάνιες επικοινωνίας, που θα αναζωογονήσουν και θα επανανοµιµοποιήσουν την εργατική
αντιπροσώπευση, ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους εργαζόµενους. Η καταπίεση απέναντι στα συνδικάτα και
οι διακρίσεις εναντίον των συνδικαλιστών θα πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ η επιθεώρηση
εργασίας, περιορισµένη τώρα σε ένα σχεδόν συµβολικό ρόλο, θα πρέπει να ενδυναµωθεί µέσα από µια
ισχυρή αύξηση σε προσωπικό και αρµοδιότητες. Θα πρέπει ακόµα να γίνουν επενδύσεις, που θα
προσφέρουν πρόσβαση στους εκπροσώπους των εργαζόµενων σε πληροφοριακά συστήµατα, εκπαίδευση σε
ξένες γλώσσες και δεξιότητες διαπραγµάτευσης και διοίκησης. Οι ικανότητες για την οργάνωση της
εργατικής αντιπροσώπευσης σε πολυεθνικό επίπεδο θα πρέπει να ενδυναµωθούν, εκεί όπου ήδη υπάρχουν
και να δηµιουργηθούν, εκεί όπου απουσιάζουν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εργασίας (European Work
Council) για παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει υποχρεωτικό και να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες
λειτουργίας. Σήµερα, ενώ 2.700 πολυεθνικές πληρούν τα κριτήρια µεγέθους για τη δηµιουργία ενός EWC,
δεν έχουν πράξει αναλόγως, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές µάρκετινγκ, παραγωγής, διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων και απασχόλησης, όλες σχεδιάζονται σε Ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο επίπεδο σε αυτές τις
επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτές οι αποφάσεις λαµβάνονται χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε
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κοινωνικού διαλόγου µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.
Περιλαµβάνοντας ολόκληρη την αλυσίδα των προµηθευτών
∆εύτερον, επειδή οι πολυεθνικές έχουν εξωτερικεύσει και µεταφέρει σε διάφορες χώρες σηµαντικό µέρος
της διαδικασίας που αφορά σε δραστηριότητες σχετικά µε το σχεδιασµό, την κατασκευή και τις πωλήσεις
των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, οι επίσηµες, υποχρεωτικές διατάξεις αναφορικά µε τον κοινωνικό
διάλογο δεν θα πρέπει να περιορίζονται στη νοµική οντότητα της επιχείρησης αλλά να επεκτείνονται σε όλη
την παραγωγική αλυσίδα, σε υπερεθνικά δίκτυα παραγωγής, όπου η ποσότητα και η ποιότητα των θέσεων
εργασίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις αποφάσεις των πολυεθνικών. Σε µια οπτική «Βορρά –
Νότου», δε θα πρέπει να επιτρέπεται στις πολυεθνικές και στους προµηθευτές τους να διατηρούν
σηµαντικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε µέρη όπου παραβιάζονται συστηµατικά βασικά ανθρώπινα
δικαιώµατα στο χώρο εργασίας. Παραδείγµατα η Κίνα, όπου η παραγωγή που στοχεύει σε εξαγωγές και
είναι εντάσεως εργασίας πραγµατοποιείται ως επί το πλείστον από νέες µετανάστριες, θεωρούµενες ως
πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το Μπαγκλαντές όπου ο συνδικαλισµός υφίσταται µεγάλη καταπίεση και
πολλές άλλες χώρες, όπου η δηµοκρατία δεν έχει ακόµα φτάσει στους χώρους εργασίας. Αν οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις και οι προµηθευτές τους είναι σε θέση να εντοπίζουν τη ροή των προϊόντων σε παγκόσµια
προµηθευτικά δίκτυα, πληρώντας υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, τότε ο σεβασµός στην εργατική νοµοθεσία
ως προς τη δυνατότητα οργάνωσης και διαπραγµάτευσης των εργαζόµενων ανήκει στη σφαίρα του εφικτού
και είναι αποκλειστικά ζήτηµα κοινωνικής και πολιτικής βούλησης.
Ενισχύοντας την πληροφόρηση και τα δικαιώµατα του καταναλωτή
Τρίτον, θα πρέπει να επιτραπεί στους καταναλωτές να αναλάβουν ένα ρόλο πέρα από το να τροφοδοτούν τις
ταµειακές ροές στη µία άκρη του κυκλώµατος - οι οποίες θα εξαχθούν από την άλλη, στο όνοµα της
µερισµατικής αξίας. Σε ένα παγκόσµιο, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι καταναλωτές προτρέπονται να
αγοράζουν και να συνεχίσουν να αγοράζουν από µαζικές εταιρικές επενδύσεις, που αποσκοπούν στη
δηµιουργία µιας παγκόσµιας ταυτότητας και εξάπλωσης της φίρµας των προϊόντων. Αυτές οι επενδύσεις
δηµιουργούν και συντηρούν ένα κοινωνικό και γνωστικό εµπόδιο στις σφαίρες της κατανάλωσης και της
παραγωγής, που τα νέα κοινωνικά κινήµατα κατάφεραν να ξεπεράσουν τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, οι
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο των
προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και τις κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες προσφέρονται. Αυτό θα
σηµατοδοτούσε µια στροφή 180 µοιρών στις παγκόσµιες εταιρικές πολιτικές, που σήµερα στοχεύουν στην
ελαχιστοποίηση της διαθέσιµης πληροφόρησης σχετικά µε τα προϊόντα, την παραγωγή και την
απασχόληση. Παρά το γεγονός ότι αρκετή γνώση σχετικά µε τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής έχει
αρχίσει να διαχέεται µέσα από υπερεθνικά κοινωνικά δίκτυα πολιτών, αυτή η γνώση παραµένει εν πολλοίς
αποσυνδεδεµένη από τον τόπο και τον χρόνο της µαζικής κατανάλωσης. Περιττό να αναφέρουµε ότι η
δηµιουργία και η διασπορά τέτοιας πληροφόρησης θα πρέπει να ελέγχεται δηµοκρατικά, έτσι ώστε να µην
καταλήξει άλλο ένα διαφηµιστικό µέσο.
Συµµέτοχοι στη γνώση και την πληροφόρηση
Γενικότερα, ενώ οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εµπλέκονται σε µια έντονη χρηµατοοικονοµική και
διαφηµιστική επικοινωνία στην κατεύθυνση των χρηµαταγορών και των καταναλωτικών αγορών, την ίδια
στιγµή καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά µε τις κοινωνικές
και περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής και απασχόλησης, περιλαµβανοµένων των ποσοτήτων,
τοποθεσιών, ποιοτικών κριτηρίων, ακόµα και προβλέψεων. Αναλυτική τριµηνιαία πληροφόρηση και
εκτιµήσεις για τις ταµειακές ροές 3, 6, 12 ή και περισσότερων µηνών παρέχονται στους µετόχους, ενώ οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων σπάνια έχουν πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία ως προς τις τωρινές και
µελλοντικές θέσεις εργασίας µέσα στην εταιρία, ενώ και οι τοπικοί παράγοντες και προµηθευτές αφήνονται
στο σκοτάδι σχετικά µε τους κινδύνους κλεισίµατος των εργοστασίων και την µεταβολή των συµβολαίων
προµήθειας. Και πάλι όµως, αν οι εταιρίες έχουν την τεχνική ικανότητα να κάνουν εκτιµήσεις πάνω στις
µελλοντικές ταµειακές ροές, τότε το να µοιραστούν τις σχετικές προβλέψεις πάνω στην παραγωγή και την
απασχόληση ανά γεωγραφική ζώνη, χώρα, ακόµα και τοπικά είναι κάτι που υπάγεται στη σφαίρα του
εφικτού και θέµα αποκλειστικά πολιτικής θέλησης. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε ένα νόµιµα
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θεσµοθετηµένο πεδίο κοινωνικού διαλόγου είναι λοιπόν δοµικά στοιχεία ενός δηµοκρατικού συστήµατος
διοίκησης, που θα έδινε αναφορά σε περισσότερους φορείς, οι οποίοι σήµερα έχουν µικρή
διαπραγµατευτική δύναµη και δικαίωµα άποψης στην παραγωγή δικτύων παγκόσµιων επιχειρήσεων.
Προωθώντας εναλλακτικά µοντέλα διοίκησης
Αντιστρόφως, πόροι θα έπρεπε να αφιερωθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο προκειµένου να
προωθηθούν εναλλακτικά µοντέλα, όπως είναι οι συνεταιρισµοί εργαζοµένων και οι ενώσεις καταναλωτών,
µε στόχο να επανεντάξουν την οικονοµία ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να
συνεισφέρει στην ενίσχυση της κοινωνικής ευηµερίας. Σε δηµοκρατικά και τοπικά µοντέλα διοίκησης
αυτού του τύπου, επειδή οι διοικητικές αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά και επειδή τα άτοµα που τις
παίρνουν σταθµίζουν και τις συνέπειες που θα προκύψουν σε τοπικό επίπεδο, οι αποφάσεις µπορούν να
είναι πιο ευαίσθητες σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Από την άλλη, οι σε παγκόσµιο επίπεδο
αποφάσεις µπορούν να είναι ληστρικές για τις τοπικές κοινωνίες, αφού τα άτοµα που τις λαµβάνουν δεν
έχουν να αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ως αποτέλεσµα, η
παγκοσµιοποίηση και η επικράτηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µπορούν να οδηγήσουν σε συστήµατα
τύπου ΄΄Frankenstein΄΄, δηµιουργηµένα στο όνοµα των κερδών της επιχείρησης χωρίς να µπορούν όµως να
µετρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η εκ νέου εµπλοκή λοιπόν
της οικονοµίας θα µπορούσε να ενεργοποιήσει την από-παγκοσµιοποίηση και την επαναφορά σε τοπικό
επίπεδο των παραγωγικών και καταναλωτικών δραστηριοτήτων.
3.3 Για ένα νέο µακροοικονοµικό καθεστώς πολιτικής για την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή και ασφάλεια
Ο δηµοκρατικός µετασχηµατισµός του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ε.Ε. πρέπει να συνοδευτεί από µια
εκτενή µεταβολή του καθεστώτος της µακροοικονοµικής πολιτικής, ώστε να υποστηριχθεί η
χρηµατοπιστωτική σταθεροποίηση, να αντιµετωπιστεί η επικείµενη ύφεση και να φέρει την Ε.Ε. σε µια
πορεία βιώσιµης, κοινωνικά και οικολογικά, ανάπτυξης. Οι αλλαγές πρέπει να περικλείουν το νοµισµατικό
καθεστώς και τις δηµοσιονοµικές πολιτικές τόσο για τα κράτη µέλη όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει
επίσης να αφορούν µια αλλαγή στη διανοµή του εισοδήµατος µέσω υψηλότερων µισθών και µια πιο
αποφασιστική αντιπαράθεση µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Περισσότερη χαλάρωση και αλλαγή της νοµισµατικής πολιτικής
Η οικονοµική κρίση έχει αποδείξει ακόµα µια φορά ότι η στενή επικέντρωση της ΕΚΤ στη σταθερότητα
των τιµών και η παραµέληση της απασχόλησης, της βιώσιµης ανάπτυξης και της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας δεν παρέχουν καµία θεραπεία, είτε ενάντια στην χρηµατοπιστωτική κρίση, είτε ενάντια στην
επικείµενη ύφεση. Αντίθετα έχει συµβάλει στην αποδυνάµωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Αυτό θα
µπορούσε µόνο να συµβεί επειδή η ΕΚΤ ενεργεί µε πλήρη ανεξαρτησία και δεν είναι υπόλογη στις
δηµοκρατικά εκλεγµένες πολιτικές αρχές.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες χαιρετίζουµε το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει αρχίσει τις µειώσεις επιτοκίων, αν
και αυτές λαµβάνουν χώρα πολύ αργά και είναι πολύ µικρές. ∆εδοµένου ότι η απειλή του πληθωρισµού
υποχωρεί ήδη σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες και ότι ο στόχος τώρα µετατοπίζεται στη συγκράτηση των
αντιπληθωριστικών πιέσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να χαλαρώνει τη
νοµισµατική πολιτική της και να συνεχίσει την µείωση επιτοκίων, προκειµένου να εξασφαλίσει
ικανοποιητική ρευστότητα για την παροχή δανείων προς τις επιχειρήσεις.
Αυτά τα άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης πρέπει να
θεωρηθούν ως τα πρώτα βήµατα για την αναγκαία µεταβολή καθεστώτος της νοµισµατικής πολιτικής της
Ε.Ε. - κάτι που έχουµε προτείνει σε πολλά προηγούµενα Υποµνήµατά µας. Αυτή η αλλαγή πρέπει να
βασιστεί σε δύο κύριους πυλώνες. Ο πρώτος είναι µια ευρύτερη αποστολή για την ΕΚΤ, που πρέπει να
συµπεριλάβει την ευθύνη για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα όπως
επίσης και τη σταθερότητα των τιµών και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η
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ενσωµάτωση της νοµισµατικής πολιτικής σε ένα ευρύτερο, δηµοκρατικό πλαίσιο για τη συντονισµένη
οικονοµική πολιτική.
∆ηµοσιονοµική πολιτική: Άµεσα προγράµµατα ενάντια στην ύφεση και νέο θεσµικό πλαίσιο
Προτείνουµε τη σύνταξη από την Επιτροπή και το Συµβούλιο ενός «ευρωπαϊκού προγράµµατος
επενδύσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη», που θα υπολογίζεται
τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ της Ε.Ε., το οποίο θα πρέπει να συµπληρωθεί µε παρόµοια προγράµµατα
δηµόσιας επένδυσης από τα κράτη µέλη προκειµένου να σταθεροποιηθεί η οικονοµία, να αντιµετωπιστεί η
αλλαγή κλίµατος και να προωθηθεί η πλήρης απασχόληση µε ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνικά
δικαιώµατα. Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι απαραίτητο για να αντιµετωπιστεί η ύφεση, που έχει ήδη αρχίσει,
στην Ε.Ε. και θα οξυνθεί από τις συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Ταυτόχρονα, πρέπει να ιδρυθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό ταµείο για να βοηθήσει τα πλέον αδύνανα µέλη της
Ε.Ε. να αντιµετωπίσουν την κρίση. Αποτελεί ντροπή ότι αυτή η πρόταση δεν έχει συζητηθεί ακόµη στις
συνόδους κορυφής. Μια τέτοια προσέγγιση είναι απαραίτητη για να µπορέσει η Ε.Ε. να συµµετέχει
περισσότερο ενεργά στην υποστήριξη των οικονοµιών, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Σε διάφορα
προηγούµενα Υποµνήµατά µας έχουµε υποστηρίξει την ίδρυση τέτοιων ταµείων για την αντιµετώπιση των
κοινών οικονοµικών διαταραχών - τώρα όµως είναι πιο επείγον από ποτέ να ληφθούν µέτρα προς µια τέτοια
κατεύθυνση.
Για την χρηµατοδότηση τέτοιων προγραµµάτων σε επίπεδο Ε.Ε., πρέπει να ακολουθηθούν τρεις διαδροµές.
Σαν πρώτο βήµα, πρέπει να εξεταστεί και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα µετατόπισης των κονδυλίων του
προϋπολογισµού της Ε.Ε. από τοµείς µη αποδεκτούς (π.χ. δαπάνες για εξοπλισµούς, για πυρηνική ενέργεια
ή για καταστρεπτικά για το περιβάλλον έργα υποδοµής) προς περισσότερο βιώσιµους και αποδεκτούς.
Επιπλέον, ο προϋπολογισµός της ΕΕ πρέπει να αυξηθεί. Αυτήν την περίοδο αντιπροσωπεύει ένα πενιχρό
ποσοστό του 1% του ΑΕΠ και είναι πιθανό να παραµείνει σε αυτά τα επίπεδα, λαµβάνοντας υπόψη τη σαφή
έλλειψη πολιτικής βούλησης για κάτι πιο φιλόδοξο Από καιρό έχουµε διατυπώσει την άποψη ότι ο
προϋπολογισµός της ΕΕ πρέπει βαθµιαία να ανέλθει στο 5% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Ως ένα µέτρο προς αυτή την κατεύθυνση, η Ε.Ε. πρέπει να εισάγει τον φόρο ‘Tobin’ (1% στις νοµισµατικές
συναλλαγές), έναν φόρο επί των χρηµατιστηριακών και εξω-χρηµατιστηριακών συναλλαγών, καθώς επίσης
και να συµφωνήσει για τους οικολογικούς φόρους (π.χ. ένας συνδυασµένος φόρος στην χρήση πρωταρχικής
ενέργειας και στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ένας φόρος στα καύσιµα των αεροπλάνων).
Αυτό θα δηµιουργούσε ένα ευρύ πεδίο για να χρηµατοδοτηθούν µέτρα για τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου στα φτωχότερα κράτη µέλη και για να διοχετευτούν οι επενδύσεις προς µία, περιβαλλοντικά και
κοινωνικά, βιώσιµη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τρίτον, πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για να αυξήσουν δραστικά τις πιστώσεις µε
χαµηλά επιτόκια προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για την οικολογική παραγωγή και τις κοινωνικές και
υγειονοµικές υπηρεσίες κ.λπ. υπό τον όρο ότι έτσι δηµιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης µε
κοινωνικά δικαιώµατα σε συνδυασµό µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και µισθούς.
Μια σύγκριση µε το οµόλογο που εκδίδει το αµερικάνικο Υπουργείο Οικονοµικών (Treasury Bond) δείχνει
ότι η ΕΙΒ παραµένει χαµηλότερα από τις δυνατότητες χρηµατοδότησής της. Η ΕΙΒ χρηµατοδοτεί µε βάση
τον δικό της οµολογιακό δανεισµό, διοχετεύοντας κατά συνέπεια την αποταµίευση στην επένδυση. Επίσης
είναι σε καλή θέση και καλά εξοπλισµένη για να αναλάβει έναν µακροοικονοµικό ρόλο για την ανάκαµψη
της ευρωπαϊκής οικονοµίας βασισµένη στις επενδύσεις. Ο δανεισµός από την ΕΙΒ είναι ιδιαιτέρως
οικονοµικά αποδοτικός για τον οφειλέτη. Ως δηµόσιος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός δανείζει
επιβαρύνοντας µε διοικητικά έξοδα µόνο 0.25% για περιόδους µέχρι 30 ετών ή και περισσότερων. Εάν η ΕΕ
και τα κράτη µέλη χρηµατοδοτούσαν τα προγράµµατα επένδυσής τους µέσω της ΕΙΒ, αντί της ιδιωτικής
κεφαλαιαγοράς, θα εξοικονοµούσαν πόρους, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για περαιτέρω
επενδύσεις. Έτσι θα µπορούσε να επιτευχθεί ένας πολλαπλασιαστής απασχόλησης και εισοδήµατος µεταξύ
1,5 και 2 για µια τέτοια επένδυση, εάν τα κράτη µέλη κατανέµουν τις επενδύσεις τους στο κοινωνικό πεδίο,
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για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών ή τη µείωση του µέσου µεγέθους σχολικής τάξης και της
λίστας αναµονής στα νοσοκοµεία.
Οι πιο εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις της δηµοσιονοµικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να αρχίσουν µε την
απόσυρση του Σύµφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Αυτό βρίσκεται πάντοτε υψηλά στη
νεοφιλελεύθερη ιδεολογική µάχη ενάντια στις παρεµβατικές πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της
πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Στην πράξη δεν απόκτησε ποτέ βαρύτητα ειδικά για
τους µεγαλύτερους εταίρους της ΕΕ. Αναθεωρήθηκε το 2005 προκειµένου να µην θεωρηθεί ξεπερασµένο,
και στην προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η χρηµατοπιστωτική κρίση απλά αγνοήθηκε! Είναι προφανές ότι τη
στιγµή που τα κράτη µέλη παρέχουν εγγυήσεις και χρηµατοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
σε µεγάλη κλίµακα, είναι αδύνατο να συµµορφωθούν µε τα κριτήρια για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αλλά
παρόλα αυτά κανείς δεν έχει προβάλει κάποια αντίρρηση. Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες έχουν ξεπεραστεί και
πρέπει να καταργηθούν. Το ΣΣΑ έχει παίξει επίσης µια σηµαντική ιδεολογική λειτουργία και είναι καιρόςνα
αποσυρθεί. Πρέπει να ανακληθεί και τυπικά. Στη θέση του, πρέπει να καθιερωθεί ένα νέο σύστηµα διπλού
πολιτικού συντονισµού - από την µία, µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και από την άλλη, µεταξύ των
κρατών µελών και των ευρωπαϊκών οργάνων (το Συµβούλιο, η Επιτροπή, ΕΚΤ, ΕΙΒ, EBRD) - και πρέπει
να υπάρξει ένα νέο σύµφωνο. Αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους της πλήρους απασχόλησης, της
κοινωνικής ένταξης και προστασίας και της περιβαλλοντικά βιώσιµης ανάπτυξης.
Οι µισθοί πρέπει να αυξηθούν δραστικά
Οι µισθοί έχουν συγκρατηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο όνοµα της δηµοσιονοµικής και
νοµισµατικής σταθερότητας. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στη βάση της αυξανόµενης ανισότητας και
αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας παράγοντα στην τρέχουσα κρίση. Τούτο δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί. Η
πραγµατική αύξηση των µισθών επείγει, όχι µόνο για την ενίσχυση του εισοδήµατος και της κατανάλωσης,
αλλά και για την ανακατανοµή του εισοδήµατος από τα κέρδη, που αυξήθηκαν µε ταχύτατο ρυθµό τα
τελευταία είκοσι χρόνια, προς τους µισθούς. Οι πραγµατικοί µισθοί στην Ευρώπη πρέπει τώρα να
αυξηθούν σε ρυθµό που να αντισταθµίζει την αύξηση της παραγωγικότητας πλέον τον πληθωρισµό. ΄Ετσι,
θα αυξηθεί το µερίδιο των µισθών στο ΑΕΠ.
Να σταµατήσει η «ελαστικοποίηση» (flexicurity) – να προωθηθεί η πλήρης απασχόληση µε «καλές
συνθήκες εργασίας»
Στο Υπόµνηµά µας για το 2007, προτείναµε το δραστικό αναπροσανατολισµό της πολιτικής απασχόλησης
της Ε.Ε. στην κατεύθυνση της εξασφάλισης «καλών συνθηκών εργασίας» (“good work”). Οι συνθήκες
αυτές αναφέρονται σε εκείνες που ορίζει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας, καθώς στην έννοια του ∆ΟΕ και
του ΟΗΕ για την «αξιοπρεπή εργασία» (“decent work”), για την οποία η Ε.Ε. έχει ήδη δεσµευτεί. Πέραν
τούτου, η ηµερήσια διάταξη των «καλών συνθηκών εργασίας» αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνικής
βιωσιµότητας µε κάθε µορφή. Προϋποθέτει τη διαµόρφωση συνθηκών εργασίας µε τρόπο ώστε η ποιότητα
της εργασίας να βελτιώνεται και οι εργαζόµενοι να παραµένουν υγιείς και σε καλή φυσική κατάσταση µέχρι
και στη συνέχεια της συνταξιοδότησής τους. Επίσης, προϋποθέτει την ενίσχυση του δικαιώµατος
συµµετοχής των εργαζοµένων και την εγγύηση του δικαιώµατος στη µόρφωση, στη δια βίου εκπαίδευση,
και στην ενδυνάµωση των συλλογικών δικαιωµάτων. Στόχος της είναι η προάσπιση και ανανέωση της
τυπικής σχέσης εργασίας, στη βάση των ίσων δικαιωµάτων για τους εργαζόµενους, της προστασίας της
απασχόλησης, του δικαιώµατος στην απεργία, της συλλογικής δράσης και διαπραγµάτευσης, της
κοινωνικής προστασίας και αξιοπρεπών αµοιβών και της πλήρους απασχόλησης.
Οι καλές συνθήκες εργασίας προϋποθέτουν επαρκείς αµοιβές («µισθός διαβίωσης) και την εξαφάνιση του
χάσµατος αµοιβών µεταξύ των φύλων («ίση αµοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας»). Συνεπώς, η
Ε.Ε. και τα κράτη µέλη οφείλουν να δεσµευτούν για τη σταδιακή απάλειψη κάθε µορφής επισφαλούς
απασχόλησης, καταργώντας τα υφιστάµενα σχετικά κίνητρα για τη χρήση οριακών, µη τυπικών µορφών
απασχόλησης ή µε χαµηλές αµοιβές. Σχετικό εργαλείο θα µπορούσε να είναι ένα σύστηµα προοδευτικά
αυξανόµενων κοινωνικών εισφορών (ή φόρων) των εργοδοτών, σύµφωνα µε την αρχή «όσο χαµηλότερο το
καθεστώς εργασίας – προσωρινή απασχόληση, χωρίς προοπτικές, υψηλός κίνδυνος, κλπ – τόσο
µεγαλύτερες οι κοινωνικές εισφορές».
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Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη η οργάνωση του χρόνου εργασίας να υποστηρίζει το συνδυασµό της
αµειβόµενης απασχόλησης και της προσωπικής ζωής για άνδρες και γυναίκες. Για το σκοπό αυτό
χρειάζεται ένα νέο ευρωπαϊκό καθεστώς χρόνου εργασίας, για την καθιέρωση πλήρους απασχόλησης µε
λιγότερες ώρες εργασίας για όλους. Η Ε.Ε. πρέπει να καθιερώσει σαφή περιορισµό του ανώτατου αριθµού
ωρών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση (από το υφιστάµενο όριο των 48 ωρών σε 40 ώρες ως πρώτο βήµα,
καταργώντας κάθε είδους εξαίρεση), δηµιουργώντας έτσι ένα κίνητρο για τον περιορισµό των ωρών
εργασίας στο εθνικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να προσδιοριστούν όρια για την µερική απασχόληση, ώστε
µόνο ασφαλισµένη και κοινωνικά προστατευόµενη µερική απασχόληση (15-25 ώρες εβδοµαδιαίως) µπορεί
να προσφέρεται σε όσους το επιθυµούν.
Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας πρέπει να αναπροσανατολιστούν ώστε να παρέχουν καλύτερη
στήριξη στις µεταβολές του κύκλου εργασίας των εργαζοµένων. Ετσι διασφαλίζεται ότι η διακοπή της
εργασίας (π.χ. για τη φροντίδα των παιδιών ή ηλικιωµένων, για λόγους εκπαίδευσης, κλπ) και η µετάβαση
π.χ. από την εκπαίδευση στην απασχόληση, από πλήρη σε µερική απασχόληση και αντιστρόφως, κλπ.
συµβιβάζονται µε την εξασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης, περίθαλψης και επαρκούς εισοδήµατος σε
µεταβατικές περιόδους.
Να ενισχυθεί η καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού
Στηρίζουµε το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την
Κοινωνική Προστασία και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό, µέσω της µεγαλύτερης διακριτότητας και του
συνδυασµού της µε άλλα µέτρα πολιτικής. Το Κοινοβούλιο πρέπει να επισηµάνει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στο Συµβούλιο την ανάγκη για τον προσδιορισµό σαφών στόχων στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης στρατηγικής, όπως είναι οι εξής.







Για την µείωση της φτώχειας (γενικά, καθώς και για τη φτώχεια των παιδιών, των εργαζόµενων φτωχών
και των φτωχών για µεγάλο χρονικό διάστηµα), για ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήµατος από συντάξεις,
για την πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας (περιορισµό των θανάτων των παιδιών, βελτίωση
του προσδοκώµενου ορίου ζωής και της υγείας), λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τη διάσταση
του φύλου.
Για τη µείωση της φτώχειας των παιδιών κατά 50% µέχρι το 2012 και την αύξηση της παροχής
υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών σε ολόκληρη την Ενωση κατά 90% για νήπια από τη γέννησή
τους µέχρι να πάνε σχολείο και την παροχή επαρκών υπηρεσιών µέριµνας για εξαρτώµενα άτοµα µέχρι
το 2015.
Για να µην υπάρχουν άστεγοι (παιδιά και ενήλικοι) µέχρι το 2015.
Για επαρκές εισόδηµα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, όπως είναι ο ευρωπαϊκός
στόχος για προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος ίσου µε τουλάχιστον το 60% του µέσου εθνικού
εισοδήµατος, καθώς και για ελάχιστες αµοιβές (στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο
εθνικό, περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο τοµέα) στο 60% τουλάχιστον του µέσου µισθού.

Στηρίζουµε επίσης το αίτηµα του Κοινοβουλίου τα κράτη µέλη να παρέχουν επί πλέον ενίσχυση σε ειδικές
κοινωνικές οµάδες, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες µε
πολλά παιδιά, κλπ, για την κάλυψη δαπανών περίθαλψης, κοινωνικής στήριξης, για την εξασφάλιση
φαρµάκων µε ειδικές τιµές, καθώς και αξιοπρεπών συντάξεως γήρατος και αναπηρίας. Τα άτοµα χαµηλού
εισοδήµατος χρειάζονται επίσης υποστήριξη ως προς την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Συνεπώς, τα
κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν ειδικές διευκολύνσεις για τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες σε θέµατα
ενέργειας, χρήσης των δηµοσίων µέσων συγκοινωνίας, περίθαλψης και εκπαίδευσης.
3.4 Για ένα νέο καθεστώς πολιτικής για την ενέργεια και το κλίµα
Η χρηµατοπιστωτική κρίση και η ύφεση δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες, τις πολιτικές
δράσεις και τη χρήση φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές για την ενέργεια και το κλίµα δεν πρέπει
να αγνοούν τις επιτακτικές ανάγκες που δηµιούργησε η κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, η οποία οδήγησε σε εκτεταµένη κρατική παρέµβαση ανά την υφήλιο.
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Αυτό που απαιτείται, είναι προγράµµατα προς την κατεύθυνση επίτευξης συνεργιών, διευθετώντας τις
άµεσες ανάγκες που προέκυψαν από τηn χρηµατοπιστωτική κρίση και την επίδρασή της στην παγκόσµια
οικονοµία, παράλληλα µε την προώθηση µέτρων που θα αποτρέψουν καταστροφικές µεταβολές όσον
αφορά σε άλλα κρίσιµα ζητήµατα, συµπεριλαµβανόµενης της κλιµατικής αλλαγής, της απώλειας
βιοποικιλότητας και της επικείµενης απόλυτης έλλειψης πετρελαίου και άλλων ορυκτών καυσίµων.
Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια απαιτείται:
-

-

-

µία φιλόδοξη πολιτική- τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο σε επίπεδο κρατών µελών- που να στοχεύει
στην πραγµατοποίηση ενός άλµατος προς τα εµπρός ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας και την
ενεργειακή αποδοτικότητα (µε την παράλληλη ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών στοιχείων) και να
απαιτεί ένα πρόγραµµα δανεισµού και στοχευµένων επιδοτήσεων, που θα βασίζονται σε
Ευρωοµόλογα’,
τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το EBRD (European Bank for
Reconstruction and Development) και η εστίαση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάπτυξη και την
εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε τη σταδιακή απόσυρση των µη ανανεώσιµων41.
ένα κοινό πρόγραµµα βελτίωσης των ενεργειακών δικτύων, κυρίως για τη διευκόλυνση της
αποκεντρωµένης παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
συντονισµένη προσπάθεια από τα κράτη µέλη (που θα πρέπει επίσης να ενεργοποιήσουν την
περιφερειακή διοίκηση όπως και την τοπική αυτοδιοίκηση) για την ενίσχυση της εξοικονόµησης
ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρησιµοποίησης ΑΠΕ, κάτι που θα πρέπει να
υποστηριχθεί µέσω µιας αντίστοιχης ενίσχυσης των διαρθρωτικών ταµείων και της αξιοποίησης της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού ώστε να διασφαλιστεί η συµβατότητα µε την κοινή ενεργειακή
στρατηγική
παγκόσµια στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για την ΕΕ µέσω της ανάπτυξης µακροπρόθεσµων
διµερών σχέσεων βασισµένων στα κοινά συµφέροντα της ΕΕ και των προµηθευτριών χωρών.

Ως πρώτα βήµατα προς την κατεύθυνση µιας εναλλακτικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής µπορούν να
θεωρηθούν:
-

η εισαγωγή ενός βασικού ενεργειακού φόρου συνοδευόµενου από µεταβιβαστικές πληρωµές ώστε
να διασφαλιστεί ότι δε θα επιδεινωθεί το πρόβληµα της φτώχειας
η µείωση του ΦΠΑ για τον εφοδιασµό ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τη συµπαραγωγή
η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Αρχής Ενέργειας, που θα είναι ικανή να προστατεύει την
αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας και που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενάντια στην
ολιγοπωλιακή ισχύ των κύριων ενεργειακών εταιριών
ένα στοχευµένο πρόγραµµα στήριξης για τη µείωση των ενεργειακών αναγκών στις αστικές
περιοχές και την κατοικία χαµηλού κόστους
η χρήση των δυνατοτήτων µόχλευσης, που δίνει η εφαρµογή του προγράµµατος των ∆ιευρωπαϊκών
∆ικτύων για την ενέργεια και τις µεταφορές, ώστε να βελτιωθεί το µίγµα των µεταφορών δίνοντας
προτεραιότητα στις σιδηροδροµικές και θαλάσσιες µεταφορές
η προσήλωση των υπαρχόντων προγραµµάτων στήριξης για τις ΑΠΕ σε βιώσιµες επιλογές, µέσω
της εγκατάλειψης των µη βιώσιµων, όπως είναι τα βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς
η µεταφορά κεφαλαίων από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Euratom σε
προγράµµατα ενίσχυσης των βιώσιµων ΑΠΕ
η ενεργοποίηση του σηµαντικού δυναµικού της εξοικονόµησης ενέργειας, που λαµβάνει υπόψη το
φύλο, µέσω της δηµιουργίας ενός κοινού και συντονισµένου προγράµµατος για την ΕΕ και όλα τα
κράτη µέλη στην κατεύθυνση των συγκεκριµένων ενεργειακών αναγκών βάσει φύλου
η έναρξη ενός κοινού προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Χώρου για την ΕΕ και όλα τα κράτη µέλη,
που να εστιάζει στη βελτίωση του αστικού χώρου, συνδυάζοντας την κοινωνική και πολιτιστική
ενσωµάτωση µε την οικολογική και ενεργειακή ποιότητα
το άνοιγµα ενός νέου γύρου πολύπλευρων διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο
και φυσικό αέριο για µια µακροπρόθεσµη συµφωνία σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές και την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.
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Όσον αφορά στο κλίµα, απαιτείται:
-

-

-

-

η ύπαρξη φιλόδοξων κλιµατικών στόχων, ικανών να διασφαλίσουν ότι δε θα προσεγγιστούν στο
άµεσο µέλλον τα λεγόµενα «σηµεία µη επιστροφής» (‘tipping points’ - σε έξι χρόνια σύµφωνα µε
µέτριους υπολογισµού του IPCC), µέσω της εισαγωγής προγραµµάτων στήριξης για τη βιοµηχανική
και καταναλωτική ζήτηση στα κράτη µέλη, που θα ενδυναµώσουν την ικανότητα µετασχηµατισµού
των κύριων βιοµηχανιών τους
η ενσωµάτωση της χρήσης ‘οικονοµικών εργαλείων’ σε σχέση µε τις εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου, στις συναφείς θεσµικές ρυθµίσεις, ώστε να αποφευχθούν στρεβλωτικά αποτελέσµατα
ειδικά στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας και τον προσανατολισµό των στόχων στα όρια
µείωσης που υποδεικνύει το IPCC
η διαπραγµάτευση και εφαρµογή του ευρωπαϊκού µοντέλου εµπορίας δικαιωµάτων ρύπων σε µια
ριζοσπαστική κατεύθυνση ώστε να δεθεί µε τους φιλόδοξους στόχους µείωσης, δηλ. να γίνει µία
πηγή χρηµατοδότησης για τη µετάβαση προς τη χρήση ΑΠΕ (συµπεριλαµβανόµενης της εισαγωγής
κατώτατων τιµών ώστε να διασφαλιστεί η µη απότοµη πτώση των τιµών σε µία περίοδο ύφεσης) και
για να γίνει ένας δυναµικός παράγοντας συνεχούς προόδου προς την επίτευξη των στόχων που
προτείνει το IPCC
η αλλαγή του διφορούµενου ρόλου της ΕΕ κατά τις µετά-Κιότο διαπραγµατεύσεις, ούτως ώστε να
πάρει ξεκάθαρη θέση για την απόλυτη προτεραιότητα που έχει η αποφυγή της καταστροφικής
κλιµατικής αλλαγής

Πρώτα βήµατα προς µια εναλλακτική Ευρωπαϊκή κλιµατική στρατηγική µπορούν να είναι:
-

η εστίαση όλων των προγραµµάτων για τη σταθεροποίηση της ζήτησης που θα εφαρµοστούν τον
επόµενο χρόνο στην κατεύθυνση της εξοικονόµησης ενέργειας και της µετάβασης σε ΑΠΕ
η ριζοσπαστική αλλαγή των διαπραγµατεύσεων στο σύστηµα εµπορίας αερίων του θερµοκηπίου της
ΕΕ ώστε να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι µείωσης των εκποµπών και να καταστεί ένα εργαλείο για
µια δυναµική διαδικασία µείωσης
η σύνδεση της προτεινόµενης δηµοπράτησης των δικαιωµάτων ρύπανσης για τον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής µε στοχευµένα και διαφοροποιηµένα προγράµµατα µετάβασης για τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη
η δηµιουργία ενός επενδυτικού προγράµµατος της ΕΕ για την πρόληψη των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου δίνοντας έµφαση στη βοήθεια των κρατών µελών µε τις µεγαλύτερες ανάγκες για
βελτίωση
η εισαγωγή ενός θεσµικού πλαισίου για τη βελτίωση και σταθεροποίηση των συνθηκών εργασίας
στους νέους τοµείς που δηµιουργούνται από τη µετάβαση σε µία οικονοµία χαµηλού ή µηδενικού
άνθρακα
η βοήθεια προς άλλες περιφερειακές ολοκληρώσεις, όπως η Mercosur και η ASEAN, να
δηµιουργήσουν οικολογικά αποτελεσµατικά συστήµατα εµπορίας αερίων του θερµοκηπίου
η ενδυνάµωση της πρωτοβουλίας του Γιοχάνεσµπουργκ για την ανανεώσιµη ενέργεια από την ΕΕ
ώστε να γίνει παράγοντας συνδυασµένων και συντονισµένων προσπαθειών µεταξύ της ΕΕ και
συνεργαζόµενων κρατών του αναπτυσσόµενου κόσµου
η δηµιουργία µιας άτυπης οµάδας εθνικών κυβερνήσεων που ενδιαφέρονται να δώσουν µεγαλύτερη
προτεραιότητα στην αποφυγή «σηµείων µη επιστροφής» στην αλλαγή του κλίµατος

Στα πλαίσια τέτοιων στρατηγικών, θα ήταν χρήσιµο να µεγιστοποιηθούν οι συνέργιες µεταξύ της
ενεργειακής και της κλιµατικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα – για παράδειγµα, δίνοντας προτεραιότητα στα
προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας που διευκολύνουν τη µετάβαση προς τις ΑΠΕ.
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Τα ‘Rebound effects’ αναφέρονται στην πιθανότητα η αυξηµένη ενεργειακή
αποδοτικότητα συνδεόµενη µε χαµηλότερα κόστη να οδηγήσει σε αύξηση της
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