Μήπως είναι στραβός και ο γιαλός ;
Οι συζητήσεις του Προέδρου Μακρόν µε την Καγκελάριο Μέρκελ για τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις της Ευρωζώνης επαναφέρουν στην επικαιρότητα
το ζήτηµα των σχέσεων της χώρας µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα µε την Ευρωζώνη.
∆υστυχώς στη χώρα µας και αυτό το ζήτηµα φιλτράρεται από το θυµικό και
καταλήγει στο µανιχαϊστικό δίπολο «υπέρ ή κατά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συµµερίζοµαι τις απόψεις όσων εκτιµούν ότι σε µεγάλο βαθµό «στραβά
αρµενίζουµε», δεδοµένου ότι ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνίας µας θεωρεί
πως την κύρια ευθύνη για την οικονοµική κρίση και τα µνηµόνια την έχουν η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαίοι εταίροι µας. Υποτιµούµε και µερικές
φορές εξαφανίζουµε τις ευθύνες του πολιτικού συστήµατος της χώρας και
ειδικότερα των πολιτικών ηγεσιών, αλλά και τις δικές µας ευθύνες που τις
επιλέγουµε.
Για να είµαστε όµως αντικειµενικοί, χρειάζεται να καταλάβουµε τι συµβαίνει
γενικότερα στην Ευρώπη. Στις περισσότερες χώρες ένα µεγάλο µέρος των
κοινωνιών «αρµενίζει στραβά» και εκφράζει αντιευρωπαϊκή στάση ή έστω
ευρωσκεπτικισµό.
Η εύκολη απάντηση είναι ότι τους παρασύρουν λαϊκιστές πολιτικοί που
εκµεταλλεύονται τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα κάθε χώρας και
καλλιεργούν εθνικές φαντασιώσεις. Παρότι αυτό είναι γεγονός πρέπει να
αναρωτηθούµε, µήπως οι λαϊκιστές πολιτικοί «βρίσκουν και κάνουν» ; Μήπως
τα προβλήµατα αυτά δεν οφείλονται µόνον στις εγγενείς οικονοµικές,
κοινωνικές και πολιτισµικές αδυναµίες κάθε χώρας, αλλά και στις ατελείς
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
Ειδικότερα όσον αφορά την Ευρωζώνη, µήπως το ευρώ κλείδωσε τις
ανισότητες και δεν συµβάλει στην υπέρβασή τους ; Μήπως τελικά είναι
«στραβός και ο γιαλός» ;
Οι προτάσεις του Προέδρου Μακρόν και γενικότερα όσων επιµένουν στην
ανάγκη ενίσχυσης της οικονοµικής, κοινωνικής και διοικητικής σύγκλισης
τουλάχιστον της Ευρωζώνης, υπογραµµίζουν αυτή την ανάγκη υπέρβασης
των ανισοτήτων.
∆εν χρειάζεται να είναι κανείς εξειδικευµένος στα ζητήµατα των ευρωπαϊκών
οικονοµικών πολιτικών για να καταλάβει ότι ένα «σκληρό» νόµισµα, όπως
είναι το ευρώ, βοηθά στην εφαρµογή κοινής νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής
πολιτικής, αλλά δεν βοηθά τις χώρες και τις περιφέρειες που έχουν αδύνατους
δηµόσιους θεσµούς, µικρή παραγωγική βάση και χαµηλή παραγωγικότητα να
ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά τις ισχυρότερες χώρες και περιφέρειες.
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Το πρόβληµα αυτό θεωρητικά επιχειρεί να το αντιµετωπίσει η Πολιτική
Συνοχής της Ε.Ε., αλλά τα προγράµµατα και τα εργαλεία που την εφαρµόζουν
τελικά αποδεικνύονται αναιµικά και ατελέσφορα.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς το ανάλογο που συµβαίνει στη χώρα µας. Οι
πολιτικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης έχουν συµβάλει στην
ανάπτυξη περιφερειών και πόλεων, αλλά δεν έχουν πετύχει σε ικανοποιητικό
βαθµό την διαπεριφερειακή και την ενδοπεριφερειακή σύγκλιση.
Αυτή την υστέρηση της Ευρώπης, φαίνεται πως η Γερµανία, που έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν την αντιλαµβάνεται ή επίµονα την αγνοεί διότι η
αντιµετώπισή της θα ερχόταν σε αντίθεση µε τα βραχυπρόθεσµα συµφέροντά
της. Κατά τη γνώµη µου αυτό συµβαίνει γιατί είναι ένας «απρόθυµος
ηγεµόνας».1 Γιατί ο πραγµατικός ηγέτης αντιλαµβάνεται τα µακροπρόθεσµα
συµφέροντά του και φροντίζει µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις αδύνατες περιοχές
της ανθρωπογεωγραφικής ενότητας στην οποία ηγεµονεύει.
Άµεση συνέπεια είναι η κοινή νοµισµατική πολιτική να διευρύνει τις ανισότητες
και να ευνοεί την άνοδο ευρωφοβικών και λαϊκιστικών πολιτικών δυνάµεων
στις χώρες της Ε.Ε., που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν µεσοπρόθεσµα στη
διάρρηξη της κοινής νοµισµατικής πολιτικής και µάλιστα µέσα από σοβαρές
κρίσεις και όχι µε συµφωνηµένη και µελετηµένη επάνοδο στα εθνικά
νοµίσµατα. Όποιοι θεωρούν ότι η νοµισµατική ενοποίηση είναι µη αντιστρεπτή
διαδικασία, καλόν είναι να αλλάξουν πλευρό στον ύπνο τους.
Όσοι πιστεύουµε στο κοινό ευρωπαϊκό όραµα χρειάζεται να
υπογραµµίζουµε στο δηµόσιο διάλογο ότι µε το ευρώ έχουµε κάνει µόνο
τη µισή διαδροµή και ότι εάν δεν την ολοκληρώσουµε θα γυρίσουµε
στην αφετηρία, στα εθνικά νοµίσµατα, µε συνέπεια τη διάλυση όχι µόνο
της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολλοί έχουν αναφερθεί στις αναγκαίες πολιτικές σύγκλισης, αλλά θα
περιοριστώ στην πιό πρόσφατη πρόταση. Τη µελέτη της «διαΝΕΟσις» σε
συνεργασία µε το ΕΛΙΑΜΕΠ «30+1 Πράγµατα Που Μπορεί Να Κάνει η
Ευρώπη και την Ελλάδα».2
Από τις προτάσεις αυτές θα ήθελα να υπογραµµίσω αυτές που δεν αφορούν
άµεσα την οικονοµία, όπως είναι η 19η πρόταση για το Ταµείο Ψηφιακής
Σύγκλισης και κυρίως η 25η που προτείνει τη σύγκλιση των ∆ηµοσίων
∆ιοικήσεων, γιατί όσο οι ∆ηµόσιες ∆ιοικήσεις των ευρωπαϊκών κρατών έχουν
έντονα αποκλίνουσα διοικητική ικανότητα, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των
κοινών οικονοµικών και κοινωνικών δηµόσιων πολιτικών θα χωλαίνουν.
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Επίσης, θα ήθελα να υπογραµµίσω και την 27η πρόταση «Ενίσχυση
Επικοινωνιακής Πολιτικής Ε.Ε. µε στόχευση τις τοπικές κοινωνίες», γιατί δεν
αρκούν οι µπλε ταµπέλες στα έργα που χρηµατοδοτεί η Ε.Ε. και τα σποτάκια
στην τηλεόραση, διότι χρειάζεται «η διαµόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης και
ταυτότητας.3
Εάν αρχίσει «να ισιώνει ο γιαλός», τότε θα µπορούµε να «αρµενίζουµε πιό
ίσια».
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