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Περίληψη

1. Εισαγωγή
Η πανδημία του Covid-19 καθόρισε το έτος 2021, όπως και το προηγούμενο
έτος. Ο κόσμος έχει ήδη περάσει τρία μεγάλα κύματα του Covid-19, και τη
στιγμή που γράφεται το φετινό υπόμνημα, ένα τέταρτο κύμα που προκαλείται από τη νέα μετάλλαξη Omicron και τις επιμέρους υπο-μεταλλάξεις που
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα μαίνεται στην Ευρώπη. Ο Covid-19 είχε βαθιές
επιπτώσεις στις παγκόσμιες συνθήκες διαβίωσης και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ το ΑΕΠ της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά 5,9% το 2020, το 2021 το
μακροοικονομικό πλαίσιο βελτιώθηκε κάπως με όλα τα κράτη μέλη να επιστρέφουν σε θετικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Ωστόσο, η απασχόληση
και οι πραγματικοί μισθοί υστερούν σε σχέση με τις εξελίξεις στην παραγωγή. Η ανεργία κορυφώθηκε στο 8,6% τον Σεπτέμβριο του 2020, από 7,4%
τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά έκτοτε βρίσκεται σε πτωτική τάση. Παρ’ ότι
η ευρεία χρήση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας και παρόμοιων μέτρων είχε ανασχετικά αποτελέσματα στην ανεργία, οι προκύπτουσες
απώλειες εισοδήματος ήταν, ωστόσο, σημαντικές. Το 2020, η απώλεια του
διάμεσου εισοδήματος από την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ εκτιμήθηκε σε
ποσοστό -7,2%, με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών και άνισες επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει το γενικό
σχήμα με βάση το οποίο η πανδημία έπληξε διαφορετικές περιοχές και τομείς με διαφορετική ισχύ, δημιουργώντας ή εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες
αποκλίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η ΕΕ απέτυχε δραματικά στην προσπάθεια πολυμερούς συνεργασίας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Τα κυρίαρχα βιομηχανικά
κράτη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχουν αντ’ αυτού θέσει
ως προτεραιότητα τον εφοδιασμό των δικών τους πληθυσμών με εμβόλια.
Η στήριξη ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την ΕΕ που ανακοίνωσε η
Ursula von der Leyen τον Ιούνιο του 2021 για τη δημιουργία δυνατότητας
παραγωγής εμβολίων στην Αφρική είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική. Η
αποτυχία της αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας δεν περιορίζεται,
ωστόσο, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά εκτείνεται και σε άλλους
βασικούς τομείς, όπως στο ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα της κλιματικής
αλλαγής. Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης – Πλαι-
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σίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26 από τις 31
Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου 2021 στη Γλασκόβη) παρήγαγε μέτρια
αποτελέσματα. Η τελευταία έκθεση της IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), που δημοσιεύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2022, τονίζει
ότι, εάν οι χώρες δεν εντείνουν σημαντικά τα μέτρα τους για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης μέσα στα επόμενα χρόνια, θα είναι αδύνατο
να επιτευχθεί ο βασικός στόχος του περιορισμού της υπερθέρμανσης του
πλανήτη σε 1,5° Κελσίου μέχρι το 2100. Επιπλέον, το «πράσινο ξέπλυμα»1
που επιφέρουν ορισμένα σημαντικά μέτρα, όπως η πρόσφατη πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) να χαρακτηριστούν το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια πράσινες τεχνολογίες, απειλεί να εμποδίσει οποιαδήποτε
ουσιαστική πρόοδο.
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, σηματοδοτεί μια δραματική καμπή για το ίδιο το διεθνές
σύστημα και ειδικότερα για την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.
Οι σκληρές οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, καθώς και η
μαζική στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλους στην Ουκρανία μπορεί να φαίνονται δικαιολογημένες δεδομένης της κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου από τη ρωσική κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά,
τα μέτρα αυτά ενδέχεται να συμβάλουν στην κλιμάκωση του πολέμου και να
επιδεινώσουν τον κίνδυνο μιας ολοκληρωτικής στρατιωτικής σύγκρουσης
με τη συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ. Για να αποφευχθεί η πραγματοποίηση
ενός τέτοιου σεναρίου, είναι επείγον να επανεξεταστεί η προσέγγιση των
κυρώσεων και, κυρίως, να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την
αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Γενικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τον στρατηγικό της προσανατολισμό και να αντισταθεί στην ευρύτερη τάση επανεξοπλισμού και
στρατιωτικοποίησης. Ενάντια σε έναν αστερισμό πολλαπλών κρίσεων και
στην κλιματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η ΕΕ, και κυρίως η διεθνής
κοινότητα στο σύνολό της, πρέπει να επικεντρώσει το πολιτικό και οικονομικό της κεφάλαιο στην προώθηση της αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας και της οικοδόμησης της ειρήνης.

1 Η διαδικασία δημιουργίας και διάδοσης της ψευδούς εντύπωσης ή παραπλανητικών
πληροφοριών σχετικά με το πώς τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι περισσότερο φιλικά προς
το περιβάλλον.
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2. Μετάβαση σε μια μεταπανδημική οικονομία - Το μακροοικονομικό
πλαίσιο
Τον Φεβρουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και στις εκτεταμένες αναθεωρήσεις
του. Λόγω της πανδημίας, η διαδικασία επανεξέτασης πάγωσε μέχρι τον
Οκτώβριο του 2021, οπότε και ξεκίνησε εκ νέου. Το υφιστάμενο μοντέλο
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ επικρατεί εδώ και περισσότερα από 20
χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι είναι σε μεγάλο βαθμό άτοπο. Χρειάζεται
επειγόντως μια αλλαγή υποδείγματος, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα
κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι οι λύσεις που βασίζονται στην λειτουργία της αγοράς
κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.
Ορισμένες γενικές κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί
το προτεινόμενο υπόδειγμα οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Ενσωμάτωση του κοινωνικού στο οικονομικό - Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων και το σχέδιο δράσης του, που εγκρίθηκε με την
Διακήρυξη του Πόρτο στις 7 Μαΐου 2021, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην
αρχιτεκτονική της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Αυτή θα πρέπει να
βασίζεται στην πλήρη απασχόληση με θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας
και σε μια δίκαιη μετάβαση σε μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι δείκτες εκτός του
ΑΕΠ για τη μέτρηση της ευημερίας των κοινωνιών. Πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη μέλη.
2. Αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών - Μετά από χρόνια δημοσιονομικών περιορισμών, οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί, καθώς
και συρρικνωθεί σε μέγεθος. Πρέπει να εμπεδωθούν τα σχετικά διδάγματα
που προκύπτουν από την πανδημία και να ενισχυθεί εκ νέου ο ρόλος των
δημόσιων υπηρεσιών, συνδέοντάς τες με τις ανάγκες της κοινωνίας.
3. Η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συντονιστούν
έτσι ώστε το χρήμα και οι πιστώσεις να ενσωματωθούν εκ νέου στις επιδιώξεις
της δημόσιας πολιτικής. Αυτό ισχύει ειδικότερα στις σημερινές προκλήσεις
που αφορούν το κλίμα και την υγεία και στην ανάγκη για σημαντικά αυξημένες δημόσιες επενδύσεις. Συνεπώς, ένα συντονισμένο σύστημα χορήγησης πιστώσεων και χρηματοδότησης του προϋπολογισμού είναι απαραί-
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τητο, το οποίο θα περιλαμβάνει την έκδοση ομολόγων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για λογαριασμό της ΕΕ.
4. Η νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης πρέπει να γίνει πιο δίκαιη και βιώσιμη. Οι δυσκολίες της ΕΕ στο να επιτύχει μια κοινή προσέγγιση στη φορολογία παραμένουν ένα κρίσιμο εμπόδιο για τη δημιουργία ισχυρών θεμελίων.
Ενώ η ΕΕ έχει αποδεχθεί τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για ελάχιστο συντελεστή
15% στον εταιρικό φόρο, δεν έχει κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει τις
ευρέως διαδεδομένες πρακτικές φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
5. Το δημόσιο χρέος που συσσωρεύτηκε ως απάντηση στην κρίση του
Covid-19 πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένες από
τις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και
η Γαλλία, αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις χρέους, όπως και χώρες που
εισήλθαν στην κρίση με ήδη υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα. Σε κάθε
περίπτωση, ο κίνδυνος πρόκλησης πανικού στην αγορά ομολόγων δεν μπορεί να απορριφθεί. Για να αποτρέψει έναν τέτοιο κίνδυνο, η ΕΚΤ πρέπει
να αγοράζει κρατικά ομόλογα στις πρωτογενείς αγορές. Με τον τρόπο αυτό,
αποφεύγεται η απειλή του πανικού των ομολογιούχων, ενώ έτσι αποτρέπεται η μόνιμη δημιουργία μη βιώσιμων επιπέδων δημόσιου χρέους.
6. Ολόκληρη η διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών
της ΕΕ πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει
να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό
των μακροοικονομικών στόχων και πολιτικών, να επιβλέπει την εφαρμογή
τους και να καθιστά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ υπόλογες για τα
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ο ρόλος των κοινωνικών φορέων και
των κοινωνικών εταίρων πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο νέο υπόδειγμα.

3. Κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης
Η κρίση του Covid-19 είχε μέχρι τώρα πολύ μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση από ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ως
αποτέλεσμα της εξάπλωσης των προγραμμάτων αδειών εργασίας και βραχείας απασχόλησης· αυτά κάλυπταν το 18,4% του συνόλου των εργαζομένων στην ΕΕ κατά την κορύφωση του πρώτου κύματος της πανδημίας. Η
αύξηση του ποσοστού ανεργίας ήταν μικρή και προσωρινή, αλλά οι νέοι
επλήγησαν δυσανάλογα από τις απώλειες θέσεων εργασίας και τις πιο περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι γυναίκες υπήρξαν επίσης μεταξύ των
μεγαλύτερων θυμάτων της κρίσης του Covid-19, αφού υπέφεραν το μεγαλύ-
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τερο μέρος του πρόσθετου βάρους των μη αμειβόμενων θέσεων εργασίας
και υπέστησαν αυξημένες συγκρούσεις μεταξύ της επαγγελματικής και της
οικογενειακής τους ζωής και μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία τους
κατά τη διάρκεια των lockdown, ως τηλε-εργαζόμενες ή ως «απαραίτητες»
εργαζόμενες. Το σημαντικότερο είναι ότι το διάμεσο εισόδημα από την απασχόληση στην ΕΕ έχει συρρικνωθεί κατά -7,2% το 2020, κυρίως λόγω των
μειωμένων ωρών εργασίας, με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών και
των ευάλωτων ομάδων εργαζομένων· οι εργασιακές σχέσεις έχουν επίσης
πληγεί, ιδίως σε χώρες με χαμηλά ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας και
χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις.
Η πανδημική κρίση αποτέλεσε περίοδο έντονης πολιτικής δραστηριότητας σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Οι θετικές εξελίξεις περιλαμβάνουν την υιοθέτηση ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δύο Οδηγίες, μία για επαρκείς
κατώτατους μισθούς και μία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής
Εγγύησης για τα Ευάλωτα Παιδιά και τη δημιουργία ενός Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (ΕΠΣ). Οι
αρνητικές εξελίξεις περιλαμβάνουν, πρώτον, τις νέες Οδηγίες για την πολιτική απασχόλησης για τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες επαναλαμβάνουν
τη συνταγή της «ευελιξίας με ασφάλεια» (flexicurity), ζητώντας μείωση της
προστασίας από τις απολύσεις των μόνιμων εργαζομένων και, δεύτερον,
τον νέο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι πόροι του οποίου
γίνονται διαθέσιμοι μετά την εκπλήρωση νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στην παραγωγή ή την αγορά εργασίας, οι οποίες επιβάλλονται ως εκ
των προτέρων όροι και συνδέονται με τις συστάσεις του Συμβουλίου στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, η δίκαιη μετάβαση στο πλαίσιο της ΕΠΣ βασίζεται σε μια προοπτική οικολογικού εκσυγχρονισμού η
οποία αναπαράγει το πρότυπο των κοινωνικών συνοδευτικών μέτρων στα
προγράμματα πράσινης μετάβασης που βασίζονται στην αγορά καθώς και
σε ένα μοντέλο κοινωνικής εταιρικής σχέσης χωρίς ουσιαστική συμβολή
των εργαζομένων, αφήνοντας τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας αναλλοίωτες.
Τέλος, αν και η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Ευάλωτα Παιδιά είναι ευπρόσδεκτη, η μείωση της φτώχειας στην ΕΕ παραμένει ένας άπιαστος στόχος
των πολιτικών που ακολουθούνται, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της ραγδαίας αύ-
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ξησης των τιμών της ενέργειας που έχει μετατρέψει την ενεργειακή φτώχεια
σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι εναλλακτικές προτάσεις περιλαμβάνουν: α) την υιοθέτηση μιας πιο
φιλόδοξης και δεσμευτικής Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς με
μια ισχυρότερη δέσμευση για την ενεργό προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τις κυβερνήσεις, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την
καταπολέμηση της φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων και την εξασφάλιση αξιοπρεπών προτύπων διαβίωσης για τους μισθωτούς· β) μια φιλόδοξη
Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για το ελάχιστο εισόδημα· γ) την ανάγκη
προσαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ, ευθυγραμμίζοντας τους μηχανισμούς διακυβέρνησης της ΕΕ με τους κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους της· δ) τη μείωση του χρόνου εργασίας και
ε) ένα δημόσιο πρόγραμμα εγγύησης της απασχόλησης. Σε γενικές γραμμές, οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο μιας
αναπτυξιακής στρατηγικής με επίκεντρο τις «ανθρώπινες ανάγκες» και μία
προσέγγιση αλληλεγγύης που υποστηρίζει τα εργασιακά δικαιώματα και
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σέβεται τα τοπικά και κοινοτικά επίπεδα
συμμετοχής και προσφέρει ένα ισχυρό όραμα για την κοινωνικο-οικολογική
μετάβαση στην Ευρώπη.
4. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο ρόλος της ΕΕ
Τον Φεβρουάριο του 2022, η μακροχρόνια διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κλιμακώθηκε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Η Δύση αντέδρασε έντονα
με επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Ρωσία και στρατιωτική βοήθεια
στην Ουκρανία. Η Ρωσία απάντησε θέτοντας το πυρηνικό της αποτρεπτικό
σύστημα σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Ο κόσμος έχει να βρεθεί τόσο
κοντά στο ενδεχόμενο θερμοπυρηνικού πολέμου από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.
Ενώ η ρωσική απόφαση να εισβάλει στην Ουκρανία παραβιάζει τους
καθιερωμένους ηθικούς και νομικούς κανόνες, δεν ήταν άνευ πλαισίου. Από
τους πολέμους στο Κοσσυφοπέδιο και το Ιράκ, και ιδιαίτερα μετά τις «έγχρωμες επαναστάσεις» στη Γεωργία και την Ουκρανία, η Ρωσία ανησυχεί
για τη στρατηγική των ΗΠΑ και της Δύσης, της οποίας στόχος είναι η αποσταθεροποίηση των αντιπάλων τους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας.
Υπάρχει επίσης ασυμβατότητα μεταξύ της γενικότερης στρατηγικής των
ΗΠΑ -ή των συμφερόντων και των ιδεών που πρεσβεύει η ΕΕ- και των εξελισσόμενων στόχων του ρωσικού κράτους. Με τη συνεχιζόμενη επέκταση
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της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία, η Ρωσία άρχισε να εστιάζει όλο και
περισσότερο σε ζητήματα ασφάλειας και επικεντρώθηκε όλο και περισσότερο στο να «τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή», γεγονός που με τη σειρά
του ήρθε σε αντίθεση με τα οικουμενικά συμφέροντα και τους σκοπούς της
Δύσης.
Το πλαίσιο της κρίσης, όμως, περιλαμβάνει εξελίξεις και στην πολιτική
οικονομία. Σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες προσδοκίες, η «θεραπεία
του σοκ» που εφαρμόστηκε στη Ρωσία στις αρχές της δεκαετίας του 1990
οδήγησε σε καταστροφή, η οποία περιλάμβανε δύο περιόδους υπερπληθωρισμού, δραστική μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων. Οι αλλαγές οδήγησαν επίσης σε σημαντική πτώση της
ποιότητας ζωής και συνέβαλαν στη μαζική φτώχεια του πληθυσμού κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των μορφωμένων
και εξειδικευμένων εργαζομένων. Στο πλαίσιο της χαοτικής δεκαετίας του
1990, αυτές οι αρνητικές εξελίξεις άνοιξαν το δρόμο για ένα αντικίνημα
που ευνοούσε την εγκαθίδρυση ενός ημιαυταρχικού «ισχυρού» κρατικού
καπιταλισμού -αν και στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου συντάγματος- υπό την
ηγεσία μιας διαπλεκόμενης πολιτικής ελίτ και οικονομικών ολιγαρχών.
Παρόμοια με τη Ρωσία, η Ουκρανία υπέφερε από το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της θεραπείας του σοκ των αρχών της δεκαετίας του 1990.
Η περίοδος ταχείας οικονομικής ανάπτυξης 2000-2008 έβγαλε πολλούς
ανθρώπους από τη φτώχεια και βελτίωσε γενικά τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες. Η κοινωνική σύγκρουση που προηγήθηκε της επανάστασης του
Euromaidan και των συνεπειών της έλαβε χώρα στο πλαίσιο της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της πτώσης του ουκρανικού ΑΕΠ κατά 15%.
Σύντομα η Ουκρανία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους όρους των δανείων του
ΔΝΤ και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γειτονίας (ΕΠΓ). Ύστερα από μια
βραχύβια, μερική ανάκαμψη το 2010-11, η οικονομική ύφεση συνεχίστηκε
παράλληλα με την κρίση του ευρώ και εν μέρει λόγω αυτής.
Οι προτάσεις πολιτικής που κατατέθηκαν από προηγούμενα Υπομνήματα
της Ομάδας των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για την Εναλλακτική Πολιτική στην Ευρώπη θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια περισσότερο μακροπρόθεσμη και ανθεκτικότερη ειρήνη, αντικαθιστώντας το δίλημμα της
ασφάλειας με μια ενωτική λογική αμοιβαία επωφελούς αλληλεξάρτησης.
Εδώ, η οικονομική ολοκλήρωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί στην Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλα μετασοβιετικά κράτη μέσω δημόσιων επενδύσεων αντί μέσω στρατιωτικών επενδύσεων. Πέραν της αναγνώρισης των
προβλημάτων της επιβολής της θεραπείας του σοκ ή της λιτότητας, η ΕΕ θα
πρέπει να επιτρέψει και να ενθαρρύνει τον πειραματισμό με διαφορετικές
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θεσμικές ρυθμίσεις και μακροοικονομικές πολιτικές – όπως, άλλωστε, κάνει
η ίδια στο εσωτερικό της μέσω αντισυμβατικών νομισματικών πολιτικών
και νέων δημοσιονομικών πακέτων. Ένα βασικό ζήτημα είναι ότι οι φορείς
πρέπει να μάθουν να αποδέχονται τον πλουραλισμό και να επιλύουν τις συγκρούσεις μέσω ειρηνικών αλλαγών. Μια μετασχηματισμένη ΕΕ θα πρέπει
να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξωτερικές πολιτικές: (1) Η ΕΕ θα πρέπει
να αντισταθεί στις τάσεις προς την ασφαλειοποίηση (securitization) και τη
στρατιωτικοποίηση και να επικεντρωθεί στην υλοποίηση κοινωνικών και
οικολογικών έργων· (2) η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια και τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων εντός της ΕΕ,
καθώς και να υποστηρίξει τη διαγραφή του χρέους της Ουκρανίας (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής των δανείων που η ίδια έχει δώσει στην Ουκρανία), αλλά όχι να παράσχει στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία· και (3)
ενώ οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι απαραίτητες, ζητάμε μετριοπάθεια,
ορθολογικό προβληματισμό σχετικά με την επικίνδυνη και ακραία κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και αποκλιμάκωση.
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1. Εισαγωγή

Οι συνέπειες της κρίσης του Covid-19
Η πανδημία του Covid-19 καθόρισε το έτος 2021, όπως και το προηγούμενο
έτος. Ο κόσμος έχει ήδη περάσει τρία μεγάλα κύματα κορονοϊού, και τη
στιγμή που γράφεται το φετινό υπόμνημα, ένα τέταρτο κύμα που προκαλείται από τη νέα μετάλλαξη Omicron και τις επιμέρους υπο-μεταλλάξεις
που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα μαίνεται στην Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του
Ιανουαρίου 2021, είχαν καταγραφεί 376 εκατομμύρια κρούσματα Covid-19
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 5,68 εκατομμυρίων καταγεγραμμένων
θανάτων.2 Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί 140 εκατομμύρια κρούσματα και
1,74 εκατομμύρια θάνατοι, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 37% και 31% των
παγκόσμιων συνολικών αριθμών αντίστοιχα. Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες
που έχουν πληγεί περισσότερο σε απόλυτους αριθμούς είναι η Γαλλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ιταλία.
Κυρίως λόγω των δραματικών απωλειών στην παγκόσμια βιοποικιλότητα, ο Covid-19 είχε βαθύτατες επιπτώσεις στις παγκόσμιες συνθήκες διαβίωσης και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ το ΑΕΠ της ΕΕ συρρικνώθηκε
κατά 5,9% το 2020, το 2021 το μακροοικονομικό πλαίσιο βελτιώθηκε κάπως
με όλα τα κράτη μέλη να επιστρέφουν σε θετικούς ρυθμούς αύξησης του
ΑΕΠ. Ωστόσο, η απασχόληση και οι πραγματικοί μισθοί υστερούν σε σχέση
με τις εξελίξεις στην παραγωγή. Η ανεργία κορυφώθηκε στο 8,6% τον Σεπτέμβριο του 2020, από 7,4% τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά έκτοτε βρίσκεται σε πτωτική τάση. Το ποσοστό ανεργίας των νέων σημείωσε σημαντική
άνοδο από 15% τον Σεπτέμβριο του 2019 σε 18% τον Σεπτέμβριο του 2020,
καθώς οι νέοι επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημική κρίση. Παρ’ ότι
η ευρεία χρήση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας και παρόμοιων μέτρων είχε ανασχετικά αποτελέσματα στην ανεργία, οι προκύπτουσες
απώλειες εισοδήματος ήταν σημαντικές. Το 2020, η απώλεια του διάμεσου
εισοδήματος από την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ εκτιμήθηκε σε ποσοστό
2 Σύμφωνα με το Institute for Health Metrics and Evaluation, οι συνολικοί θάνατοι από
την πανδημία του Covid-19 υπολογίζονται σε περίπου 16 εκατομμύρια. Βλ. https://covid19.
healthdata.org/global?view=cumulative-deaths&tab=trend (πρόσβαση, 16 Μαρτίου 2022).

10

-7,2%, με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών και άνισες επιπτώσεις
στις ευάλωτες ομάδες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει το γενικό σχήμα
με βάση το οποία η πανδημία έπληξε διαφορετικές περιοχές και τομείς με
διαφορετική ισχύ, δημιουργώντας ή εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες αποκλίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.
Συνολικά, αν και η άφιξη των εμβολίων και η σχετικά ταχεία διάθεσή τους
σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν μειώσει τα ποσοστά θνησιμότητας, ο Covid-19
παραμένει μια σημαντική απειλή για την κοινωνία. Με δισεκατομμύρια ανθρώπους να παραμένουν ανεμβολίαστοι παγκοσμίως, είτε επειδή δεν έχουν
πρόσβαση στα εμβόλια είτε επειδή δεν επιθυμούν να τα λάβουν, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και των ευρωπαϊκών κοινωνιών από
την πανδημία θα παραμείνει ευάλωτη και θα υποστεί πισωγυρίσματα, όπως
έδειξε το πρόσφατο ξέσπασμα της νέας παραλλαγής Omicron.
Η ΕΕ απέτυχε δραματικά στη δημιουργία μιας πολυμερούς συνεργασίας
για την πανδημία του Covid-19. Η πανδημία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο και ο πλούσιος Παγκόσμιος Βορράς πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του γρήγορου εμβολιασμού των
πληθυσμών του Παγκόσμιου Νότου. Μέχρι στιγμής, ο Παγκόσμιος Βορράς
δεν έχει δρομολογήσει τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα στήριξης. Η
οικονομική στήριξη για το πολυμερές πρόγραμμα εμβολίων COVAX και για
τις διμερείς δωρεές εμβολίων από τις ΗΠΑ ή την ΕΕ, για παράδειγμα, ήταν
πολύ μικρή, έγινε πολύ αργά και εφαρμόστηκε με πολύ αργούς ρυθμούς.
Τα κορυφαία βιομηχανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχουν αντ’
αυτού δώσει προτεραιότητα στον εμβολιασμό των δικών τους πληθυσμών.
Η στήριξη ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την ΕΕ που ανακοίνωσε η
Ursula von der Leyen τον Ιούνιο του 2021 για τη δημιουργία δυνατότητας
παραγωγής εμβολίων στην Αφρική είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική. Στην
καλύτερη περίπτωση, μπορεί να ιδωθεί ως μια ανεπαρκής παραχώρηση,
η οποία προέκυψε ως απάντηση στην εκτεταμένη κριτική της κοινωνίας
των πολιτών για την απερίσκεπτη απόρριψη από την ΕΕ της αναστολής των
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα εμβόλια στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου (ΠΟΕ) («Άρση Συμφωνίας TRIPS»).
Η αποτυχία της αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην πανδημία του κορονοϊού, αλλά εκτείνεται και σε άλλους βασικούς τομείς, όπως στο ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα του κλίματος.
Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης – Πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26 από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου 2021 στη Γλασκόβη) παρήγαγε μέτρια αποτελέ-
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σματα. Η τελευταία έκθεση της IPCC που δημοσιεύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2022, τονίζει ότι, εάν οι χώρες δεν εντείνουν σημαντικά τα μέτρα τους
για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης μέσα στα επόμενα χρόνια, θα
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός στόχος του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5° Κελσίου μέχρι το 2100.3 Αντίθετα, μια αύξηση
της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά περίπου 3° Κελσίου ή και περισσότερο καθίσταται πλέον πολύ πιθανή. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ για μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% κάτω από τα
επίπεδα του 1990 μέχρι το 2030 και για τον εκμηδενισμό τους μέχρι το 2050
μπορεί να φαίνονται φιλόδοξες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις
των διεθνών εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας,
ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των στόχων προχωράει, στην καλύτερη περίπτωση, με πολύ αργούς ρυθμούς. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η απώλεια
της βιοποικιλότητας και η εμφάνιση πανδημιών και άλλων ασθενειών είναι
αλληλένδετες. Επιπλέον, το «πράσινο ξέπλυμα» που επιφέρουν ορισμένα
σημαντικά μέτρα, όπως η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΕΚ) να χαρακτηριστούν το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια πράσινες
τεχνολογίες, απειλεί να εμποδίσει οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο.4
Ο πόλεμος στην Ουκρανία: μια επικίνδυνη καμπή για το μέλλον της
Ευρώπης
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, προκαλεί τρομερή δυστυχία, αυξάνει το παγκόσμιο επισιτιστικό
πρόβλημα και επιδεινώνει την οικολογική κατάσταση. Σηματοδοτεί μια δραματική καμπή για το ίδιο το διεθνές σύστημα και ειδικότερα για την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πολλά
θύματα μεταξύ του ουκρανικού πληθυσμού όσο και την αυξημένη απειλή
θερμοπυρηνικού πολέμου, το πιο άμεσα αναγκαίο καθήκον πρέπει φυσικά
να είναι η μείωση των εντάσεων μέσω της αποκλιμάκωσης. Οι σκληρές οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, καθώς και η μαζική στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλους προς την Ουκρανία
μπορεί να φαίνονται δικαιολογημένες λόγω της κατάφωρης παραβίασης του
3 Βλ. Climate Change 2022. Impacts, Adaptation and Vulnerability, Intergovernmental
Panel on Climate Change, Φεβρουάριος 2022, https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_
AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf (πρόσβαση 8 Μαρτίου 2022)
4
Βλ. πρόταση ΕΚ για κατ’ εξουσιοδότηση ρύθμιση: https://www.euractiv.com/wpcontent/uploads/sites/2/2022/01/draft-CDA-31-12-2021.pdf (πρόσβαση 9 Ιανουαρίου 2022).
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διεθνούς δικαίου από τη ρωσική κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, τα μέτρα αυτά
ενδέχεται να συμβάλουν στην κλιμάκωση του πολέμου και να επιδεινώσουν
τον κίνδυνο μιας ολοκληρωτικής στρατιωτικής σύγκρουσης με τη συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης, αν και
απίθανης, χρήσης πυρηνικών όπλων. Για να αποφευχθεί η πραγματοποίηση
ενός τέτοιου σεναρίου, είναι επείγον να επανεξεταστεί η προσέγγιση των
κυρώσεων και, κυρίως, να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την
αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Στο εσωτερικό της Ένωσης, οι χώρες της ΕΕ και ιδίως η Γερμανία ανταποκρίθηκαν ανακοινώνοντας μαζικά, εθνικά οικονομικά προγράμματα αμυντικών δαπανών και επανεξοπλισμού, τα οποία ενισχύθηκαν περαιτέρω από
τη Διακήρυξη των Βερσαλλιών στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ
στις 11 Μαρτίου 2022. Στο πλαίσιο μιας ριζικής αλλαγής της νοοτροπίας
της, η ΕΕ θέλει τώρα να ακολουθήσει ενεργά μια στρατηγική ενεργειακής
αυτονομίας, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τη διαφοροποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου και πετρελαίου όσο και την επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητάς της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως, συζητείται επίσης η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, η αύξηση των εισαγωγών
υγρού φυσικού αερίου και οι νέοι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη μέχρι τώρα χλιαρή συζήτηση για
τη «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ. Ενώ η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει
αποκαλύψει τις στρατηγικές εξαρτήσεις της ΕΕ στον τομέα των εισαγωγών
με τον πιο έκδηλο τρόπο, μένει να φανεί εάν αυτό θα οδηγήσει σε μια ταχύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού Πράσινου Προγράμματος ή αν η πολιτική
απάντηση θα επικεντρωθεί στην επέκταση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων (δηλαδή του άνθρακα και του φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές)
και της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι οικονομικές
και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στην ΕΕ θα είναι σημαντικές, με μια
συντηρητική εκτίμηση του βραχυπρόθεσμου δημοσιονομικού κόστους για
την ΕΕ για το 2022 να βρίσκεται στο 1,25% του ΑΕΠ της, δηλαδή περίπου
175 δισ. ευρώ.5 Δεδομένου του οικονομικού σοκ, της αυξημένης τάσης αποστροφής κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της πιθανής μείωσης
των τιμών των ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων, δεν πρέπει να αποκλείονται οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους
στα πιο ευάλωτα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εν εξελίξει μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και των εθνικών δημοσιονομι5 Βλ. Jean Pisany-Ferry «The economic policy consequences of the war», 8 Μαρτίου 2022,
Bruegel Blog Post, https://www.bruegel.org/2022/03/the-economic-policy-consequences-ofthe-war/ (πρόσβαση 9 Μαρτίου 2022).
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κών πλαισίων, όπως το γερμανικό Schuldenbremse (φρένο χρέους),6 θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και να γίνει αρκετά ευέλικτη ώστε
να δημιουργηθεί χώρος για την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της
κρίσης, ιδίως μέσω, αφενός, μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα εκατομμύρια των Ουκρανών προσφύγων που καταφεύγουν σε χώρες της ΕΕ
και, αφετέρου, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής βοήθειας για την άμβλυνση
των επιπτώσεων της αύξησης του κόστους της ενέργειας, των τροφίμων και
της στέγασης στα νοικοκυριά της ΕΕ.
Ο συνεργατικός διεθνισμός ως βασική αποστολή της ΕΕ
Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, οι αρχές της ευρωπαϊκής
τάξης ασφάλειας, όπως κατοχυρώνονται στις συμφωνίες του Ελσίνκι του
1975, παραβιάστηκαν σοβαρά. Το βαθύ σοκ που προκάλεσαν τα γεγονότα
αυτά στο κοινό της ΕΕ πυροδότησε μια συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε βιαστικές ανακοινώσεις των κρατών μελών της ΕΕ για αύξηση των αμυντικών δαπανών και επανεξοπλισμό.
Η αντίσταση της κοινής γνώμης και της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την
τάση προς τη στρατιωτικοποίηση παραμένει, μέχρι στιγμής, συγκρατημένη.
Οι ευρύτερες επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων όχι μόνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης εν γένει μένει να φανούν, αν και ορισμένες τάσεις είναι ήδη
ορατές. Με όρους στρατηγικής, το ΝΑΤΟ έχει σαφώς αναβιώσει και η ηγετική θέση των ΗΠΑ έχει ενισχυθεί. Αυτό με τη σειρά του έχει ευνοήσει τα
στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ να υποτάξουν την ΕΕ στους γεωπολιτικούς τους στόχους, ιδίως όσον αφορά την ανάσχεση όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά κυρίως την αντιμετώπιση της Κίνας ως ανερχόμενου συστημικού
αντιπάλου των ΗΠΑ. Αντίθετα, από στρατηγική άποψη, η ΕΕ βρίσκεται
σε δύσκολη θέση. Κατ’ αρχάς, είναι σαφές ότι το οικονομικό και κοινωνικό κόστος του πολέμου -καθώς και της ενδεχόμενης ανοικοδόμησης της
Ουκρανίας στη συνέχεια- θα βαρύνει πρωτίστως την ΕΕ και φυσικά την
ίδια την Ουκρανία και τον εξαιρετικά ταλαιπωρημένο πληθυσμό της. Στην
6 Το Schuldenbremse (φρένο χρέους), που κατοχυρώνεται στο γερμανικό σύνταγμα,
είναι ένας δημοσιονομικός κανόνας που θεσπίστηκε το 2009 μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση και περιορίζει σημαντικά τις δημοσιονομικές εξουσίες της
κυβέρνησης. Ανεστάλη το 2020 για να καταστεί δυνατή η δυναμική αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορονοϊού. Βλ, The Economist Intelligence Unit, 1 Μαρτίου 2021, https://
country.eiu.com/article.aspx?articleid=1650762548&Country=Germany&topic=Econo
my_1 (πρόσβαση 13 Μαρτίου 2022).
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περίπτωση μιας παρατεταμένης στρατιωτικής σύγκρουσης με μια μαζικά
κατεστραμμένη Ουκρανία και μια διεθνώς απομονωμένη Ρωσία, όχι μόνο
θα είναι αδύνατη η αποκατάσταση μιας βιώσιμης τάξης ασφάλειας για την
Ευρώπη, αλλά και οι οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία και, συνεπώς, η πρόσβαση στη ρωσική αγορά, καθώς και στην τεράστια βάση φυσικών πόρων
και εμπορευμάτων της θα μειωθούν μόνιμα. Η στρατηγική οικονομική εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές, όπως οι πετρελαιοεξαγωγικές
χώρες της Μέσης Ανατολής, θα αυξηθεί, ενώ οι σχέσεις με την Κίνα ως
στρατηγικό σύμμαχο της Ρωσίας πιθανότατα θα επιδεινωθούν. Δεδομένης
της σημασίας της Κίνας τόσο ως αγοράς για τα προϊόντα της ΕΕ, όσο και ως
προμηθευτή κρίσιμων πρώτων υλών και ενός ευρέος φάσματος ενδιάμεσων
αγαθών και προϊόντων, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες για την μετάβαση στην
πράσινη ενέργεια, η νέα αυτή κατάσταση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την
επικρατούσα εξωστρέφεια της οικονομίας της ΕΕ. Παρ’ όλο που η οικονομική παγκοσμιοποίηση είχε ήδη επιβραδυνθεί πριν από την κρίση του κορονοϊού, στο εγγύς μέλλον είναι πιθανό να εμφανιστεί μια ισχυρότερη τάση προς
την οικονομική περιφερειοποίηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την
ανάσχεση της περαιτέρω κλιμάκωσης, αν όχι τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τη διαμεσολάβηση για μια βιώσιμη πολιτική λύση
τόσο για τα νόμιμα συμφέροντα της Ουκρανίας για εδαφική κυριαρχία όσο
και για τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλειά της. Μια υποστηριζόμενη από την ΕΕ πολιτική συνολικών και κλιμακούμενων κυρώσεων στη
Ρωσία και μαζικών εξοπλιστικών ενισχύσεων στις ουκρανικές στρατιωτικές
δυνάμεις είναι πιθανό να αποβεί αντιπαραγωγική, καθώς κινδυνεύει να παρατείνει και να επιδεινώσει τον πόλεμο.
Γενικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τον στρατηγικό της προσανατολισμό και να αντισταθεί στην τάση για επανεξοπλισμό και στρατιωτικοποίηση. Μια γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στο
ευρύτερο πλαίσιο ενός αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου δεν είναι ούτε
μία αναγκαία ούτε μία επιθυμητή έκβαση, αλλά εξαρτάται από τις πολιτικές
αποφάσεις που θα λάβουν οι λαοί και οι πολιτικοί τους ηγέτες. Ενάντια σε
έναν αστερισμό πολλαπλών κρίσεων και στην κλιματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η ΕΕ, και κυρίως η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της, πρέπει
να επικεντρώσει το πολιτικό και οικονομικό της κεφάλαιο στην προώθηση
της αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας και της οικοδόμησης της ειρήνης. Προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και αποτελεσματικός υποστηρικτής ενός ανανεωμένου συνεργατικού διεθνισμού, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει
το παράδειγμα και να επιταχύνει τον κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό
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της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για αρχή, αυτό θα απαιτήσει την εγκατάλειψη
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της δογμάτων των τελευταίων 30 ετών που
αποσκοπούν στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, της χρηματιστικοποίησης και του επιζήμιου εξαγωγικού μερκαντιλισμού. Αυτές οι πολιτικές
έχουν αυξήσει τις εξωτερικές ανισορροπίες και έχουν οδηγήσει τις χώρες,
ιδίως αυτές του Παγκόσμιου Νότου, να αναζητούν καταφύγιο στον φορολογικό ανταγωνισμό και στον ανταγωνισμό προσφοράς τοποθεσιών για την
εγκατάσταση νέων βιομηχανιών με τη μορφή χαμηλών μισθών και ανεκτικών περιβαλλοντικών προτύπων. Μέσω, για παράδειγμα, των εμπορικών
και επενδυτικών συμφωνιών, οι πολιτικές της ΕΕ συχνά εμπόδισαν άμεσα
την ανάπτυξη μιας περιεκτικής μορφής κράτους και οδήγησαν σε σημαντική μακροοικονομική αστάθεια. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις της πανδημίας
του κορονοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόσθετες οικονομικές και πολιτικές αστάθειες στον Παγκόσμιο Νότο.
Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι μεγάλοι γεωργικοί παραγωγοί και
εξαγωγείς. Από την έναρξη του πολέμου, οι εξαγωγές τους έχουν ουσιαστικά παγώσει και οι επιπτώσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές σε όλο τον κόσμο,
με τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται και τα αποθέματα να συρρικνώνονται.7 Ενάντια στην απειλή μιας περαιτέρω κλιμάκωσης, αυτή η απειλητική
κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ΕΕ. Για την υλοποίηση ενός
συνεργατικού διεθνισμού απαιτείται σαφής ευαισθητοποίηση μεταξύ των
πολιτικών και οικονομικών ελίτ της ΕΕ και η συνειδητοποίηση ότι οι υπαρξιακές κρίσεις και συγκρούσεις του 21ου αιώνα δεν μπορούν να επιλυθούν
με αντιπαραθέσεις και πολέμους, αλλά με την προώθηση της βιώσιμης και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Ενόψει των τεράστιων δυναμικών εξελίξεων που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα, μένει να φανεί αν η ΕΕ θα μπορέσει να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για να δώσει ώθηση στην αναγκαία διεθνή συνεργασία. Βρισκόμαστε σαφώς σε μια αποφασιστική καμπή στην ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν
τώρα θα καθορίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Οι λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις ενέχουν τον κίνδυνο ο μεταπανδημικός κόσμος να βρεθεί εντός μίας δυναμικής όπου όχι μόνο η επίτευξη
των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) μέχρι το 2030 θα είναι
αδύνατη, αλλά και όπου οι πολλαπλές κρίσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων
τα τρόφιμα, την οικολογία, τη μετανάστευση και τις κοινωνίες, θα επιδεινώνονται από αυξανόμενες στρατιωτικές απειλές. Για τους πολιτικούς ηγέτες
7
Βλ. π.χ. έκθεση του Bloomberg στη διεύθυνση https://www.bloomberg.com/news/
articles/2022-03-08/war-in-ukraine-compounds-global-food-inflation-hunger-crisis
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καθώς και για την κοινωνία των πολιτών στον 21ο αιώνα, αυτό σημαίνει ότι
ο οικολογικός και κοινωνικός ακτιβισμός πρέπει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση ενός νέου κινήματος ειρήνης.
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2. Μετάβαση σε μια μεταπανδημική οικονομία Το μακροοικονομικό πλαίσιο

Η πανδημία του Covid-19 ένα χρόνο μετά
Η πανδημία του Covid-19 καθόρισε το έτος 2021, όπως και το προηγούμενο
έτος. Ο κόσμος έχει ήδη περάσει τρία μεγάλα κύματα κορονοϊού, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι «ο κόσμος αντιμετωπίζει τον σαφή και διαρκώς
παρόντα κίνδυνο συχνότερων και πιο θανατηφόρων επιδημιών μολυσματικών ασθενειών. Η τρέχουσα πανδημία δεν ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός»
(G20:1).8 Πράγματι, μια νέα παραλλαγή, που προσδιορίστηκε ως BA.1 και
ονομάστηκε «Omicron», εμφανίστηκε προς το τέλος του 2021, ξεκινώντας
ένα νέο κύμα κρουσμάτων και θανάτων.
Από την 31η Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, έχουν
αναφερθεί παγκοσμίως 376.229.546 κρούσματα Covid-19, συμπεριλαμβανομένων 5.681.828 θανάτων.9 Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί 140.263.613
κρούσματα και 1.739.661 θάνατοι, που αντιστοιχούν σε περίπου 37% και 31%
του παγκόσμιου συνόλου αντίστοιχα. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται στην
κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ιταλία. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Γαλλία,
η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Πολωνία έχουν πληγεί περισσότερο.
Ύστερα από ένα προβληματικό ξεκίνημα, η εκστρατεία εμβολιασμού
στην ΕΕ κινήθηκε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2022, το 81,8% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ είχε λάβει δύο δόσεις
του εμβολίου. Το ποσοστό εμβολιασμού διέφερε σε ολόκληρη την ΕΕ, με τις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να έχουν σαφώς χαμηλότερα
ποσοστά, σε αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης (Πίνακας 1, Στήλη 1). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), «οι χώρες με χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού
εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο» από την επανεμφάνιση του κορονοϊού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη μετάλλαξη Omicron και οι
8 Ανεξάρτητη ομάδα υψηλού επιπέδου των G20, 2021, «A Global Deal for our Pandemic
Age», www.pandemic-financing.org
9 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων· https://www.ecdc.europa.eu/
en/geographical-distribution-2019-ncov-cases- (πρόσβαση 5/2/2022)
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υπο-μεταλλάξεις της φαίνεται να μπορούν να παρακάμπτουν ορισμένα από
τα υφιστάμενα επίπεδα ανοσίας, προκαλώντας έτσι ένα κύμα εκ νέου μολύνσεων.
Συνολικά, ενώ η άφιξη των εμβολίων έχει μειώσει τα ποσοστά θανάτου
σε όλο τον κόσμο, o Covid-19 παραμένει μια σημαντική απειλή για την κοινωνία. Δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν ανεμβολίαστοι, είτε επειδή
δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια είτε επειδή έχουν πειστεί να είναι καχύποπτοι απέναντι σε αυτά και σε άλλα εμβόλια. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου δεν είχαν καταφέρει να εμβολιάσουν
περισσότερο από το 40% του πληθυσμού τους μέχρι το τέλος του 2021.10
Επιπλέον, ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει τις κυβερνήσεις να μην άρουν τους
περιορισμούς για τον Covid-19 λόγω πολιτικής πίεσης.
Στο μακροοικονομικό πλαίσιο, η πανδημία επηρέασε τόσο την προσφορά
όσο και τη ζήτηση για δεύτερο συνεχές έτος. Ενώ οι κυβερνήσεις προσπαθούν να κρατήσουν τις οικονομίες τους όρθιες, συντελούνται βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, ίχνη των οποίων μπορούν να εντοπιστούν στις βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές τάσεις. Τέτοιες αλλαγές είναι, μεταξύ άλλων,
η μετατόπιση των εργασιακών πρακτικών και προτύπων, καθώς οι άνθρωποι
επανεκτιμούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.
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Σκανδιναβία

Νότια Ευρώπη Δυτική Ευρώπη

Ανατολική Ευρώπη

Εκτός
ΕΕ

Ζώνη του Ευρώ
ΕΕ
Φινλανδία
Δανία*
Σουηδία*
Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Ιρλανδία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Κύπρος
Ελλάδα
Ιταλία
Μάλτα
Πορτογαλία
Ισπανία
Τσεχία
Εσθονία
Λετονία
Λ ιθουανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Βουλγαρία
Κροατία
Ουγγαρία
Πολωνία
Ρουμανία
Ην. Βασίλειο
Ιαπωνία
ΗΠΑ

81.8
85.9
99.1
85.9
81.9
88.6
90.4
87.8
94.6
82.0
82.5
85.6
79.1
84.8
93.2
93.6
86.4
73.7
71.1
76.0
78.3
58.3
67.8
34.5
64.5
70.3
65.3
49.2
76.8
80.4
75.4

5.3
5.3
3.5
4.0
5.0
4.7
6.1
7.0
2.8
13.7
7.0
4.3
5.3
8.5
6.5
5.9
4.9
5.0
3.3
7.5
4.7
4.8
3.0
6.9
4.0
10.5
6.5
5.7
6.3
6.9
2.4
5.8

Πλήρως
Αλλαγή στο
εμβολιασμένο πραγματικό
ΑΕΠ %
ποσοστό % του
πληθυσμoύ (α)
Στήλη 2
Στήλη 1

Αναλογία του
Ισοζύγιο
Συνολικό χρέος σε
Ποσοστό
Πραγματική
Μεταβολή
ποσοστό % του
προϋπολογισμού
Ανεργίας %
μεταβολή Μέσου ετήσιου ανώτερου
ΑΕΠ
σε σχέση με μισθών % (β) δείκτη τιμών 20% προς το σε ποσοστό % του
ΑΕΠ
Στήλη 8
το εργατικό
Στήλη 4
καταναλωτή % κατώτερο 20%
Στήλη 5
(γ)
Στήλη 7
δυναμικό
Στήλη 3
Στήλη 6
7.0
0.4
2.6
4.99
-7.1
100.0
6.4
0.5
2.9
4.98
-6.6
92.1
7.1
0.1
2.1
3.72
-3.8
71.2
5.1
0.0
1.9
4.00
-0.9
41.0
8.2
-0.3
2.7
4.12
-0.9
37.3
4.9
-0.7
2.8
4.11
-5.9
82.9
5.7
1.5
3.2
3.65
-7.8
112.7
7.4
2.7
2.1
4.48
-8.1
114.6
3.2
0.0
3.2
6.47
-6.5
71.4
5.1
0.6
2.4
4.03
-3.2
55.6
5.0
-0.7
3.5
4.99
-0.2
25.9
3.8
0.1
2.8
4.04
-5.3
57.5
6.4
0.5
2.3
4.31
-4.9
104.1
12.7
-0.1
0.6
5.15
-9.9
202.9
9.0
-1.2
1.9
6.01
-9.4
154.4
3.4
1.3
0.7
4.69
-11.1
61.4
5.9
1.0
0.9
4.99
-4.5
128.1
13.0
-2.1
3.0
5.77
-8.1
120.6
2.1
2.5
3.3
3.34
-7.0
42.4
5.2
0.9
4.5
5.03
-3.1
18.4
7.5
3.9
3.2
6.27
-9.5
48.2
5.6
5.3
4.6
6.14
-4.1
45.3
6.4
2.1
2.8
3.03
-7.3
61.8
4.6
1.6
2.0
3.32
-7.2
77.7
4.9
7.4
2.8
8.01
-3.6
26.7
7.0
-0.1
2.7
4.61
-4.1
82.3
3.7
2.4
5.2
4.30
-7.5
79.2
2.9
2.8
5.2
4.07
-3.3
54.7
5.4
2.4
4.1
6.62
-8.0
49.3
4.9
1.1
2.4
(2017) 6.19
-10.1
(d) 109.4
2.8
1.8
-0.5
(2013) 5.33
-9.1
(d) 258.9
3.9
-0.2
4.3
(2018) 9.02
-11.4
(d) 152.7

Πίνακας 1: Οικονομικοί δείκτες της ΕΕ, 2021
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Πηγή Πίνακα 1 - Φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2021: Στήλες 3, 4, 7, 8· Χειμερινές προβλέψεις της Ε.Ε. για το 2022: Στήλες 2, 5.
(α) Σωρευτική απορρόφηση πρώτης δόσης (χωρίς αναμνηστική δόση εμβολίου) μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω στις 4/2/2022 (πρόσβαση 6/2/2022) διαθέσιμο από τις ιστοσελίδες https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.
html#summary-tab και https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
(β) Πραγματική αποζημίωση των εργαζομένων κατά κεφαλήν
(γ) Αναλογία του συνολικού εισοδήματος που λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα προς το εισόδημα που λαμβάνει το 20% με το χαμηλότερο, όπου το εισόδημα είναι «ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα». Πηγές - EUROSTAT, Ανισότητα της κατανομής του εισοδήματος (TESPM151)· χώρες εκτός ΕΕ: (2022) Income Share Held by the
Highest and Lowest 20% https://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.FRST.20,
(δ) Πηγή για τις χώρες εκτός ΕΕ Παγκόσμια Τράπεζα (2022) Τριμηνιαίο χρέος του δημόσιου τομέα (QPSD) https://databank.worldbank.org/embed-int/T1-Gross-General-Gov-GDPpercent/id/be9dfffc

Μακροοικονομικές τάσεις
Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία
πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν και ανάμεσα στις άμεσες επιπτώσεις της εισβολής ήταν οι κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές της
ενέργειας και οι απώλειες στο χρηματιστήριο, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την οικονομία της ΕΕ μένει να αξιολογηθούν.
Ο παραπάνω πίνακας (1) παρουσιάζει επιλεγμένες μακροοικονομικές
εξελίξεις των τελών του 2021.11 Κατά την αξιολόγησή τους, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ύφεση που γνώρισε η οικονομία το 2020, καθώς και οι
προηγούμενοι ρυθμοί απόδοσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την
Ιαπωνία. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ
και ιδίως της ευρωζώνης ήταν 2% ή και ελαφρώς μικρότερος στις αρχές και
στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση και την κρίση του ευρώ, έπεσε κάτω από το 1% κατά μέσο όρο, ενώ
ορισμένα κράτη μέλη δεν παρουσίασαν καθόλου ανάπτυξη ή ακόμη και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ. Έτσι, η χαμηλή ανάπτυξη φαίνεται
να ενδημεί κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πανδημία έπληξε την ευρωπαϊκή οικονομία, εξαφα11 Η πηγή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετική πηγή. Τα
στοιχεία για το 2021 βασίζονται σε προβλέψεις.
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νίζοντας το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, της αδύναμης ανάκαμψης
που είχε ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 2010.
Το 2021, το μακροοικονομικό πλαίσιο βελτιώθηκε με όλα τα κράτη μέλη
να επιστρέφουν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (Πίνακας 1 Στ. 2)· η θετική
πορεία αναμένεται να συνεχιστεί το 2022, αν και με χαμηλότερο ρυθμό.12 Ο
πόλεμος στην Ουκρανία πρόκειται να επιβραδύνει περαιτέρω την ανάπτυξη
της ΕΕ το 2022. Για παράδειγμα, η ΕΚΤ μείωσε την πρόβλεψή της για την
ανάπτυξη από 4,2% σε 3,7%.
Από την άλλη πλευρά, η πανδημία έπληξε διαφορετικές περιοχές και τομείς με διαφορετική ένταση, δημιουργώντας ή εντείνοντας διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, οι τομείς που βασίζονται στην προσωπική
επαφή, όπως το λιανικό εμπόριο και ο τουρισμός, επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλους, ενώ οι περιφέρειες που εξαρτώνται από αυτούς τους τομείς
επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά, επιδεινώνοντας ένα ήδη ανησυχητικό ρεκόρ
ανισοτήτων στην ΕΕ (Πίνακας 1, Στήλη 6).
Η απασχόληση συνήθως υστερεί σε σχέση με την εξέλιξη της παραγωγής. Μέχρι το 2016 το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ βρισκόταν
πάνω από το επίπεδο του 2008, ενώ το 2017 και το 2018 αυξήθηκε κατά
1,1% ετησίως. Το 2019 καταγράφηκε μικρότερη αύξηση (0,7%) λόγω της
επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, ενώ το σοκ του 2020 εξακολουθεί να
επηρεάζει τις σχέσεις απασχόλησης. Στο τέλος του 2021, η ανεργία στην ΕΕ
επανήλθε στο προ της πανδημίας επίπεδο του 6,4% και στο 7% στην Ευρωζώνη (Πίνακας 1, Στήλη 3). Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η «μεγάλη παραίτηση», δηλαδή το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν ήταν πρόθυμοι να
επιστρέψουν στις παλιές τους θέσεις εργασίας, αναζητώντας μια νέα ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μετά την εμπειρία της
πανδημίας. Επιπλέον, η ανεργία ήταν σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα
(12,7%) και την Ισπανία (13%).13 Ακόμη, η ανεργία των νέων εργαζομένων
(κάτω των 25 ετών) παραμένει σχετικά υψηλή (15%) και έφτασε σε μοναδικά
υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα (30,5%) και στην Ισπανία (30,6%). Και οι δύο
αυτές χώρες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς που επλήγησαν σοβαρά
από την πανδημία.
Το παραγωγικό υπόδειγμα της ΕΕ είναι συνυφασμένο με την περιορισμένη αύξηση των πραγματικών μισθών, η οποία παρατηρείται καθ’ όλη τη
διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, ενώ δεν είναι ασυνήθιστο να παρατηρούνται αρνητικοί ρυθμοί ετήσιας μεταβολής. Το 2021, οι πραγματικοί
12

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φθινόπωρο 2021: Προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία

13 Eurostat, Euro Indicators, Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ στο 7% τον Δεκέμβριο του
2021, 16/2022, 1 Φεβρουαρίου
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μισθοί αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 0,4% στην Ευρωζώνη και κατά 0,5%
στην ΕΕ, ενώ σε επτά κράτη μέλη αυξήθηκαν λιγότερο από το μέσο όρο και
σε επτά ακόμη στην πραγματικότητα μειώθηκαν (Πίνακας 1, Στήλη 4).
Το καθεστώς που ακολούθησε η μακροοικονομική πολιτική της ΕΕ στο
παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο χαμηλές αυξήσεις μισθών αλλά και
χαμηλό πληθωρισμό (Πίνακας 1, Στήλη 5). Κατά τη μετάβαση στη μεταπανδημική οικονομία, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των βασικών
εμπορευμάτων, οι δυσχέρειες στον εφοδιασμό λόγω των ελλείψεων σε εξαρτήματα και πρώτες ύλες, καθώς και οι περιορισμοί της παραγωγικής ικανότητας ωθούν τις τιμές προς τα πάνω. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμενόταν να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2% το 2021 στην ΕΕ για πρώτη
φορά ύστερα από μια δεκαετία, αλλά είχε ήδη φθάσει το 5,3% σε ετήσια
βάση τον Δεκέμβριο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επιτείνει την αύξηση
του πληθωρισμού. Η ΕΚΤ αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό
από 3,2% σε 5,1% για το 2022. Το κατά πόσον η αύξηση του πληθωρισμού
είναι παροδικό φαινόμενο ή μια μετατόπιση μεγαλύτερης διάρκειας είναι
προς το παρόν αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ εκείνων που πιέζουν
για αυστηροποίηση της πολιτικής της ΕΕ και εκείνων που είναι επιφυλακτικοί. Ο φόβος ότι πρόκειται να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος αυξήσεων μισθών και τιμών, ο οποίος θα διαμορφώσει αναλόγως τις προσδοκίες
και θα οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις είναι αβάσιμος, λόγω της συγκρατημένης ανοδικής μεταβολής των μισθών. Επιπλέον, η επιδίωξη μιας
πολιτικής χαμηλού πληθωρισμού ενέχει τον κίνδυνο να διακόψει απότομα
την ανάκαμψη, όπως συνέβη στο παρελθόν και ιδίως μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση.
Ο συνδυασμός των χαμηλών μισθολογικών αυξήσεων και των τάσεων
της απασχόλησης μειώνει το εισόδημα των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να
προκαλούνται σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες. Το 2020, το εισόδημα του πλουσιότερου πεμπτημορίου (20%) του πληθυσμού ήταν πενταπλάσιο από το εισόδημα που λάμβανε το φτωχότερο πεμπτημόριο στην ΕΕ κατά
μέσο όρο (Πίνακας 1, Στήλη 6). Η αναλογία αυτή ήταν ακόμη μεγαλύτερη
σε εννέα κράτη μέλη. Επιπλέον, πέρα από το ότι είναι ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο, η εισοδηματική ανισότητα επηρεάζει και τις μακροοικονομικές προοπτικές των κρατών μελών της ΕΕ μέσω των καταναλωτικών και
αποταμιευτικών τάσεων των νοικοκυριών.
Δεδομένης της έντασης της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών
επιπτώσεων που ακολούθησαν τα lockdown και τους άλλους περιορισμούς
που επέβαλαν οι κυβερνήσεις, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε
σημαντικά. Μετά την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμ-
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φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το θεσμοθετημένο δημοσιονομικό
έλλειμμα του 3% του ΑΕΠ ξεπεράστηκε από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Δανία και το Λουξεμβούργο (Πίνακας 1, Στήλη 7). Το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε επίσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και μάλιστα το όριο του 60%
του ΑΕΠ ξεπεράστηκε από τα περισσότερα από αυτά (Πίνακας 1, Στήλη 8).
Συνολικά, το έτος 2021 σηματοδότησε μια στροφή από την ύφεση στην
οποία η πανδημία είχε βυθίσει την οικονομία της ΕΕ. Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει ασθενής, αλλά και άνιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ,
όχι μόνο λόγω των προϋπαρχουσών διαρθρωτικών διαφορών τους, αλλά και
λόγω των διαφορετικών μέτρων ανάσχεσης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις
και του χρόνου και της έκτασης των μέτρων πολιτικής στήριξης. Επιπλέον,
η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη ενόψει των πολλαπλών κινδύνων που
ελλοχεύουν, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών του εφοδιασμού, της
αύξησης των τιμών της ενέργειας, του υπερβολικά εκτεταμένου χρηματοπιστωτικού τομέα, των κλιματικών σοκ, των εμπορικών εντάσεων και, φυσικά, της αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19.
Οι κίνδυνοι αυτοί ενισχύονται τώρα σημαντικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, η εμπιστοσύνη των
πολιτών στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει μειωθεί σημαντικά
θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.14 Ακόμα και το ΔΝΤ ανησυχεί
για την «πολιτική πίεση, που πυροδοτείται από την κληρονομιά της πανδημίας» (ΔΝΤ:5).15 Η υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης και των συναφών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεών της απαιτεί επομένως πάνω απ’ όλα
μια ολιστική προσέγγιση για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας
στο σύνολό της. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο, δεδομένης της πολιτικής
αστάθειας που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Πολιτικές Απαντήσεις
Το σοκ της πανδημίας αποκάλυψε πολλές διαρθρωτικές αδυναμίες στην ΕΕ,
όπως ανεπαρκή συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, κενά στα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας, αδύναμα συστήματα δημόσιας διοίκησης, έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακής πρόσβασης και υποδομών και χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας· όλοι αυτοί οι παράγοντες ενίσχυσαν τη δυναμική
της ανισότητας και την υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας. Πρέπει
14 Eurofound, 2021, «Living, working and Covid-19 (Update April 2021): Mental health
and trust decline across EU as pandemic enters another year»
15

IMF, 2021, Regional Economic Outlook, Europe, Οκτώβριος
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να εξεταστούν οι πολιτικές απαντήσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ΕΕ.
Το 2021, οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές ήταν αυτές που παρείχαν
το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων στήριξης. Συγκεκριμένα, η συνολική δημοσιονομική αντίδραση των κρατών μελών της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένων
των αυτόματων σταθεροποιητών- εκτιμάται σε περίπου 19% του ΑΕΠ κατά
την περίοδο 2020-2022.16 Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ παρείχαν στήριξη
ρευστότητας ύψους σχεδόν 20% του ΑΕΠ κυρίως με τη μορφή δημόσιων
εγγυήσεων και φορολογικών αναβολών.
Σε επίπεδο ΕΕ, μετά την προσωρινή αναστολή του ΣΣΑ, αποφασίστηκε
το λεγόμενο σχέδιο «Επόμενη γενιά της ΕΕ» (Next Generation EU ή NGEU)
ύστερα από χρονοβόρες διαπραγματεύσεις, οι οποίες διήρκεσαν το μεγαλύτερο μέρος του 2020. Πρόκειται για 750 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές 2018),
ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, το οποίο θα δοθεί
με δανεισμό στην αγορά ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό της ΕΕ. Είναι μικρής διάρκειας, καθώς οι νομικές δεσμεύσεις στο
πλαίσιο του NGEU πρέπει να έχουν αναληφθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του
2023 και οι σχετικές πληρωμές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2026.
Στο επίκεντρο του NGEU βρίσκεται ο «Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» (Recovery Resilience Fund ή RRF), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
τον Φεβρουάριο του 2021. Το σχετικό ποσό ανέρχεται στα 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές 2018), τα οποία θα κινητοποιηθούν μέσω δανείων (53,5%)
και επιχορηγήσεων (46,5%).17 Για να συμπεριληφθούν, τα κράτη μέλη πρέπει
να υποβάλουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης για τα έτη 2021-2023, τα οποία θα
περιλαμβάνουν τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εισάγοντας έτσι όρους και προϋποθέσεις στην προσπάθεια
ανάκαμψης. Επιπλέον, τα εν λόγω σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους
στόχους του RRF για 37% των δαπανών σε επενδύσεις σχετικές με το κλίμα
και 20% σε επενδύσεις ψηφιακής μετάδοσης.
Συνολικά, η δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί απάντηση της ΕΕ
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει εκθέσει πολιτικά το δόγμα TINA -There is No Alternative- των τελευταίων δεκαετιών, ως ένα νεοφιλελεύθερο κατασκεύασμα με ολέθριες συνέπειες για το μεγαλύτερο μέρος
16

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021, Η οικονομία της ΕΕ μετά τον Covid-19: 10 Οκτωβρίου.

17 Τα υπόλοιπα 77,5 δισ. ευρώ κατανέμονται μεταξύ ορισμένων επιμέρους προγραμμάτων,
και συγκεκριμένα: ReactEU (47,5 δισ. ευρώ), Horizon Europe (5 δισ. ευρώ), InvestEU (5,5
δισ. ευρώ), Rural Development (7,5 δισ. ευρώ), Just Transition Fund (10 δισ. ευρώ) και
RescEU (1,9 δισ. ευρώ).
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του πληθυσμού· κατά συνέπεια, το δόγμα TINA έχει παραμεριστεί υπό την
πίεση της πανδημίας.
Ειδικότερα, το σχέδιο του NGEU σηματοδοτεί δύο αποκλίσεις από τις
προηγούμενες καθιερωμένες πρακτικές. Δηλαδή, την παροχή επιχορηγήσεων σε κράτη μέλη που έχουν ανάγκη και τον δανεισμό από την κεφαλαιαγορά. Παρ’ όλο που η μικρή κλίμακα, η περιορισμένη διάρκεια του NGEU και
του RRF μαζί με τους όρους που ενυπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελούν σοβαρούς περιορισμούς, οι ποιοτικές αλλαγές που εισήχθησαν υπό
την πίεση της πανδημικής κρίσης ανοίγουν χώρο για δημόσιο διάλογο πάνω
σε θέματα που τα κοινωνικά κινήματα, τα συνδικάτα και πρωτοβουλίες όπως
η ομάδα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική
Πολιτική στην Ευρώπη υποστηρίζουν εδώ και καιρό. Τέτοια ζητήματα είναι
η ανάγκη αύξησης του μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, η σημασία
των μεταβιβαστικών πληρωμών, η έκδοση «ασφαλών» περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ομόλογα της ΕΕ, τα οποία χαίρουν αξιολόγησης τριπλού Α.
Σε επίπεδο ΕΕ, η νομισματική πολιτική παρέμεινε διευκολυντική καθ’
όλη τη διάρκεια του 2021. Κατά τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, η ΕΚΤ
επιβεβαίωσε την απόφασή της να συνεχίσει να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού λόγω
της Πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme ή PEPP) με
συνολικό κονδύλιο 1.850 δισεκ. ευρώ έως «τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου
2022 και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου κρίνει ότι η φάση της κρίσης του
κορονοϊού έχει λήξει».18 Περαιτέρω, τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν αμετάβλητα,19 ενώ οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγοράς Στοιχείων (Asset Purchase Programme) συνεχίζονται με μηνιαίο
ρυθμό 20 δισ. ευρώ. Αυτές, θα διαρκέσουν «για όσο χρονικό διάστημα είναι
απαραίτητο για την ενίσχυση της διευκολυντικής επίδρασης της πολιτικής
των επιτοκίων» (ΕΚΤ, ό.π.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα η ΕΚΤ διέφερε από άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η
Τράπεζα της Αγγλίας, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσφατη αύξηση
του πληθωρισμού με σύσφιξη της πολιτικής τους.20 Το γεγονός αυτό έχει
18

ΕΚΤ, 2021, Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, Δελτίο Τύπου, 28 Οκτωβρίου

19 Στο 0% για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, στο 0,25% για τη διευκόλυνση
οριακής χρηματοδότησης και στο -0,50% για τη διευκόλυνση των καταθέσεων.
20 Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το κύριο επιτόκιο της εφαρμοσμένης πολιτικής της
στο 0,5% στις 3/2/2022, λιγότερο από δύο μήνες μετά την αύξησή του στο 0,25%, ενώ οι
επενδυτές εκτιμούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα προβεί σε πέντε αυξήσεις επιτοκίων
το 2022.
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οδηγήσει στο ξέσπασμα μίας διαμάχης μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν
ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιστρέψει τη διευκολυντική της στάση, καθώς ο
πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από τον στόχο της Τράπεζας
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο, και εκείνων που
τάσσονται κατά της πρόωρης σύσφιξης της πολιτικής της. Ωστόσο, αυτό που
κρύβει αυτός ο, ουσιαστικά θεατρικός, λόγος είναι η αυξανόμενη αδυναμία
της ΕΚΤ και άλλων κεντρικών τραπεζικών ιδρυμάτων να αποκαταστήσουν
έναν βαθμό ισορροπίας στις μακρο-πολιτικές στρατηγικές τους. Αυτό καταδεικνύεται, από το ιστορικά πρωτοφανές μοτίβο της επίπεδης σταθεροποίησης των επιτοκίων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, που παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα.21

Διάγραμμα 1:Βασικό επιτόκιο ΕΚΤ/Ευρωζώνη, 2000-2022

Πηγή www.cbrates.com
Εξίσου δραματική ήταν η επιτάχυνση των αγορών περιουσιακών στοιχείων
από την ΕΚΤ και ο σχεδόν εξαπλασιασμός του ισολογισμού της (2007: 1,5
τρισεκατομμύρια ευρώ· 2022: 8,6 τρισεκατομμύρια ευρώ). Παρά την εξαιρετική διάρκεια αυτής της «διευκολυντικής» στάσης επί 12 χρόνια, η ΕΚΤ
απέτυχε στην προσπάθειά της να αναθερμάνει την οικονομία, με μέση ανά21 Leaman, J. 2021, «Central Bankism: fashionable but destructive», Στρογγυλή Τράπεζα:
Just Money, 26 Φεβρουαρίου, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://justmoney.org/the-hegemonyof-central-bankism-and-authoritarian-neoliberalism-as-obstacles-to-human-progress-andsurvival/.

27

πτυξη στην Ευρωζώνη μόλις 1,9% μεταξύ 2010 και 2019 ή 0,7% αν συμπεριλάβει κανείς την μεγάλη ύφεση του 2020. Ενώ οι πραγματικές επενδύσεις
δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2007, η απελευθέρωση τρισεκατομμυρίων ευρώ στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές
έχει οδηγήσει σε μια λανθασμένη και επιζήμια κατανομή κεφαλαίων, εντείνοντας τις οικονομικές ανισότητες και αυξάνοντας τις δυσκολίες που πρέπει
να αντιμετωπίσουν οι δημόσιες αρχές για να ανταποκριθούν στις σημερινές
επείγουσες προκλήσεις: την εξασφάλιση του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού που στηρίζεται από την ομάδα EuroMemo και που παρουσιάζεται ως βασική φιλοδοξία της ίδιας της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας.22
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις
10/3/2022, επικράτησε η «επιθετική» προσέγγιση, καθώς η κατεύθυνση της
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ άλλαξε πορεία. Ο φόβος του πληθωρισμού
κυριάρχησε, επικρατώντας έναντι άλλων ανησυχιών, όπως ο πόλεμος, η
αβεβαιότητα και η ανάγκη για ανάπτυξη. Έτσι, μέχρι τον Ιούνιο του 2022,
το Πρόγραμμα Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού λόγω της Πανδημίας, καθώς
και οι ειδικές πράξεις αναχρηματοδότησης θα τερματιστούν. Από την άλλη,
τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν αμετάβλητα.23
Συνολικά, τόσο στον δημοσιονομικό όσο και στον νομισματικό τομέα, η
πολιτική της ΕΕ ανταποκρίθηκε στην κρίση αποκλίνοντας από τα συνήθη
θεσμικά της δόγματα, έστω και προσωρινά, αν και σε περιορισμένο βαθμό
και υπό όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν την επιστροφή των κυρίως νεοφιλελεύθερων ιδεών, πολιτικών και πρακτικών του παρελθόντος.
Η ανάγκη για αλλαγή υποδείγματος
Τον Φεβρουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και στις εκτεταμένες αναθεωρήσεις
του μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση του ευρώ. Λόγω της
πανδημίας, η διαδικασία πάγωσε μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, οπότε και
ξεκίνησε εκ νέου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στόχος της αναθεώρησης είναι
να απλοποιηθούν οι κανόνες και να καταστούν πιο κατανοητοί και διαφα22

Leaman, J., 2021 (ό.π.)

23 Συνδυασμένες αποφάσεις και δήλωση νομισματικής πολιτικής, 10 Μαρτίου 2022https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/shared/pdf/ecb.ds220310~c4c5a52570.en.pdf
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νείς, καθώς και να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να ενισχυθεί η υιοθέτησή
τους από τα κράτη μέλη και η καλύτερη εφαρμογή τους.
Πράγματι, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είχε χαρακτηριστεί
«ανόητο» από τον Ρομάνο Πρόντι, τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, ήδη
από το 2002, ενώ επεισόδια όπως η κοινή απόφαση του 2002/3 με τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία απλώς αγνόησε το Σύμφωνο, ή
οι αποφάσεις του 2016 για μηδενικά πρόστιμα για την Πορτογαλία και την
Ισπανία κατέδειξαν εμφατικά την αναποτελεσματικότητά του. Τέλος, η πανδημία κατέστησε σαφές ότι σε μία κρίσιμη στιγμή, το Σύμφωνο είναι άνευ
σημασίας. Όσο κατανοητή και αν είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής να
επανεξετάσει την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, απλώς επιδιώκει
να βελτιώσει το υφιστάμενο μοντέλο, το οποίο επικρατεί για περισσότερα
από 20 χρόνια και το οποίο έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό άτοπο. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή υποδείγματος, αναγνωρίζοντας το
γεγονός ότι τα κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι οι λύσεις που βασίζονται στην αγορά
κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.
Ένα τέτοιο, νέο υπόδειγμα, θα πρέπει να υιοθετεί εξίσου την οικονομική
και την κοινωνικο-οικολογική προοπτική, αντί της σημερινής κυριαρχίας
των οικονομικών θεωρήσεων έναντι όλων των άλλων τομέων.24 Περαιτέρω,
θα πρέπει να συνδυάζει τις εκτιμήσεις περί δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ένα ενιαίο πλαίσιο, σε αντίθεση με τον επί του παρόντος
θεσμικά καθιερωμένο διαχωρισμό των δύο αυτών τομέων στην ΕΕ. Γενικά,
απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, η σημασία της οποίας κατέστη απολύτως σαφής από την κρίση του Covid-19 και τις επιπτώσεις της σε όλους τους
τομείς. Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στην αναζωογόνηση του
οικονομικού ρόλου του κράτους, επιτρέποντας την επιδίωξη οικονομικών
και κοινωνικο-οικολογικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες γενικές
κατευθύνσεις τις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνει και προς τις οποίες θα
πρέπει να κινηθεί το προτεινόμενο υπόδειγμα οικονομικής διακυβέρνησης
της ΕΕ είναι οι εξής:
▪ Ενσωμάτωση του κοινωνικού στο οικονομικό – Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων και το σχέδιο δράσης του, που εγκρίθηκε με
24
Στον ακαδημαϊκό τομέα, επίσης, πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά όσον
αφορά το συνδυασμό της μακροοικονομικής ανάλυσης και του κοινωνικο-οικολογικού
μετασχηματισμού, έτσι ώστε τα δύο να μπορούν να συνδυαστούν σε μια ενιαία προσέγγιση.
Η μακροοικονομική εστίαση στην ανάπτυξη τείνει να αγνοεί τις αρνητικές εξωτερικές
επιδράσεις, ενώ η αποκλειστική εστίαση στις κοινωνικο-οικολογικές εξελίξεις μπορεί να
παράγει ακούσια, ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
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την διακήρυξη του Πόρτο στις 7 Μαΐου 2021, θα πρέπει να ενσωματωθούν
στην αρχιτεκτονική της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Ακόμη, αυτό
θα πρέπει να βασίζεται στην πλήρη απασχόληση με θέσεις εργασίας υψηλής
ποιότητας και στη δίκαιη μετάβαση σε μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά
βιώσιμη οικονομία, ενώ θα πρέπει να υιοθετηθούν δείκτες εκτός του ΑΕΠ
για τη μέτρηση της ευημερίας των κοινωνιών. Πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη μέλη.
▪ Αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών – Έπειτα από χρόνια δημοσιονομικών περιορισμών, οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί, καθώς
και συρρικνωθεί σε μέγεθος. Πρέπει να εμπεδωθούν τα διδάγματα που προκύπτουν από την πανδημία και να ενισχυθεί εκ νέου ο ρόλος των δημόσιων
υπηρεσιών, συνδέοντάς τες με τις ανάγκες της κοινωνίας.
▪ Η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συντονιστούν
έτσι ώστε το χρήμα και οι πιστώσεις να ενσωματωθούν εκ νέου στις στοχεύσεις της δημόσιας πολιτικής. Αυτό ισχύει ειδικότερα στις σημερινές προκλήσεις που αφορούν το κλίμα και την υγεία και στην ανάγκη για σημαντικά
αυξημένες δημόσιες επενδύσεις. Συνεπώς, ένα συντονισμένο σύστημα χορήγησης πιστώσεων και χρηματοδότησης του προϋπολογισμού είναι αναγκαίο, το οποίο θα περιλαμβάνει την έκδοση ομολόγων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για λογαριασμό της ΕΕ. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η προσπάθεια ανασυγκρότησης πολλών μεταπολεμικών προηγμένων οικονομιών βασίστηκε σε ένα τέτοιο μοντέλο διακυβέρνησης.25
▪ Η νέα αρχιτεκτονική της διακυβέρνησης πρέπει να γίνει πιο δίκαιη και βιώσιμη. Οι δυσκολίες της ΕΕ να επιτύχει μια κοινή προσέγγιση στη φορολογία παραμένουν ένα κρίσιμο εμπόδιο για τη δημιουργία ισχυρών θεμελίων.
Ενώ η ΕΕ έχει αποδεχθεί τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για ελάχιστο συντελεστή
15% στον εταιρικό φόρο, δεν έχει κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει τις
ευρέως διαδεδομένες πρακτικές φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Η συμφωνία του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων
(ECOFIN), στις 5 Οκτωβρίου 2021, για τη μείωση του αριθμού των «φορολογικών παραδείσων» που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα σε μόλις
εννέα, έρχεται σε τραγική αντίθεση με τα στοιχεία των Pandora Papers26 που
δημοσιεύθηκαν λίγο πριν τη συνεδρίαση.
25 Braun, B, Gabor, D και B. Lemoine, 2020, «Enlarging the ECB mandate for the common
good and the planet», Social Europe, 8 Ιουνίου.
26 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/. Βλ. επίσης προηγούμενες αποκαλύψεις του ICIJ στα Panama Papers, Paradise Papers και Lux-Leaks.
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▪ Το δημόσιο χρέος που συσσωρεύτηκε ως απάντηση στην κρίση του
Covid-19 πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένες από
τις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και
η Γαλλία, αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις χρέους, όπως και χώρες που
εισήλθαν στην κρίση με ήδη υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα. Σε κάθε
περίπτωση, ο κίνδυνος πρόκλησης πανικού στην αγορά ομολόγων δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Για να αποτρέψει έναν τέτοιο κίνδυνο, η ΕΚΤ πρέπει να
αγοράζει κρατικά ομόλογα στις πρωτογενείς αγορές. Με τον τρόπο αυτό,
αποτρέπεται η απειλή του πανικού των ομολογιούχων, ενώ έτσι αποτρέπεται
η δημιουργία μιας διαρκούς κληρονομιάς μη βιώσιμων επιπέδων δημόσιου
χρέους.27
▪ Ολόκληρη η διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών της
ΕΕ πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να
συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό
των μακροοικονομικών στόχων και πολιτικών, να επιβλέπει την εφαρμογή
τους και να καθιστά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ υπόλογες για τα
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ο ρόλος των κοινωνικών φορέων και
των κοινωνικών εταίρων πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο νέο υπόδειγμα.
Οι παραπάνω προτάσεις σκιαγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός
εναλλακτικού υποδείγματος· πρόκειται για μία ενδεικτική και όχι εξαντλητική λίστα προτάσεων. Είναι αναμενόμενο να προκύψουν ισχυρές αντιδράσεις από τα κατεστημένα συμφέροντα του σημερινού συστήματος σε τέτοιου
είδους αιτήματα. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να ενθαρρυνθεί και
να διευρυνθεί ο δημόσιος διάλογος ώστε να συμπεριληφθούν εναλλακτικές
ιδέες και προτάσεις και να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι
κοινωνικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων, των κοινωνικών
κινημάτων και πρωτοβουλιών όπως η ομάδα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη. Η κρίση του
Covid-19 αποτελεί μια ευκαιρία όχι μόνο για να «δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο», αλλά και για να «δημιουργήσουμε με διαφορετικό τρόπο» σε σχέση με τις πολιτικές και τις πρακτικές του παρελθόντος.

27 De Grauwe, P, «The need for monetary financing of corona budget deficits», LSE
Forum; http://eprints.lese.ac.uk/105098
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3. Κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης

Επισκόπηση του αντίκτυπου της πανδημικής κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνία
Η κρίση του Covid-19 είχε, μέχρι στιγμής, εντελώς διαφορετικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και τους εργαζόμενούς τους σε σύγκριση με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Κατά τη διάρκεια της
τελευταίας, δηλαδή μεταξύ 2008 και 2013, το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 1,2%
και η απασχόληση κατά 3,3% στην ΕΕ. Η πτώση του ΑΕΠ κατά 5,9% και η
μείωση της απασχόλησης κατά 1,4% το 2020 υποδηλώνουν πολύ μικρότερη
επίδραση της κρίσης του κορονοϊού στον τομέα της απασχόλησης, η οποία
μπορεί να αποδοθεί στην κρατική παρέμβαση. Οι συμβολή των μηχανισμών
προσαρμογής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνίσταντο κυρίως σε προσωρινές διαθεσιμότητες ή σε μειωμένα ωράρια εργασίας και όχι σε απολύσεις,
επειδή οι κυβερνήσεις επιδοτούσαν σε μεγάλο βαθμό τη μαζική χρήση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας.
Η μείωση των πραγματικών ωρών εργασίας ήταν τεράστια, ιδίως κατά
τη διάρκεια του πρώτου lockdown, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης των προγραμμάτων διαθεσιμότητας και βραχυχρόνιας εργασίας. Αυτά, κάλυπταν
το 18,4% του συνόλου των εργαζομένων της ΕΕ κατά την κορύφωση του
πρώτου κύματος της πανδημίας.28 Τα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας και η αύξηση του εργασιακά ανενεργού πληθυσμού λόγω της απροθυμίας των ανέργων να αναζητήσουν εργασία κατά τη διάρκεια των μηνών
του lockdown, εξηγούν από κοινού τη μάλλον μικρή και προσωρινή αύξηση
του ποσοστού ανεργίας. Το τελευταίο ανέβηκε στο 7,8% τον Αύγουστο του
2020, από 6,7% τον Δεκέμβριο του 2019, όμως έκτοτε ξεκίνησε πτωτική
τάση, φτάνοντας στο 6,2% τον Ιανουάριο του 2021. Το ποσοστό ανεργίας
των νέων σημείωσε σημαντικότερη άνοδο, από 15,2% τον Δεκέμβριο του
2019 σε 19% τον Αύγουστο του 2020, καθώς οι νέοι επλήγησαν δυσανάλογα
από την πανδημική κρίση. Πολλοί από αυτούς εργάζονταν με επισφαλείς
συμβάσεις, σε τομείς που επλήγησαν σκληρά και συνεπώς έχασαν τη δου28 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), Εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στους μισθούς.
Ετήσια επισκόπηση 2020, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Πίνακας 3.1, σ. 82. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=791&furtherNews
=yes&newsId=9873.
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λειά τους, ενώ όσοι ολοκλήρωναν την εκπαίδευσή τους πάλευαν μάταια να
βρουν δουλειά σε ένα πλαίσιο περιορισμένων θέσεων εργασίας. Τον Ιανουάριο του 2022, το ποσοστό ανεργίας των νέων είχε μειωθεί στο 14%, κάτω
από το προ πανδημίας επίπεδο. Οι γυναίκες υπήρξαν επίσης μεταξύ των
μεγαλύτερων θυμάτων της κρίσης του Covid-19, αφού ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του πρόσθετου βάρους της απλήρωτης εργασίας και υπέστησαν
αυξημένες συγκρούσεις μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής και κινδύνους για την υγεία τους κατά τη διάρκεια των lockdown, ως
τηλε-εργαζόμενες ή ως «απαραίτητες» εργαζόμενες. Ωστόσο, σε αντίθεση
με τις προβλέψεις, η γυναικεία απασχόληση στην ΕΕ στο σύνολό της μειώθηκε λιγότερο από την ανδρική απασχόληση το 2020 και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 και αυξήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης
των οικονομιών το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021.
Οι μειωμένες ώρες εργασίας έχουν επιφέρει μικρότερες ή μεγαλύτερες
απώλειες εισοδήματος για τους μισθωτούς στα κράτη μέλη της ΕΕ, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την κλίμακα του εκάστοτε υιοθετημένου
συστήματος αντιστάθμισης μισθών. Η Eurostat έχει εκτιμήσει την απώλεια
του διάμεσου εισοδήματος από την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ σε -7,2%
το 2020,29 με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών και άνισες επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, δηλαδή στους νέους, στους μετανάστες, στους εργαζόμενους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, στους μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους, στους προσωρινά απασχολούμενους,
στους εργαζόμενους σε μερική απασχόληση, στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και στους άτυπους εργαζόμενους. Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο
φτωχοποίησης, πέραν των προγραμμάτων διατήρησης της απασχόλησης, οι
περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν παράσχει εισοδηματική στήριξη στους
αυτοαπασχολούμενους και τους άτυπους εργαζόμενους και έχουν διευρύνει
τα επιδόματα ανεργίας. Σε επίπεδο ΕΕ, το 2020, τα συστήματα διατήρησης
απασχόλησης και οι φορολογικές μειώσεις αντιστάθμισαν το 70-85% των
απωλειών του εισοδήματος από την απασχόληση σε όλα τα εισοδηματικά
πεμπτημόρια30 ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ κατάφεραν να θωρακίσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες. Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα για το
σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκε ελαφρώς (+0,7%), περισσότερο στα χαμηλότερα πεμπτημόρια εισοδήματος, περιορίζοντας έτσι την εισοδηματική
29 Eurostat (2021), Early estimates of income inequalities during the 2020 pandemic,
Statistics
Explained
27-9-2021.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
i ndex.php?t itle =Ea rly _e st i mat e s _of _ i ncome _ i nequ al it ie s _ du r i ng _t he _ 2020_
pandemic&oldid=532435#Key_findings
30

Ό.π.
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ανισότητα· ταυτόχρονα, το ποσοστό αυτών που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο
της φτώχειας παρέμεινε σταθερό, αν και με μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ
των χωρών.31 Όσον αφορά το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, στα μισά περίπου κράτη μέλη εκτιμήθηκε αύξηση για το 2020 και μεγάλες μειώσεις στην
Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, ενώ για τα υπόλοιπα κράτη
μέλη εκτιμήθηκε ότι το διάμεσο εισόδημα θα παραμείνει σταθερό σε σχέση
με το 2019.32
Οι εργασιακές σχέσεις δεινοπάθησαν στο πλαίσιο εκτάκτου ανάγκης
των lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
Covid-19. Η περιθωριοποίηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του
κοινωνικού διαλόγου, η αναστολή των εργασιακών δικαιωμάτων για τους
εργαζόμενους που συνέχισαν να εργάζονται σε χώρους εργασίας που παρέμειναν ανοιχτοί, η αυξημένη εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια των εργαζομένων και των νοικοκυριών, ιδίως των πιο ευάλωτων, μείωσαν τη δύναμη των εργαζομένων και των συνδικάτων να αποτρέψουν τη διάβρωση των
εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων, κυρίως σε χώρες με
χαμηλή πυκνότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων και χαμηλή κάλυψη από
συλλογικές συμβάσεις.33
Εξελίξεις των εφαρμοσμένων πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ:
αντιφάσεις με προοπτική τον μεταπανδημικό κόσμο
Οι εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 χωρίζονται μεταξύ
α) των έκτακτων μέτρων που έλαβαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την
εκδήλωση της πανδημίας για να καταστεί δυνατή η διαχείριση της κρίσης
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και της οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη
για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εξασφάλισης της ομαλής μετάβασης
στην ανάκαμψη, β) τις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές που αποσκοπούν στον επαναπροσδιορισμό της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της σημασίας της για την
31

Ό.π.

32

Ό.π.

33 Μαρία Καραμεσίνη (2021), The Covid-19 Crisis and Socio-Economic Disruption in
Europe: Threats and Challenges for Labour, in W. Baier, E. Canepa and H. Golemis eds.,
2021 transform! europe Yearbook: Capitalism’s Deadly Threat, Λονδίνο: The Merlin Press,
pp. 153-184.
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«πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» που ορίζονται ως οι μεγάλες προκλήσεις της ΕΕ στον μεταπανδημικό κόσμο.
Τα έκτακτα μέτρα της ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών περιλαμβάνουν κυρίως την πρωτοβουλία SURE (100 δισ.
ευρώ, Απρίλιος 2020), η οποία παρείχε βοήθεια στα κράτη μέλη με τη μορφή
χαμηλότοκων δανείων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διατήρησης
θέσεων εργασίας και έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία
React-EU (51 δισ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020) στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης NGEU ανέλαβε από το SURE την οικονομική ενίσχυση των κρατών
μελών κατά την περίοδο 2021-2023, για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω
προγραμμάτων/μέτρων.
Από στρατηγική και πολιτικοοικονομική άποψη, οι σημαντικότερες εξελίξεις στην απασχόληση και την κοινωνική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ κατά
την περίοδο 2020-2021 και στις αρχές του 2022 ήταν οι ακόλουθες:
• Η υιοθέτηση νέων Οδηγιών για την πολιτική απασχόλησης για την
επόμενη δεκαετία,
• Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Οδηγία για επαρκείς
κατώτατους μισθούς,
• Η έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPSR) μαζί με τους νέους κύριους ποσοτικούς στόχους για την απασχόληση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη μείωση της φτώχειας, που πρέπει να επιτευχθούν από
την ΕΕ έως το 2030,
• Η δημιουργία ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (17,5 δισ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020) ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο του Μηχανισμού
Δίκαιης Μετάβασης που αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πράσινης
συμφωνίας:
• Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Οδηγία που θα αφορά
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Οι νέες Οδηγίες για την πολιτική απασχόλησης, οι οποίες εγκρίθηκαν
τον Οκτώβριο του 2020, δεν περιλάμβαναν κάποιου είδους καινοτομίες.
Επαναλαμβάνουν απλώς τις δύο βασικές συνταγές-πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση των τελευταίων δεκαετιών: την ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity) και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές, που εκδόθηκαν στην αρχή του δεύτερου κύματος της πανδημίας, εντός, δηλαδή,
ενός πλαισίου στο οποίο ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων ένιωθε
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σημαντική ανασφάλεια για τη διατήρηση της εργασίας του, προέτρεπαν τις
κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μέτρα ευελιξίας με ασφάλεια, επιτιθέμενες περαιτέρω στην εργασιακή προστασία των μόνιμων εργαζομένων, καθιστώντας τις απολύσεις ευκολότερες και λιγότερο δαπανηρές για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι κατευθυντήριες γραμμές προέτρεπαν τις κυβερνήσεις
να βελτιώσουν την προστασία των άτυπων εργαζομένων, τον πολλαπλασιασμό των οποίων στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας προωθούσαν αδιάκοπα η
ίδια η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ από τη δεκαετία του 1990. Όσον αφορά τον δεύτερο βασικό πυλώνα, δηλαδή τις μεγάλες επενδύσεις σε δεξιότητες, οι νέες κατευθυντήριες
γραμμές έδωσαν έμφαση στην κατάρτιση ενηλίκων για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την πρόληψη/μείωση των ανισοτήτων που δημιουργούνται από
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Οι γνωστές αντιφάσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση από τις απαρχές της -ως προς
το ρόλο της να διαβρώνει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και ταυτόχρονα να ενισχύει άλλα σε αντιστάθμισμα- επανήλθαν τώρα στις νέες
Κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική απασχόλησης κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.
Σαφώς θετική αλλά ακόμη ανεπαρκής είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για μια Οδηγία σχετικά με τους επαρκείς κατώτατους μισθούς,
η οποία περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση των κρατών μελών να προωθούν ενεργά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να παρακολουθούν την
πρόοδό τους. Η ETUC34 την υποστηρίζει ενεργά, αλλά προτείνει τροποποιήσεις, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την ανάγκη για ένα δεσμευτικό κατώτατο
όριο «αξιοπρέπειας» στο 60% του ακαθάριστου εθνικού διάμεσου μισθού
ή στο 50% του ακαθάριστου εθνικού μέσου μισθού, κάτω από το οποίο οι
κατώτατοι μισθοί δεν θα πρέπει να πέφτουν ποτέ, ανεξάρτητα από τον τρόπο
καθορισμού τους, ενώ μια ομάδα γνωστών προοδευτικών Ευρωπαίων οικονομολόγων χαιρέτισε την Οδηγία ως μία πραγματική «αλλαγή παραδείγματος» στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρότεινε υψηλότερους κατώτατους μισθούς και ισχυρότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ως
βασικό συστατικό μιας ισχυρής, δίκαιης και βιώσιμης ανάκαμψης από την
34 https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2021-02/ETUC%20calls%20
for%20improvements%20to%20the%20Directive%20on%20adequate%20minimum%20
wages%20to%20achieve%20fair%20minimum%20wages%20and%20collective%20
bargaining.pdf
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πανδημία.35 Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε βελτιώσεις
στην πρόταση της Επιτροπής, ο τριμερής διάλογος που διεξάγεται επί του
παρόντος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου θα εισαγάγει σίγουρα θετικές τροποποιήσεις, αλλά
και θα αρνηθεί ένα δεσμευτικό κατώτατο όριο «αξιοπρέπειας».
Αντίστοιχα θετική είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια
Οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας, η οποία αποτελεί το πρώτο νομικό όργανο στον
τομέα αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Εισάγει τις ελάχιστες απαραίτητες προδιαγραφές
για τα κράτη μέλη στους τομείς της πρόληψης, της προστασίας, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της υποστήριξης των θυμάτων/επιζωσών, καθώς και
του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών.
Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει
για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα η διακυβέρνηση του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στο πλαίσιο του σχεδίου
ανάκαμψης του New Generation EU.36 Η πρόσβαση στους πόρους του RRF,
προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει «διαρθρωτικές» μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων, οι οποίες αντιστοιχούν σε «εκ
των προτέρων όρους» που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει επίσης συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκπλήρωση των
«εκ των προτέρων όρων» είναι ένα πειθαρχικό μέσο που «εφευρέθηκε» από
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους του 2009-11· επιδίωξαν να ασκήσουν πίεση στα κράτη μέλη
της ευρωζώνης που έλαβαν χρηματοδοτική βοήθεια μέσω του EFSF/ESM
ώστε αυτά να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, και τώρα επεκτείνονται σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει περαιτέρω νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις
σε απρόθυμες κυβερνήσεις και την εξουσία των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων να επιβάλλουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις στους πολίτες τους με το πρόσχημα της πίεσης από την ΕΕ. Αυτό παραμένει σημαντικό και στο ευρύτερο
πλαίσιο της πορείας της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) έχει αναθεωρηθεί σε ESF+, γεγονός το οποίο καθιερώνει μία άμεση σύνδεση μεταξύ των στόχων του και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
35
https://www.etuc.org/sites/default/files/press-release/file/2021-05/Min%20wages%20
op%20ed%20EN.pdf
36 Roland Erne, κεντρική ομιλία στην εναρκτήρια ολομέλεια του 27ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη, Σεπτέμβριος 2021 (online).
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Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPSR). Ενώ το ESF+ περιγράφει τη συμμετοχή
των ενδιαφερόμενων μερών στη συζήτηση και τον καθορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, ο συνολικός συντονισμός της πολιτικής παραμένει
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.37 Στην πραγματικότητα, τα κράτη
μέλη υποχρεούνται πλέον να συγκεντρώνουν τους πόρους του ESF+ για την
αντιμετώπιση των ζητημάτων που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα
συστάσεις, περιορίζοντας ενδεχομένως περαιτέρω το περιθώριο των κρατών
μελών για την άσκηση προοδευτικών πολιτικών. Η αλληλεγγύη και η θεμελιώδης δέσμευση για φροντίδα και ευημερία δεν αποτελούν μέρος αυτής
της ατζέντας.
Παρ’ όλο που οι δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, οι αντιφάσεις μεταξύ μιας ανταγωνιστικής, βασισμένης στην ανάπτυξη οικονομίας και ενός κοινωνικού μοντέλου που υποτίθεται ότι δίνει
προτεραιότητα στην ένταξη, την ευημερία και την αλληλεγγύη, παραμένουν στον πυρήνα των φιλοδοξιών της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Στην
κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο τον Μάιο του 2021, το τριμερές έγγραφο θέσεων Κοινωνικών Δεσμεύσεων του Πόρτο διατύπωσε τη φιλοδοξία
«μιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης, δίκαιης και πλούσιας σε
θέσεις εργασίας, βασισμένης σε μια ανταγωνιστική οικονομία που δεν αφήνει κανέναν πίσω».38 Εδώ, εστιάζουμε ιδιαίτερα στην διάσταση της δίκαιης
μετάβασης και της μείωσης της φτώχειας.
Η δίκαιη μετάβαση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
αποτελεί μια κεντρική διάσταση που διαπερνά τις πολιτικές απασχόλησης
και τις κοινωνικές πολιτικές, με βάση εργαλεία πολιτικής για τον μετριασμό των επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην απασχόληση ή το εισόδημα. Το σχέδιο δράσης EPSR δεν παρέχει
μια ολοκληρωμένη εστίαση στους μηχανισμούς δίκαιης μετάβασης ή στις
ευρύτερες δεσμεύσεις για την πράσινη μετάβαση, πέραν των αναφορών και
των δεσμεύσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή, ανάπτυξη στο
πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης.39 Στο πλαίσιο της ΕΠΣ, αυτό συνεπάγεται μια προοπτική οικολογικού εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει μέτρα
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αξιοποίηση της τεχνολογίας, κοινωνική
37
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/economic_governance_
review-communication.pdf
38 Κοινωνική δέσμευση του Πόρτο, 7 Μαΐου 2021, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://
www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf.
39 Jørn Janssen (2021) «The European Pillar of Social Rights», συμβολή στο EuroMemo
workshop 2021

38

μεταρρύθμιση και ρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω του κοινωνικού διαλόγου. Οι κοινωνικές σχέσεις εξουσίας παραμένουν αμετάβλητες.40 Όπως
δείχνουν οι μελέτες περιπτώσεων των τομεακών προγραμμάτων «δίκαιης
μετάβασης», η κοινωνική εταιρική σχέση χωρίς ουσιαστική συμβολή των
εργαζομένων αποκλείει κάθε εναλλακτικό όραμα για τον οικο-κοινωνικό
μετασχηματισμό.41 Στο πλαίσιο της ΕΠΣ, η δίκαιη μετάβαση γίνεται γενικώς κατανοητή ως ένας συνδυασμός χρονικά περιορισμένων, κυρίως μεταβιβαστικών δικλείδων ασφαλείας και προγραμμάτων επανεκπαίδευσης
και κατάρτισης για ομάδες εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς που
πλήττονται πιο άμεσα. Βασίζεται σε έναν βραχυπρόθεσμο μετριασμό των
επιπτώσεων της μετάβασης ούτως ώστε να νομιμοποιηθεί η αναδιάρθρωση
των επιμέρους οικονομικών τομέων με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Τα συνδικάτα πρέπει να εξισορροπήσουν τους στόχους της βιωσιμότητας και της παραγωγής στο πλαίσιο του μοντέλου των κοινωνικών
εταίρων σε επίπεδο ΕΕ, σε ένα πλαίσιο όπου η υποστήριξη των συλλογικών
συμβάσεων αμφισβητείται. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα είναι κρίσιμοι παράγοντες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικής και διαμορφώνοντας τη
δίκαιη μετάβαση. Ωστόσο, ως έχει, το όραμα της δίκαιης μετάβασης αποτελεί μια αφαίρεση που απορρέει από ένα σύνολο συγκεκριμένων κοινωνικών
σχέσεων, ιδίως του ευρωπαϊκού μοντέλου κοινωνικών εταιρικών σχέσεων,
αποκλείοντας άλλους εμπλεκόμενους στην παραγωγή, όπως οι μετανάστες,
και το οποίο βασίζεται στην δυναμική της καπιταλιστικής ανάπτυξης που εξ
αρχής προκάλεσε την κλιματική αλλαγή.42
Η μείωση της φτώχειας είναι ένας από τους βασικούς στόχους που διατυπώνονται στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης του Πόρτο του 2021, αλλά φαίνεται ότι,
αν μη τι άλλο, η ΕΕ δεν ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής στις φιλοδοξίες της.
Όπως υποστηρίζει το EAPN σε απάντηση στην ομιλία της Ursula von der
Leyen στην συνάντηση για την Κατάσταση της Ένωσης, η οποία αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στις φιλοδοξίες της κοινωνικής πολιτικής, απαιτείται πράγματι μια ενισχυμένη πολιτική εστίαση στη φτώχεια στην Ευρώπη.43 Ο τρέχων
στόχος της μείωσης του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται υπό τον κίν40 Linda Clarke και Melahat Sahin-Dikmen (2021) «Just Transition» as a European vision:
from global union strategies to beet sugar bio-economy and sustainable forestry» συμβολή
στο EuroMemo workshop 2021.
41

Ό.π.

42

Ό.π.

43 ht t ps://w w w.eapn.eu /w p - content /uploads/2021/09/eapn-EA PN-St atementSOTEU2021-5224.pdf
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δυνο της φτώχειας ή τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει επικριθεί από οργανώσεις που εστιάζουν, για παράδειγμα,
στη φτώχεια των ηλικιωμένων ή την παιδική φτώχεια.44 Ενώ η Ευρωπαϊκή
Εγγύηση για τα ευάλωτα Παιδιά χαιρετίστηκε ως ένα επίτευγμα της ΕΕ, η
μείωση της φτώχειας παραμένει ένας άπιαστος στόχος των εφαρμοσμένων
πολιτικών της. Στο πλαίσιο της ΕΠΣ και της ταχείας αύξησης των τιμών της
ενέργειας, η ενεργειακή φτώχεια έχει καταστεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα σε
ολόκληρη την ΕΕ. Τα μέτρα για την πράσινη μετάβαση έχουν δυνητικά οπισθοδρομικές διανεμητικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας αρνητικά τα άτομα με
χαμηλότερο εισόδημα.45 Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τις δυνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων, π.χ. του αναθεωρημένου Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ETS), και προτείνει την δημιουργία
ενός Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την αντιμετώπισή τους ως μέρος
της δέσμης μέτρων «Fit for 55». Έχουν τεθεί κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με
το κατά πόσον το προτεινόμενο επίπεδο χρηματοδότησης είναι επαρκές, σε
σύγκριση με τις αναμενόμενες αυξήσεις του κόστους της ενέργειας, και τα
εναλλακτικά προγράμματα ανακαίνισης για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.46 Επιπλέον, το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αναπαράγει το ίδιο μοτίβο κοινωνικών συνοδευτικών μέτρων σε προγράμματα πράσινης μετάβασης
που βασίζονται στην αγορά.
Εναλλακτικές προτάσεις
Υπάρχουν πολλές συναρπαστικές πρόσθετες συζητήσεις και συστάσεις για
τα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής
πολιτικής. Υψίστης προτεραιότητας, ιδίως στο πλαίσιο της εξάπλωσης της
ενεργειακής φτώχειας σε όλη την Ευρώπη, είναι η υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Οδηγίας για τον επαρκή κατώτατο μισθό με τις τροποποιήσεις που προτείνει η ETUC, καθώς και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στην ενεργό προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τις κυβερ44 https://www.age-platform.eu/special-briefing/social-rights-all-generations-timedeliver-european-pillar-social-rights; https://www.eurochild.org/uploads/2021/04/EuropeanPillar-of-Social-Rights-Action-Plan-Eurochild-Reaction.pdf
45 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/distributional-impacts-ofclimate-policies-in-europe
46 https://www.feantsa.org/en/press-release/2021/07/16/fit-for-55-package-a-uniqueopportunity-to-achieve-climate-goals-while-tackling-energy-poverty-and-unfit-housing
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νήσεις, η οποία θα επιτρέψει μια ουσιαστική αύξηση των μισθών, ιδίως στο
κατώτερο άκρο της κατανομής των μισθών, μία απόλυτη προϋπόθεση για
την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων και την εξασφάλιση αξιοπρεπών επιπέδων διαβίωσης για τους μισθωτούς και τις οικογένειές τους.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής προτείνει μια σειρά από
σχετικές προτάσεις, καλώντας, για παράδειγμα, την Επιτροπή να τηρήσει
τη δέσμευσή της στη φιλόδοξη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για το
ελάχιστο εισόδημα.47 Οι συζητήσεις σχετικά με τα συστήματα ελάχιστου
εισοδήματος είναι σημαντικές. Παραμένουν, ωστόσο, πολύ περιορισμένες,
εάν δεν δεσμεύονται με συνέπεια και με μακροπρόθεσμη προοπτική σε μια
συνολική εστίαση στη δίκαιη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έναν σημαντικό κατάλογο προτάσεων
προς μια πιο φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα για την ΕΕ, υποστηρίζοντας την
ανάγκη προσαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ
ώστε αυτό να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα και την ευημερία, αντικατοπτρίζοντας την κατάλληλη ευθυγράμμιση των μηχανισμών διακυβέρνησης
της ΕΕ με τους κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους της, δείχνοντας παράλληλα τον απαραίτητο σεβασμό στην δημοσιονομική ευθύνη.48 Η πρόταση αυτή, όσο λογική και αν ακούγεται, καταδεικνύει τα δεσμά στα οποία
έχει παγιδευτεί η προοδευτική κοινωνική πολιτική, απέναντι στις ευρύτερες
αντιφάσεις της υποταγής της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη για τη διασφάλιση
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.
Αντί να προωθούμε απλώς μεταρρυθμίσεις και να αυξάνουμε τα επίπεδα
φιλοδοξίας στα υφιστάμενα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, χρειαζόμαστε πιο ριζοσπαστικά πολιτικά μέτρα, τα οποία θα συμβάλλουν σε (τουλάχιστον μερικές) αλλαγές στη θεμελιώδη παροχή κοινωνικής ασφάλισης,
όπως η μείωση του χρόνου εργασίας ή ένα δημόσιο πρόγραμμα εγγύησης
της εργασίας.49 Πολλά από αυτά τα μέτρα έχουν συζητηθεί σε προηγούμενες
δημοσιεύσεις της ομάδας EuroMemo· πρέπει, όμως, τώρα περισσότερο από
ποτέ, να εξεταστούν ως σοβαρές πολιτικές επιλογές. Η μείωση του χρόνου
εργασίας (ανά εβδομάδα, ανά μήνα ή ανά έτος) βρίσκεται στο επίκεντρο της
δίκαιης μετάβασης, παρέχοντας στις εργασιακές ανησυχίες μια οικολογική
47
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8418&furtherPubs
=yes.
48 EESC (2019) «The sustainable economy we need» (own-initiative opinion) EESC
2019/02316.
49 Zeynep Nettkoven (2021) Social policy in the beyond-growth debate: Positions of the
German labour movement‘, συμβολή στο EuroMemo workshop 2021.
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διάσταση, καθώς συνδέεται δυνητικά με ένα «τριπλό μέρισμα»: μείωση της
ανεργίας, αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή και μείωση της περιβαλλοντικής φθοράς.50 Η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να μειώσει την
ανεργία, υπό την προϋπόθεση ότι θα οργανωθεί μια περισσότερο ισότιμη
κατανομή των συνολικών ωρών εργασίας, δηλαδή ένας πραγματικός καταμερισμός της εργασίας. Μια κατά περιοχή κατανομή των θέσεων εργασίας
θα μπορούσε να συμβαδίζει με μια δίκαιη μετάβαση που βασίζεται σε μια
ριζοσπαστική προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω, η οποία θα διαμορφώνεται από τα τοπικά συνδικάτα.51 Ο αυξημένος ατομικός ελεύθερος χρόνος
μπορεί να διατεθεί στην οικογένεια, την εθελοντική εργασία ή την αυτόβελτίωση, γεγονός που θα αύξανε την ικανοποίηση από τη ζωή. Η μείωση του
χρόνου εργασίας μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στη μείωση της ανθρωπογενούς περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την
αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και από την
κινητικότητα και την εισοδηματική αντιστάθμιση.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάκαμψη, το 2020, η Επιτροπή
ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Εγγύησης Θέσεων Εργασίας της ΕΕ. Αυτό θυμίζει, αν και μόνο στο όνομα και όχι στην πραγματική έκταση και πρόθεση,
την δημόσια εγγύηση εργασίας (βλ. Minsky), όπου το κράτος ενεργεί ως
«εργοδότης έσχατης ανάγκης», παρέχοντας απασχόληση σε όλους όσους είναι διατεθειμένοι να εργαστούν με το βασικό μισθό του δημόσιου τομέα σε
τοπικά έργα με κοινωνικό ή οικολογικό προσανατολισμό. Οι υποστηρικτές
του προγράμματος εγγύησης της απασχόλησης επισημαίνουν τα οφέλη του:
μείωση της φτώχειας, διατήρηση των δεξιοτήτων, ατομική και κοινωνική
ψυχολογική υγεία, κοινωνικά και οικολογικά επωφελής παραγωγή, χαμηλή
ανεργία που οδηγεί σε ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη του εργατικού
δυναμικού, μείωση των ανισοτήτων, καθώς και ένα μαξιλάρι για την αντιμετώπιση των ασταθειών των τιμών και της ζήτησης. Μια εγγύηση απασχόλησης θα έθετε κάποια ελάχιστα πρότυπα εργασίας και επίπεδα μισθών
και, ως εκ τούτου, θα βελτίωνε τα εργασιακά πρότυπα στον ιδιωτικό τομέα.52 Παρ’ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται ένα
τέτοιο μετα-κεϋνσιανό μέτρο, αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική λύση
στις υφιστάμενες πιέσεις για ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας.
Όσο οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης στην ΕΕ, ακόμη περισσότερο τώρα στο πλαίσιο της ΕΠΣ, αντιμετωπίζονται ως συνοδευ50

Ό.π, σ. 4

51

Clarke και Sahin-Dikmen, σ. 15

52

Nettkoven, σ. 10
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τικά μέτρα για τη διασφάλιση της ελάχιστης κοινωνικής συνοχής και της
νομιμότητας του οικολογικού εκσυγχρονισμού με στόχο τη διατήρηση και
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ακόμη και
η πιο καλοπροαίρετη και φιλόδοξη μεταρρύθμιση δεν θα αλλάξει ριζικά
τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας που αφήνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλη την Ευρώπη στον κίνδυνο της φτώχειας. Αντίθετα, οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσουν τον πρωταρχικό στόχο, βασισμένες σε μια
αλληλέγγυα προσέγγιση που υποστηρίζει τα εργασιακά δικαιώματα και τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις· που σέβεται τα τοπικά και κοινοτικά επίπεδα
συμμετοχής και προσφέρει ένα ισχυρό όραμα για μια πραγματική κοινωνικο-οικολογική μετάβαση στην Ευρώπη. Αυτό απαιτεί μια αναπτυξιακή
στρατηγική που θα επικεντρώνεται στις «ανθρώπινες ανάγκες», η οποία θα
υποστηρίζεται από μια κατανεμητική στρατηγική για την ικανοποίηση των
αναγκών των ανθρώπων, ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία των σημερινών
και των μελλοντικών γενεών. Πρέπει να βασιστούμε στη σημερινή γενιά
των νέων και των λιγότερο νέων που έθεσαν το ζήτημα της βιωσιμότητας
στην πολιτική ατζέντα και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση ενός προγράμματος βιώσιμης κοινωνικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος.53

53 Mahmood Messkoub (2021) «Sustainability and social policy nexus», ISS Working
Paper 685 [https://repub.eur.nl/pub/135641] που θα δημοσιευθεί ως Messkoub, M. (2022)
«Sustainability and Social Policy Nexus» στο Karagiannis, N. and King, J. E. (επιμ.) (2022)
Visions and Strategies for a Sustainable Economy. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σαγκάη: PalgraveMacmillan publishers. Κεφάλαιο 8.

43

4. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο ρόλος της ΕΕ

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - σαφής παραβίαση
του διεθνούς δικαίου, αλλά όχι δίχως πλαίσιο
Τον Φεβρουάριο του 2022, η μακροχρόνια διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κλιμακώθηκε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Λίγες ημέρες αργότερα,
η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θέτει το πυρηνικό της αποτρεπτικό σύστημα σε
κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένης της πρόσφατης υιοθέτησης του δόγματος με βάση το οποίο η Ρωσία θα
χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα ως απάντηση σε μια επίθεση συμβατικών
όπλων που απειλεί την ύπαρξή της. Ο κόσμος έχει να βρεθεί τόσο κοντά
στο ενδεχόμενο θερμοπυρηνικού πολέμου από την κρίση των πυραύλων της
Κούβας το 1962. Οι μεταψυχροπολεμικές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ασφαλείας
έχουν σαφώς αποτύχει. Ποιες είναι οι άμεσες, εγγύς και βαθύτερες αιτίες
αυτής της αποτυχίας και τι πρέπει να γίνει;
Η πιο άμεση αιτία ήταν η απόφαση του ρωσικού καθεστώτος να εισβάλει
στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο, ενώ
μειώνει δραστικά τα περιθώρια διαπραγμάτευσης. Ήταν επίσης μια κίνηση
υψηλού ρίσκου που πιθανόν να αποτύχει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο πληθυσμός της Ρωσίας είναι λιγότερο
από το μισό του πληθυσμού της Σοβιετικής Ένωσης (στο πλαίσιο όπου ο
παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται πολύ γρήγορα) και, επιπλέον, ότι η ίδια
η Ρωσία απώλεσε περίπου το 45% του ΑΕΠ της μεταξύ 1989-1998. Οι ιδιωτικοποιήσεις και η «θεραπεία του σοκ» είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία
αποβιομηχάνιση και τη μείωση του ΑΕΠ κατά 40%, οι οποίες με τη σειρά
τους συνεπάγονται μία τεράστια αύξηση των ανισοτήτων και εξάπλωση της
μαζικής φτώχειας, καθώς και περιόδους υπερπληθωρισμού. Από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, το ΑΕΠ της Ρωσίας (σε δολάρια) ήταν συγκρίσιμο με
εκείνο της αναπτυσσόμενης οικονομίας του Καναδά. Σε όρους ισοτιμίας
αγοραστικής δύναμης (PPP) είναι μεγαλύτερο, αλλά εξακολουθεί να είναι
μικρότερο από αυτό της Γερμανίας και συγκρίσιμο με αυτό της Γαλλίας. Η
Ρωσία δαπανά το 4,3% του ΑΕΠ της σε στρατιωτικές δαπάνες, έναντι 3,7%
για τις ΗΠΑ και 2% για τη Γαλλία. Σε απόλυτους όρους PPP, οι συνδυασμέ-
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νες στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ είναι σχεδόν δεκαπλάσιες από εκείνες
της Ρωσίας.
Στο παρασκήνιο των βαθύτερων αιτιών, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε
να περιγραφεί ως ανησυχία για τη θέση της Ρωσίας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, ενώ η μεγάλη στρατηγική των ΗΠΑ από τη δεκαετία του
1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 περιλαμβάνει τη δέσμευση να
αποτραπεί η εμφάνιση οποιουδήποτε στρατιωτικού ανταγωνιστή στην αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Η Ρωσία επιδιώκει να αναγνωριστεί ως ίση
με την Αμερική στην παγκόσμια γεωστρατηγική ισορροπία. Η κυρίαρχη λογική στην Ρωσία είναι ότι απαιτείται ένα ισχυρό κράτος για την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαστημικών και στρατιωτικών τεχνολογιών και τη διαφοροποίηση
της βιομηχανικής βάσης. Η σύγκρουση που ακολούθησε επικεντρώθηκε
πολύ στην Ουκρανία. Οι ρωσικοί πολεμικοί στόχοι δεν είναι απολύτως σαφείς, αλλά ακόμη και μια ταχεία και επιτυχημένη εκστρατεία για «αλλαγή
καθεστώτος» στην Ουκρανία θα έπρεπε να ακολουθηθεί από μια μεγάλη και
εξαντλητική προσπάθεια για την διατήρηση της Ουκρανίας σε μια γραμμή
σύμφωνη με τις ρωσικές προτιμήσεις. Η σθεναρή αντίσταση της Ουκρανίας δείχνει ότι μια γρήγορη «αλλαγή καθεστώτος» είναι μάλλον απίθανη
και ότι ο πόλεμος θα είναι επίσης δαπανηρός για τη Ρωσία – και όχι μόνο
οικονομικά.
Η απόφαση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία παραβιάζει τους καθιερωμένους ηθικούς και νομικούς κανόνες, ωστόσο δεν ήταν μία απόφαση
δίχως πλαίσιο. Το συνολικό πλαίσιο μοιάζει εντυπωσιακά με ένα κλασικό
θεωρητικό δίλημμα ασφάλειας: όταν ο Α κάνει κάτι για αμυντικούς σκοπούς, αυτό αντιμετωπίζεται αναγκαστικά ως απειλή από τον Β, ο οποίος
αναλαμβάνει αμυντική δράση και η οποία με τη σειρά της αντιμετωπίζεται
ως αυξημένη απειλή από τον Α, σε μία κλίμακα προοδευτικής κλιμάκωσης.54 Είναι ασφαλώς κατανοητό ότι τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και του Ανατολικού Μπλοκ επιδιώκουν τις εγγυήσεις του άρθρου 5 που
παρέχονται μέσω της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Οι φόβοι που παρακινούν την
επιδίωξή τους έχουν πράγματι δικαιωθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, η οποία είναι αντίθετη με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και
μάλιστα με το Μνημόνιο του ΟΑΣΕ της Βουδαπέστης του 1994 για τις Εγγυήσεις Ασφαλείας, όπου η Ρωσία αναγνώρισε την εδαφική ακεραιότητα
της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κυριαρχίας στην
Κριμαία, με αντάλλαγμα την παραίτηση της Ουκρανίας από το απόθεμα
54 John Herz «Idealist Internationalism and the Security Dilemma», World Politics 2 (2)
(1950), σ. 171-201,
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πυρηνικών όπλων που της είχε κληροδοτήσει η Σοβιετική Ένωση και το
οποίο εκείνη την εποχή ήταν το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Ταυτόχρονα,
η επέκταση του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη μπορεί να θεωρηθεί απειλή
για την ασφάλεια της Ρωσίας και παραβίαση των διαβεβαιώσεων που αυτή
θεωρεί ότι έλαβε στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όπως αυτές που δόθηκαν
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και τον υπουργό Εξωτερικών
Τζέιμς Μπέικερ το 1989.55 Μετά τους πολέμους στο Κοσσυφοπέδιο και το
Ιράκ, και ιδιαίτερα μετά τις «έγχρωμες επαναστάσεις», η Ρωσία ανησυχεί
για τη στρατηγική των ΗΠΑ και της Δύσης η οποία στοχεύει στην αποσταθεροποίηση των αντιπάλων τους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας.56
Αυτό έχει οδηγήσει σε μια διαδικασία ασφαλειοποίησης.57 Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, οι δύο αντίπαλοι έχουν ανέβει ανησυχητικά ψηλά στην σκάλα
της κλιμάκωσης. Η απόφαση της Ρωσίας να θέσει το πυρηνικό αποτρεπτικό της σύστημα, τον μοναδικό τομέα στον οποίο η Ρωσία εξακολουθεί να
έχει σχετική ισχύ, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, λειτούργησε ως μια
απάντηση στις δυτικές οικονομικές κυρώσεις και στις ανακοινώσεις για πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, η τεράστια
υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις δείχνει ότι
αυτές είναι απίθανο να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω κλιμάκωση
της κρίσης.58 Επιπλέον, υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι στα πακέτα κυρώσεων
που επιτρέπουν τη ροή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις
εξαρτώμενες από τους υδρογονάνθρακες οικονομίες της Ευρώπης, σε μια
55 Η πιο λεπτομερής ανάλυση του θέματος, από όσο γνωρίζουμε, είναι αυτή των Uwe
Klußmann, Matthias Schepp & Klaus Wiegrefe, «Did the West Break Its Promise to
Moscow?», Der Spiegel International, 26.11.2009, https://www.spiegel.de/international/
world/nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-moscow-a-663315.
html.
56 Jack Watling & Nick Reynolds, The Plot to Destroy Ukraine Royal United Services
Institute, 15 Φεβρουαρίου 2022, σελ. 1-2.
57 Οι ακαδημαϊκοί αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων (ΔΣ) έχουν διχαστεί μεταξύ δύο
διαφορετικών ερμηνειών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ασφαλειοποίηση έχει εξυπηρετήσει
το καθεστώς Πούτιν στην εσωτερική πολιτική, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η ανησυχία των
κορυφαίων Ρώσων πολιτικών είναι ειλικρινής. Μήπως οι κυρίαρχες πεποιθήσεις στη Ρωσία
συγχέουν τις ανησυχίες για τη θέση της κυβερνώσας ελίτ και τα συμφέροντα της κοινωνίας
στο σύνολό της; Μια νέα φάση ασφαλειοποίησης έλαβε χώρα το 2013-2014. Μετά το
Euromaidan, η ρωσική ηγεσία παρουσιάζει τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της ως στρατιωτική απειλή.
58 Για μια συζήτηση και σχετικές αναφορές, βλ. Heikki Patomäki, Disintegrative Tendencies in Global Political Economy, (Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Routledge), κεφ. 3, ιδίως σσ.
58-60.
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εποχή που οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στα ύψη. Ακόμη και χωρίς
τις πληρωμές μέσω SWIFT, το εμπόριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω
μεσαζόντων.
Το κατέβασμα στη σκάλα κλιμάκωσης ως επείγουσα πολιτική προτεραιότητα
Ως απάντηση στην αυξημένη απειλή θερμοπυρηνικού πολέμου, το πιο άμεσο καθήκον μας οφείλει να είναι η μείωση των εντάσεων μέσω της καθόδου
στη σκάλα κλιμάκωσης. Η ηρωική εθνική άμυνα της Ουκρανίας, η σχεδόν
ομόφωνη στη Δύση κατακραυγή κατά της εισβολής και η απίστευτα γενναία αντιπολεμική αντιπολίτευση στη Ρωσία, μπορούν να προσφέρουν μια
μικρή ελπίδα σε μια κατάσταση όπου φαίνεται να υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια συμβιβασμού. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες από τις αντι-ρωσικές
ενέργειες ενδέχεται επίσης να συμβάλουν στην περαιτέρω κλιμάκωση της
σύγκρουσης. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι φαινομενικές ρωσικές διακηρύξεις περί φιλοδοξιών αποκατάστασης των συνόρων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας του 1922 είναι εξωφρενικές και μη ρεαλιστικές (κατ’ αναλογία με
τη βρετανική ή γαλλική νοσταλγία για την αυτοκρατορία). Οι περισσότεροι
πόλεμοι καταλήγουν σε κάποια συμφωνία ειρήνης. Αυτό που είναι ιδιαίτερα
ελπιδοφόρο είναι ότι, την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις, εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντώνται για διαπραγματεύσεις. Ένα
πραγματικά ευνοϊκό αποτέλεσμα θα ήταν αυτές να κατέληγαν σε κατάπαυση
του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά
εδάφη. Σε αντάλλαγμα, θα έπρεπε να δοθούν διαβεβαιώσεις για την ουκρανική ουδετερότητα, αμοιβαία εγγυημένη από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, καθώς
και να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μινσκ. Μια παρόμοια εγγύηση από τη
Λευκορωσία και μια επαναδιατύπωση από την πλευρά της Φινλανδίας και
της Σουηδίας ότι θα παραμείνουν ουδέτερες θα συνέβαλε περαιτέρω στην
αποκλιμάκωση.
Σε μια ευρύτερη προοπτική και στο πλαίσιο της αναζήτησης των βαθύτερων αιτιών της παρούσας κατάστασης, τίθεται το ερώτημα του πώς φτάσαμε
σε αυτό το σημείο μετά τις ελπίδες που εκφράστηκαν στο τέλος του Ψυχρού
Πολέμου. Γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου επικρατούν διλήμματα
ασφαλείας; Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ σε όλες αυτές τις διαδικασίες; Η
ΕΕ προσπαθεί να επιβάλει συγκεκριμένα συμφέροντα και κανονιστικούς
σκοπούς ως καθολικά εφαρμόσιμους. Έχει ορίσει αυτούς τους σκοπούς με
βάση δύο ιδέες που γίνονται αντιληπτές ως μηχανισμοί. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί θεωρείται ότι δημιουργούν διεξόδους από τα διλήμματα ασφαλεί-
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ας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θεωρείται συνήθως ένα ιδανικό παράδειγμα
του πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί, αλλά και οι δύο έχουν αποτύχει.
Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης που επικρίνεται από τα υπομνήματα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων
(euromemoranda) χρόνο με το χρόνο.
Ο πρώτος από αυτούς τους μηχανισμούς είναι ο μηχανισμός του ελεύθερου εμπορίου, για τον οποίο γίνεται η υπόθεση ότι η ειρήνη διευκολύνεται
με τη δημιουργία ενός δικτύου αμοιβαία επωφελούς αλληλεξάρτησης. Ο
δεύτερος είναι ο μηχανισμός της δημοκρατικής ειρήνης σε σχέση με τον
οποίο γίνεται η υπόθεση ότι οι δημοκρατίες δεν διεξάγουν πολέμους μεταξύ
τους. Σήμερα, λησμονείται συχνά το γεγονός ότι η σύγχρονη θεωρία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εμποτισμένη όπως ήταν με τις μνήμες της δεκαετίας του 1930 και τα οικονομικά αίτια πίσω από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
είχε έντονη επίγνωση ότι το ελεύθερο εμπόριο και η ολοκλήρωση της αγοράς καθαυτής μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικές αναταραχές και πολιτική
αστάθεια και πρέπει να συμπληρώνονται από κάποιας μορφής «διάχυση»
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της συντονισμένης μακροοικονομικής διαχείρισης.59
Η θεραπεία του σοκ, η επέκταση του ΝΑΤΟ και η δυτική αλαζονεία
ως η ρίζα της αποξένωσης με τη Ρωσία
Σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες προσδοκίες, η «θεραπεία του σοκ» που
εφαρμόστηκε στη Ρωσία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οδήγησε στην
καταστροφή με δύο περιόδους υπερπληθωρισμού, δραστική μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων. Οι αλλαγές
οδήγησαν επίσης σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και συνέβαλαν στη μαζική φτωχοποίηση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των μορφωμένων και εξειδικευμένων
εργαζομένων.60 Στο πλαίσιο της χαοτικής δεκαετίας του 1990, αυτές οι αρνητικές εξελίξεις άνοιξαν το δρόμο για ένα αντικίνημα που ευνοούσε την
59 Ernst Haas, The Uniting of Europe: Political, Economic and Social Forces, (Στάνφορντ
CA: Stanford University Press, 1968)· Bela Balassa, Bela Balassa, The Theory of Economic
Integration, (Λονδίνο: Routledge, 1961).
60 Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, το ένα τρίτο των Ρώσων στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 βρίσκονταν σε επίπεδα φτώχειας, ενώ οι ολιγάρχες συγκέντρωναν τεράστια ποσά
συλλογικού πλούτου. Βλ. π.χ. Svetlana Mareeva, «Socio-economic inequalities in modern
Russia and their perception by the population», Journal of Chinese Sociology, 7 (1) (2020),
https://doi.org/10.1186/s40711-020-00124-9.
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επικράτηση ενός ημιαυταρχικού «ισχυρού» κρατικού καπιταλισμού -αν και
στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου συντάγματος- υπό την ηγεσία μιας διαπλεκόμενης πολιτικής ελίτ και οικονομικών ολιγαρχών. Ενώ τα οικουμενικά
συμφέροντα και οι σκοποί της Δύσης έγιναν ευρέως αποδεκτά στη Ρωσία
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι πολιτικοοικονομικές επιπτώσεις και η
αποτυχία της «θεραπείας του σοκ» δημιούργησαν επανεκτιμήσεις και αναθεωρήσεις, όπως και η τάση των ΗΠΑ και των μελών της ΕΕ να χρησιμοποιούν στρατιωτική βία για να επιβάλουν το μοντέλο της παγκόσμιας τάξης
που υποστήριζαν, συχνά σε κατάφωρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.
Η προοδευτική κλιμάκωση του διλήμματος ασφαλείας οδήγησε όλο και
περισσότερο στην αποξένωση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Ιδιαίτερα
μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ το 2003, το καθεστώς Πούτιν κατέφυγε σε ένα όραμα πλουραλισμού που διατυπώθηκε με όρους θεωριών
και πρακτικών εξισορρόπησης ισχύος, τονίζοντας τη σημασία των περιφερειών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Από το 2005, η ρωσική
κυβέρνηση τείνει να αντιλαμβάνεται τις «έγχρωμες επαναστάσεις» ως ένα
βασικό μέσο της δυτικής επέκτασης, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, υπό
την ηγεσία των ΗΠΑ γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στην ασφαλειοποίηση
των εσωτερικών εξελίξεων χωρών όπως η Ουκρανία. Η ελεύθερη αγορά και
ο φιλελεύθερος-δημοκρατικός προσανατολισμός των εξωτερικών σχέσεων
της ΕΕ και η επέκτασή της έχουν έτσι καταστεί αμφισβητούμενα σχέδια
και έχουν αποκτήσει γεωπολιτικό χαρακτήρα, παρά τον ιδιαίτερο, αν και
κάπως διαφορετικό, νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό της Ρωσίας, όπου τα
έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προς το κράτος διαδραματίζουν
βασικό ρόλο. Με τη συνεχιζόμενη επέκταση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προς τη
Ρωσία, η Ρωσία επικεντρώθηκε όλο και περισσότερο στο να «τραβήξει μια
διαχωριστική γραμμή», η οποία με τη σειρά της ερχόταν σε αντίθεση με τα
οικουμενικά συμφέροντα και τους σκοπούς της Δύσης. Στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας, το καθεστώς Πούτιν έχει προσδώσει χαρακτήρα ασφάλειας
σε διάφορα ζητήματα και έχει γίνει όλο και πιο αυταρχικό στο εσωτερικό
της χώρας.
Η ουκρανική σύγκρουση σχετίζεται και εμπλέκεται τόσο με την επέκταση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ προς τα ανατολικά όσο και με τη θέση της Ρωσίας
και της Ουκρανίας στην παγκόσμια οικονομία. Όπως η Ρωσία, έτσι και η
Ουκρανία υπέφερε από το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της θεραπείας
του σοκ των αρχών της δεκαετίας του 1990. Η περίοδος ταχείας οικονομικής
ανάπτυξης μεταξύ 2000 και 2008 έβγαλε πολλούς πολίτες της από τη φτώχεια και βελτίωσε τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες γενικότερα. Η κοινωνική σύγκρουση που προηγήθηκε της επανάστασης του Euromaidan και τα
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επακόλουθά της έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της πτώσης του ουκρανικού ΑΕΠ κατά 15%. Σύντομα, η
Ουκρανία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους όρους των δανείων του ΔΝΤ και του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γειτονίας (ΕΠΓ). Ύστερα από μια βραχύβια,
μερική ανάκαμψη το 2010-11, η οικονομική ύφεση συνεχίστηκε παράλληλα
με την κρίση του ευρώ ενώ, εν μέρει, προκλήθηκε από αυτήν.
Η Ουκρανία αντιμετώπιζε μια κατάσταση αυξανόμενου χρέους και
ταχείας μείωσης των συναλλαγματικών της αποθεμάτων. Οι διαδηλώσεις
ξεκίνησαν μετά την αναστολή από την ουκρανική κυβέρνηση των προετοιμασιών για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ στις 21
Νοεμβρίου 2013. Ύστερα από μερικά χρόνια παρακμής και αβεβαιότητας, η
πλέον οξεία φάση της δημοσιονομικής κρίσης συνέπεσε με τις διαδηλώσεις
του Euromaidan. Η ΕΕ είχε προσφέρει ένα σχετικά μικρό δάνειο, με όρους
όπως αυτοί που είχε επιβάλει η Τρόικα στις χώρες της Ευρωπαϊκής κρίσης.
Η κριτική στους όρους αυτούς τροφοδότησε διαιρέσεις όπως αυτής μεταξύ
Ανατολής-Δύσης στην ουκρανική πολιτική οικονομία και κοινωνία. Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω από την ολοένα και εντονότερη αμφισβήτηση και «γεωπολιτικοποίηση» της επέκτασης του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ιδίως
όσον αφορά την Ουκρανία.
Ο ρόλος της ΕΕ: υπερεθνικές δημόσιες επενδύσεις και δέσμευση
στον πλουραλισμό
Το 2021, έπειτα από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014
και χρόνια συγκρούσεων χαμηλής έντασης στην Ανατολική Ουκρανία, η
κατάσταση έγινε και πάλι ιδιαιτέρως τεταμένη. Λόγω της μοιραίας απόφασης της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία και της πρωτοφανούς κλίμακας
κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο κόσμος βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα ενός
πυρηνικού πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε η ΕΕ να αναλάβει έναν
πιο ενεργό, ανεξάρτητο και διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση
και γενικότερα στην παγκόσμια πολιτική; Δεδομένης της καταστατικής σχέσης μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, αυτό θα
απαιτούσε σημαντικούς μετασχηματισμούς της ίδιας της ΕΕ. Αυτό ακριβώς
υποστηρίζει και η ομάδα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη εδώ και 25 χρόνια.
Οι πολιτικές συνταγές που προωθήθηκαν από προηγούμενα υπομνήματα
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη μίας διαρκούς ειρήνης, αντικαθιστώντας το επικρατούν δίλημμα ασφάλειας με μια ολοκληρωμένη λογική
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αμοιβαία επωφελούς αλληλεξάρτησης. Εδώ, η οικονομική ολοκλήρωση θα
μπορούσε να διευκολυνθεί στην Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλα μετασοβιετικά κράτη μέσω δημόσιων επενδύσεων αντί μέσω στρατιωτικών επενδύσεων, τις οποίες θα διαχειρίζονται περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, ίσως
με βάση το μοντέλο της γερμανικής Kreditanstalt für Wiederaufbau, αλλά
κυρίως στη βάση μιας αυστηρής πολιτικής που θα στοχεύει στην υλοποίηση
της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και πέραν αυτής, καθώς και στην
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030. Τα προγράμματα
δημόσιων επενδύσεων για έναν κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό που
περιγράφονται στο υπόμνημα του 2020-2021 θα μπορούσαν να επεκταθούν
προς τα ανατολικά και να διευκολύνουν έναν μετασχηματισμό που θα απέχει
από μια οικονομία υδρογονανθράκων και θα κινείται προς μια νέα βιομηχανική βάση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούν
να βασίζονται στην απλή μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων με δημόσια εγγυημένο χρέος, αλλά πρέπει να βασίζονται σε πραγματικούς νέους πόρους.
Εκτός από αυτές και άλλες συναφείς ιδέες, ο πόλεμος στην Ουκρανία
μπορεί επίσης να θεωρηθεί μια ένδειξη του ότι η ΕΕ θα πρέπει να καλλιεργήσει την ικανότητά της να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ηθικές, πολιτικές και οικονομικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν
τους όρους της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και προόδου. Πέρα από
την αναγνώριση των προβλημάτων της επιβολής της θεραπείας του σοκ ή
της λιτότητας, η ΕΕ θα πρέπει να επιτρέψει και να ενθαρρύνει τον πειραματισμό με διαφορετικές θεσμικές ρυθμίσεις και μακροοικονομικές πολιτικές
– όπως η ίδια έχει κάνει με αντισυμβατικές νομισματικές πολιτικές και νέες
δημοσιονομικές δέσμες μέτρων.
Η τρέχουσα σύγκρουση είναι μια πραγματική τραγωδία, όπου καμία από
τις δύο πλευρές δεν επιθυμούσε αυτή την έκβαση, «αλλά την ίδια στιγμή και
οι δύο δεν ήταν σε θέση να αλλάξουν τις πολιτικές που συνέβαλαν εξαρχής
στο πρόβλημα».61 Αυτό που χρειάζεται είναι μια προοπτική που υπερβαίνει αυτή τη σύγκρουση αρχών και αφηγήσεων για την παγκόσμια ιστορία.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ευρωπαϊκή/δυτική αφήγηση που είναι στη
βάση της παρόμοια με την αφήγηση του Φουκουγιάμα για το πώς η Δύση
κέρδισε τον Ψυχρό Πόλεμο, για παράδειγμα, με βάση την οποία ο κόσμος
φτάνει στο τέλος του με τον φιλελευθερισμό κ.ο.κ. Τη ρωσική αφήγηση της
ιστορίας, τη χαρακτηρίζει η πεποίθηση ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε
παρακμή και ότι η Ρωσία μαζί με τις άλλες χώρες των BRICS (Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) βρίσκονται σε άνοδο. Το μέλλον τους
61 Tuomas Forsberg & Hiski Haukkala, The European Union and Russia (Λονδίνο:
Palgrave), σ. 1, βλ. επίσης σ. 226.
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ανήκει· ο κόσμος οδεύει προς ένα πολύ-πολικό σύστημα όπου ενδεχομένως
τα αυταρχικά κράτη να παίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας. Η ελεύθερη αγορά δεν λειτουργεί ως έχει, αν και όλες αυτές οι χώρες
έχουν ακολουθήσει σε κάποιο βαθμό τον δρόμο του οικονομικού φιλελευθερισμού.
Η υπέρβαση αυτής της αντίθεσης απαιτεί μια δέσμευση στον πλουραλισμό. Σε αντίθεση με τον τρέχοντα κυρίαρχο λόγο στην Ρωσία, ο πλουραλισμός δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει μια επιστροφή στις αντιλήψεις του
19ου αιώνα για την πολιτική ισχύος· αντιθέτως, θα πρέπει να εκφράζεται υπό
τους όρους ενός βαθύτερου πλουραλισμού που περιλαμβάνει την ιδέα μιας
κοινότητας ασφάλειας. Μια κοινότητα ασφάλειας ορίζεται από την αμοιβαία κοινή αντίληψη ότι υπάρχει μια θεσμοθετημένη ικανότητα επίλυσης
κοινών προβλημάτων και κοινωνικών συγκρούσεων μέσω ειρηνικών αλλαγών. Ένα ουσιαστικό στοιχείο της είναι ότι οι δρώντες δεν προετοιμάζονται
για τη χρήση βίας εναντίον άλλων· αλλά, αυτό είναι τόσο αποτέλεσμα όσο
και αιτία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι φορείς αποδέχονται τον πλουραλισμό και αναμένουν ότι η ειρηνική αλλαγή είναι δυνατή. Αυτό σημαίνει
ότι τα πράγματα δεν χρειάζεται να παραμείνουν ως έχουν τώρα· το status
quo δεν αποτελεί μία πραγματικότητα που πρέπει να γίνεται αποδεκτή χωρίς
αμφισβήτηση. Ο Ψυχρός Πόλεμος έληξε μέσω της υιοθέτησης της στρατηγικής του altercasting62 από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και το καθεστώς του.63
Ίσως ο νέος ψυχρός πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει με την υιοθέτηση
μιας στρατηγικής altercasting από την ΕΕ, η οποία δεν θα φοβάται να μετασχηματίσει τον εαυτό της – ή να αναλάβει νέους ρόλους.
Η πρότασή μας είναι ότι αυτού του είδους η μετασχηματισμένη ΕΕ θα
πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξωτερικές πολιτικές, οι οποίες βρίσκονται στον αντίποδα του τι συμβαίνει σήμερα:
1. Η ΕΕ θα πρέπει να αντισταθεί στις τάσεις ασφαλειοποίησης και στρατιωτικοποίησης. Οι χώρες της ΕΕ δαπανούν ήδη διπλάσια ποσά από τη Ρωσία για τον στρατό. Η κοινή ταυτότητα της ΕΕ θα πρέπει να οικοδομηθεί
πάνω σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δημοκρατικό, κοινωνικό και πράσινο
σχέδιο και όχι υπό τον φόβο ενός μοχθηρού εχθρού και μιας δραστικής αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.
62 To Altercasting είναι όρος προερχόμενος από την θεωρία των Eugene Weinstein και
Paul Deutschberger (1963). Βασικό στοιχείο της θεωρίας τους ήταν η έννοια της πειθούς.
Στόχος του altercasting είναι η προβολή μιας ταυτότητας από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πρώτου.
63 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge
University Press), σ. 76, 129, 329, 346.
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2. Η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια και
τη στήριξη των ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ, και θα πρέπει να υποστηρίξει τη διαγραφή του χρέους της Ουκρανίας (συμπεριλαμβανομένης της
διαγραφής των δανείων που η ίδια η ΕΕ της έχει δώσει), αλλά δεν θα πρέπει
να παράσχει στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία.
3. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι αναγκαίες για να εκφραστεί η δέσμευση στους βασικούς κανόνες της διεθνούς κοινότητας και του παγκόσμιου βιομηχανικού πολιτισμού. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει να αποφύγει τις
υπερβολικές κυρώσεις που θα πλήξουν πρωτίστως τον ρωσικό πληθυσμό, θα
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια πολλών χωρών της
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και θα κλιμακώσουν περαιτέρω
τις εντάσεις με κίνδυνο να παρασύρουν την ΕΕ σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Απευθύνουμε έκκληση για μετριοπάθεια, ορθολογικό προβληματισμό σχετικά με την επικίνδυνη και ακραία κατάσταση στην
οποία βρισκόμαστε και αποκλιμάκωση.
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