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Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην 

εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε. Η 

διάσταση αυτή µπορεί να διευκολύνει τη σηµερινή µας συζήτηση καθώς, όπως 

όλοι φαντάζεστε, ενώ δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος συντονισµός ανάµεσα στις 

χώρες µέλη στο δηµοσιονοµικό τοµέα, εντούτοις, οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι ίδιοι οι 

περιορισµοί που θέτει η κοινή νοµισµατική πολιτική και το ενιαίο νόµισµα, µάλλον 

συγκλίνουν προς κοινές κατευθύνσεις. 

 

Εάν θέλαµε να δώσουµε την εικόνα από τους προϋπολογισµούς, θα λέγαµε ότι οι 

περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει το 2005 να παραβιάσουν για µια ακόµα 

χρονιά το Σύµφωνο Σταθερότητας, το οποίο είχε µεν διαµορφωθεί στο πλαίσιο 

της εισαγωγής του Ευρώ, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρµόστηκε ποτέ, καθώς οι 

πρωτεργάτες της παραβίασης ήταν οι τρεις µεγάλες οικονοµίες, - Γερµανία, 

Γαλλία, Ιταλία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες από το 2000 έχουν 

χαµηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανόδου (κάτω από 2%) ετησίως, µε την Ελλάδα 

να αποτελεί εξαίρεση (µε το 3-4%), και καθώς απότοµες περικοπές στις δηµόσιες 

δαπάνες θα επέτειναν το µείζον πρόβληµα των ευρωπαϊκών οικονοµιών, την 

ανεργία δηλαδή, καµία χώρα δεν διακινδύνευσε να επιβαρύνει το δείκτη αυτό, 

αφού είναι πλήρως αποδεκτό ότι βραχυχρόνια η µείωση των δαπανών θα 

επέφερε αύξηση της απασχόλησης. 

 

Για πάνω από µια δεκαετία και εξαιτίας των πολιτικών που εφαρµόστηκαν εν’ 

όψει του Ευρώ και εξαιτίας των πολιτικών που εφαρµόζονται στη συνέχεια 

υπάρχει µια διακριτή στασιµότητα στην Ευρωπαϊκή οικονοµία µε λίγο ως πολύ 

σταθερά χαρακτηριστικά: χαµηλός πληθωρισµός, µεγάλη ανεργία, µικρή 

οικονοµική µεγέθυνση.  

 



Η κεντρική ιδέα του νεοφιλελευθερισµού ήταν η απόλυτη προτεραιότητα που 

δίνεται στη νοµισµατική πολιτική, και η ιδέα ότι οι αγορές είναι αυτορυθµιζόµενες. 

Συνεπώς εγκαλούσε την µακροοικονοµική πολιτική να επικεντρωθεί στη 

µακροχρόνια σταθερότητα της προσφοράς χρήµατος, και να υποτάξει τη 

δηµοσιονοµική πολιτική στις ανάγκες της νοµισµατικής σταθερότητας. Αυτή η 

πολιτική αποθαρρύνει τις απότοµες αλλαγές στη νοµισµατική πολιτική. 

Ταυτόχρονα εγκαλεί την δηµοσιονοµική πολιτική να γίνει “παθητική”, να 

αποφεύγει δηλαδή µεγάλες και απότοµες αλλαγές, και να αποφεύγει κυρίως τις 

“διακριτικές πολιτικές”, αυτές που αποβλέπουν σε αναπτυξιακές και κοινωνικές 

πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις από το κράτος. Η ιδέα είναι ότι ανάλογα µε την 

πορεία του οικονοµικού κύκλου, την ύφεση ή την επιτάχυνση της ανόδου της 

οικονοµίας, τα έσοδα και οι δαπάνες προσαρµόζονται “αυτόµατα” στις µεταβολές 

του κύκλου, οπότε στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι κυβερνήσεις να 

αποφεύγουν απότοµες αλλαγές, αλλά θα πρέπει να προσαρµόζουν τα 

δηµοσιονοµικά τους µεγέθη. Εάν για παράδειγµα είµαστε σε ύφεση, τότε 

αυξάνουν αυτόµατα οι δαπάνες για τα επιδόµατα ανεργίας, και αυξάνει το 

έλλειµµα καθώς µειώνονται ταυτόχρονα τα συνήθη έσοδα. Κάθε απόπειρα να 

προσαρµοστούν τα έσοδα µε αύξηση των φορολογικών συντελεστών για 

παράδειγµα αποθαρρύνεται καθώς θα επιτείνει το πρόβληµα, ενώ αντίθετα θα 

πρέπει να περιοριστούν οι άλλες δηµόσιες δαπάνες για να βρεθεί χώρος για τα 

επιδόµατα ανεργίας. 

 

Η κεντρική τράπεζα της Ε.Ε ακολούθησε µια πιο συµβιβαστική πολιτική σε σχέση 

µε τη παραδοσιακή διαµάχη Μονεταριστών (σταθερή µακροχρόνια νοµισµατική 

πολιτική) και Κευνσιανών (βραχυχρόνια νοµισµατική πολιτική που να ενισχύει την 

ζήτηση σε περίοδο ύφεσης). Επέλεξε το µεσοπρόθεσµο διάστηµα ως πεδίο 

υπολογισµού των παρεµβάσεων της. Έτσι είναι χαρακτηριστική η αδράνεια της 

Τράπεζας στις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών πολιτικών 

(σχέση δολαρίου και ευρώ) και στις ίδιες τις ετήσιες διακυµάνσεις της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας (οι παρεµβάσεις στα επιτόκια είναι σπάνιες και µικρές). 

Τούτων λεχθέντων το δεδοµένο παραµένει ότι πλέον η νοµισµατική πολιτική δεν 



αποτελεί πεδίο εθνικών παρεµβάσεων και µένει µόνο η δηµοσιονοµική πολιτική 

για την άσκηση πολιτικής, µε σαφείς όµως περιορισµούς τόσο για το ύψος του 

ελλείµµατος, όσο και για τον τρόπο χρήσης των πόρων. 

 

Οι µεγάλες οικονοµίες (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία) φέτος θα έχουν 

προϋπολογισµούς µε ελλείµµατα της τάξης του 3-4%, παρά τις περικοπές. 

∆εύτερο, οι δαπάνες για τα αναπτυξιακά υπουργεία, µε προεξέχουσα περίπτωση 

του Γερµανικού Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έχουν ακριβώς τα ίδια χρήµατα µε 

πέρυσι, τα οποία είχαν ήδη περικοπεί από το 2003. Η ευαισθησία για τους 

πόρους του συγκεκριµένου Υπουργείου στη Γερµανία είναι µεγάλη, και το 

σύνολο των µη κυβερνητικών οργανώσεων της Γερµανίας κατηγόρησε τη 

σηµερινή κυβέρνηση, για παραπλανητικές λογιστικές, επειδή ανακοίνωση µια 

τεχνητή αύξηση των πόρων κατά 1%.  

 

Η ιταλική περίπτωση είναι πολύ σαφής. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού είναι 

από τα υψηλότερα (4,3%) παρά τις προβλεπόµενες για φέτος περικοπές. Αυτές 

φέτος θα φθάσουν τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία είναι σαφώς 

επικεντρωµένα, στις  δαπάνες της δηµόσιας διοίκησης και των περιφερειακών 

συστηµάτων υγείας (δήµων και περιφερειών), Ελαφρύνσεις από τη φορολογία 

των πλουσίων (1 δισ.) και των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων (2 

δισ,) ολοκληρώνουν την εικόνα. Η υπόσχεση για µείωση του ελλείµµατος το 2006 

σε 3,8%, έτος εκλογών, και µε σαφείς διαµηνύσεις από τις κοινωνικές 

οργανώσεις και τα συνδικάτα, ότι δεν θα ανεχτούν άλλες περικοπές κοινωνικών 

δαπανών, καθιστούν απόµακρη την προοπτική της αποκλιµάκωσης του ιταλικού 

ελλείµµατος. 

 

Στην περίπτωση της Γαλλίας, µε ρυθµό προβλεπόµενης ανόδου του ΑΕΠ µόλις 

1,5% τα πράγµατα έχουν µια χαρακτηριστική στασιµότητα. Η κυβέρνηση 

ανέβαλλε τις µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα υγείας και στη δηµόσια διοίκηση, από 

τις οποίες είχε υποσχεθεί εξοικονόµηση πόρων και σύµφωνα µε το ∆.Ν.Τ., το 

οποίο επικροτεί τις πολιτικές της Γαλλικής κυβέρνησης, δεν θα υπάρξει καµία 



πρόοδος µέχρι το 2007. Απέσυρε επίσης τις µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό 

σύστηµα που θα µείωναν τις επιβαρύνσεις στο κεφάλαιο. Έτσι απέµεινε η 

διαχείριση του υπάρχοντος προϋπολογισµού µε τη στοιχειώδη αποτροπή της 

αύξησης των σηµερινών δαπανών ή της απώλειας των σηµερινών εσόδων που 

συνολικά θα διατηρήσει το έλλειµµα σε επίπεδα γύρω στο 3,5%.  

 

Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην επιδίωξη “φιλόδοξων νεοφιλελεύθερων 

µεταρρυθµίσεων” και στις τρεις χώρες είναι η εµφανής αντίθεση των 

εργαζοµένων σε µέτρα περικοπής του κοινωνικού κράτους, ελαστικοποίησης της 

αγοράς εργασίας, κλπ. Η στασιµότητα αυτή αποπνέει την πολιτική συγκυρία που 

έχει διαµορφώσει µια κοινωνική δυναµική που συγκλίνει στο “µέχρι εδώ”. ∆εν 

υπονοεί κατ’ ανάγκη την έναρξη ενός κύκλου ρήξεων, αλλά παγιώνει αυτήν την 

κατάσταση αναµονής από όλες τις πλευρές.  

 

Από την άλλη πλευρά η Βρετανία πιέζει για αλλαγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, ενοχοποίηση των άλλων 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών, περιορισµό της ΚΑΠ, άνοιγµα των αγορών και 

ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Η νεοφιλελεύθερη ατζέντα φαντάζει ως 

απόλυτα αγγλοσαξονική. Τι θα κερδηθεί από τη Βρετανία είναι άγνωστο, αλλά οι 

παρενέργειες θα είναι πολλές. 

 

Το βέβαιο είναι ότι η σηµερινή πολιτική, αλλά και η πολιτική της τελευταίας 

δεκαετίας, έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας. Έχει αυξήσει τις εισοδηµατικές ανισότητες, έχει παγιώσει υψηλά 

επίπεδα ανεργίας, έχει επαναφέρει τις ανισότητες σε θεµελιακούς θεσµούς των 

δυτικών κοινωνιών (εκπαίδευση, υγεία, κλπ.). Ριζικές αλλαγές στη 

µακροοικονοµική πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι απόλυτα 

επιβεβληµένες, και το πρόσφατο κείµενο των αριστερών ευρωπαίων 

οικονοµολόγων για µια “ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για την 

Ευρώπη”, περιλαµβάνει αρκετές γόνιµες ιδέες.  

 



 

 

        

 

 


