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Η απάνηεζε ηερ Εςπυπαφκήρ Ένυζερ ζηεν 

οικονομική κπίζε και ε δεμοκπαηική 

νομιμοποίεζε ηερ Εςπυπαφκήρ Ένυζερ 

 

ηερ Θυάνναρ Χπιζηοδοςλάκε 
 

Ε Ζσάλλα ξηζηνδνπιάθε απνθνίηεζε ην 2009 απφ ην ηκήκα Γιιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ 

Ναλεπηζηεκίνπ Ναηξψλ, φπνπ εηδηθεχηεθε ζηε Κενειιεληθή Γιψζζα θαη Θνγνηερλία. Γίλαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζηηο Ννιηηηθέο Γπηζηήκεο, κε εμεηδίθεπζε ζηηο Γπξσπατθέο θαη 

Δεκφζηεο Ννιηηηθέο, θαη ηελ Ηνηλσληνινγία, κε εμεηδίθεπζε ζηελ Ηνηλσληθή Μξγάλσζε θαη 

Ηνηλσληθή Ιεηαβνιή, απφ ην Ναλεπηζηήκην Ηξήηεο, 2011 θαη 2014, αληίζηνηρα. Πν εξεπλεηηθφ ηεο 

έξγν εζηηάζηεθε ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

ελψ επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (EΓ θαη Οπκβνχιην ηεο 

Γπξψπεο) ζηελ ειιεληθή πνιηηεηαθή παηδεία, θαη ηελ παγθφζκηα δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Απφ ην 2013 ππήξμε εξεπλήηξηα ζην Ναηδαγσγηθφ ηκήκα ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ 

ηεο Βνζηψλεο ζην πξφγξακκα γηα ηε Δηδαζθαιία θαη Δηακφξθσζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Νξνγξάκκαηνο 

εζηηάδνληαο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ελψ κειέηεζε 

ζεσξίεο θαη κνληέια εγεζίαο. Γίλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Ηνηλσληνινγίαο ηνπ 

Ναλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηψλεο, θαη ε έξεπλά ηεο εζηηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσληνινγίαο. Οηα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, δεηήκαηα 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Γπξσπατθή 

Έλσζε. 

                                                           
1 Το ΕΛΙΑΜΕΠ δελ σηοζεηεί φς ίδρσκα ποιηηηθές ζέζεης. Καηαβάιιεη κάιηζηα προζπάζεηα λα παροσζηάδοληαη ζηα πιαίζηα 

ηφλ εθδειώζεφλ ηοσ θαη ζηο κέηρο ηοσ δσλαηού όιες οη σπάρτοσζες απόυεης. Υπό ηο πρίζκα ασηό, οη αλαιύζεης θαη οη 

γλώκες ποσ δεκοζηεύοληαη ζηης ζεηρές ηοσ ζα πρέπεη λα αποδίδοληαη αποθιεηζηηθά ζηοσς ζσγγραθείς θαη λα κελ 

ζεφρούληαη όηη αληηπροζφπεύοσλ απαραίηεηα ηης απόυεης ηοσ ηδρύκαηος, ηοσ δηοηθεηηθού ζσκβοσιίοσ ηοσ, ηες δηεύζσλζες 

ή ηφλ θαηά περίπηφζε θαη θαζ’ οηολδήποηε ηρόπο ζσλεργαδοκέλφλ θορέφλ. 

mailto:eliamep@eliamep.gr
http://www.eliamep.gr/
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Πεπίλετε  

Ε κειέηε απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ Γπξσπατθή θξίζε ρξένπο θαη επηρεηξεί ηελ επηζθφπεζε ηεο 

ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Γπξσδψλεο. Ε πην πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαηαδεηθλχεη 

φηη ν ζεζκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ έρεη ελδεκηθέο αδπλακίεο νη νπνίεο επηδεηλψζεθαλ 

κε ηελ έλαξμε ηεο Γπξσπατθήο θξίζεο ρξένπο γεληθά, θαη ηελ ειιεληθή θξίζε εηδηθφηεξα. Οηελ 

παξνχζα κειέηε πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα φηη νη δνκηθέο αδπλακίεο ησλ Γπξσπατθψλ ζεζκψλ 

είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα ηεο Έλσζεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα 

ησλ κεηαγελέζηεξσλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο. Ννηεο 

είλαη νη εγγελείο αδπλακίεο ηεο Γπξσδψλεο πνπ έγηλαλ πεξηζζφηεξν νξαηέο κε ην μεθίλεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο; Νψο ηα κέηξα πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο 

βαζαίλνπλ ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο; Πν άξζξν εζηηάδεη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο θαη ππνγξακκίδεη ηηο ειιείςεηο ζρεδηαζκνχ θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ε παξνχζα έξεπλα ζπληζηά 

φηη κεξηθέο απφ ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηεο Γπξσδψλεο θαη ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζχλνιφ 

ηεο, αθνξνχλ ζην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ θαλφλσλ θαη ηελ άθακπηε επηκνλή ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο, πνπ θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηα πεξηζψξηα ειηγκψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

Γπξσπαίσλ εγεηψλ λα κεηαζηξέθνπλ ηελ πνιηηηθή πιεχζε ηνπο φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην θαινχλ. Μη 

ιφγνη πνπ ελίνηε νδεγνχλ ζηελ αδπλακία εχξεζεο βέιηηζησλ ιχζεσλ ζπλδέεηαη, επίζεο, κε ηνλ 

αηειή ραξαθηήξα ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ειιείςεη κηαο πνιηηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο έλσζεο, ην 

γεγνλφο φηη ε Γπξσδψλε δε ζπληζηά βέιηηζηε νηθνλνκηθή δψλε, θαη ηέινο, ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ησλ Γπξσπατθψλ θξαηψλ. Οπκπεξαίλεηαη φηη ηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ σο απάληεζε ζηελ θξίζε είραλ σο απνηέιεζκα λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε δεκνθξαηηθή 

λνκηκνπνίεζε ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο, θαη, ηέινο έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ηε γεληθφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΓΓ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο 

μεθηλψληαο κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο Γιιάδαο. Απνπζία δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

εθάζηνηε κέηξσλ, ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο ζα ζπλερίζεη λα ηίζεηαη 

ππφ ακθηζβήηεζε. Ε απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Γπξσδψλε ζα απαηηήζεη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εχξεζε δίθαησλ θαη ηζφηηκσλ ιχζεσλ γηα ηα θξάηε κέιε, 

θπξίσο κέζσ ηεο ηζρπξνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ηεο Γπξσδψλεο. Ωζηφζν, ε κείσζε 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζα απαηηήζεη ηα θξάηε λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Κέξειρ Ιλειδιά: 

 

Γπξσπατθή νηθνλνκηθή θξίζε, κέηξα, Γιιάδα, δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα, Γπξσπαίνη πνιίηεο  
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Είναι ε Εςπυδώνε Βέληιζηε Οικονομική Ζώνε; 

Μ Robert Mundell έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε ζεσξία ηεο Βέιηηζηεο Μηθνλνκηθήο Δψλεο. Οην 

πην ζεκαληηθφ ηνπ έξγν, ν Mundell αζρνιήζεθε κε ην ηη θάλεη κηα λνκηζκαηηθή έλσζε λα 

επηηξέπεη ηαπηφρξνλα «ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ». 

Ννιινί κειεηεηέο έρνπλ αλαξσηεζεί θαηά πφζν ε Γπξσδψλε απνηειείηαη απφ θξάηε κέιε 

πνπ ζρεκαηίδνπλ Βέιηηζηε Μηθνλνκηθή Δψλε, ζπρλά ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

Γπξσπατθήο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Μ Paul Krugman ηζρπξίδεηαη φηη “απηή ε ζεσξία 

ππέδεημε φηη ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην πξφηδεθη ηνπ επξψ”, θαη εμεγεί 

φηη ε ζεσξία θαζαπηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαδείμεη ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο, φζνλ αθνξά “ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ απηψλ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ ελδερφκελνπ θφζηνπο”. 

H παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Γπξψπε ην 2008, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

Lehman Brothers ζηηο Ελσκέλεο Ννιηηείεο, ήξζε σο ππελζχκηζε γηα λα επηζεκάλεη έλα 

αηειέο ζρέδην γηα κηα Γπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή έλσζε. Όπσο ην ζέηεη ν De 

Grauwe, ε θξίζε ζηελ Γπξσδψλε είλαη κηα ππαξμηαθή θξίζε, ε νπνία αλάδεημε ηελ πνιηηηθή 

νηθνλνκία ηνπ επξψ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηελ Γπξσδψλε. 

Νην ζπγθεθξηκέλα, ν θξίζε απνθάιπςε ρξφληεο δνκηθέο αδπλακίεο, φπσο ηελ απνπζία κηαο 

νηθνλνκηθήο έλσζεο, κηαο έλσζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη κηα πνιηηηθή έλσζε, φπσο 

θαη ηελ απζηεξή πξνζθφιιεζε κε ηνπο ππάξρνληεο θαλφλεο, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηελ 

πνιηηηθή επειημία ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, ηελ χπαξμε κε ηζρπξψλ ζεζκψλ, 

θαη ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα άζθεζεο πνιηηηθήο εγεζίαο. Γπίζεο, φπσο ππνζηεξίδεη, ε 

δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο θαηέζηε δπλαηή κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζε πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο (De Grauwe 2013). 

Μ De Grauwe εληνπίδεη ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο Γπξσδψλεο ζηε βηβιηνγξαθία γηα 

ηε ζεσξία ηεο Βέιηηζηεο Μηθνλνκηθήο Δψλεο. Μ ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ε Γπξσπατθή Έλσζε 

δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα κηα Βέιηηζηε Μηθνλνκηθή Δψλε πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα 

δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά αζχκκεηξα νηθνλνκηθά ζνθ. Έλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζεσξίαο ησλ Βέιηηζησλ Κνκηζκαηηθψλ Δσλψλ ιέεη φηη ηα θξάηε δελ ζα πξέπεη λα 

ππφθεηληαη ζε απνθιίλνπζεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ δπζθνιία πξνζαξκνγήο. 

Ε δεχηεξε πξνυπφζεζε αθνινπζεί ζρεδφλ απφ ηελ πξψηε θαη αλαθέξεηαη ζην πεξηζψξην 

επειημίαο πνπ ηα θξάηε ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο. Πέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη ε 

λνκηζκαηηθή έλσζε πξέπεη λα έρεη θάπνηα δεκνζηνλνκηθή βάζε, δειαδή, φηη κηα 

λνκηζκαηηθή έλσζε ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα είλαη κηα δεκνζηνλνκηθή έλσζε. Απηή ε 

ηξίηε πξνυπφζεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα θξάηε πνπ είλαη επηξξεπή ζε 

αζχκκεηξα νηθνλνκηθά ζνθ (De Grauwe: 2013). 



Η απάντηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική κρίση  

και η δημοκρατική νομιμοποίηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης 

6  
  

Οε έλαλ νξηζκφ ηνπ ν Eichengreen ππνζηεξίδεη φηη “ε Βέιηηζηε Μηθνλνκηθή Δψλε είλαη κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο αλαηαξαρέο ζπκκεηξηθά θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε απαζρφιεζε θαη άιιεο 

κνξθέο παξαγσγήο ξένπλ ειεχζεξα (Eichengreen, 1991: 1). Ωζηφζν, νη νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ Γπξσπατθψλ θξαηψλ –κειψλ δηέθεξαλ, ελψ κεξηθά απφ απηά ήηαλ 

θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλα λα αληηκεησπίζνπλ αζχκκεηξα ζνθ απφ φηη άιια. Ε 

λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα εθηθηφ ζρέδην, εάλ απηφο ν φξνο 

πιεξνχληαλ. 

Γηα παξάδεηγκα, φπσο επηζεκαίλεη o Crum, ελψ ε βηνκεραλία θαη νη θαηαζθεπέο 

ζπλεηζθέξνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20 ηνηο εθαηφ ηεο ειιεληθήο θαη γαιιηθήο νηθνλνκίαο, νη 

ηνκείο απηνί απνδίδνπλ ην 30 ηνηο εθαηφ ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. Γπίζεο, ελψ ε 

ιηαληθή αγνξά θαη νη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε ζπκβνιή απηή δελ ππεξβαίλεη ην 15 ηνηο εθαηφ ζηε Γεξκαλία. 

αξαθηεξηζηηθά, απφ ηηο δνκηθέο απηέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα 

επίπεδα αλάπηπμεο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην ζπγρξνληζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ» (2013: 

617). Οπλεπψο, θαζφηη ηα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά, αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη πνιηηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ 

ηηο δηαθνξέο απηέο. Μη νηθνλνκηθέο απνθιίζεηο κπνξεί λα νθείινληαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο, θπξίσο ζε απηνχο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο μερσξηζηέο ηαπηφηεηεο ησλ 

εζλψλ-θξαηψλ θαη αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηνπο παξαδφζεηο 

(2013).  

Ε Schmidt ππνγξακκίδεη, επίζεο, φηη ε δνκή ηεο Γπξσδψλεο απνηεινχζε πξφβιεκα απφ 

κφλε ηεο. Γζηηάδνληαο θπξίσο ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, ην απνηέιεζκα ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά πεξηζζφηεξν απφθιηζε αληί ζχγθιηζε. 

Πέινο, ε απνπζία κηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο έλσζεο, θαη ηδηαίηεξα ε έιιεηςε κηαο άξηηαο 

νκάδαο θηλδχλνπ θαη κεραληζκψλ πξνζηαζίαο (Schmidt 2014), θαζηζηνχζαλ αθφκα πην 

επηζθαιή ηελ νξζή ηεο ιεηηνπξγία. 

H McNamara εζηηάδεη ζηελ ηζηνξία ηεο Βέιηηζηεο Μηθνλνκηθήο Δψλεο γηα λα παξνπζηάζεη 

δχν ζεσξίεο γηα ηηο λνκηζκαηηθέο ελψζεηο, θαη λα ζέζεη δχν ζεκαληηθά εξσηήκαηα. 

Νξψηνλ, ξσηά πνηνη είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα κηα επηηπρή λνκηζκαηηθή έλσζε 

θαη ην δεχηεξν, ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη έλα εληαίν λφκηζκα ηε βέιηηζηε επηινγή γηα 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο πεξηθέξεηεο; Ε πξψηε είλαη ε ζεσξία ηεο Βέιηηζηεο Μηθνλνκηθήο 

Δψλεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ ηα θξάηε ζπκθσλνχλ λα εληαρζνχλ ζην ίδην 

λφκηζκα, ράλνπλ θάπνηα απηνλνκία ζρεηηθά κε ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηξίαο, ηελ νπνία ππνγξακκίδεη ε 

McNamara πξνζζέηνληαο φηη ε λνκηζκαηηθή έλσζε απεηιείηαη πεξηζζφηεξν φηαλ κία κε 

αλακελφκελε νηθνλνκηθή δπζθνιία ρηππάεη θάπνηεο πεξηνρέο πεξηζζφηεξν απφ άιιεο 

(2014: 3). Ε ηδαληθή κνξθή λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο είλαη απηή φπνπ νη εζσηεξηθέο 

πξνζαξκνγέο είλαη εθηθηέο θαη απνηειεζκαηηθέο εληφο ηεο Έλσζεο (2014). 
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Γπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζεσξία ηεο Βέιηηζηεο Μηθνλνκηθήο Δψλεο 

παίδεη ηφζν ε απαζρφιεζε φζν θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ηνπο κπνξεί λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ πξνζαξκνγψλ. Ιηα 

δεχηεξε πξνζέγγηζε βιέπεη ην λφκηζκα σο έλα πνιηηηθφ δήηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

λνκηζκαηηθέο ελψζεηο πξέπεη λα έρνπλ πνιηηηθή, θνηλσληνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή βάζε, θαη 

ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη είλαη νξζνινγηθά θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθά φληα (McNamara 

2014). 

Ναξάιιεια, κία ιηγφηεξν γλσζηή, αιιά απνθαιππηηθή ηζηνξηθή ιεπηνκέξεηα είλαη φηη ζηηο 

αξρέο ηνπ 1990 γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ππνηίζεηαη φηη νη απφηνκεο παχζεηο ησλ εηζξνψλ 

θεθαιαίσλ θαη ε επαθφινπζε θξίζε ζηα ηζνδχγηα, ε νπνία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

είρε ζπρλά επηζπεχζεη ηα πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο- δε ζα ήηαλ 

δήηεκα εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, επεηδή ην εληαίν λφκηζκα ζα εμάιεηθε ηνλ θίλδπλν ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (Braun, 2013: 12). 

Ε απφθαζε απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην ζπλνιηθά αηζηφδνμν θιίκα πνπ 

επηθξαηνχζε ζρεηηθά κε ην εληαίν λφκηζκα. Ωζηφζν, φπσο έρεη ζεκεησζεί: “απηή ε 

πεπνίζεζε ήηαλ ηφζν ηζρπξή πνπ απφ ηε Οπλζήθε ηνπ Ιάαζηξηρη εμαηξνχληαλ ξεηψο ηα 

κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ην ηζνδπγίν πιεξσκψλ ηεο ΓΓ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 143 ηεο Οπλζήθεο, ην νπνίν αξγφηεξα έζεζε φξηα ζηε δψλε ηνπ επξψ 

ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Γιιάδα” 

(Merler θαη Pisani-Ferry 2012, 3-4) (Braun, 2013: 12). 

Ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ λνκίζκαηνο ππνηίζεηαη φηη ζα ελίζρπε ηε δηαδηθαζία ηεο 

Γπξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΓΓ σο πνιηηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο ζηνλ θφζκν. Αλη‟ απηνχ, θαζψο ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαηέζηε 

νινέλα θαη πην δπζρεξήο, ε ζηαζεξφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

Γπξσδψλεο δνθηκάζηεθαλ ζεκαληηθά. 
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Η απάνηεζε ηερ Εςπώπερ ζηεν Εςπυπαφκή 

κπίζε δεμοζίος σπέοςρ  

Νέξα απφ ηελ έιιεηςε ζηαζεξψλ βάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αμηφπηζηεο θαη βηψζηκεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο, νη δνκηθέο αλεπάξθεηεο ηεο Γπξσδψλεο ήηαλ αθφκα έλα πξφβιεκα. 

Ε ειιεηκκαηηθή ζεζκηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο θαηέζηε θαλεξή κε ηελ 

έλαξμε ηεο ειιεληθήο θξίζεο. Ιε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα έρεη ππνζηεί ηα πην βαξηά 

πιήγκαηα, ζε ζχγθξηζε κε άιια Γπξσπατθά θξάηε, ε ρψξα ιεηηνχξγεζε σο 

«απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο» γηα ηα ρξνλίδνληα ζεζκηθά πξνβιήκαηα ηεο Γπξψπεο.  

Οίγνπξα, ε Γιιάδα έπξεπε λα αζρνιεζεί κε ην πςειφ δεκφζην ρξένο ηεο, ην νπνίν ππήξμε, 

κεηαμχ άιισλ, ην απνηέιεζκα ρξφλησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

παξαγφλησλ. Ννιινί κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε είλαη επίζεο 

«πνιηηηθή θξίζε» (Lyrintzis, 2011: 11) ή δηαηππσκέλν δηαθνξεηηθά, «θξίζε θξάηνπο» 

(Δηακαληνχξνο: 2012: 9). Μ Δηακαληνχξνο αλαθέξεη φηη παξά ηνλ εμσηεξηθφ ραξαθηήξα 

ησλ φξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, «ε αλάγθε γηα ελδνζθφπεζε, ε αλαδήηεζε ινγνδνζίαο, 

θαη ε απφδνζε επζπλψλ ζε εζληθνχο δξψληεο δε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί 

(Δηακαληνχξνο, 2013: 210).  

Οηελ ίδηα γξακκή, πνιινί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξνχζα θξίζε είλαη απνηέιεζκα 

ηφζν εμσγελψλ φζν θαη ελδνγελψλ παξαγφλησλ, ελψ νη ηειεπηαίνη κπνξεί λα 

απνδίδνληαη ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο ρψξαο. Οπλνπηηθά, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηζηνξηθά ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο Γιιάδαο είλαη:   

«ε πξνζσπνπνίεζε ησλ ζεζκψλ θαη ν πξνζσπνπαγήο ραξαθηήξαο ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, ε αηππία ησλ ξφισλ, ε γεληθή αηξνθία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ε αηνκηθή 

ζχιιεςε ηνπ δεκνζίνπ, ε ελλφεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνλνκίνπ, νη ακπληηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ν ρακειφο δείθηεο δηαπξνζσπηθήο 

εκπηζηνζχλεο είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, νη νπνίεο βαξχλνληαη ζεκαληηθά απφ ηε βπδαληηλή επηιεθηηθή 

παξάδνζε. Απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο 

δηαπηζηψλεηαη φηη παξφιν πνπ ηα πνζνζηά πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο παξακέλνπλ πςειά, 

δεζπφδεη κηα εξγαιεηαθή ζχιιεςε ηεο πνιηηηθήο πνπ ζπλνδεχεηαη πνιιέο θνξέο απφ κηα 

κνηξνιαηξηθή απηνδηθαησηηθή επίθιεζε ηνπ ηχπνπ “ηίπνηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηα 

παξφκνηα‟‟» (Δεκεξηδήο, 1993: 49).  

Αιιά απηή ε εμήγεζε, αλ θαη εχινγε, δελ θαίλεηαη επαξθήο γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ζην νπνίν βξέζεθαλ θαη άιιεο 

ρψξεο, φπσο ε Ζξιαλδία θαη ε Ννξηνγαιία, πνπ επίζεο δήηεζαλ θαη έιαβαλ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα απφ ηε ιεγφκελε Πξφηθα ηεο Γπξσπατθήο Ηεληξηθήο Πξάπεδαο, ηεο Γπξσπατθήο 

Γπηηξνπήο θαη ηνπ Δηεζλνχο Κνκηζκαηηθνχ Πακείνπ ην 2010 θαη ην 2011 αληίζηνηρα. 
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Όπσο ζεκεηψλεη ν Blyth: “ε Ννξηνγαιία, ε Ζξιαλδία, ε Ζηαιία, ε Γιιάδα θαη ε Ζζπαλία (νη 

ρψξεο ησλ PIIGS ηεο Γπξψπεο) έρνπλ εθαξκφζεη ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη 

ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηηο ρψξεο ην 2008‟‟ (Blyth 2013: 4). Ηάζε κία απφ απηέο είρε ηα 

δηθά ηεο πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζεη: «ην θνπζθσκέλν ρξένο ζην  δεκφζην ηνκέα γηα 

ηελ Γιιάδα, ν ππεξρξεσκέλνο ηδησηηθφο ηνκέαο γηα ηελ Ζζπαλία, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

γηα ηελ Ννξηνγαιία θαη ηελ Ζηαιία, θαη ε αθεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ηεο Ζξιαλδίαο” 

(Blyth 2013: 4). 

Λαθληθά, αθνχ ε αλεζπρία γηα ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο εμαπιψζεθε ζε επξεία θιίκαθα, 

απνθαιχθζεθε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά 

ειιείκκαηα. Μ De Grauwe εζηηάδεη ζην ξφιν πνπ νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο έπαημαλ γηα 

ηελ φμπλζε ηεο θξίζεο, πξψηνλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα πξνβιέςνπλ ηελ θξίζε πνπ 

εξρφηαλ, θαη δεχηεξνλ, ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ αληηδξάζεσλ απέλαληη ζηελ θξίζε φηαλ 

απηή έιαβε ρψξα: “έρνληαο απνηχρεη ηφζν νηθηξά ζηελ πξφβιεςε κηαο θξίζεο δεκφζηνπ 

ρξένπο, βξέζεθαλ ζε κηα θξελήξε αλαδήηεζε γηα πηζαλέο άιιεο θξίζεηο θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ. Γληφπηζαλ ηελ Γιιάδα θαη άιιεο ρψξεο ηεο Γπξσδψλεο κε πςειά 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ππνβάζκηζεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηηο ρψξεο πνπ 

είραλ  „επηζθεθζεί‟ νη νίθνη αμηνιφγεζεο ” (De Grauwe 2009: 2). 

Μ De Grauwe θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε θαηάζηαζε απηή επηδεηλψζεθε απφ ην 

γεγνλφο φηη ε ΓΗΠ βάζηζε ηηο απνθάζεηο ηεο ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ παξέρνληαλ απφ ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο γηα λα απνδερζεί αζθαιίζεηο απφ άιιεο ηξάπεδεο ηεο Γπξσδψλεο. Μη 

εμειίμεηο απηέο θαλεξψλνπλ πψο ε θξίζε απφ ηνπηθή εμειίρζεθε ζε ζπζηεκηθή (2009).  

Όπσο έγηλε θαλεξφ ζηε ζπλέρεηα, δελ ππήξραλ κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ζηελ 

Γπξσπατθή Έλσζε ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηελ ΓΓ λα αλαιάβεη άκεζε 

δξάζε γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο ρψξεο πνπ είραλ πιεγεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, φπσο ε Γιιάδα. Γηαηί ζπλέβε  απηφ; Γηαηί νη Γπξσπαίνη εγέηεο 

επέδεημαλ βξαδχηεηα αληίδξαζεο απέλαληη ζηελ ειιεληθή θξίζε; Ιηα πεηζηηθή εμήγεζε 

κπνξεί λα βξεζεί ζηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο ΓE θαη ηδίσο ην άξζξν 125 ηεο Οπλζήθεο ηεο 

Θηζαβφλαο, ην νπνίν νξίδεη ξεηά φηη: 

Άξζξν 125 

(πξψελ άξζξν 103 ηεο ΟΓΗ) 

1. Ε Έλσζε δελ επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο, άιινη νξγαληζκνί 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, νχηε ηηο αλαιακβάλεη, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ ακνηβαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ηαλέλα θξάηνο κέινο δελ επζχλεηαη γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο ή 

άιιεο δεκφζηεο αξρέο, άιινη νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο άιινπ 
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θξάηνπο κέινπο, νχηε ηηο αλαιακβάλεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ακνηβαίσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

2. Γάλ πξνθχςεη αλάγθε, ην Οπκβνχιην, απνθαζίδνληαο κεηά απφ πξφηαζε  ηεο Γπηηξνπήο 

θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Γπξσπατθφ Ηνηλνβνχιην, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

φξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαγνξεχζεσλ ησλ άξζξσλ 123 θαη 124 θαζψο θαη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ (Ε Οπλζήθε ηεο Θηζαβφλαο).2 

Ε Γεξκαλία είρε εθθξάζεη ηζρπξή ζέιεζε σο πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαηά θχξην 

ιφγν σο κηα ζηάζε δεισηηθή ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ιφγσ 

θνηλψλ θφβσλ, φηη βνεζψληαο ηελ Γιιάδα ζα πξνθαινχζε δηαδνρηθή εμάξηεζε (path 

dependency), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηειηθά κηα βαζηά αιιαγή ζηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο ΓΓ. Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί: “γηα λα είκαζηε δίθαηνη, πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη δηαδνρηθέο γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο φισλ ησλ πεπνηζήζεσλ είραλ 

ζηαζεξά ππνζηεξίμεη φια απηά ηα ρξφληα φηη, αλ νη πεξηζηάζεηο πνηέ ην θαιέζνπλ, ζα 

ζεβαζηνχλ ηε ξήηξα κε δηάζσζεο” (Αξγπξνχ θαη Πζνπθαιάο: 2011). 

Ωο εθ ηνχηνπ, ήηαλ ινγηθφ, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, φηη νη Γπξσπαίνη εηαίξνη ζα απείραλ απφ 

ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ ηεο Γιιάδαο. 

Νεγαίλνληαο ελάληηα ζηελ ζπλζήθε “ζα ζεσξνχληαλ σο αιιαγή ζηελ καθξφρξνλε 

γεξκαληθή πνιηηηθή πξνθαιψληαο ηνλ εζηθφ θίλδπλν ε Γιιάδα θαη άιιεο ρψξεο λα 

απνζαξξπλζνχλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, εληαηηθνπνηψληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ παξνχζα θξίζε θαη θάλνληαο ηηο κειινληηθέο θξίζεηο πην πηζαλέο” 

(Αξγπξνχ θαη Πζνπθαιάο: 2011).  

Ωζηφζν, εθ ησλ πζηέξσλ, ε απφθαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο “ξήηξαο κε δηάζσζεο” 

θξίζεθε φηη βαζίζηεθε ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο. Όπσο θάλεθε, “νη αγνξέο δελ είραλ 

πνηέ πηζηέςεη ζηε ξήηξα κε δηάζσζεο θαη είραλ αθφκε πνληάξεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

γηα ηα ειιεληθά θαη άιια νκφινγα ηεο ΜΚΓ ππνινγίδνληαο ζε έλα ζρέδην δηάζσζεο” 

(Αξγπξνχ θαη Πζνπθαιάο: 2011). 

Ε ΓΗΠ ζα κπνξνχζε λα έρεη βνεζήζεη κε ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηηο αγνξέο θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ ηεο Γπξσδψλεο, ελψ ζα φθεηιε λα ελεξγήζεη σο θεληξηθή ηξάπεδα κε 

απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα λα ηππψλεη λφκηζκα. Ωζηφζν, νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο αδξάλεηαο, 

ψζεζαλ ηειηθά ηελ ΓΗΠ λα ελεξγήζεη επηηέινπο σο δαλεηζηήο έζραηεο πξνζθπγήο ηνλ 

Οεπηέκβξην ηνπ 2012 (De Grauwe 2013). 

Όπσο παξαηεξεί ν Majone, “απηφ πνπ πξνθαιεί έθπιεμε είλαη ε παληειήο έιιεηςε 

ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ζνθ. Ιηα ζπλέπεηα 

απηήο ηεο απνηπρίαο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ππήξμε γηα πξψηε θνξά ε άξλεζε λα γίλεη 

απνδεθηή ε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε απφηνκε κεηάβαζε απφ ηε 

ζπλνιηθή αηζηνδνμία ηνπ παξειζφληνο ζε έλα θιίκα θαηαζηξνθνινγίαο” (2012: 2). Ναξφια 

απηά, “ε ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο λα πξνιακβάλνπλ ηνπο 

                                                           
2
 Ε Οπλζήθε ηεο Θηζαβψλαο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL 
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αξλεηηθνχο καθξννηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο θξαδαζκνχο είρε αλαγλσξηζηεί 

σο κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ επξψ απφ ηελ αξρή” (Lane 2012: 49). 

Μ De Grauwe επηζεκαίλεη φηη νη ηδέεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πνιηηηθή απάληεζε ζηελ 

θξίζε εθ κέξνπο ηεο ΜΚΓ, ην 2010, ήηαλ θαηά θχξην ιφγν βαζηζκέλεο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζεσξία ηνπ κνλεηαξηζκνχ. Μ κνλεηαξηζκφο ππήξμε ην επηθξαηέζηεξν παξάδεηγκα ζην 

νπνίν βαζίζηεθαλ νη Γπξσπαίνη παξάγνληεο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηκνλή ηνπο ζηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ηελ έιιεηςε παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

αλεξγία (De Grauwe,2013: 157). 

Νεξηέξγσο, αλ θαη εμεγείηαη ελ κέξεη απφ ηελ ππεξβνιηθή αηζηνδνμία ηεο ΓΗΠ θαη ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, απηφ πνπ έθαλε ην κνλεηαξηζκφ δεκνθηιή κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ήηαλ φηη νη πνιηηηθνί εγέηεο ηνπο πίζηεςαλ φηη νη νηθνλνκίεο ηνπο είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαη εχξσζηεο νηθνλνκηθά ζηα ρέξηα ηεο ππεχζπλεο 

Γπξσπατθήο Ηεληξηθήο Πξάπεδαο, θαηά ην πξφηππν ηεο γεξκαληθήο Bundesbank (De 

Grauwe,2013: 157). 

Όκσο, νη επηπηψζεηο απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο δελ 

ηαπηίδνληαη κφλν κε ηελ απνπζία επαξθνχο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θαη ηε γεληθή έιιεηςε 

εηνηκφηεηαο πνπ κεηψλεη ην ζθξίγνο ηεο Γπξσδψλεο. Μ Majone θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ε θξίζε ηεο Γπξσδψλεο επίζεο θαηέδεημε: “ηελ επηδείλσζε ζην πξφβιεκα 

λνκηκνπνίεζεο, κε ιεηηνπξγηθνχο ζεζκνχο, ηα φξηα ηεο ζπιινγηθήο εγεζίαο θαη, αλ κε ηη 

άιιν, έλα ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ αξρή „one-decision-fits-all‟” (Majone 2014: 211). 

Μ Majone ππνζηεξίδεη φηη: “ηα πξνβιήκαηα πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ θξίζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο, θαη ηελ ίδηα ηελ θξίζε, έρνπλ βαζηέο ξίδεο, θαη ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηηο κεζφδνπο έληαμεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα. Απηή ε 

θξίζε, φζν ζνβαξή θαη αλ είλαη, έρεη ηνπιάρηζηνλ ην πιενλέθηεκα λα απνθαιχπηεη 

ζεκειηψδεηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζε νιφθιεξν ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα - αηέιεηεο 

πνπ θξχβνληαλ ζην παξειζφλ απφ ηελ επηθξαηνχζα “πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο ζπλνιηθήο 

αηζηνδνμίαο” (Majone 2011) (Majone, 2012: 1). 

Ε Γιιάδα ήηαλ ε πξψηε θαη ζνβαξφηεξε πεξίπησζε ρψξαο πνπ θιήζεθε λα 

αληηκεησπίζεη αζχκκεηξα νηθνλνκηθά ζνθ πνπ απείιεζαλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ηεο 

θαη έζεζαλ ζε θίλδπλν ηε δψλε ηνπ επξψ. Ε Γιιάδα είλαη έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα θαη, 

ζπλεπψο, επαλέξρεηαη ζε απηφ ην άξζξν, γηαηί αληηθαηνπηξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

δπλακηθή κηαο ειιηπνχο λνκηζκαηηθήο δψλεο, θαη ζε έλα νξηζκέλν βαζκφ, ηνλ αληίθηππν 

πνπ είραλ νη πξνεπηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο γηα ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο 

Γπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Όπσο θαη άιινη κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη, επίζεο, “πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν θξάηνο 

κέινο, ε Γιιάδα έρεη εθζέζεη ηηο ειιείςεηο θαη ζπζηεκηθέο αδπλακίεο πνπ ελππάξρνπλ ζην 

ζρέδην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηελ επξχηεξε θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα 

(Vasilopoulou, Halkiopoulou, et.al.: 2013). Όπσο αλαθέξεη ν Tavlas: “ε θξίζε απνθάιπςε 
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ζνβαξά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο Γπξσδψλεο” (Tavlas, 2013). Ωζηφζν, φπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ λσξίο κέζα 

ζην 2010, “ε Γιιάδα δελ είλαη ε κφλε ρψξα πνπ έρεη δερζεί βνήζεηα απφ ηελ ΓΓ θαη ην 

ΔΚΠ. Ε Ζξιαλδία θαη ε Ννξηνγαιία έιαβαλ επίζεο θεθάιαηα δηάζσζεο” (Euronews 2011). 

Μ Kutlay ππνζηεξίδεη φηη νη επξσπατθνί θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο δελ έιαβαλ ππφςε ην 

γεγνλφο φηη νη εζληθνί ζεζκνί δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο εληάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα πνιχπινθε αιιειεμάξηεζε ζην επίπεδν ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ρπνγξακκίδεη, επίζεο, ηε δνκηθή αλεπάξθεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Γπξσδψλεο 

ηνλίδνληαο ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο ζηήξημεο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Πέινο, αλ θαη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κεηαβηβάζηεθε ζε επξσπατθφ επίπεδν κέζσ ηεο Γπξσπατθήο 

Ηεληξηθήο Πξάπεδαο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή παξέκεηλε ζην εζληθφ επίπεδν (Kutlay, 

2011: 101). Απφ ηελ άπνςε απηή, ν Kutlay εληνπίδεη ηελ αδπλακία ηεο Γπξσδψλεο ζηνπο 

θηλδχλνπο ηεο πεξίπινθεο αιιειεμάξηεζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ απνπζία κεραληζκψλ 

ζηήξημεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ φηη νη επξσπατθέο νηθνλνκίεο ήηαλ αζθαιείο 

καδί. 

Λέηπα για ηεν ανηιμεηώπιζε ηερ Εςπυπαφκήρ 

κπίζερ δεμοζίος σπέοςρ   

Πα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είραλ ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ην ξφιν ησλ βαζηθψλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, φπσο θαηαδεηθλχεη 

ε παξαθάησ ιίζηα. Πα κέηξα δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο, ηδίσο 

ζην επίπεδν ηεο επνπηείαο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζηα θξάηε-κέιε. Ννιχ ιηγφηεξνο ρψξνο γηα ειηγκνχο απνκέλεη πιένλ ζην Γπξσπατθφ 

Ηνηλνβνχιην θαη αθφκε ιηγφηεξε δηθαηνδνζία ζηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο λα θαζνξίζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο αηδέληεο. Πα κέηξα απηά, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Dullien θαη 

Torreblanca (2012) ζηελ αθφινπζε ζχλνςε πνιηηηθήο ηνπ Γπξσπατθνχ Οπκβνπιίνπ 

Γμσηεξηθψλ Ορέζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

1. Πν “Γπξσπατθφ Γμάκελν”,  (European Semester, 2010): Ε Γπξσπατθή Γπηηξνπή έρεη 

αλαιάβεη ην θαζήθνλ λα παξαθνινπζεί θαη αθφκα λα αζθεί βέην ζηνπο εζληθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο πξηλ εγθξηζνχλ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 

2. Πν “Οχκθσλν Αληαγσληζηηθφηεηαο” („Euro Plus Pact‟, 2011): απέδσζε λέεο δεζκεχζεηο γηα 

ηελ θνηλνηηθή επίβιεςε ησλ βαζηθψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θνξνινγίαο, ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ησλ ζπληάμεσλ.  

3. Ε “Δέζκε έμη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ”, („Six Pack‟, 2011): εληζρχεη ην πξνιεπηηθφ θαη 

δηνξζσηηθφ ζθέινο ηεο Γπηηξνπήο θαη ηελ εμνπζία ζην Eurogroup λα παξαθνινπζεί ηα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηηο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 
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4. Ε “Δέζκε ησλ δχν λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ”, („Two-Pack‟, 2012): εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο λα ειέγρεη ηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 

5. Ε “Οπλζήθε γηα ηε Οηαζεξφηεηα, ηνλ Οπληνληζκφ θαη ηε Δηαθπβέξλεζε ζηελ Μηθνλνκηθή 

θαη Κνκηζκαηηθή Έλσζε”, („Treaty on Stability, Coordination and Governance in the 

Economic and Monetary Union‟, 2012): επίζεο γλσζηή σο ην Δεκνζηνλνκηθφ Οχκθσλν, 

ήηαλ κηα ζπλζήθε δηαθπβεξλεηηθήο θχζεο, ε νπνία ππνρξέσζε ηα θξάηε κέιε λα 

αιιάμνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπληάγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγνπλ πεξηνξηζηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ην ρξένο θαη λα δέρνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ απφ ην Δηθαζηήξην ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ. 

Άιινη κεραληζκνί ζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ ην Γπξσπατθφ Πακείν ξεκαηνπηζησηηθήο 

Οηαζεξφηεηαο (EFSF) θαη ηνλ πην πξφζθαην Γπξσπατθφ Ιεραληζκφ Οηαζεξφηεηαο (ΓΙΟ), 

απζηεξά πξνγξάκκαηα καθξννηθνλνκηθήο αηξεζηκφηεηαο, πνπ εθαξκφδνληαη απφ θνηλνχ 

απφ ηελ Πξφηθα (ΓΗ, ΓΗΠ, ΔΚΠ). Tα πξνγξάκκαηα απηά  αθνξνχζαλ δεζκεχζεηο πνπ 

αγγίδνπλ επαίζζεηεο εζληθέο δηαηάμεηο, φπσο, ε θνξνινγία, νη ζπληάμεηο, ε αγνξά 

εξγαζίαο θαη ε πξφλνηα (Dullien θαη Torreblanca, 2012). 

Ναξά ην γεγνλφο φηη ηα εηζαρζέληα κέηξα απνζθνπνχζαλ ζηε κείσζε ηνπ ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ ρξένπο, ην θφζηνο ηεο πξνζαξκνγήο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ γηα ηα επξσπατθά 

ζεζκηθά φξγαλα φζν θαη γηα ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο. Ε Γπξσπατθή Γπηηξνπή απέθηεζε 

πξφζζεηε ηζρχ αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ κε ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο λα εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Παπηφρξνλα, 

ν ξφινο ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ αλαδχζεθε αθφκε πην πεξηνξηζκέλνο. 

Όζνλ αθνξά ζηα Γπξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, ζεκεηψλεηαη φηη “ε θξίζε ηνπ επξψ έρεη 

θαηαζηήζεη ηε ζέζε ηνπ Ηνηλνβνπιίνπ κνλάρα πην επηζθαιή, παξά ηε βαζχηεξε 

ελζσκάησζε πνπ έρεη επηθέξεη. Μη εμνπζίεο ηνπ θέληξνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο ηακείνπ δηάζσζεο θαη ηξαπεδηθήο έλσζεο ζηελ νπνία νη κεγάιεο 

ηξάπεδεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γπξσπατθήο Ηεληξηθήο Πξάπεδαο, θαη ηεο 

ΓΗΠ αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ δαλεηζηή έζραηεο πξνζθπγήο γηα ηηο θπβεξλήζεηο” 

(Economist 2014: 5). 

Μη δηαηάμεηο ηνπ “νηθνλνκηθνχ εμακήλνπ”, κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν ΓΓ, θαζψο θαη ην δεκνζηνλνκηθφ 

ζχκθσλν κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπο, έρνπλ επίζεο δψζεη ζηηο Βξπμέιιεο έλα πην 

παξεκβαηηθφ ξφιν. Μη εζληθέο θπβεξλήζεηο κπνξνχλ πιένλ λα επηθξηζνχλ θαη λα ηνπο 

επηβιεζεί πξφζηηκν απφ ηελ Γπηηξνπή γηα δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ δελ έρνπλ 

επηηεπρζεί. Μη θπβεξλήζεηο επίζεο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζρέδηα πξνυπνινγηζκψλ ζηηο 

Βξπμέιιεο, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζή ηνπο ελψπηνλ ησλ δηθψλ ηνπο 

λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ. Ρπάξρεη, επίζεο, έληνλε ζπδήηεζε ζην Βεξνιίλν θαη ηηο Βξπμέιιεο 

ζρεηηθά κε δεζκεπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζα αλαγθάδνπλ ηηο θπβεξλήζεηο λα θάλνπλ 

κεηαξξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ” (The Economist 2014: 5).  
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Ε εμάξηεζε απφ θαλφλεο θαη ε έιιεηςε πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ 

αληίθηππν ζηηο ρψξεο πνπ σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε, έρεη ζέζεη ζε 

ζνβαξφ θίλδπλν ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίζε ηεο ΓΓ. Απηή ε λνκηκνπνίεζε ηέζεθε ζε 

πεξαηηέξσ ακθηζβήηεζε, φηαλ ην Γπξσπατθφ Οπκβνχιην δελ έιαβε ππφςε ηελ θνηλνηηθή 

κέζνδν, φπνπ ηφζν ην Γπξσπατθφ Ηνηλνβνχιην φζν θαη ε Γπηηξνπή κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ππέξ κηαο πην δηαθπβεξλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

(Schmidt 2014). 

Το δεμοκπαηικό έλλειμμα ηερ Εςπυπαφκήρ 

Ένυζερ  

Απφ ηε κία πιεπξά, νη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο πξνθάιεζαλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα ηεο ΓΓ, θαη θπξίσο, ε έιιεηςε λνκηκφηεηαο ζε επίπεδν 

δηαδηθαζηψλ επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γπξσπατθνχ 

Ηνηλνβνπιίνπ, δειαδή ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα πξνο ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ Γπξσπαίσλ πνιηηψλ. 

Μ „ρψξνο πνιηηηθήο‟ γηα κηα ξηδνζπαζηηθή ηδενινγηθή ελαιιαθηηθή θαίλεηαη κάιινλ 

πεξηνξηζκέλνο απηή ηε ζηηγκή, αιιά είλαη θάηη πνιχ αηζζεηφ αλάκεζα ζηνπο Γπξσπαίνπο 

πνιίηεο πνπ εκθαλίδνληαη φιν θαη πην δπζαξεζηεκέλνη. Ε έιιεηςε πνιηηηθνχ ηδεαζκνχ 

ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε ζε κεγάιν βαζκφ απνδίδεηαη ζε δχν ιφγνπο. Νξψηνλ, είλαη ιφγσ 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δεχηεξνλ, ιφγσ ηεο επξσπατθήο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν Scharf, ε ΓΓ αληηκεησπίδεη θξίζε λνκηκφηεηαο, ηφζν ζην επίπεδν 

λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ 2011).  

Όπσο ην έζεζε ν Ηξνχγθκαλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο: “ην επξψ έρεη γίλεη κηα 

νηθνλνκηθή παγίδα, θαη ε Γπξψπε κηα θσιηά αληηπαξαηηζέκελσλ εζλψλ. Αθφκε θαη ηα 

δεκνθξαηηθά επηηεχγκαηα ηεο επείξνπ θαίλεηαη λα απεηινχληαη, θαζψο νη δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ πνιηηηθφ εμηξεκηζκφ” 

(2012: 5).  

Ωζηφζν, νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ σο απάληεζε ζηελ θξίζε, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Scharf, δελ απνηεινχλ επαξθείο ιχζεηο εληφο ηεο κε βέιηηζηεο νηθνλνκηθήο δψλεο (non-

optimal currency area). Απηφ ην επηρείξεκα θαίλεηαη λα βαξαίλεη ελαληίνλ ηεο Γπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη ίζσο θαηαδεηθλχεη φηη ε Γπξσπατθή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ ήηαλ ην 

απνηέιεζκα κε ζπλεηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο απφ νξηζκέλα θξάηε, αιιά ζε κεγάιν 

βαζκφ νθείιεηαη ζηηο πξνεπηινγέο ζρεδηαζκνχ πνπ απνδίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο ίδηαο (2011) ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ε ΓΓ έρεη αξρίζεη πξφζθαηα λα επαλεξκελεχεη ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. Ωζηφζν, αθφκα θαη 

απηή ε επαλεξκελεία ζηεξείηαη λνκηκφηεηαο, δηφηη δελ είλαη ζαθέο πνηνο έρεη πξαγκαηηθά 
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ηελ εμνπζία λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο (Schmidt 2014). Πν πξφβιεκα κε ηνπο θαλφλεο 

είλαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα αιιάμνπλ κεηά ηελ θαζηέξσζή ηνπο. Απηφ είλαη απιψο θαη 

κφλν ιφγσ ηνπ φηη ε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεηαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

νκνθσλία, ε νπνία είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί, αιιά θαη γηαηί ε αιιαγή ησλ θαλφλσλ 

απαηηεί “θνηλφ ράξηε πιεχζεο” (Schmidt 2014). 

Γπίζεο, κηα βαζχηεξε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ δεκνθξαηηψλ. Νεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΓΓ ζε εζληθφ επίπεδν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επζχλε ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ γηα ηε δηαθχιαμε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνιηηηθήο θαη ηε δηαζθάιηζε 

φηη δελ ζα κεηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλεζπρίεο ησλ εζληθψλ ηνπο 

εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ (Schmidt, 2014). 

Ε αιιαγή ζηε θχζε θαη ηελ έθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο εθθξάζηεθε 

επίζεο ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ πνπ ζήκεξα δηέπνληαη απφ αληαγσληζκφ 

ζην Γπξσπατθφ Ηνηλνβνχιην. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Crum, ηα θχξηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο 

Γπξψπεο βξίζθνληαη ζε κηα κεγάιε ηδενινγηθή δηακάρε κεηαμχ ιηηφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 

Ε απάληεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζε απηφ ην δίιεκκα είλαη απιή, φκσο, θαη αθήλεη 

ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα παξεξκελεία ηεο γεληθήο βνχιεζεο γηα ηελ αλαηξνπή 

θπβεξλήζεσλ πνπ εμαπιψλνπλ ηελ αληζφηεηα θαη ζπέξλνπλ ηνλ φιεζξν κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο (Crum, 2013). 

Ηαζψο ην ράζκα αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο ηεο ιηηφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αλάπηπμεο 

βαζαίλεη, νη εζληθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνπο εζληθνχο 

θαη επξσπατθνχο εγέηεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα επηθέξνπλ απνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο.  

 

Πεγή: Γπξσπατθφ Ηνηλνβνχιην, Γπξσβαξφκεηξν, (The Economist, 2014: 3). 
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Όπσο δείρλεη ην Γπξσβαξφκεηξν, ε εκπηζηνζχλε ζην Γπξσπατθφ Ηνηλνβνχιην έρεη κεησζεί 

αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πν γεγνλφο απηφ δε πξνθαιεί έθπιεμε σζηφζν, θαζψο νη 

Γπξσπαίνη πνιίηεο είλαη φιν θαη πην δπζαξεζηεκέλνη θαζψο φπσο ιέλε, νη ζεζκνί 

θαζίζηαληαη φιν θαη ιηγφηεξν ζρεηηθνί κε ηηο θαζεκεξηλέο αλεζπρίεο θαη αλάγθεο ηνπο, 

θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ επξσπατθφ δεκφζην ρψξν είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ρσξίο 

απνηέιεζκα. 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, “κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

αγλφεζαλ θαηάθσξα ηηο δηθέο ηνπο ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο 

έραζαλ ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηε ιατθή θαη δηεζλή αμηνπηζηία κε επαθφινπζεο 

επηπηψζεηο ζην λνκηθφ πνιηηηζκφ ηνπο, ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ηε γεληθή 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηνπο ζεζκνχο θαη ηελ εμνπζία γεληθά” (Eutopia law 2012: 5). 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Michailidou: “ε ηξέρνπζα κεηαξξπζκηζηηθή πνξεία πνπ αθνινπζείηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Γιιάδαο νδεγεί ζηελ νκαινπνίεζε κηαο κε δεκνθξαηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

έρεη ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ (ή κεηάιιαμε) ηεο δεκνθξαηίαο θαηά 

πνιχ νπζηαζηηθφ ηξφπν (Michailidou, 2014: 247).  

Απηή ε αιιαγή ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Γιιάδα εθδειψζεθε κε ηελ άλνδν 

ζηελ εμνπζία ηεο κε εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο Ναπαδήκνπ. Ηαη πάιη, ε ηάζε απηή 

εθδειψζεθε επίζεο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Ζηαιία, απηφ ην ξφιν έπαημε ν Mario 

Monti, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ Berlusconi θαη αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε γηα έλα έηνο. 

Μη McDonnell θαη Valbruzzi εμεγνχλ φηη εμ‟ νξηζκνχ, “έλαο πξσζππνπξγφο ή ππνπξγφο 

είλαη ηερλνθξάηεο, αλ θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο ζηελ θπβέξλεζε, 

απηφο/απηή: (1) δελ έρεη εθιεγεί σο εθπξφζσπνο θφκκαηνο ζην θνηλνβνχιην, θαη (2) δελ 

είλαη επίζεκν κέινο νπνηνπδήπνηε θφκκαηνο (2014: 7).  

Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη νη θπβεξλήζεηο ηερλνθξαηψλ δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ηε θχζε θαη ηε κνξθή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ Γπξψπε. Γλψ ε 

πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηνπ Ναπαδήκνπ δηαδέρζεθε ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε 

Ναπαλδξένπ ζηελ εμνπζία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηαηήξεζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

εθπξνζψπσλ ηφζν απφ ην ΝΑΟΜΗ φζν θαη απφ ηε Κέα Δεκνθξαηία. Γλψ ζηελ Ζηαιία ε 

θπβέξλεζε Monti, ε νπνία ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Berlusconi, δελ αθνξνχζε 

εθπξνζψπνπο θνκκάησλ, θαη είρε σο ζηφρν λα επηθέξεη κεηαξξπζκίζεηο θαη λα παξακείλεη 

ζηελ εμνπζία γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν (McDonnell, Valbruzzi, 2014: 9). Ηαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο φκσο, εθδειψλεηαη κηα ζηξνθή ζηηο επί καθξφλ θαζηεξσκέλεο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Γίλαη έλα εξψηεκα θαηά πφζνλ ν ειιεληθφο ιαφο, γηα παξάδεηγκα, ζα 

κπνξνχζε λα εγθξίλεη κηα ηερλνθξαηηθή θπβέξλεζε, εάλ απηφ ήηαλ ην δεηνχκελν. 
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Οι Ιοινυνικέρ και Οικονομικέρ επιπηώζειρ ηερ 

κπίζερ  

Μη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ειιεληθήο θξίζεο θαζηζηνχλ ηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα 

ηεο Έλσζεο αθφκα πην επηζθαιή. Πα κέηξα πνπ ειήζθεζαλ σο απάληεζε ζηελ θξίζε 

πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηελ παξνπζία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ηαζφηη άκεζε ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ ήηαλ ε άληζε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ε 

θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, νη καδηθέο απνιχζεηο θαη νη κεηψζεηο κηζζψλ, 

ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ πξφλνηαο. Μη εμειίμεηο απηέο είραλ σο ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κεγάιεο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Μη ζπλέπεηεο απηέο έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ λνκηκφηεηα ηεο Έλσζεο θαη 

απνκάθξπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην κέζν πνιίηε απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζηελ Γπξψπε. Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε, “ε απνπζία πνιηηηθνχ ειέγρνπ θαζηζηά ηηο λέεο 

απειεπζεξσκέλεο εμνπζίεο κηα πεγή βαζηάο θαη θαη 'αξρήλ αδάκαζηεο αβεβαηφηεηαο, ελψ 

ε έιιεηςε εμνπζίαο θαζηζηά ηνπο ζσδφκελνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ηηο πξσηνβνπιίεο θαη 

ηα εγρεηξήκαηά ηνπο φιν θαη ιηγφηεξν ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ιακβάλνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ηελ πξνζνρή 

ηνπο” (Bauman, 2007: 2). Ε πξφηαζε απηή εμεγεί ηελ απνρή ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ απφ 

ηηο επξσπατθέο εθινγέο θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο γηα ηηο εζληθέο ηνπο θπβεξλήζεηο. 

Ιε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο, ε Γπξσπατθή Έλσζε είρε επηδηψμεη ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, φπσο απηή 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ “Ηνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Γπξψπεο ηνπ 2020”, ε 

νπνία πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη 

ην θξάηνο πξφλνηαο ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο: 

Ε ηαρεία επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε θαη νη θαιά ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Παπηφρξνλα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πγηψλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα 

απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο επάξθεηάο ηνπο. Απηφ ζα 

βνεζήζεη, επίζεο, λα δηαηεξεζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπο σο απηφκαηνη ζηαζεξνπνηεηέο. 

Ιε ηνλ ηξφπν απηφ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζην ζπλδπαζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Μη πην επάισηνη ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην λα θέξνπλ ην θχξην βάξνο ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο 

(Γπξσπατθή Γπηηξνπή: 2011). 

Ε ιηηφηεηα, ην κάληξα ησλ νηθνλνκνιφγσλ ζηελ Γπξψπε, πξνθάιεζε άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή κε ηελ εμάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηελ 

εμάιεηςε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Μη θνηλσληθέο επηπηψζεηο 

ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην Δηεζλέο Κνκηζκαηηθφ Πακείν 
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γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζσζε ηεο Γιιάδαο, ην 2010 θαη ην 2011, ππήξμαλ άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ.  

Όπσο έρεη πξνηαζεί, “κηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Ιεηαμχ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ είλαη ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο (ηδηαίηεξα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ), νη ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Μη πηζαλέο 

πνιηηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ε άλνδνο ησλ ιατθηζηηθψλ θαη λέσλ θνκκάησλ, ρακειφηεξε 

θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη (ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε) ηε δηάιπζε ησλ ππαξρφλησλ 

θνκκαηηθψλ ζπζηεκάησλ (cf. Scotto, 2012; Jakobs 2013: 8).  

Απφ θάζε άπνςε, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ρηιηάδσλ αλζξψπσλ επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά 

σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο πνπ ππνθηλήζεθε απφ καδηθέο 

απνιχζεηο, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ ζηα επηδφκαηα 

θαη ζηηο ζπληάμεηο, ηηο κεηψζεηο κηζζψλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζε ζεκαληηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε εθπαίδεπζε (Matsaganis, 2013).  
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Σςμπεπάζμαηα  

Ε Γιιάδα δελ ήηαλ ην κφλν επξσπατθφ θξάηνο κέινο πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη έλα 

κεγάιν δεκφζην έιιεηκκα. Ε ειιεληθή πεξίπησζε μερσξίδεη, σζηφζν, επεηδή ην ειιεληθφ 

πνιηηηθφ ζχζηεκα είρε ρξφληεο εγγελείο αδπλακίεο πνπ απαηηνχζαλ κηα πνιχ πην 

εθηεηακέλε παξέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Γπξσπαίσλ εηαίξσλ. Πν έξγν απηφ 

απνδείρζεθε εμαηξεηηθά δχζθνιν ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ειιηπή ραξαθηήξα ηεο 

Γπξσδψλεο. 

Όπσο γίλεηαη επίζεο θαλεξφ, αλ θαη ε Γιιάδα ήηαλ ε θχξηα αηηία πνπ ππξνδφηεζε ηηο 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Γπξσδψλε, ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνινχζεζαλ είραλ 

εθηεηακέλε εθαξκνγή ζε νιφθιεξε ηελ Γπξσπατθή Έλσζε θαζηζηψληαο ην πξφβιεκα 

λνκηκφηεηαο απφ εζληθφ ζε Γπξσπατθφ.  

Γίλαη ίζσο πνιιά ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βαζηέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ αθνινχζεζαλ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γπξσπατθήο θξίζεο ρξένπο, θαη φκσο δελ είλαη δχζθνιν λα δεη 

θαλείο ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία θηλείηαη επί ηνπ παξφληνο. 

Ιε κεησκέλε απηνλνκία, ηα θξάηε-κέιε ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ εζληθή ηνπο απηνλνκία θαη δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε. Ιε 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

επίπεδν ΓΓ, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα ράλνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπο, αλ ν 

εθθεξφκελνο δεκφζηνο ιφγνο απφ ηνπο θνξπθαίνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο δε δχλαηαη λα 

πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε αηηηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ ελψπηνλ ησλ 

πνιηηψλ. Αιιά κήπσο απηφ ην ζελάξην δελ αθνχγεηαη αξθεηά βηψζηκν γηα ην κέιινλ ηεο 

Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη γηα ην κέιινλ ηεο δεκνθξαηίαο; Ιπνξεί ην έλα πξαγκαηηθά λα 

ππάξρεη ρσξίο ην άιιν θαη γηα πφζν;  

Όπσο εμεγεί ν Majone: “ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ηνπ επξψ απφ ηε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο, δεκνζηνλνκηθήο, αθφκα θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

επηδεηλψλεη έλα ήδε ζνβαξφ πξφβιεκα λνκηκφηεηαο - κέρξη ην ζεκείν λα πξνθαιεί ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ΓΓ ζε κηα δεκνθξαηηθή απνηπρία” 

(Majone 2014: 212). 

Πελ ίδηα ζηηγκή σζηφζν ππνζηεξίδεη φηη: “δελ ππάξρεη θαλέλαο πνιηηηθφο ή νηθνλνκηθφο 

ιφγνο ε απνηπρία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ζηελ παξνχζα κνξθή ηεο, λα νδεγήζεη 

απαξαίηεηα ζηελ απνηπρία θαη ηεο ίδηαο ηεο Γπξψπεο”. Αληίζεηα, ε θξίζε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δνκηθψλ αδπλακηψλ απηνχ πνπ απνθαιείηαη  

«θνηλνηηθή κέζνδνο», κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα, θαη λα δνχκε πψο ε δηαδηθαζία έληαμεο ζα 

κπνξνχζε λα ζπλερίζεη - αλ είλαη απαξαίηεην κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. (Majone 2012: 3). 

Αιιά, γηα λα γίλεη απηφ πξάμε, φπσο ππνδειψλεη ν De Grauwe, ε ΓΗΠ πξέπεη λα εληζρχζεη 

ηνλ ξφιν ηεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ Γπξσδψλε. Γπίζεο, ε 
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Γπξσπατθή Γπηηξνπή ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη λέεο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη λα 

αλαδεηήζεη ιχζεηο πνπ ζα είλαη δίθαηεο θαη ίζεο γηα φινπο ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο, φηαλ 

πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο (De 

Grauwe, 2013). 
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