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Περίληψη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να αντιμετωπίσει από τις αρχές της τελευταίας δεκαετίας μια
σειρά απειλητικών κρίσεων για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όντας σε μεγάλο βαθμό θεσμικά
απροετοίμαστη. Υπό την εντύπωση μιας μόνιμης κατάστασης διαχείρισης κρίσεων, η Ένωση
είχε να διαχειριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση της
Ευρωζώνης, το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο, την πρωτοφανή αποχώρηση ενός
κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τρέχουσα κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού. Μπορεί σε πολλές των περιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή
πολιτική διακυβέρνησης εν τέλη να μην κατάφεραν να επιλύσουν μακροπρόθεσμα όλες
τις προκλήσεις, προσπάθησε ωστόσο, να αναπτύξει ένα δίκτυο διαδικασιών, με στόχο την
δημιουργία μιας κοινής γραμμής αντιμετώπισης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,
περιορίζοντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερο τις επικείμενες επιπτώσεις.
Στην προσπάθεια διαχείρισης των διάφορων προκλήσεων, αναπτύχθηκαν νέοι μηχανισμοί και
εργαλεία αντιμετώπισης των απειλών, ενώ σημειώθηκαν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις των
ήδη υπάρχων ευρωπαϊκών θεσμών. Οι συνεχόμενες προκλήσεις έφεραν αποσπασματικές
ενέργειες ενώ έδειξαν σε μεγάλο βαθμό τον διακυβερνητικό χαρακτήρα των κρατών μελών εν
όψη των διαπραγματεύσεων, ενώ τόνισαν και την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών.
Υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών, η παρούσα διπλωματική εργασία
αναλύει τέσσερις βασικές κρίσεις των τελευταίων δέκα ετών και αναζητά μοτίβα στην
αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθώντας ταυτόχρονα
να εξαχθούν συμπεράσματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα από την
εσωτερική δυναμική της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κρίσεων. Στο πλαίσιο μιας συγκριτικής
ανάλυσης των κρίσεων, αναλύονται τόσο η ταχύτητα ανταπόκρισης και οι εμπλεκόμενοι
δρώντες κατά την διαχείριση, όσο και τα εργαλεία αντιμετώπισης και τα ανακύπτοντα εμπόδια.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις οποίες κρίσεις, δεν
θα μπορέσει μελλοντικά να επιτευχθεί το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διότι θα
υπάρχουν μελανά σημεία τα οποία πάντα θα αιωρούνται. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διατριβής γίνεται μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποτελούμενη από πρωτογενείς
και δευτερογενείς πηγές και επίσημα ευρωπαϊκά έγγραφα.
Λέξεις κλειδιά: διαχείριση κρίσεων, οικονομική κρίση, μεταναστευτικό, προσφυγικό, Brexit,
Covid-19, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Abstract
VI

The European Union has been called upon since the beginning of the last decade to face a series
of threatening crises for the European edifice, being largely institutionally unprepared. Under
the impression of a permanent crisis management situation, the Union was able to manage in a
short time the European economic crisis of the Eurozone, the migration and refugee
phenomenon, the unprecedented withdrawal of a Member State from the European Union and
the current crisis of the Covid-19 pandemic. In many cases, the European Union and European
governance policy may not have been able to meet all the challenges in the long run, but it has
tried to develop a network of procedures to work out a common line of cooperation with the
member states, while limiting the impending effects as much as possible. In an effort to manage
the various challenges, new mechanisms and tools for dealing with threats have been developed,
and significant reforms of existing European institutions have taken place. The ongoing
challenges have been fragmented and have shown to a large extent the intergovernmental nature
of the member states in the face of the negotiations, while also highlighting the lack of solidarity
between the countries. In the light of the above, this dissertation analyzes four key crises of the
last ten years and seeks patterns in dealing with and managing crises at European level, while
seeking to draw conclusions about the future of European integration through its internal
dynamics of the European crises management. In the context of a comparative analysis of crises,
both the speed of response and the actors involved in management are analyzed, as well as the
coping tools and the obstacles that arise. If the European Union cannot manage the various
crises effectively, it will not be able to achieve the vision of European integration in the future,
because there will be black spots that will always hover. The elaboration of the master's thesis
is done through a bibliographic review, consisting of primary and secondary sources and official
European documents.
Keywords: crisis management, financial crisis, immigration, refugees, Brexit, Covid-19,
European integration
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Ενότητα Α: Εισαγωγή και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
1. Εισαγωγή

Πως διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τις διάφορες ενδογενείς και εξωγενείς
προκλήσεις; Ποιο θα είναι το μέλλον της ΕΕ ενόψει των πολλαπλών κρίσεων; - Συχνές
ερωτήσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο πολλών και σύνθετων συζητήσεων. Ακόμη και
κατά την αξιολόγηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού σχεδίου μέχρι σήμερα, οι απόψεις
διίστανται. Παρά τις επιτυχίες και τη δυναμική ανάπτυξη, τα σημάδια μιας βαθύτερης κρίσης
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι αιτίες βρίσκονται αφενός στα διαρθρωτικά προβλήματα
της ΕΕ, αφετέρου μπορούν να εντοπιστούν και στο μεταβαλλόμενο τοπίο, τόσο του
ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτικού πλαισίου.
Ο όρος της κρίσης χρησιμοποιείται συχνά χωρίς να προσδιορίζεται ή να περιγράφεται ακριβώς
αυτό που χαρακτηρίζει μια κατάσταση ως κρίσιμη. Μια κρίση χαρακτηρίζεται συνήθως ως
οξεία απειλή για τις κεντρικές αξίες ή τα κεντρικά συστήματα, ενώ φέρνει μεγάλη αβεβαιότητα
και απαιτεί γρήγορη αντίδραση. Οι κρίσεις συνήθως συμβαίνουν τόσο ξαφνικά και με
απροσδόκητη ταχύτητα που δεν υπάρχει διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος,
προκαλώντας πολλές φορές καταστροφικές συνέπειες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι απειλούμενοι
δρώντες βλέπουν τον εαυτό τους εκτεθειμένο απέναντι σε μια κατάσταση, κατά την οποία
πρέπει να ληφθούν άμεσα κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις, χωρίς ωστόσο, να είναι γνωστές
εκ των προτέρων οι ακριβείς συνέπειες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κρίσεις διαθέτουν την
ιδιαιτερότητα του διακρατικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζονται άμεσα
περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Αυτή η διακρατική διάσταση είναι εν μέρει το αποτέλεσμα
τόσο των προσπαθειών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όσο και των επιπτώσεων της
παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών της ΕΕ. Παρά την έντονη αλληλεξάρτηση των χωρών και
την αναγκαιότητα εύρεσης κοινών λύσεων κατά την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των κρίσεων, η
λήψη αποφάσεων και οι στρατηγικές που ακολουθούσαν τα κράτη μέλη έκρυβαν σε μεγάλο
βαθμό ένα διακυβερνητικό υπόβαθρο.
Ρίχνοντας μια ματιά στο ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα της τελευταία δεκαετίας, μπορεί κανείς
να εντοπίσει, ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, ήρθαν αντιμέτωποι με μια
σειρά σοβαρών προκλήσεων για την ύπαρξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, οι οποίες σε
μεγάλο βαθμό δεν έχουν επιλυθεί πλήρως και με τις επιπτώσεις των κρίσεων να παραμένουν
βαθιά χαραγμένες στο εσωτερικό της Ένωσης.

Σκοπός την παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει τόσο την πολιτική της ΕΕ σε
περιόδους κρίσης, όσο και να βγάλει συμπεράσματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, εξετάζοντας την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, την μεταναστευτική και
προσφυγική κρίση, το λεγόμενο Brexit και την τρέχουσα υγειονομική κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι
η βιβλιογραφική ανασκόπηση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Χρησιμοποιήθηκαν
βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές, όπως επιστημονικά άρθρα, εφημερίδες, νομοθετικοί
κανονισμοί, ευρωπαϊκές συνθήκες και κάποια στατιστικά στοιχεία, αναφορικά με την
ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, την διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού
φαινόμενου, την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ και την επίκαιρη
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού. Η εργασία αποτελείται από πέντε
βασικά κεφάλαια, όπου σε κάθε κεφάλαιο αναλύεται όλο το φάσμα, από τα κεντρικά αίτια
μέχρι την διαχείριση και την αντιμετώπιση της κρίσης από την ΕΕ. Η τελευταία ενότητα
εξετάζει το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπό το πρίσμα των κρίσεων που
αναλύθηκαν προηγουμένως, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται και μια συγκριτική ανάλυση
μεταξύ των κρίσεων, εν όψη της ταχύτητας αντίδρασης, τους εμπλεκομένους δρώντες, τα
εργαλεία αντιμετώπισης και τα ανακύπτοντα εμπόδια κατά την διαχείριση των εν λόγω
κρίσεων από την ΕΕ. Για λόγους εν συντομίας εξετάζονται στην παρούσα διπλωματική εργασία
τα κυριότερα γεγονότα και εργαλεία διαχείρισης των τεσσάρων ευρωπαϊκών κρίσεων. Κατά
συνέπεια, η ανάλυση δεν παρέχει πλήρη επισκόπηση όλων των μέτρων της ΕΕ που σχετίζονται
με την διαχείριση των τεσσάρων κρίσεων.

2. Ο ορισμός της έννοιας “κρίσης“

Η λέξη «κρίση» έχει τις ετυμολογικές της ρίζες στην ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε
πρώτο πλάνο σε ένα σημείο καμπής ή μια αποφασιστική φάση της ανάπτυξης μιας εταιρείας,
ενός δρώντα ή μιας ένωσης.1 Οι κρίσεις είναι γεγονότα που συμβαίνουν ξαφνικά ή
απροσδόκητα, ενώ αν υπάρξει άμεση αντίδραση υπάρχουν πολλές πιθανότητες επιβίωσης και

1
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αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Τέτοιες καταστάσεις προκαλούνται συνήθως από δομικά και
οργανωτικά ελλείμματα, ενώ οι καταστροφές προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 2
Οι ξαφνικές κρίσεις μπορεί να έχουν ενδογενείς ή εξωγενείς αιτίες. Δεδομένου ότι
εμφανίζονται απότομα και απροσδόκητα, τίθεται ως ζήτημα ο παράγοντας της
προβλεψιμότητας τους. Σε περίπτωση ενδογενών αιτίων υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.
Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, η ανακάλυψη των αιτίων της κρίσης από ελλείψεις
εσωτερικών διαδικασιών και δομών θα είναι πιο πιθανή, ενώ παράλληλα η διαχείριση θα είναι
πιο απαιτητική.3 Ο όρος της κρίσης συνδέεται συχνά με μια κατάσταση ανεπιθύμητη και
απροσδόκητη, η οποία πολλές φορές δεν είναι διαχειρίσιμη. Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία η
έννοια της κρίσης ορίζεται από μια σειρά διαφορετικών καταστάσεων και γεγονότων, τα οποία
προκαλούν διαφορετικά ερωτήματα και απαιτούν ταυτόχρονα διαφορετικές θεωρητικές
προσεγγίσεις και εργαλεία στην διαχείριση τους. 4 Υπό το πρίσμα ενός θεωρητικού πλαισίου
εδραιώθηκαν στην βιβλιογραφία τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις κρίσεων, οι οποίες
τείνουν να χαρακτηρίζονται και να διαχωρίζονται σε:5
➢ Σοβαρές και απροσδόκητες απειλές.
➢ Απειλητική για την ύπαρξη του εμπλεκόμενου δρώντα και την ανάπτυξη του: Οι κρίσεις
δεν χαρακτηρίζονται μόνο από απροσδόκητα γεγονότα και απειλές, άλλα και από μια
σειρά προβληματικών εξελίξεων και γεγονότων με απειλητικές συνέπειες για την
ύπαρξη του εν λόγω οργανισμού ή εμπλεκόμενων δρώντων, θέτοντας με αυτόν τον
τρόπο σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) μια τέτοια υπαρξιακή απειλή μπορεί να υπάρχει για ολόκληρη την ένωση ή μόνο
σε ορισμένα κράτη μέλη.6
➢ Καταστάσεις με υψηλή αβεβαιότητα:. Οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από καταστάσεις
γεμάτες αβεβαιότητα, των οποίων οι βασικές αιτίες και οι ρίζες πολλές φορές δεν είναι
σαφές σε πρώτο πλάνο και έτσι δεν μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη να τις κατανοήσουν
γρήγορα. Ωστόσο, όσο προχωράει η κρίση γίνονται πιο κατανοητές. Ενώ, πολλές είναι
οι πιθανότητες να υπάρξει πλήρη κατανόηση εκ των υστέρων.7
➢ Αναγκαία και επείγουσα η λήψη αποφάσεων: Οι κρίσεις έρχονται ξαφνικά και
απροειδοποίητα, ενώ λαμβάνουν χώρα εντός ενός πολύ περιορισμένου χρονικού
πλαισίου, το οποίο αφήνει σε όσους εμπλέκονται λίγο χρόνο να λάβουν αντίμετρα. Οι
2
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κρίσεις έχουν μια εγγενή τάση να κλιμακώνονται, γεγονός που καθιστά τον υπόλοιπο
χρόνο αντίδρασης πολύ περιορισμένο και απαιτεί την δυνατότητα γρήγορης λήψης
αποφάσεων.8

3. Η διαδικασία και τα στάδια της διαχείρισης κρίσεων

Η διαχείριση κρίσεων απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά στην αναγνώριση των κινδύνων και
την ανάλυση των εκάστοτε αιτίων της κάθε κρίσης. Η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ περιλαμβάνει την πρόληψη, την ανταπόκριση
στις συνεχιζόμενες απειλές, όπως και την επιβολή εδραίωσης της τάξης μετά από μία
κατάσταση ύφεσης.9
Ο όρος διαχείριση κρίσεων δεν κρύβει μέσα του απαραιτήτως την επίλυση κρίσεων ή
συγκρούσεων. Ο κύριος σκοπός είναι ο εκάστοτε δρώντας να ανταποκριθεί στις άμεσες
ανάγκες μιας κρίσης και ταυτόχρονα να συμβάλει με διάφορες ενέργειες και εργαλεία στην
ενίσχυση μιας μακροπρόθεσμης κατάστασης σταθερότητας. 10
Υπάρχουν πολλά μοντέλα διαχείρισης κρίσεων στην βιβλιογραφία, τα οποία χωρίζονται σε
διάφορα στάδια και φάσεις. Η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων χωρίζεται σύμφωνα με τους
Schreyögg και Ostermann (2013) σε τρία βασικά στάδια:11
1) το διάστημα πριν την κρίση,
2) το στάδιο εν μέσω της κρίσης και
3) το στάδιο μετά την κρίση.
Επιπλέον, ευρύτερα γνωστό στην βιβλιογραφία είναι ωστόσο και το μοντέλο PPRR
(Prevention, Preparedness, Response, Recovery), το οποίο εμβαθύνει την διαδικασία
διαχείρισης κρίσεων σε τέσσερις φάσεις, και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συμπληρωματικός και
πιο λεπτομερής διαχωρισμός πέρα από τον αρχικό διαχωρισμό των τριών προαναφερόμενων
σταδίων.12 Όπως διακρίνεται και στον Πίνακα 1 , οι δυο πρώτες φάσεις, αυτές της πρόληψης
και της ετοιμότητας (Prevention, Preparedness) περιέχουν ενέργειες και δραστηριότητες που

8
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διεκπεραιώνονται στο στάδιο πριν από την κρίση, με σκοπό να μετριαστούν τόσο οι
πιθανότητες, όσο και οι συνέπειες μιας ανεπιθύμητης και απρόσμενης κρίσης.

Prevention

Preparedness

Πριν την κρίση

Response

Εν μέσω της κρίσης

Recovery

Μετά την κρίση

Πίνακας 1: Το χρονοδιάγραμμα διαχείρισης κρίσεων;
Πηγή: P. Larsson et al. (2009), p.11; Schreyögg & Ostermann (2013), p.128

Κατά την διάρκεια της κρίσης είναι η φάση της αντιμετώπισης (Response), όπου λαμβάνονται
έκτακτα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν. Ενώ, η περίοδος μετά την κρίση
χαρακτηρίζεται ως ένα διάστημα ανάκαμψης (Recovery), όπου πραγματοποιείται η
ανοικοδόμηση και αποκατάσταση όσων έχουν καταστραφεί κατά την κρίση, μέχρι να
επιστρέψει ο εμπλεκόμενος δρώντας στην κανονικότητα και την επιθυμητή για εκείνον
κατάσταση.13 Το εν λόγο μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα κυκλικό φαινόμενο το οποίο
περιγράφει τη λογική σειρά εργασίας των εμπλεκόμενων μερών κατά την διαδικασία
διαχείρισης κρίσεων υπό το πρίσμα ενός εννοιολογικού πλαισίου. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο,
ότι το σύστημα διαχείρισης κρίσεων που εφαρμόζει η ΕΕ είναι οργανωμένο ανάλογα.14
Μια επίσης αξιοσημείωτη διαφοροποίηση κατά την διαδικασία διαχείρισης κρίσεων είναι ο
διαχωρισμός μεταξύ επιχειρησιακής και στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων εντός των
εκάστοτε σταδίων των κρίσεων. Τα επιχειρησιακά μέτρα αφορούν σε πρώτο πλάνο την
καταπολέμηση των επιπτώσεων της κρίσης. Τα στρατηγικά μέτρα διαχείρισης κρίσεων
ωστόσο, εφαρμόζονται όταν υπάρχουν διαρθρωτικά ελλείμματα ως άμεσο αποτέλεσμα της

13
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κρίσης, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο την επανεμφάνιση παρόμοιων ελλειμμάτων και
κρίσεων.15

4. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ξεκάθαρη οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ υπερεθνικών οργάνων της ΕΕ και των
κρατών μελών ήταν από τον καιρό της ίδρυσης ένα κεντρικό νομοθετικό ζήτημα στην ΕΕ. 16
Οι συνθήκες για την ίδρυση της ΕΕ δεν παρέχουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καμία
γενική εξουσία να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων, ωστόσο
διευκρινίζουν λεπτομερώς στα αντίστοιχα κεφάλαια τα πεδία των αρμοδιοτήτων και των
τομέων δράσεις που έχουν εξουσιοδότηση από τα κράτη μέλη.17
Σύμφωνα με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) η ρητή οριοθέτηση των
αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών προβλέπεται και κατοχυρώνεται από την
αρχή της δοτής αρμοδιότητας. 18 Επομένως η ΕΕ μπορεί να αναλάβει δράση μόνο στα πλαίσια
που της ορίζουν τα κράτη μέλη υπό το πρίσμα των Συνθηκών. Εάν κάποια αρμοδιότητα
ωστόσο, δεν έχει μεταφερθεί με νομική ισχύ στην ΕΕ, εξακολουθεί να βρίσκεται στον
αποκλειστικό τομέα ευθύνης των κρατών.19 Η αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας καθορίζουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων από την ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η
αρχή της επικουρικότητας διέπει σύμφωνα με την ΣΕΕ, το πλαίσιο υπό το οποίο σε κάποιες
περιπτώσεις παραχωρείται προτεραιότητα στις δράσεις της ΕΕ έναντι των εθνικών
κυβερνήσεων, όταν πρόκειται για τομείς που μπορούν να νομοθετήσουν και τα δυο μέρη.20
Ενώ, η αρχή της αναλογικότητας τονίζει ότι το πλαίσιο δράσης της ΕΕ δεν θα πρέπει να
ξεπερνάει τους τιθέμενους στόχους των Συνθηκών.21 Σύμφωνα με την Συνθήκη για την
Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), υπάρχουν συνολικά τέσσερις κατηγορίες αρμοδιοτήτων (Αρθ.26): οι αποκλειστικές, οι συντρέχουσες, οι συμπληρωματικές και οι ειδικές αρμοδιότητες.
Η ΕΕ διαθέτει αποκλειστικές αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 3 της ΣΛΕΕ σε τομείς όπου μια
συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι πιο αποτελεσματική από μια μη συντονισμένη δράση
από οποιοδήποτε κράτος μέλος. Στην Συνθήκη αυτή οι τομείς πολιτικής οροθετούνται με
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ακρίβεια και περιλαμβάνουν την τελωνειακή ένωση, τους κανόνες ανταγωνισμού που είναι
απαραίτητοι για τη εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τη νομισματική πολιτική των
κρατών της Ευρωζώνης, την κοινή εμπορική πολιτική και τμήματα της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, όπως τα θαλάσσια φυτά και ζώα.22 Σε αυτούς τους πέντε τομείς πολιτικής νομοθετεί
αποκλειστικά η ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να παρέμβουν μόνο εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί
από την ΕΕ, ή προκειμένου να εφαρμόσουν τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. 23
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΣΛΕΕ υπάρχουν ορισμένοι τομείς πολιτικής όπου διέπονται
συντρέχουσες αρμοδιότητες για την ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθιστώντας εφικτό να νομοθετεί
τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, σε τομείς όπου η δράση σε επίπεδο ΕΕ προσφέρει
προστιθέμενη αξία έναντι της δράσης των κρατών μελών, εφαρμόζονται οι νομοθετικές
πράξεις της Ένωσης.24 Τα κράτη μέλη ασκούν τις αρμοδιότητες τους μόνο εάν και σε βαθμό
όπου η ΕΕ είτε δεν ορίσει νομοθετικές πράξεις, είτε έχει αποφασίσει να μην ασκήσει πλέον
αυτές τις αρμοδιότητες.25 Αυτή η κοινή αρμοδιότητα ΕΕ και κρατών μελών προβλέπεται για
τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς, της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της
γεωργίας και της αλιείας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, των διευρωπαϊκών δικτύων, του
ενεργειακού εφοδιασμού, του χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης, για την ρύθμιση της
δημόσιας υγείας, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, το διάστημα, την αναπτυξιακή
συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 26
Οι υποστηρικτικές αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 6 της ΣΛΕΕ ορίζουν και παραχωρούν στα
κράτη μέλη την ευθηνή για τις νομοθετικές πράξεις, ενώ παράλληλα διαθέτουν σημαντικό
βαθμό ελευθερίας κινήσεων και δράσης. Η ΕΕ μπορεί να παρέμβει μόνο συντονιστικά ή για να
συμπληρώσει τις ενέργειες των κρατών μελών. Αυτή η κατηγορία ευθύνης καλύπτει την
προστασία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, τη βιομηχανική πολιτική, τον πολιτισμό, τον
τουρισμό, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία και τη
διοικητική συνεργασία.27 Η τελευταία κατηγορία αρμοδιοτήτων είναι οι ειδικές αρμοδιότητες.
Σε αυτού του είδους τις αρμοδιότητες η ΕΕ έχει την δυνατότητα σε ειδικές περιπτώσεις να
παίξει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις, ξεπερνώντας τις προδιαγραφές των Συνθηκών. Αυτή η
ειδική άδεια ωστόσο, δεν παρέχει στην ΕΕ μια γενική εξουσιοδότηση, επεκτείνοντας με αυτόν
τον τρόπο τις αρμοδιότητες της εις βάρος των κρατών μελών σε τομείς που δεν προβλέπονται
από τις Συνθήκες. Στην πράξη, οι δυνατότητες αυτής της κατηγορίας αρμοδιοτήτων έβρισκε
εφαρμογή πολύ συχνά στα πρώτα στάδια της Ένωσης, καθώς η ΕΕ αντιμετώπιζε συνεχώς νέα
22
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καθήκοντα που δεν είχαν ακόμη προβλεφθεί από τις Συνθήκες σε ποια κατηγορία
αρμοδιοτήτων ανήκαν.28

5. Ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Το φαινόμενο της ολοκλήρωσης ή αλλιώς ενσωμάτωσης, έγινε ευρέως γνωστό κυρίως μετά
τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιγράφοντας μεταξύ διάφορων μορφών περιφερειακής και
διεθνής ολοκλήρωσης, την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.29
Το όραμα ενός ευρωπαϊκού οικοδομήματος, παρόμοιο με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, και
με βασικούς πρωτεργάτες τους Ρόμπερτ Σουμάν, Ζαν Μονέτ και Αλτιέρο Σπινέλι, είχε ως
πρωταρχικό στόχο, αφενός την διατήρηση της ειρήνης, αποφεύγοντας έτσι μελλοντικές
συγκρούσεις, ενώ αφετέρου στόχευε στην ενθάρρυνση και προώθηση της οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.30 Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου η
Ευρώπη είχε διαιρεθεί στα δυο. Από την μια η σοβιετική ένωση ως εκπρόσωπος του
κομμουνισμού και του μαρξισμού και από την άλλη η Αμερική ως υποστηρικτής του
καπιταλισμού, προάγοντας ένα πλαίσιο ανταγωνισμού ιδεών μεταξύ ανατολής και δύσης.31 Για
να πραγματοποιηθεί το όραμα του καπιταλισμού ωστόσο, θα έπρεπε να απελευθερωθεί πρώτα
το εμπόριο. Προκειμένου η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να γίνει το μέσων για την ανάπτυξη της
Ευρώπης και την δημιουργία συνθηκών ειρήνης και ευημερίας, δημιουργήθηκε στο πρώτο
στάδιο μετά την Διακήρυξη του Σουμάν το 1950, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Το αμέσως επόμενο βήμα μετά την ΕΚΑΧ ήταν το 1957 με την Συνθήκη
της Ρώμης, η σύσταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), ως μια αναγκαία
οικονομική και πολιτική εξέλιξη στα πλαίσια της ολοκλήρωσης θέτει τις βάσεις της ενιαίας
αγοράς, ενώ στην συνέχεια μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, εδραιώθηκε η τρέχουσα
Ευρωπαϊκή Ένωση.32 Η έννοια της κρίσης συνόδευε ανέκαθεν την διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Το όραμα της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης έχει ως διαρκή σκοπό να υπερβαίνει
το επίπεδο των κρατών μελών, δημιουργώντας ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς θεσμούς και
εμβαθύνοντας όλο και περισσότερο την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η ευρωπαϊκή
ιδέα έχει δεχτεί πολλαπλές κριτικές για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τις διάφορες
28
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προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθιστώντας ζωντανό το ερώτημα για το μέλλον της
Ένωσης. Ο όρος της κρίσης ωστόσο, κρύβει μέσα του μια διπλή έννοια: τον κίνδυνο και την
ευκαιρία. Ως εκ τούτου, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση της κρίσης, είτε με την οριστική
αποτυχία της διαδικασίας ολοκλήρωσης και ταυτόχρονα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, είτε
με την επανέναρξη του οράματος, οδηγώντας σε περισσότερη εμβάθυνση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και των εσωτερικών διαδικασιών της Ένωσης.33

6. Νεολειτουργισμός vs. Διακυβερνητισμός

Προκειμένου η Ευρώπη να εξελιχθεί μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο σε έναν ισχυρό δρώντα
και να ενισχύσει την θέση της στην παγκόσμια πολιτική σκηνή με γερές οικονομικές βάσεις,
ήταν σημαντικό να επέλθει σταδιακά η ολοκλήρωση. Ειδικά από την πλευρά της Γερμανίας, η
οποία θεωρούνταν ως «το εχθρικό κράτος», η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σήμαινε αναγνώριση
στη διεθνή κοινότητα και ανάκτηση ορισμένων δικαιωμάτων.34 Οι θεωρίες ολοκλήρωσης
προσπαθούν να εξηγήσουν την εξέλιξη, την διαδικασία, τα όρια και τα κίνητρα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκαν και εδραιώθηκαν δυο θεμελιώδες
θεωρίες ολοκλήρωσης: ο νεολειτουργισμός και ο διακυβερνητισμός.35
Η θεωρητική σχολή του νεολειτουργισμού βασίζεται στην λειτουργική και θεσμική δυναμική,
ενώ καθοδηγείται από τους υπερεθνικούς θεσμούς. Οι πρώτοι υποστηρικτές του
νεολειτουργισμού, που προσπάθησαν να εξηγήσουν την δημιουργία της ΕΚΑΧ και στην
συνέχεια την ΕΟΚ, ήταν ο Ernst Haas με το βιβλίο του «The Uniting of Europe» (1958) και ο
Leon Lindberg.36 Κεντρικοί δρώντες κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης είναι οι υπερεθνικοί
θεσμοί ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται ένα υπερεθνικό στυλ λήψης αποφάσεων, το οποίο
αποφασίζει για τον βαθμό και την πορεία της ολοκλήρωσης. Με κεντρικό στόχο την μείωση
συγκρούσεων, την συλλογική επίλυση προκλήσεων και την αύξηση ευημερίας, τα κράτη μέλη
τοποθετούνε και μεταβιβάζουν την ισχύ και τις αρμοδιότητες τους σε ένα υπερεθνικό και
συλλογικό πλαίσιο, στους ειδικά διαμορφωμένους πολιτικούς θεσμούς της Ένωσης.37
Βασικό ρόλο στον νεολειτουργισμό παίζει η θεωρία της διάχυσης (spillover effect), όπου η
ολοκλήρωση σε έναν τομέα πολιτικής δημιουργεί την ανάγκη ολοκλήρωσης και σε έναν άλλο
33
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κοντινό τομέα πολιτικής. 38 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάγκη δημιουργίας της ΕΟΚ σε
συνέχεια της εδραίωσης της ΕΚΑΧ. Η θεωρία της εκχύλισης διαχωρίζεται σε δύο
υποκατηγορίες, την λειτουργική και την πολιτική διάχυση. Σύμφωνα με τη λειτουργική
διάχυση, η ολοκλήρωση σε ένα πεδίο πολιτικής προωθεί αυτόματα την ανάγκη ολοκλήρωσης
και συνεργασίας σε ένα διπλανό πεδίο πολιτικής. Εάν ωστόσο, η λήψη αποφάσεων ενός
ζητήματος πραγματοποιηθεί σε υπερεθνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα οι αποφάσεις για έναν
διπλανό τομέα πολιτικής παρθούν σε επίπεδο κράτους, τότε αυτόματα θα δημιουργηθεί ένας
αρνητικός συσχετισμός μεταξύ αυτών των δυο τομέων.39 Από την άλλη, η πολιτική διάχυση
μπορεί να επέλθει σταδιακά μέσω των διάφορων ομάδων συμφερόντων. Εάν τα υπερεθνικά
χαρακτηριστικά και το συλλογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων μπορούν να υποστηρίξουν πιο
αποτελεσματικά, συγκριτικά με τις εθνικές κυβερνήσεις, τα συμφέροντα των διάφορων
ομάδων συμφερόντων, τότε θα υπερισχύσει η ταυτότητα της Ένωσης και θα προωθηθεί
περαιτέρω η διαδικασία ολοκλήρωσης.40
Tην δεκαετία του 1960 ωστόσο, η διαδικασία ολοκλήρωσης με βάσει την θεωρία του
νεολειτουργισμού δέχτηκε αρκετές κριτικές, ενώ το 1965 ήρθε αντιμέτωπη με την «κρίση της
άδειας καρέκλας» από τον τότε Πρόεδρο της Γαλλίας, Charles de Gaulle, φέρνοντας στο
προσκήνιο την θεωρητική σχολή του διακυβερνητισμού και την υπεροχή των εθνικών
χαρακτηριστικών.41 Η θεωρία του διακυβερνητισμού, με κεντρικό εκπρόσωπο τον Stanley
Hoffmann εξηγεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως αντίδραση των κρατών στην αύξηση της
διεθνούς αλληλεξάρτησης. Η διαδικασία ολοκλήρωσης ξεκινά και ελέγχεται από τις εθνικές
κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας και διαδραματίζουν τους
κύριους δρώντες.42 Τα αποτελέσματα ολοκλήρωσης εξαρτώνται άμεσα από τα κράτη και κατά
πόσο επιτρέπουν να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης, με γνώμονα τα εθνικά τους
συμφέροντα και την εθνική τους ασφάλεια, προκειμένου να διατηρήσουν το δικό τους έθνοςκράτος.43 Σύμφωνα με την θεωρία του διακυβερνητισμού, τα κράτη δημιουργούν με
μεγαλύτερη ευκολία τις βάσεις για την διαδικασία ολοκλήρωσης, σε πεδία χαμηλής πολιτικής.
Αντιθέτως, σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, όπου διακυβεύονται τα εθνικά τους συμφέροντα,
δυσκολεύει η διαδικασία ολοκλήρωσης.44 Συγκριτικά με τον νεολειτουργισμό, ο
διακυβερνητισμός δεν υιοθετεί το φαινόμενο της διάχυσης, το οποίο ωθεί την ολοκλήρωση και
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σε αλλά πεδία πολιτικής.45 Ενώ, ο νεολειτουργισμός θεωρεί ότι οι κρίσεις προκύπτουν από
προηγούμενα στάδια ολοκλήρωσης, ο διακυβερνητισμός κάνει λόγο για εξωγενείς αίτια των
κρίσεων στην διαδικασία ολοκλήρωσης και ως εκ τούτου υποθέτει ότι προκαλούνται από
κρίσεις στο διεθνές περιβάλλον της ΕΕ ή από εγχώριες αλλαγές στα κράτη μέλη. 46
Νεολειτουργισμός

Διακυβερνητισμός

Βασικοί
Εκπρόσωποι
Κεντρικοί δρώντες

Ernst Haas (1958), Leon Lindberg

Stanley Hoffmann (1966)

Υπερεθνικοί Θεσμοί

Εθνικές Κυβερνήσεις, Κράτη
Μέλη

Η διαδικασία
ολοκλήρωσης
προχωράει…

μέσω του φαινόμενου της διάχυσης
(spillover effect)
→ λειτουργική και πολιτική διάχυση

Οι κρίσεις
προέρχονται από…

προηγούμενα στάδια ολοκλήρωσης
(ενδογενείς παράγοντες)

σύμφωνα με τα εθνικά
συμφέροντα των κρατών,
διαχωρίζοντας σε θέματα
«χαμηλής» και «υψηλής»
πολιτικής
κρίσεις στο διεθνές περιβάλλον
(εξωγενείς παράγοντες)

Πίνακας 2: Συγκριτική ανάλυση Νεολειτουργισμού και Διακυβερνητισμού;
Πηγή: Dinan Desmond et al. (2017), p.2

Η θεωρία του διακυβερνητισμού μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ. Ειδικά
την περίοδο της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, πολλά κράτη μέλη παίρνανε αποφάσεις με
γνώμονα τα εθνικά τους συμφέροντα, αψηφώντας σε μεγάλο βαθμό τον υπερεθνικό
παράγοντα.47 Σύμφωνα με τον διακυβερνητισμό, η οικονομική πολιτική κατατάσσεται στους
τομείς υψηλής πολιτικής, όπου τα κράτη μέλη θέλουν να κρατήσουν την κυριαρχία στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων, αφήνοντας ανοιχτά σημαντικά ζητήματα της οικονομικής
διακυβέρνησης. Εξαίρεση ωστόσο, αποτελούν οι αποφάσεις που έχουν ήδη μεταφερθεί σε ένα
υπερεθνικό επίπεδο λήψης αποφάσεων.48 Για να προχωρήσει ωστόσο, η διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς πολιτικής, θα πρέπει τα
κράτη μέλη να παραμερίσουν αυτά τα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά και να υιοθετήσουν την
λογική του νεολειτουργισμού, τόσο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στις
διαπραγματεύσεις.
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Ενότητα Β: Κύριο Μέρος
Κεφάλαιο 1: Η οικονομική κρίση της Ευρωζώνης

1.1 Η ιστορική εξέλιξη της κοινής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής

Για περίπου 341 εκατομμύρια πολίτες των 19 κρατών μελών της Ευρωζώνης, το ευρώ είναι
πλέον μέρος της καθημερινής τους ζωής, καθιστώντας το ως το πιο σημαντικό νόμισμα στον
κόσμο μετά το αμερικανικό δολάριο.49 Η υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος είναι
ένα μεγάλο επίτευγμα για την πρόσφατη ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά το τέλος
του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει ενεργά στην οικονομική και
πολιτική ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ως εκ
τούτου, πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει νομισματική συνεργασία σε συγκρίσιμη
κλίμακα μεταξύ κυρίαρχων κρατών, που στο παρελθόν διεξήγαγαν συχνά πολέμους μεταξύ
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τους.50 Τόσο η μείωση του κόστους συναλλαγών μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης, όσο και
η καθιέρωση και εξέλιξη της ΕΕ ως ένας δυναμικός δρώντας στην παγκόσμια πολιτική σκηνή,
είναι δυο βασικά πλεονεκτήματα που εμφάνισε η εδραίωση του κοινού νομίσματος. 51
Και ενώ πλέον το ευρώ είναι φαινομενικά ένα τόσο φυσικό μέρος της καθημερινότητας, η
εισαγωγή του ως ενιαίο νόμισμα κρύβει σημαντικές διαδικασίες και ιστορικά γεγονότα τα
οποία συνδέουν τους οικονομικούς με τους πολιτικούς στόχους της ένωσης.52 Το πρώτο
λιθαράκι για την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) μπήκε κατά
την διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Χάγη το 1969, όταν αποφασίστηκε από τους τότε
αρχηγούς των κρατών ο στόχος μιας ενιαίας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. 53 Για να
υλοποιηθεί αποτελεσματικά αυτό το εγχείρημα έπρεπε σταδιακά να εφαρμοστούν διάφορα
θεσμικά και οικονομικά μέτρα στα πλαίσια τριών σταδίων υλοποίησης.54
➢ Πρώτο στάδιο (από το 1990-1993): Το πρώτο στάδιο της υλοποίησης προέβλεπε την
απελευθέρωση των κεφαλαίων, τις διαδικασίες βελτίωσης της οικονομικής σύγκλησης
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών
κεντρικών τραπεζών. Ενώ παράλληλα, δημιουργήθηκε η νομισματική μονάδα ECU.55
Καινοτόμο ήταν ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν καθορίζονταν πλέον από τα
εθνικά νομίσματα, εντούτοις δημιουργήθηκε αυτή η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα.
Η αξία του ECU σαν νόμισμα, αποτελούνταν από τον συνδυασμό των διάφορων
νομισμάτων.56
➢ Δεύτερο στάδιο (από το 1994-1998): Στην συνέχεια, περνώντας στην δεύτερη φάση
υλοποίησης της ΟΝΕ, συστάθηκε αρχικά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα,
απαγορεύοντας την χορήγηση δανείων στον δημοσιονομικό τομέα. Παράλληλα δόθηκε
έμφαση στον περαιτέρω συντονισμό της νομισματικής διακυβέρνησης μεταξύ των
κρατών.57
➢ Τρίτο στάδιο (από το 1999): Η τελευταία φάση της διαδικασίας υλοποίησης ενός κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος φέρνει την εισαγωγή του ευρώ, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνει
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως κεντρικό σύστημα διαχείρισης και
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υπερεθνικός θεσμός, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής
εν όψη της νομισματικής διακυβέρνησης στην περιοχή της Ευρωζώνης.58

Κύριοι στόχοι της ΟΝΕ, από την αρχή της δημιουργίας της, είναι αφενός η οικονομική
ανάπτυξη της Ευρωζώνης και αφετέρου τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης του πληθυσμού,
παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν με μια προσαρμοσμένη και βιώσιμη ενιαία
οικονομική και νομισματική πολιτική. 59 Σημαντικοί πυλώνες της νομισματικής πολιτικής
ωστόσο, είναι η σταθερότητα των τιμών, τα προληπτικά δημοσιονομικά μέτρα ενδυνάμωσής
ως ασπίδα προστασίας της οικονομίας σε περίπτωση απότομων μακροοικονομικών κρίσεων
και η διατήρηση της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς. 60
Η νομισματική πολιτική βρίσκεται εξ ολοκλήρου στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ,
η οποία καθορίζει και τα επιτόκια. Αντιθέτως, η δημοσιονομική πολιτική, οι διαμόρφωση των
φόρων και τα θέματα δημοσιονομικού χαρακτήρα, ανήκουν στην κυριαρχία των εθνικών
κυβερνήσεων.61 Ωστόσο, επειδή οι εθνικές αποφάσεις μεμονωμένων χωρών μπορούν να
επηρεάζουν την δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ, η ΟΝΕ συνεπώς περιλαμβάνει έναν αριθμό
βασικών δημοσιονομικών κανόνων που έχουν εγκριθεί από κοινού από όλες τις χώρες της ΕΕ
και επιβάλλονται από την Επιτροπή προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική σταθερότητα. 62

1.2 Άριστες νομισματικές περιοχές vs. δομικές ελλείψεις της ΟΝΕ

Από τις αρχές των συζητήσεων για την δημιουργία της ΟΝΕ, οι απόψεις ήταν αμφιλεγόμενες
γύρω από την πορεία και την εξέλιξη του ευρώ. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η δημιουργία
μιας ενιαίας νομισματικής ένωσης συνδεόταν άμεσα τόσο με θετικά, όσο και με αρνητικά
χαρακτηριστικά.63 Πέρα από την δημιουργία και την ενίσχυση μιας κοινής ευρωπαϊκής
ταυτότητας, το ευρώ υποστήριξε σημαντικά την επενδυτική αγορά και προωθεί τις συναλλαγές
του εμπορίου, ενώ λόγω της απαίτησης μιας οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών,
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μπορεί να δώσει ένα τέλος στην όποια κακή διαχείριση και ταυτόχρονα να συμβάλει ενεργά
στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και την διατήρηση των σταθερών τιμών. 64 Από την
άλλη ωστόσο, τα κράτη μέλη μετέφεραν την κυριαρχία της νομισματικής τους διακυβέρνησης
σε ένα υπερεθνικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, την ΕΚΤ, η οποία ρυθμίζει τα επιτόκια
δανεισμού και την προσφορά του χρήματος. Με αυτόν τον τρόπο καταστείτε πλέον αδύνατον
για τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά σύμφωνα με την εθνική
τους οικονομική κατάσταση, γεγονός το οποίο λόγω της έλλειψης σύγκλησης μεταξύ των
οικονομίων, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη οικονομική κρίση της Ευρωζώνης, μπορεί να
οδηγήσει σε συγκρούσεις.65 Ένας από τους βασικότερους λόγους υπάρχουν χαρακτηριστικά
αμφισβήτησης γύρω από την ΟΝΕ είναι το ερώτημα, εάν η Ευρωζώνη μπορεί να χαρακτηριστεί
ως μια άριστη νομισματική περιοχή. Το ξέσπασα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
το 2008 και η ευκολία με την οποία μεταφέρθηκε και επηρέασε στην συνέχεια την ΟΝΕ και
κάποια μεμονωμένα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στην νότια Ευρώπη, έφερε στην επιφάνεια
σημαντικές δομικές ανεπάρκειες και ελλείψεις του ευρωπαϊκού οικονομικού και νομισματικού
οικοδομήματος. Η θεωρία των βέλτιστων νομισματικών περιοχών εξετάζει αφενός, το πότε μια
χώρα θα αναζητήσει την ένταξη σε μια νομισματική ένωση, αφετέρου αναλύει τα οφέλη και
τις απώλειες που προκύπτουν, περιγράφοντας ότι ένα κράτος θα παραμείνει σε μια νομισματική
ένωση μέχρι το σημείο όπου τα οφέλη ξεπερνάνε τις απώλειες οι τις ενδεχόμενες απειλές. 66
Προκειμένου λοιπόν να προσδιοριστεί μια νομισματική ένωση ως άριστη νομισματική
περιοχή, πρέπει να πληροί σύμφωνα με την βιβλιογραφία τρία οικονομικά και τρία πολιτικά
κριτήρια.67
Το πρώτο οικονομικό κριτήριο σύμφωνα με τον Mundell είναι ο παράγοντας της κινητικότητας
εργασίας (mobility). Σε περίπτωση ενός ασύμμετρου και απροσδόκητου οικονομικού σοκ, το
οποίο θα ανεβάσει το ποσοστό ανεργίας επηρεάζοντας έτσι και την συνολική απόδοση της
οικονομίας μιας χώρας, οι μηχανισμοί μιας άριστης νομισματικής περιοχής θα είναι σε θέση
να ρυθμίσουν και να συντονίσουν αυτά τα προβλήματα μέσω της μετακίνησης δυναμικού σε
μια άλλη χώρα εντός της ένωσης, εξαλείφοντας έτσι την συνολική εικόνα της ανεργίας.68 Το
κριτήριο της κινητικότητας εργασίας ωστόσο, εκπληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής (ΗΠΑ), σε αντίθεση με την ΟΝΕ, διότι παράγοντες όπως οι διαφορετικές γλώσσες,
κουλτούρες και θρησκείες επηρεάζουν άμεσα και δυσχεραίνουν την διαδικασία μετακίνησης
των πληθυσμών. Το δεύτερο οικονομικό κριτήριο το οποίο χαρακτηρίζει τις βέλτιστες
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νομισματικές περιοχές είναι σύμφωνα με τον Kenen, η διαφοροποίηση της παραγωγής
(diversification in production) μεταξύ των κρατών μιας νομισματικής ένωσης, ούτως ώστε σε
περίπτωση που ένα κράτος έχει μια κρίση στην παραγωγή αυτή η κρίση να μην μεταδοθεί στους
ίδιους κλάδους που υφίστανται και στις άλλες χώρες.69 Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται τα
απρόσμενα οικονομικά σοκ σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και δεν μεταδίδονται
στους ίδιους κλάδους που υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες ή είναι μικρότερης έντασης οι
διαταραχές. Τον συγκεκριμένο παράγοντα τον εκπληρώνει η ΟΝΕ.70 Το τελευταίο οικονομικό
κριτήριο αφορά τον βαθμό ανοίγματος της οικονομίας (economic openness). Προκειμένου να
υπάρχουν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα κράτη θα πρέπει να εμπορεύονται προϊόντα
μεταξύ τους σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνετε. Αυτό το κριτήριο μπορεί να τηρηθεί και μετά
την ένταξη ενός κράτους στην ΟΝΕ. 71
Οι τρεις πολιτικοί παράγοντες που καθορίζουν τις νομισματικές περιοχές ως βέλτιστες, είναι
το κριτήριο των δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, οι ομογενής προτιμήσεις μεταξύ των κρατών
και η αξία της αλληλεγγύης. Οι έντονες οικονομικές και δημοσιονομικές ασυμμετρίες μεταξύ
κρατών της βόρειας και της νότιας Ευρώπης δημιουργούνε πέρα από τις ενδοκοινοτικές
συγκρούσεις και σοβαρά κενά ανταγωνιστικότητας. Για αυτόν τον λόγω ο παράγοντας των
δημοσιονομικών μεταβιβάσεων (fiscal transfers) είναι ένα υποχρεωτικό κριτήριο για τις
βέλτιστες νομισματικές περιοχές, υποστηρίζοντας και προσφέροντας μέσω από έναν
εσωτερικό μηχανισμό δημοσιονομικής ανάκαμψης στα κράτη με έλλειψη ανταγωνιστικότητας,
τις αντίστοιχες υποδομές που χρειάζονται, είτε σε μορφή επιδομάτων, είτε μέσω δημιουργίας
θέσεων εργασίας,.72 Σε μια άριστη νομισματική περιοχή οι χώρες θα πρέπει ως εκ τούτου να
εκπροσωπεύουν ομογενείς προτιμήσεις (similarity of preferences), εξαλείφοντας με αυτόν τον
τρόπο τα δυσμενή συμφέροντα μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ή ακόμα και να
μειωθούν μελλοντικά οι πιθανότητες απρόσμενων οικονομικών σοκ και συγκρούσεων
συμφερόντων. Μια κοινή γραμμή όλων των κρατών της ΟΝΕ στην χάραξη οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής θα ήταν η χρυσή τομή στην ρύθμιση και τον συντονισμό της
ανεργίας και του πληθωρισμού.73 Το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης δεν είναι μόνο βασικό
κριτήριο των άριστων νομισματικών περιοχών αλλά και θεμελιώδης σκοπός και αξία της ΕΕ.74
Στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση με έναρξη το 2009 ωστόσο, πολλά ευρωπαϊκά κράτη ήταν
προσανατολισμένα στα εθνικά τους συμφέροντα, βάζοντας την αξία της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, υποστηρίζοντας έτσι την διακυβερνητική
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θεωρητική σχολή και καθυστερώντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά την διαχείριση αυτής της
κρίσης .75
Συμπερασματικά, στο ερώτημα εάν η Ευρωζώνη είναι μια άριστη νομισματική περιοχή, η
απάντηση με μια πρώτη ματιά είναι αρνητική. Υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης
και σταθεροποίησης της ΟΝΕ, ειδικά όσον αφορά την οικονομική και δημοσιονομική
διακυβέρνηση. Η ενδεχόμενη μελλοντική εδραίωση ενός ευρωπαϊκού υπουργείου οικονομικών
ή ακόμη και ένα ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας θα μπορούσαν να προσφέρουν μια
αποτελεσματική λύση συντονισμού έναντι των απρόσμενων οικονομικών κραδασμών. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να παραμερίσουν την λήψη αποφάσεων, αφενός βάσει του
διακυβερνητισμού και αφετέρου, σύμφωνα με την ισχύ, υιοθετώντας περισσότερο την αξία της
αλληλεγγύης απέναντι σε καταστάσεις κρίσεων. Όλα αυτοί οι παράγοντες έθεσαν την
Ευρωζώνη ευάλωτη απέναντι στην διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την οδήγησαν στην
οικονομική κρίση, διογκώνοντας τις ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών.

1.3 Τα εργαλεία αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους

Τόσο οι δομικές και οι σχεδιαστικές ελλείψεις της ΟΝΕ στο πλαίσιο του ενιαίου νομίσματος,
όσο και η έλλειψη μιας σταθερής κοινής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής,
προετοίμασαν το έδαφος για την μεταφορά της οικονομικής κρίσης προς στην Ευρωπαϊκή
Ήπειρο.76 Οι προκλήσεις που έφερε το κύμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη ήταν πρωτοφανές, ενώ τόνισαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι ήταν σε
πολύ μεγάλο βαθμό θεσμικά απροετοίμαστη στην αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής κρίσης,
σχεδόν δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ ως κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.77 Ταυτόχρονα,
κατέστη ξεκάθαρο ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών είχε
φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την ταχεία εξάπλωση των δημοσιονομικών
προκλήσεων εντός της Ευρωζώνης.78 Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, τα χαμηλά
δημοσιονομικά επίπεδα, η αύξηση των ποσοστών ανεργίας, η μείωση της ανταγωνιστικότητας
και η διακοπή των αναπτυξιακών ενεργειών, ήταν βασικά σημεία που επλήγησαν σοβαρά από
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τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τα οποία οδήγησαν με την σειρά τους, στο πλαίσιο ενός
επαναλαμβανόμενου φαύλου κύκλου, σε μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα.79 Κατά
συνέπεια αυξανόταν διαρκώς το δημόσιο χρέος με αποτέλεσμα οι οίκοι αξιολόγησης να
βαθμολογούνε κυρίως τα νότια ευρωπαϊκά κράτη πολύ χαμηλά, αυξάνοντας έτσι τα επιτόκια
δανεισμού στις αγορές και ωθώντας ως εκ τούτου, τα κράτη στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.80
Προκειμένου ωστόσο, να αποφευχθεί αφενός η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και
αφετέρου η χρεοκοπία μεμονωμένων κρατών μελών, η Ευρωζώνη προέβη σε σπασμωδικές και
αποσπασματικές ενέργειες αποτροπής ενός φαινόμενού ντόμινο, υπό την εντύπωση μιας
πιθανής διάλυσης της ΟΝΕ και ταυτόχρονα ενός βασικού οράματος: εκείνο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.81 Στο πλαίσιο διαχείρισης αυτής της κρίσης οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και
οι υπουργοί οικονομικών ανέλαβαν έναν ηγετικό ρόλο κυρίως μέσω του νεοσύστατου θεσμού
της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης.82 Η διαχείριση της παρούσας κρίσης προέκυψε σε
μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων των κρατών. Οι
μαζικές ανισορροπίες στην ΟΝΕ έφεραν κυρίως την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, με
δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για το ευρώ και ολοκλήρωση την Ευρωζώνη. Στην
συνέχεια ακολούθησε μια μακρά περίοδο τεσσάρων ετών, με διάφορες διαπραγματεύσεις, οι
οποίες συμβολίζονται από έναν βαθιά διακυβερνητικό χαρακτήρα Στις εν λόγω
διαπραγματεύσεις κυριαρχούσαν οι εθνικές κυβερνήσεις, κυρίως τον βόρειων κρατών της
Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία.83
Αποτέλεσμα των πρώιμων συζητήσεων και αποφάσεων αποτροπής τόσο των καταστροφικών
συνεπειών της κατάρρευσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, όσο και η πτώχευση των
πρώτων πληγέντων κρατών όπως η Ελλάδα η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, ήταν οι συμφωνίες
για επανειλημμένα πακέτα διάσωσης. 84 Ήταν πλέον απαραίτητη μια σειρά μέτρων
αντιμετώπισης της κρίσης, εστιάζοντας μεταξύ άλλων: 85
➢ Στην

εξέλιξη

εργαλείων

δημοσιονομικής

εποπτείας

και

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων,
➢ Σε μια πιο συντονισμένη και αποτελεσματική οικονομική και νομισματική πολιτική,
➢ Σε ενέργειες διάσωσης του τραπεζικού συστήματος
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➢ Όπως επίσης και σε μηχανισμούς χρηματοδότησης κρατών μελών με αυξημένο
δημοσιονομικό χρέος που αντιμετώπιζαν δυσκολίες χρηματοδότησής από τις διεθνείς
αγορές.

Τα εργαλεία αντιμετώπισης που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομικής
κρίσης μπορούν να χωριστούν σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. 86 Ενώ, όσον
αφορά τον σκοπό του εργαλείου αντιμετώπισης μπορούν να διαχωριστούν σε μέτρα
διευκόλυνσης της ρευστότητας ή εξέλιξης θεσμικών οργάνων.87
Τα βραχυπρόθεσμα εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης είχαν ως κύριο σκοπό την επίλυση
άμεσων προκλήσεων κρατών μελών της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα αναφορικά με την ρευστότητα,
αποτρέποντας στιγμιαία μια επικείμενη χρεοκοπία ενός κράτους. Σε αυτήν την κατηγορία
μέτρων συγκαταλέγονται τα προσωρινά πακέτα διάσωσης κρατών όπως αυτά προς την Ελλάδα
και την Πορτογαλία, ενώ και η αγορά στοιχείων ενεργητικού από την ΕΚΤ, όπως για
παράδειγμα τα κρατικά ομόλογα.88 Αντιθέτως, τα μακροπρόθεσμα μέτρα σταθεροποίησης της
Ευρωζώνης εστίαζαν πέρα από την διαχείριση των τρεχόντων προβλημάτων, στην δυνατότητα
επίλυσης και μελλοντικών προκλήσεων οικονομικής δυσχέρειας, μέσω της θέσπισης μόνιμων
θεσμών και μηχανισμών πακέτων διάσωσης όπως το ΕΜS, το Σύμφωνο Euro-Plus, το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Sixt Pact)
και του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμφώνου.89
Τα εργαλεία διευκόλυνσης της ρευστότητας αποτελούνται από τρία βασικά προγράμματα
εξαγορών της ΕΚΤ: Την θέσπιση του προγράμματος για τις αγορές χρεογράφων (Security
Markets Programme),90 τις ενέργειες μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (Long Term
Refinancing Operation) και τις οριστικές Νομισματικές Συναλλαγές (Outright Monetary
Operations), οι οποίες διευκόλυναν τις αγορές ομόλογων υπό όρους, ωστόσο εν τέλη δεν
μπήκαν σε εφαρμογή.91 Ο ρόλος και η συμβολή της ΕΚΤ στην διαχείριση της οικονομικής
κρίσης ήταν επομένως πολύ ενεργή και ουσιώδες. Συγκεκριμένα, όταν προέβη το 2015 μέσω
της ποσοτικής χαλάρωσης στην αγορά κρατικών ομόλογων με σκοπό να τονώσει την οικονομία
και να οδηγήσει σταδιακά την Ευρωζώνη και πάλι στις κεφαλαιαγορές μέσω της μείωσης του
κόστους δανεισμού.92 Αυτή η τακτική θυμίζει έντονα την διαχείριση κρίσεων που ακολούθησε
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η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αντίστοιχη οικονομική ύφεση που
αντιμετώπιζε.93
Και ενώ από την αρχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους η ΕΕ ήταν θεσμικά απροετοίμαστη, όταν
ξέσπασε η ελληνική οικονομική κρίση και αντιλήφθηκαν οι ηγέτες της Ένωσης το μέγεθος του
οικονομικού και δημοσιονομικού προβλήματος, θεώρησαν αναπόφευκτή την συνεργασία με
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο μαζί με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θέσπισαν την λεγόμενη «Τρόικα» ή αλλιώς «τριμελής επιτροπή». 94 Στόχος ήταν,
αφενός να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση από την πλευρά του ΔΝΤ, διότι τα κεφάλαια από
τον EFSM αποκλειστικά δεν επαρκούσαν και αφετέρου να εφαρμόσει στην περίπτωση της
κρίσης της Ευρωζώνης την έως τώρα εμπειρία στην διαχείριση και επίλυση αντίστοιχων
κρίσεων.95 Τα αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας και η εποπτεία των μέτρων ήταν οι
βασικές προϋποθέσεις χρηματοδότησης της Τρόικας, με αποτέλεσμα τα πληγέντα κράτη να
είναι έτοιμα να επιστρέψουν στις αγορές.96 Ωστόσο, ο χειρισμός του ΔΝΤ και η επιβολή των
δυσβάσταχτων μέτρων λιτότητας για τις κοινωνίες των κρατών μελών, έφεραν στο προσκήνιο
αρκετές φορές έντονη κριτική.
Η ανάγκη της εδραίωσης ειδικών μηχανισμών χρηματοδότησης δημιουργήθηκε μετά το πρώτο
πακέτο διάσωσης προς την Ελλάδα, το οποίο περιείχε δάνεια των κρατών μελών. Με αυτόν
τον τρόπο συστάθηκε σταδιακά ο αρχικά προσωρινός μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε από τα κράτη μέλη
στον μόνιμο μηχανισμό Ευρωπαϊκής Σταθερότητας (EMS).97
Ο έκτακτος μηχανισμός EFSM παρείχε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οικονομική στήριξη
σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, υπό την
προϋπόθεση της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, με απώτερο σκοπό την οικονομική σταθερότητα
της Ένωσης.98 Ενώ ταυτόχρονα, είχε υιοθετηθεί ένα σύστημα τακτικής εποπτείας των
ευρωπαϊκών τραπεζών και της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών. 99 Σε δεύτερο χρόνο,
από τον Ιούλιο του 2013 και μετά, οι χώρες της Ευρωζώνης με ανάγκη την διευκόλυνση
ρευστότητας μέσω της οικονομικής βοήθειας έπρεπε να στραφούν στο μόνιμο πλέον
διακυβερνητικό ίδρυμα, τον ΕΜS, ο οποίος διαθέτει διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία για
την χορήγηση δανείων προς τα κράτη μέλη και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.100
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Σημαντικοί πυλώνες κατά διαχείριση της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη ήταν η
δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης, ο στόχος μιας δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η εξέλιξη
μιας συντονισμένης οικονομικής διακυβέρνησης και η κατοχύρωση μιας διαδικασίας
δημοκρατικής νομιμοποίησης.101
Κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης το 2011, εδραιώθηκε στα πλαίσια μιας
πιο συντονισμένης οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»
(European Semester). Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη μέλη να
διαμορφώνουν κατά την διάρκεια ενός έτους μια πιο συντονισμένη και αποτελεσματική
οικονομική και κοινωνική πολιτική. 102 Σκοπός ήταν τόσο η κεντρική εποπτεία των
μακροοικονομικών, διαρθρωτικών και δημοσιονομικών πολιτικών που ακολουθούσαν όλα τα
κράτη μέλη, όσο και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων, όπως και ο έλεγχος του
εθνικού προϋπολογισμού.103 Παράλληλα με τα παραπάνω έπρεπε ωστόσο να διασφαλίζεται
και η εφαρμογή του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Ενώ την ίδια χρονιά με
την σύσταση του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου, εισήχθη μια δέσμη κανονισμών στο ΣΣΑ,
αποτελούμενη από έξι μέτρα (Six Pack), με στόχο την μείωση των μακροοικονομικών
ανισορροπιών και την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας. Η εφαρμογή αυτών των
μέτρων ωστόσο, επιτηρείται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού συντονισμού στο Ευρωπαϊκού
Εξάμηνου.104
Ένα ακόμα εργαλείο, το οποίο υιοθετήθηκε κατά την διάρκεια αντιμετώπισης της κρίσης είναι
το Σύμφωνο Euro Plus. Το συγκεκριμένο εργαλείο θεωρείται ως μια συμπληρωματική ατζέντα
του ΣΣΑ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των
κρατών μελών της ΕΕ, διασφαλίζοντας και πάλι την σταθερότητα της Ευρωζώνης.105
Δεδομένου των δημοσιονομιών επιπτώσεων της ύφεσης, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το 2014 το σχέδιο Junker. Στόχος του συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος ήταν να
υποστηρίξει την ανάκαμψη μετά την κρίση, επενδύοντας 500 δις. ευρώ σε θέσεις εργασίας και
καινοτομία, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΟΝΕ. 106 Το
σχέδιο Junker μετονομάστηκε πλέον σε InvestEU 2021-2027, στοχεύοντας να επενδύσει άλλα
650 δις. ευρώ τα επόμενα χρόνια για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.107
Λόγω της έντονης χρηματοπιστωτικής κρίσης που έφερε την ΕΕ αντιμέτωπη με μια σειρά προ
τετελεσμένων γεγονότων, και μη έχοντας την αντίστοιχη εμπειρία διαχείρισης τέτοιου είδους
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κρίσεων, εξελίχθηκαν και εφαρμόστηκαν κάποια κανονιστικά μέτρα ενίσχυσης του
δημοσιονομικού τομέα, προκειμένου να υφίσταται μια διαρκή και συντονισμένη οικονομική
εποπτεία από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών. Σε αντίθεση ωστόσο, με όλες τις επίσημες
ανακοινώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, η κρίση του ευρώ δεν ξεπεράστηκε ποτέ πλήρως, με
την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη να παραμένει αδύναμη και πολλές χώρες να μην έχουν
φτάσει ακόμη στα οικονομικά επίπεδα προ κρίσης. Η ευρωπαϊκή διαχείριση έδειξε ότι οι
υποκείμενες τάσεις και προκλήσεις της ύφεσης δεν αντιμετωπίστηκαν εις βάθος, παρά μόνο
στιγμιαία και αποσπασματικά και με σημαντική έλλειψη αλληλεγγύης.
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Κεφάλαιο 2: Η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στην ΕΕ

2.1 Οι προκλήσεις και η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών

Οι προκλήσεις των μεταναστευτικών ροών και κυρίως της παράνομης μετανάστευσης
διαιωνίζονται εδώ και χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τα παράλια της
Μεσόγειου. Η λεγόμενη προσφυγική κρίση ωστόσο, θεωρήθηκε ως διακρατικό πρόβλημα στην
Ευρώπη από τα μέσα του 2015 και μετά. Κατά την χρονική περίοδο 2015 και 2016, πέρασαν
παραπάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες από την Μεσόγειο με τελικό
προορισμό την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ενώ οι υποβολές των αιτήσεων ασύλου
ξεπέρασαν τις 3 εκατομμύρια αιτήσεις.108
Εννοιολογικά ωστόσο, υπάρχουν θεμελιώδες διαφορές μεταξύ του πρόσφυγα και του
μετανάστη και των νόμιμων ή παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Οι μετανάστες είναι
άνθρωποι που επιλέγουν να μετακινηθούν όχι λόγω άμεσης απειλής, δίωξης ή θανάτου, αλλά
κυρίως για να βελτιώσουν τη ζωή τους, βρίσκοντας εργασία και προϋποθέσεις για μια
καλύτερη ζωή. Οι πρόσφυγες είναι άτομα που διαφεύγουν από ένοπλες συγκρούσεις ή διώξεις
στην χώρα τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν άμεσα ή με ασφάλεια σε αυτήν, με
αποτέλεσμα να αναζητούν προστασία και άσυλο σε τρίτες χώρες.109 Η νομιμότητα της εισροής
είναι δεδομένη εάν ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης έχει ακολουθήσει όλες τις προδιαγραφές που
απαιτεί η ΕΕ κατά την είσοδο του στα ευρωπαϊκά σύνορα. Συχνό φαινόμενο παραμένει
ωστόσο, παρά της αρχικής νόμιμης εισόδου, οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες να χαρακτηριστούν
ως παράνομοι, είτε λόγω της λήξης της άδειας παραμονής τους, είτε εξαιτίας της ελλιπής
ολοκλήρωσης των διαδικασιών ασύλου.110
Η υψηλή εισροή μεταναστών και προσφύγων που έφτασαν στα ευρωπαϊκά εδάφη, κυρίως από
περιοχές εμφύλιων πολέμων όπως της Συρίας και της Μέσης Ανατολής μέσω της Τουρκίας και
των θαλάσσιων ζωνών προς τις βασικές χώρες υποδοχής Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, έχει
δημιουργήσει νέες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πιέσεις στην ΕΕ, η οποία συνεχίζει
να ανακάμπτει από τις χρηματοοικονομικές προκλήσεις της ύφεσης στην Ευρωζώνη των
προηγούμενων ετών. Ταυτόχρονα, με την οικονομική αποσταθεροποίηση των χωρών υποδοχής
108
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που συνορεύουν στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, εκτεθειμένα στην πρώτη γραμμή απέναντι
στις ανεξέλικτες εισροές μεταναστών και προσφύγων, η ΕΕ είχε να αντιμετωπίσει και την
ασύμμετρη επιβάρυνση μεταξύ των κρατών της νότιάς, της βόρειας και της ανατολικής
Ευρώπης.111 Για ακόμη μια φορά η ΕΕ μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ήρθε
αντιμέτωπη με μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών, η οποία έφερε ξανά
στην επιφάνεια βασικά θέματα αλληλεγγύης, τα οποία αποτελούν θεμελιώδες αξία για την
πορεία και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 112
Η ΕΕ έπρεπε επομένως να αντιδράσει με μια σειρά πολίτικων μέτρων και θεμελιωδών
μεταρρυθμίσεων τόσο στην κοινή πολιτική ασύλου όσο και στην πολιτική προστασίας των
ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων, με αποτέλεσμα να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις
εξωτερικές προκλήσεις όσο πιο αποτελεσματικά, με αλληλεγγύη και σεβόμενη τα ανθρωπινά
δικαιώματα, δίχως διακρίσεις.113
Η ΕΕ ως Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) εξασφαλίζει την κατάργηση
των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα ενώ,
προσπάθησε να εξελίξει μια κοινή πολιτική διαχείρισης όσον αφορά την μετανάστευση, το
άσυλο και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, τονίζοντας ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό
της αλληλεγγύης τόσο απέναντι των υπηκόων εκτός ΕΕ, όσο και μεταξύ των κρατών μελών.114
Και ενώ, υπήρξαν κατά καιρούς αρκετές μεταναστευτικές κρίσεις στην ιστορία της ευρωπαϊκής
ηπείρου, φαίνεται ότι τέτοιου είδους κρίσεις τείνουν να επαναλαμβάνονται περιοδικά. Μετά
τις πολεμικές συρράξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η ανθρωπιστική κρίση που
ακολούθησε αργότερα θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, μειώνοντας την τόσο μεγάλη έκταση
των πραγμάτων, εάν η ΕΕ είχε προετοιμαστεί ήδη μετά την έναρξη του πολέμου στην Συρία.
Παρόλο που αυτή η κρίση θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί σε μεγάλο βαθμό, η ΕΕ και τα
κράτη μέλη αποδείχθηκαν αφενός απροετοίμαστα, αφετέρου σε μεγάλο βαθμό έκπληκτα. 115
Σημαντικός παράγοντας που δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης
είναι ότι πέρα από την ΕΕ, διαθέτουν και τα κράτη μέλη το δικαίωμα έκδοσης νομοθεσίας στο
πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων. Στην
πορεία ωστόσο, αυτό άλλαξε, εδραιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον υπερεθνικό παράγοντα
αντιμετώπισης.
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Η ευρωπαϊκή διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης διαχωρίζεται

σύμφωνα με την βιβλιογραφία σε τρεις πυλώνες: Τις δράσεις που πραγματοποίησε η ΕΕ εντός
της Ένωσης, οι ενέργειες στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές
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δράσεις εκτός ευρωπαϊκού χώρου. Αυτή η διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής
κρίσης περιλαμβάνει συνοπτικά, την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων τις κρίσης, την
ανθρωπιστική βοήθεια εντός και εκτός της Ένωσης, μέσω ενός κοινού συστήματος ασύλου,
διαχωρίζοντας και επιστρέφοντας άτομα τα οποία δεν δικαιούνται άσυλο. Επιπλέον,
εφαρμόστηκαν αρκετές δράσεις για την ασφάλεια και την προστασία των ευρωπαϊκών
συνόρων, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο και το λαθρεμπόριο μεταναστών προσφέροντας
ταυτόχρονα ευκαιρίες για νόμιμη είσοδο στην ευρωπαϊκή επικράτεια. 117

2.2 Διαχείριση εντός της ΕΕ

Η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής ατζέντας ήρθε μετά από αρκετές τραγωδίες
στις θαλάσσιες ζώνες της Μεσογείου, όταν την άνοιξη του 2015 έχασαν την ζωή τους πάνω
από 800 πρόσφυγες σε ατυχήματα στον θαλάσσιο χώρο, όπως επίσης και οι ανεξέλεγκτες ροές
έως τότε, με αποτέλεσμα η ΕΕ να δέχεται πιέσεις να παρθούν σημαντικές αποφάσεις.118 Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη λίγο αργότερα στην παρουσίαση μιας δέσμης πολιτικών μέτρων
και κατευθυντήριων γραμμών, όπως η πρόταση ενός ενιαίου μοντέλου διανομής των
προσφύγων βάσει ποσοστώσεων, όπου κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναλάβει ένα
συγκεκριμένο ποσοστό όλων των αιτούντων άσυλο που του αναλογεί, όπως επίσης και η
δημιουργία ενός μηχανισμού αναδιανομής. Έτσι, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας,
την βάση για την υλοποίηση όλων των δράσεων της μεταναστευτικής ατζέντας, αποτελεί η
ύψιστη αξία της αλληλεγγύης.119 Οι κυριότερες ενέργειες που εφάρμοσε η ΕΕ στο εσωτερικό
της περιβάλλον περιλάμβαναν συνοπτικά:120
➢ Την μετεγκατάσταση προσφύγων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της ποσόστωσης
και
➢ Την εδραίωση και απλοποίηση ενός κοινού συστήματος ασύλου

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2020b)
Bundeszentrale für Europäische Bildung (2018), p.2
119 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2020b)
120 Europäische Kommission (2017)
117
118

38

Στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), προσπάθησε η ΕΕ να θέσει
κάποιους βασικούς κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την διαχείριση χορήγησης και
ανάκλησης ασύλου, που θα εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα
αρκετές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όπου δεν αντιμετωπίζονται με τις ίδιες
διαδικασίες οι αιτήσεις ασύλου, γεγονός το οποίο δημιουργεί κίνητρα στους αιτούντες άσυλο
να μετακινηθούν εντός του ευρωπαϊκού χώρου, ευελπιστώντας να βρουν ένα κράτος μέλος το
οποίο θα τους χορηγήσει άσυλο και διεθνή προστασία.121 Επομένως, υπάρχουν αρκετά
περιθώρια βελτίωσης και αναπροσαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ως
εκ τούτου, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 η μεταρρύθμιση
του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, αναδιαμορφώνοντας τις διαδικασίες ασύλου υπό το
πρίσμα μιας κοινής ολοκληρωμένης προσέγγισης για όλα τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να
τονωθεί η αλληλεγγύη μέσω μιας δικαίας κατανομής αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη και
ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η γρήγορη επεξεργασία, υποστηρίζοντας την
αποσυμφόρηση του συστήματος.122 Η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου έχει τεθεί πολλές
φορές ως στόχος από την ΕΕ, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο
λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών και την δυσκολία στην εξασφάλιση της
προθυμίας για αλληλεγγύη και υπευθυνότητα μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.123
Δίνοντας συνεπώς, προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα και όχι στα συλλογικά και
ευρωπαϊκά υπερεθνικά.
Η χαοτική μεταναστευτική πρόκληση ανέδειξε τις ελλείψεις συντονισμού της ΕΕ και των
υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Τεράστιες εισροές
μεταναστών και προσφύγων κατέφταναν στις χώρες υποδοχής της νότιας Ευρώπης,
κατευθυνόμενοι προς την κεντρική Ευρώπη. Στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων έκτακτης
ανάγκης, κατά το αποκορύφωμα της κρίσης, η αρχική παράλυση και στασιμότητα της
μεταναστευτικής πολιτικής οδήγησε στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων που ανακοίνωσε η
Γερμανία, ως ένα από τα κράτη μέλη πρώτης επιλογής για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες.124 Κατά συνέπεια, επιτράπηκε στους πρόσφυγες εκείνο το διάστημα η νόμιμη
είσοδο στην Γερμανία χωρίς εκκίνηση κάποιας προηγουμένης διαδικασίας. Ταυτόχρονα με τις
υπερεθνικές αποφάσεις αντιμετώπισης της κρίσης, κάποια μεμονωμένα κράτη μέλη στην
διαδρομή των Βαλκανίων ζήτησαν προστασία από ξαφνικές και μαζικές μεταναστευτικές ροές
κλείνοντας τα σύνορά τους και εισάγοντας ελέγχους στα σύνορα τους.125
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Όταν τα κράτη μέλη αποφάσισαν σύμφωνα με δύο πλειοψηφικές αποφάσεις να
μετεγκαταστήσουν και να διανείμουν συνολικά 160.000 αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ,
ώστε να διευκολύνουν τις χώρες πρώτης εισόδου, Ελλάδα και Ιταλία, κράτη όπως η Ουγγαρία,
η Πολωνία και η Τσεχία αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εφαρμόσουν την εν λόγω απόφαση,
αντιθέτως αμφισβητούσαν την νομιμότητα αυτής της πράξης. 126 Με αυτόν τον τρόπο
υπερίσχυσε η υιοθέτηση της διακυβερνητικής σχολής από ορισμένα κράτη μέλη, θέτοντας ως
προτεραιότητα τα εθνικά τους συμφέροντα έναντι των συλλογικών προκλήσεων. Συνεπώς,
αποδείχθηκε εν μέρη η περιορισμένη χρησιμότητα αυτού του έκτακτου μέτρου αντιμετώπισης.
Αν και έχουν γίνει αρκετές ενδοκοινοτικές προσπάθειες μεταρρύθμισης του κοινού
συστήματος ασύλου, έχει σημειώσει μικρή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, εξελίσσοντας την
προσφυγική κρίση γρήγορα ένα υπαρξιακό ζήτημα για την ΕΕ.

2.3 Δράσεις στα σύνορα της ΕΕ

Η άνευ προηγούμενου εισροή προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στα ευρωπαϊκά εδάφη,
με ιδιαίτερη κορύφωση το 2015, υπογράμμισε μια σειρά από αδύναμα σημεία και κενά στις
πολιτικές που ακολουθούσε τον πρώτο καιρό η ΕΕ για την μετανάστευση, το άσυλο και την
προστασία των εξωτερικών συνόρων. Στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην
περιοχή των συνόρων της Ένωσης, η πολιτική στρατηγική διαχείρισης του μεταναστευτικού
φαινόμενου επικεντρώθηκε στις παρακάτω ενέργειες:127
➢ Η προστασία των εξωτερικών συνόρων
➢ Αύξηση της παρουσίας της ΕΕ στον θαλάσσιο χώρο για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών
και τη διάλυση δικτύων λαθρεμπορίου
➢ Δημιουργία δομών φιλοξενίας στις χώρες υποδοχής Ελλάδα και Ιταλία
➢ Ταυτοποίηση, εποπτεία και εγγραφή όλων των αφίξεων, αφενός μέσω του συστήματος
ασύλου, αφετέρου μέσω των διαδικασιών επιστροφής ή επανεισδοχής παράτυπων
μεταναστών

Η άνιση κατανομή της ευθύνης για τις διαδικασίες ασύλου, ως επακόλουθο του συστήματος
του Δουβλίνου στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, έγινε πολύ
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προφανής. Ωστόσο, όσο δυσκολότερες έγιναν οι διαπραγματεύσεις εντός της ΕΕ, τόσο
μεγαλύτερη σημασία έδινε η ΕΕ σε δράσεις που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και την
προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ενώ ταυτόχρονα, υπήρχε και η πίεση από την διαρκώς
αυξανόμενη κατάσταση της τρομοκρατικής απειλής. 128
Μια από τις βασικές εξελίξεις στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί η
δημιουργία του χώρου Σένγκεν, κεκτημένο το οποίο ενσωματώθηκε μέσω της Συνθήκης του
Άμστερνταμ στο θεμελιώδη νομικό υπόβαθρο της ΕΕ. Πρόκειται επομένως, για ένα ζήτημα
εξέχουσας σημασίας, το οποίο διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις μετακινήσεις εντός του
ευρωπαϊκού χώρου, χωρίς εσωτερικά σύνορα, καταργώντας ταυτόχρονα και τους
τελωνειακούς ελέγχους μεταξύ των κρατών, ώστε να ολοκληρωθεί η κοινή αγορά.129 Η ΕΕ ως
ένας ΧΕΑΔ, σε συνδυασμό με την διαμόρφωση του καθεστώτος Σένγκεν, πέτυχε ένα κεντρικό
επίτευγμα του ευρωπαϊκού σχεδίου ενοποίησης. Από το ξέσπασμα της μεταναστευτικής και
προσφυγικής κρίσης και μετά ασκήθηκε μεγάλη πίεση στο σύστημα Σένγκεν, με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί η ανάγκη εδραίωσης κάποιων κοινών κανόνων μεταξύ των κρατών μελών
στην διαχείριση και την προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων και το σύστημα
ασύλου.130 Με την βοήθεια διάφορων βάσεων δεδομένων δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη
μέλη να διεξάγουν ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)
είναι μια βάση δεδομένων, η οποία συμβάλει στην διατήρηση της συνοριακής ασφάλειας εντός
του πεδίου Σένγκεν, καθιστώντας διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με καταζητούμενα
πρόσωπα και αγνοούμενους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καταχωρηθούν και να
παρακολουθούνται πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή παράνομων πολιτών από τρίτες
χώρες.131
Εκτός από την εφαρμογή των συνοριακών ελέγχων, η διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει
επίσης τεχνολογίες επιτήρησης όπως αισθητήρες, τεχνολογίες πληροφοριών, βιομετρικά
δεδομένα και καινοτόμες μεθόδους επιτήρησης όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των
Συνόρων EUROSUR, όπως και την βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων Eurodac. 132
Στόχος της ΕΕ είναι να αυξήσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αυτών των τεχνολογιών
επιτήρησης σε συνδυασμό με το σύστημα εισόδου/εξόδου, για ποιο αποτελεσματικά
συμπεράσματα.133 Το σύστημα εισόδου/εξόδου είναι ένας μηχανισμός παρακολούθησης
«έξυπνων συνόρων», ο οποίος παρέχει πιο αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορα,
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καταγράφοντας σε βάσεις δεδομένων τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται
στα ευρωπαϊκά εδάφη.134
Τέλη του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σημαντικές αλλαγές στο SIS,
περιλαμβάνοντας κυρίως πληροφορίες σχετικά με άτομα που δεν έχουν το δικαίωμα να
εισέλθουν ή να παραμείνουν στον χώρο Σένγκεν ή που αναζητούνται σε σχέση με εγκληματικές
δραστηριότητες, καθώς και πληροφορίες για ορισμένα χαμένα ή κλεμμένα αντικείμενα. Οι
καινοτομίες στοχεύουν, αφενός, στη βελτίωση της ασφάλειας και, αφετέρου, στη βελτίωση της
προσβασιμότητας του συστήματος. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών πρέπει μελλοντικά να βελτιωθεί, ενώ παράλληλα θα πρέπει η EUROPOL να
αποκτήσει απεριόριστα δικαιώματα πρόσβασης. 135
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα από την αρχή της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης
ήταν η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (πρώην
Frontex) μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το 2016. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός, του οποίου οι
αρμοδιότητες αναπροσαρμόστηκαν και επεκτάθηκαν σε μεγάλο βαθμό, προσφέρει στα κράτη
μέλη (ιδιαίτερα στις χώρες υποδοχής) αυξημένη υποστήριξη στους τομείς της διαχείρισης των
μεταναστευτικών ροών, την καταπολέμηση διασυνοριακών εγκλημάτων και την διάσωση
ανθρώπινων ζωών στον θαλάσσιο χώρο.136 Οι διαδικασίες επιστροφής και επαναπατρισμού
παράτυπων μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ έχουν τεθεί επίσης ως στόχοι
κατά την διαχείριση του μεταναστευτικού φαινόμενου. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να
εφαρμόσουν τις διαδικασίες επιστροφής, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Frontex υποστηρίζει
αυτό το εγχείρημα, συντονίζοντας την επιχείρηση της επιστροφής.137
Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής ατζέντας το 2015, ήταν η
ιδέα της δημιουργίας δομών φιλοξενίας προσφύγων, για μια καλύτερη διαχείριση τόσο των
ανεξέλεγκτων εισροών, όσο και των παράτυπων θαλάσσιων αφίξεων. Οι χώρες υποδοχής στην
πρώτη γραμμή όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, συμφώνησαν άμεσα να εφαρμόσουν τα λεγόμενα
«Hotspots», ελπίζοντας να διευκολυνθεί η διαδικασία της μετεγκατάστασης των αιτούντων
άσυλο στην ΕΕ, καθιστώντας ταυτόχρονα εφικτό τον ταχύτερο διαχωρισμό των παράτυπων
μεταναστών από τους νόμιμους.138 Ενώ, μετά από παρακολούθηση της αυξητικής τάσης
αφίξεων στις χώρες υποδοχής, η δημιουργία περισσότερων δομών φιλοξενίας έγινε βασική
προτεραιότητα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, διορίστηκαν από την Ένωση ειδικοί ανθρώπινοι πόροι
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για την γενική εποπτεία των εγκαταστάσεων, την τεχνική υποστήριξη και τον ευρύτερο
συντονισμό των δομών.139

2.4 Δράσεις εκτός ΕΕ

Εκτός από την εσωτερική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, η ΕΕ προσπάθησε να
συντονίσει τις ανεξέλεγκτες εισροές και μέσω μιας στενότερης συνεργασίας με τρίτες χώρες,
ώστε να περιορίσει τις προκλήσεις ή ακόμα και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα από την ρίζα,
πριν εισχωρήσει στην Ένωση και γίνει ευρωπαϊκό ζήτημα. Έτσι, ο τότε Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, έθεσε ως αναγκαιότητα την δυναμική
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την πολιτική της επανεισδοχής, μέσω μιας
καλύτερης συνεργασίας με τρίτες χώρες.140 Σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση αποφάσισε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως βασικό εργαλείο εξωτερικής αντιμετώπισης, να αυξήσει την
οικονομική στήριξη για διεθνή προγράμματα βοήθειας, τόσο στις χώρες καταγωγής όπως η
Συρία, όσο και στις γειτονικές χώρες διαμετακόμισης προσφυγών.141 Τα πεδία συνεργασίας με
τρίτες χώρες περιλάμβαναν σε πρώτο πλάνο:142
➢ Την συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας
➢ Την παγκόσμια υποστήριξη προσφύγων επιτόπου
➢ Την καταπολέμηση των βασικών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης σε συνεργασία
με τις αντίστοιχες χώρες προέλευσης και διέλευσης

Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα με την οποία η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία στις αρχές του 2016,
με στόχο την δημιουργία ενός μηχανισμού ικανού να σταματήσει τις ανεξέλεγκτες εισροές πριν
φτάσουν στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Αυτή η νέα συνεργασία προέβλεπε επιπλέον, για
κάθε παράτυπο μετανάστη ή πρόσφυγα που επιστρέφει στην Τουρκία, να εγκατασταθεί ένας
άλλος νόμιμος μετανάστης αυτή την φορά στην ΕΕ. Η συμφωνία δέσμευσε την ΕΕ να παρέχει
ένα ποσό της τάξεως των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία για να διαχειριστεί των
τεράστιο όγκο προσφύγων στην επικράτεια της, βελτιώνοντας παράλληλα την προστασία των
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συνόρων προς την ΕΕ.143 Όπως αποδείχθηκε από την περίοδο μετά την σύναψη της εν λόγω
συμφωνίας, η συνεργασία πέτυχε σαφώς τον βασικό στόχο να μειωθούν οι αφίξεις παράτυπων
μεταναστών από την ανατολική Μεσόγειο στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, δεν παρείχε μια
διαρθρωτική και μακροχρόνια λύση στην κρίση της μετανάστευσης, θέτοντας παράλληλα και
πολλά ερωτήματα σχετικά με τις ανθρωπιστικές συνθήκες που έρχονται αντιμέτωποι οι
πρόσφυγες στην Τουρκία.144 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο ωστόσο, μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή
η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας ως ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση και
την διαχείριση του προσφυγικού.
Ως εκ τούτου, η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Federica Mogherini, μαζί με άλλους
διεθνούς εταίρους συνεργάστηκαν για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης, εν όψη των
συγκρούσεων στις εμπόλεμες περιοχές όπως η Συρία, στοχεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην
αντιμετώπιση του προβλήματος από την ρίζα. 145 Η ΕΕ ως χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας
στη Συρία συμβάλει στην βοήθεια της επίλυσης συγκρούσεων υπό την ηγεσία των Ηνωμένων
Εθνών. Ενώ υποστηρίζει επίσης τις επιτόπου ευκαιρίες απασχόλησης για πρόσφυγες και
μετανάστες. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των αιτίων των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών
είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και προσπάθεια που απαιτεί ιδιαίτερη επιμονή και περαιτέρω
δράσεις από μεριάς της ΕΕ μελλοντικά. 146
Η ΕΕ συνεργάζεται ως εκ τούτου, και με χώρες διέλευσης και προέλευσης μεταναστών στην
Αφρική, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση των εισροών προς τα ευρωπαϊκά εδάφη από την
αφρικανική ήπειρο. Για το λόγο αυτό, δημιούργησε η Επιτροπή της ΕΕ ένα επιπλέον ταμείο
εμπιστοσύνης του ύψους των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την καλύτερη και πιο στοχευμένη
αντιμετώπιση των αιτίων της παράνομης μετανάστευσης στην Αφρική.147 Για ιδιαίτερα
ευάλωτους μετανάστες, με την ανάγκη διεθνούς προστασίας, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα
κέντρα μετανάστευσης, τα οποία υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ενώ ταυτόχρονα,
επιδιώκει να καταπολεμήσει επιτόπου τις ενέργειες λαθρεμπορίου και την εμπορία
ανθρώπων.148
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Κεφάλαιο 3: Το “Brexit“
3.1 Μια κρίση εμπιστοσύνης και νομιμότητας – Το χρονικό της αποχώρησης

Σε αντίθεση με την οικονομική κρίση, τo μεταναστευτικό και το προσφυγικό φαινόμενο, η
έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή αλλιώς το λεγόμενο “Brexit“ και τα περαιτέρω
πολιτικά του αποτελέσματα είναι μια κατάσταση κρίσης που δημιουργήθηκε εντός της ΕΕ. Στις
23 Ιουνίου του 2016 ξεκίνησε η πρώτη πράξη της διαδικασίας αποχώρησης της Μεγάλης
Βρετανίας μετά το βρετανικό δημοψήφισμα, στο οποίο κατατάχθηκε μια μικρή πλειοψηφία,
της τάξεως του 51,9% του πληθυσμού, υπέρ του Brexit.149 Στην συνέχεια, η βρετανική
κυβέρνηση δήλωσε επίσημα την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
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29 Μαρτίου του 2017, ενώ οι διαπραγματεύσεις εξόδου άρχισαν τελικά τον Ιούνιο του ιδίου
έτους, καταλήγοντας στις 31 Ιανουαρίου 2020, όπου αποχώρησε και επισήμως από την ΕΕ. 150
Η κρίση της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας σχετίζεται άμεσα με μια ευρύτερη κρίση
εμπιστοσύνης και νομιμότητας, ενώ ο ευρωσκεπτικισμός κέρδιζε διαρκώς έδαφος σε πολλά
κράτη μέλη. Το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος έφερε αφενός πολλά
ερωτηματικά για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ αφετέρου ως ένα σημείο
φάνηκε να έχει την δυναμική να εκκινήσει μια διαδικασία απο-ολοκλήρωσης στην ΕΕ,
οδηγώντας ενδεχομένως και άλλα κράτη μέλη σταδιακά στην αποχώρηση.151
Από την αρχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ο ρόλος του Ηνωμένου Βασίλειου μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερος, περιγράφοντας την χώρα ως έναν απρόθυμο εταίρο, γεγονός το
οποίο μπορούσε να προβλέψει ως ένα βαθμό την έξοδο από την ΕΕ. Μετά την ένταξή του στην
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για τα εθνικά οικονομικά πλεονεκτήματα, απορρίπτοντας
επανειλημμένα τους υπερεθνικούς στόχους διακυβέρνησης και ένταξης, το Ηνωμένο Βασίλειο
παρέμεινε όλο και περισσότερο εκτός της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης, με την
αποχώρηση να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την φυσική έκβαση των πραγμάτων. 152
Τόσο κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη, όσο και απέναντι στις
μεταναστευτικές εισροές, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έδειξε την απαιτούμενη αλληλεγγύη και
αντιτάχθηκε εκ νέου στην ολοκλήρωση της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο μάζευε από την μια τα
πλεονεκτήματα της ένταξης στην Ένωση, από την άλλη ωστόσο εμπόδιζε συνεχώς την
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, διακυβεύοντας τον στόχο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κατά συνέπεια, είναι αμφίβολο εάν η πρόσφατες ευρωπαϊκές
δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας, θα ήταν
εφικτές εάν η Μεγάλη Βρετανία ήταν ακόμα μέλος της ΕΕ. 153
Το πολυσυζητημένο Brexit θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συχνά από λαϊκίστικές φωνές και
ευρωσκεπτικιστές, ως επιχείρημα αποσταθεροποίησης της Ένωσης. Το παράδειγμα της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ, κατέστησε την έξοδο από την Ένωση ως
μια πιο ρεαλιστική επιλογή που μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα κράτος μέλος σε μια ενδεχόμενη
μελλοντική κρίση ή σύγκρουση εντός της ΕΕ. 154
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3.2 Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασίλειου
Tο δημοψήφισμα εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο έβαλε την ΕΕ σε μια βαθιά κρίση για
διάφορους λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος μέλος έκανε χρήση της ρήτρας εξόδου
σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ που συμφωνήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας,
παραβιάζοντας έτσι τον πρωταρχικό στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.155 Τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ έπρεπε να ξοδέψουν πολύ χρόνο και ενέργεια διαπραγματεύοντας τις
επιπτώσεις του Brexit και το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασίλειου. Οι στενοί δεσμοί
με τη Μεγάλη Βρετανία που είχαν αναπτυχθεί από το 1973, όταν εισήλθε στην ΕΟΚ, έπρεπε
να τεθούν εκ νέου σε ένα καινούργιο πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα να αποσαφηνιστούν και οι
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες.156 Λειτουργικά ζητήματα, όπως η κατανομή
των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των κρατών μελών, έπρεπε επίσης να
επαναδιαπραγματευθούν σε νέα βάση.157 Η ευρωπαϊκή διαχείριση απέναντι στο Brexit είχε ως
πρωταρχικό στόχο να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα
κράτη μέλη της ΕΕ.158 Στο πλαίσιο της διαχείρισης και αντιμετώπισης της αποχώρησης ενός
κράτους μέλους από την Ένωση, η ΕΕ σύμφωνα με το άρθ. 50 ΣΕΕ, έθεσε μια μεταβατική
περίοδο διαπραγματεύσεων ώστε να προηγηθούν κάποιες ενέργειες και να υπάρξει μια ομαλή
έξοδος και για τις δυο μεριές.
Ως απάντηση στο απροσδόκητο αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος τον Ιουνίου του
2016, η ΕΕ υπό την μορφή των 27 πλέον κρατών μελών, ξεκίνησε μετά την σύνοδο κορυφής
μια περίοδο επαναπροσδιορισμού του μελλοντικού κοινού ευρωπαϊκού σχεδίου, μέσα από την
δήλωση της Μπρατισλάβας τον Σεπτέμβριο του 2016.159 Έθεσαν ως βασικό στόχο την
εσωτερική ενίσχυση και ενδυνάμωση της ΕΕ-27 με αφορμή την αποχώρηση ενός κράτους
μέλους, εξελίσσοντας αφενός την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών,
αφετέρου επενδύοντας σε κοινές λύσεις για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως
σύνολο.160 Αργότερα, στο πλαίσιο της επετειακής Συνόδου της Ρώμης τον Μάιο του 2017, οι
ευρωπαίοι αρχηγοί των κρατών μελών έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, ενώ τόνισαν στις
πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, θα πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι και να
υπερτερήσει η αξία της αλληλεγγύης. 161 Έτσι, μετά την γνωστοποίηση της πρόθεσης
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αποχώρησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2017, αντί για μια διαδικασία
διάλυσης, ξεκίνησε μια συζήτηση για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, στην
οποία βασικοί πυλώνες ήταν η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή
και η ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ασφαλής Ένωσης με ευημερία.162 Αξιοσημείωτο παραμένει
και το γεγονός, ότι παρόλο που η Μεγάλη Βρετανία έθεσε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερωτηματικό
για την ενότητα και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν
επηρεάστηκαν. Αντιθέτως, έδειξαν να υποστηρίζουν περισσότερο την ευρωπαϊκή διαδικασία
ενοποίησης μετά την απόφαση αποχώρησης ενός κράτους μέλους.163
Από την μεριά τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή,
ορίζοντας και στα δυο στάδια διαπραγμάτευσης τον Μichel Barnier ως κύριο διαπραγματευτή
και εκπρόσωπο της ΕΕ, προκειμένου να αναδείξουν με αυτόν τον τρόπο τα χαρακτηριστικά
αλληλεγγύης και ενότητας, τονίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
φωνής.164 Βασικός δρώντας κατά την διαχείριση της διαδικασίας αποχώρησης ήταν το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θεσμός ο οποίος είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της
σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας βασικές διαδικαστικές και ενωσιακές
αποφάσεις.165 Μέσα από την ΣΕΕ εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένας ειδικός ρόλος
στη διαδικασία εξόδου ενός κράτους μέλους. Αφότου κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο από πλευράς του Ηνωμένου Βασίλειου η πρόθεση αποχώρησης από την ΕΕ, ο
θεσμός έκδωσε σχετικές οδηγίες για τις διαπραγματεύσεις εξόδου. Επιπλέον, αποφάσισε
ομόφωνα τρεις φορές την παράταση της διετούς περιόδου διαπραγμάτευσης, με τελική
ημερομηνία λήξης τις 31 Ιανουαρίου 2020.166
Σημαντικά ζητήματα τα οποία έπρεπε να διαλευκανθούν κατά την περίοδο των
διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ-ΗΒ, ήταν κυρίως ο σταδιακός οικονομικός διαχωρισμός με το
ύψος των ποσών που έπρεπε να πληρώσει το Λονδίνο στα ευρωπαϊκά ταμεία, τα δικαιώματα
των πολιτών και των δύο πλευρών μετά την έξοδο, όπως και τα σύνορα της Ιρλανδίας με την
βόρεια Ιρλανδία, ως ένα κράτος μέλος της ΕΕ. 167 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε σαφείς
διαπραγματευτικές γραμμές, οι οποίες περιλάμβαναν τις συνθήκες εξόδου στο πρώτο μέρος
διαπραγματεύσεων, ενώ η δεύτερη φάση εστίαζε στις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου
Βασίλειου.168 Κεντρικά ζητήματα που αποφασίστηκαν στην Συμφωνία Εξόδου ήταν μεταξύ
άλλων, η διευκρίνιση των δικαιωμάτων των πολιτών και για τις δυο μεριές, κάποια γενικά
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θέματα εν όψη της επίτευξης μιας ομαλής αποχώρησης, ο κανονισμός των δημοσιονομικών
υποχρεώσεων της Μεγάλης Βρετανίας απέναντι στην ΕΕ, όπως και τρία νομοθετικά
πρωτόκολλα για την Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ. 169 Ως προς την γενική λειτουργία
διαχείρισης και ορθής εφαρμογής της συμφωνίας, εδραιώθηκαν κάποιες κοινά θεσμικά
εργαλεία, όπως η εποπτεία μέσω της Μικτής Επιτροπής, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο
έμπρακτα την υλοποίηση των αποφάσεων, ενώ δημιουργήθηκαν και ειδικοί μηχανισμοί
επίλυσης διαφορών.170
Βασικό μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης αποτελούσε επιπλέον και η μεταβατική περίοδος
από την 1 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία έπρεπε να
προσδιοριστούν εκ νέου οι μελλοντικές σχέσεις των δυο πλευρών σε όλα τα επίπεδα κοινής
αλληλεπίδρασης. Κατά την διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου η σχέση μεταξύ
Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Η Μεγάλη Βρετανία παρέμεινε
μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και της τελωνειακής ένωσης, εξαιρούνταν ωστόσο, από
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας ανέφικτο να επηρεάσει
πλέον τις μελλοντικές δράσεις της Ένωσης.171
Υπό τις δύσκολες και πρωτοφανείς συνθήκες ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΕ και
το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να διαπραγματευτούν από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του
2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίστηκε πολύ στενά, τόσο με τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ,
όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 172 Καθοδηγούμενη από τις προσπάθειες περιορισμού
των συνεπειών της αποχώρησης, η ΕΕ προσπάθησε να αποφύγει την προσφυγή στους κανόνες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και να εξασφαλίσει την έγκριση του Ηνωμένου
Βασίλειου όσον αφορά τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. 173
Αν και μέχρι πριν το τέλος της μεταβατικής διορίας, οι δυο μεριές δεν είχαν καταλήξει σε μια
συμφωνία των μελλοντικών σχέσεων εν όψη της εμπορικής συνεργασίας και τα δικαιώματα
αλιείας, οι συνεδριάσεις ολοκληρώθηκαν τελευταία στιγμή, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δεν πρόλαβε να προβεί στον δημοκρατικό έλεγχο της συμφωνίας εντός του προβλεπόμενου
χρονικού περιθωρίου, με αποτέλεσμα η συμφωνία να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή για ένα
διάστημα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου του 2021. 174
Και ενώ η ΕΕ είχε την διαπραγματευτική ισχύ με το μέρος της, καθυστέρησε επανειλημμένα
την οριστική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου. Η διαδικασία αποχώρησης διήρκεσε
περίπου τεσσεράμισι χρόνια, με την ΕΕ να έχει σπαταλήσει αρκετούς πόρους, μονοπωλώντας
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ταυτόχρονα την προσοχή όλων των ηγετών της Ένωσης, καλούμενη να διαχειριστεί
ταυτόχρονα και άλλες προκλήσεις. 175 Παρόλα αυτά, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών υποστήριζαν ακόμη και μετά το Brexit την παράταση της
μεταβατικής περιόδου πέραν της 31 Δεκεμβρίου του 2020, με τον κίνδυνο η ΕΕ να χάσει την
αξιοπιστία της μπροστά σε αμέτρητες προθεσμίες που έχουν παρέλθει και να παγιδευτεί σε
διάφορες διορίες εξόδου χωρίς έμπρακτα και ποιοτικά αποτελέσματα. Κρίνοντας ωστόσο, από
την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά, όπου το διάστημα διαπραγματεύσεων διήρκεσε
7 χρόνια, το χρονικό αποχώρησης και διαπραγματεύσεων ενός κράτους που ήταν ενταγμένο
και στην ίδια την Ένωση, φαίνεται συγκριτικά πολύ σύντομο, ενώ επρόκειτο για μια πιο
σύνθετη διαδικασία διαχείρισης.176
H ΕΕ κρίθηκε για άλλη μια φορά απροετοίμαστη στην διαχείριση αυτής της εσωτερικής
κρίσης, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενη. Η ΕΕ θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε
χρησιμοποιήσει τόσο την περίοδο των διαπραγματεύσεων, όσο και την μεταβατική περίοδο
καλύτερα για να επικεντρωθεί στις πολλές προκλήσεις και να προωθήσει το δικό της σχέδιο
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βασική δυσκολία στην διαχείριση αυτής της κρίσης, ήταν ότι η ΕΕ
είχε παράλληλα να αντιμετωπίσει πέρα από την οικονομική κρίση και διάφορους άλλους
εξωγενείς παράγοντες, όπως τις προσφυγικές εισροές και την πρωτοφανή πανδημία του
κορωνοϊού, ενώ και τις διάφορες οικονομικές συνέπειες που προήλθαν αυτόματα από αυτές τις
προκλήσεις. Μελλοντικά πρέπει η ΕΕ αφενός, να προστατεύσει το σχέδιο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, αφετέρου να διατηρήσει μια φιλική συνεργασία με λιγότερο αφελές τρόπο, με
το Ηνωμένο Βασίλειο ως μια τρίτη χώρα πλέον, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα
των κρατών μελών και των ευρωπαίων πολιτών. 177
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Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα Αποχώρησης;
Πηγή: Bujard & Wessels (2021), p.16

Κεφάλαιο 4: Η πανδημία του Κορωνοϊού

4.1 Κίνδυνος μιας νέας ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης;
Με πάνω από 45 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα στην ευρωπαϊκή ήπειρο έως
σήμερα, η παγκόσμια κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού έφερε την ΕΕ σε μια άνευ
προηγούμενου κρίση στον υγειονομικό τομέα, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις.178 Η ραγδαία εξάπλωση της νόσου στο πρώτο τρίμηνο του 2020 έδειξε ότι η ΕΕ
δεν ήταν καλά προετοιμασμένη για μια τέτοιου είδους κρίση, παρά το γεγονός ότι εν όψη των
συνδεδεμένων οικονομικών προκλήσεων έφερε πολλές ομοιότητες με την οικονομική κρίση
της Ευρωζώνης. Παρόλα αυτά, αποδείχθηκε στην πορεία ότι η ΕΕ μπόρεσε να δράσει αρκετά
πιο γρήγορα και εναρμονισμένα, συγκριτικά με την χρηματοπιστωτική κρίση. 179
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Προκειμένου, να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης και τα
εργαλεία αντιμετώπισης, πρέπει πρώτα να αναλυθεί κατά πόσο διαφέρει η κρίση της πανδημίας
του κορωνοϊού από την πρόσφατη κρίση της Ευρωζώνης, διότι πέρα από τις σοβαρές
υγειονομικές προκλήσεις, ήρθαν στην επιφάνεια και δυσκολίες στην οικονομική και
δημοσιονομική διαχείριση.180 Η πανδημία αποτελεί μια εξωγενής συμμετρική απειλή, η οποία
επηρέασε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως της μακροοικονομικής τους κατάστασης, γεγονός
το οποίο συνέβη και στην αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.181 Από εκεί και
έπειτα ωστόσο, κάθε κράτος μέλος βίωσε την κρίση με διαφορετική ένταση και διάρκεια. Τόσο
κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όσο και τώρα στην κρίση του κορωνοϊού, υπάρχουν
θεμελιώδες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά το βαθμό που επηρεάστηκαν από
τις δυο αυτές κρίσεις, παρόλο που πρόκειται για ένα συμμετρικό σοκ.182
Και ενώ η κρίση του ευρώ προκλήθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση,
επηρεάζοντας τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις μακροοικονομίες των κρατών, η κρίση του
κορωνοϊού και τα μέτρα που συνεπάγονται με τον περιορισμό της νόσου, επέφεραν μεγάλη
αβεβαιότητα, στασιμότητα και ανάγκη για οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα
στους κλάδους της γαστρονομίας, της αεροπορίας, του τουρισμού και μέρη του λιανεμπορίου.
Αυτή η πρωτοφανής υγειονομική κρίση δημιούργησε ένα σοκ στην προσφορά και την ζήτηση,
λόγω των επικείμενων περιορισμών από την πλευρά της προσφοράς, με προσωρινή παύση της
παραγωγής σε διάφορα τμήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.183 Συνεπώς, προκλήθηκε
κατάρρευση και από την πλευρά της ζήτησης. Έτσι, πέρα από την αύξηση της ανεργίας,
μειώθηκαν παράλληλα και οι μισθοί, δεδομένα τα οποία οδήγησαν πάλι στην μειωμένη ζήτηση
των καταναλωτών, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον φαύλο κύκλο184
Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση το 2009 ωστόσο, η παρούσα κρίση δεν
προκλήθηκε από τις δομικές και σχεδιαστικές ελλείψεις του ευρώ, την μειωμένη οικονομική
και δημοσιονομική σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών και τον δυσλειτουργικό τραπεζικό
τομέα.185 Η κρίση της πανδημίας ωστόσο, μπορεί να απειλήσει και να επιδεινώσει ξανά την
κατάσταση της νομισματικής Ένωσης, φέρνοντας εκ νέου στην επιφάνεια τα αδύναμα σημεία
της πρώτης οικονομικής κρίσης, αυτή την φορά με πιο βαθιά ρήγματα και με μεγαλύτερη
αβεβαιότητα για την μελλοντική ύπαρξη της Ευρωζώνης.
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4.2 Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί αντιμετώπισης της πανδημίας
Λόγω του χώρου Σένγκεν, η εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού με πρώτη αφετηρία την Κίνα,
αποτελούσε από την πρώτη στιγμή ένα ζήτημα κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων. Παρόλα
αυτά, η ΕΕ διαθέτει περιορισμένες αρμοδιότητες στην πολιτική της υγείας, με αποτέλεσμα να
δρα υποστηρικτικά στα κράτη μέλη.186 Με την Ιταλία και την Ισπανία να έχουν χτυπηθεί
περισσότερο από τον ιο, η πρώιμη φάση αυτής της κρίσης αντιμετωπίστηκε συνεπώς, σε
μεγάλο βαθμό, με ασυντόνιστα και διαφορετικά εθνικά μέτρα περιορισμού της έξαρσης της
πανδημίας, αναλόγως τις επιδημιολογικές συνθήκες του κάθε κράτους. 187 Έτσι, κατά το πρώτο
κύμα της έξαρσης, τα κράτη μέλη επέβαλαν εθνικά μέτρα περιορισμού και Lockdowns, με τη
μορφή απαγόρευσης κυκλοφορίας και συναθροίσεων όπως και το κλείσιμο των εκπαιδευτικών
μονάδων, εδραιώνοντας την τηλεκπαίδευση για τους μαθητές και την τηλεργασία για τους
εργαζόμενους.188 Προκειμένου, να υπάρξει ένας υπερεθνικός συντονισμός εν όψη των
διατομεακών κρίσεων στην ΕΕ, εδραιώθηκε στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ο μηχανισμός
αντιμετώπισης κρίσεων (IPCR).189 Το εν λόγο εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί σε έκτακτες
περιπτώσεις, είτε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είτε από ένα κράτος μέλος.
Στην περίπτωση του κορωνοϊού, η Κροατία ήταν το πρώτο κράτος μέλος που ενεργοποίησε
τον μηχανισμό στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020, ως πολιτική απάντηση απέναντι στις
προκλήσεις που έφερε η πανδημία, με στόχο την εύρεση κοινών λύσεων και την
αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή διαχείριση.190 Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης σε
ολόκληρη την Ευρώπη, δημιουργήθηκαν υψηλές προσδοκίες απέναντι στους ευρωπαϊκούς
θεσμούς, καθιστώντας αναγκαία την κεντρική διαχείριση αυτής της κρίσης. Μόνο μετά το
αποκορύφωμα του πρώτου κύματος της πανδημίας, παρουσίασε η ΕΕ μέσα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μια δέσμη μέτρων, ερχόμενη ωστόσο παράλληλα αντιμέτωπη με τις διάφορες εθνικές
αποφάσεις διαχείρισης που είχαν ήδη εδραιωθεί στα κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά μπορούν να
διαχωριστούν σε πέντε βασικούς πυλώνες:191
➢ Υγειονομικά μέτρα
➢ Ενεργή συμβολή στην έρευνα για την εύρεση κατάλληλου εμβολίου
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➢ Κλείσιμο συνόρων και επαναπατρισμός
➢ Μέτρα οικονομικής πολιτικής και οικονομικής στήριξης
➢ Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της προώθησης έγκυρου περιεχομένου

Με βάση τις περιορισμένες αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της υγείας, κάθε κράτος μέλος
διαθέτει την ευθύνη της οργάνωσης και χρηματοδότησης του εθνικού υγειονομικού του
συστήματος. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη κατά την αντιμετώπιση
της κρίσης, παρουσιάζοντας συστάσεις, με στόχο την κοινή γραμμή προσέγγισης και
συντονίζοντας τις δράσεις των κρατών.192 Κεντρικός στόχος της ευρωπαϊκής διαχείρισης είναι
τόσο ο συντονισμός της κοινής αντίδρασης απέναντι πανδημία μεταξύ των κρατών μελών, όσο
και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Ενώ, εστιάζει ταυτόχρονα, στην μείωση των
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.193
Από τις αρχές Μαρτίου του 2020, συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια συμβουλευτική
ομάδα με επιδημιολογικό και ιατρικό προσωπικό, με κεντρικό στόχο την εφαρμογή
συντονισμένων επιστημονικών μέτρων αντιμετώπισης και παροχή συμβουλών σε όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη, σχετικά με την προστασία των πολιτών και την διαχείριση προτεραιοτήτων
στην νοσοκομειακή περίθαλψη, λόγω των περιορισμένων υγειονομιών πόρων το πρώτο
διάστημα.194 Μέχρι και τον Μάιο παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά 1 δισεκατομμύριο
ευρώ για την ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ και την έρευνα εν όψη της εξέλιξης ενός
εμβολιαστικού υλικού.
Λόγω της έλλειψης βασικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας στην αρχή της κρίσης, ιδιαίτερα
στην Ιταλία, η ιταλική κυβέρνηση εξέδωσε αίτημα έκτακτης ανάγκης για προμήθεια
υγειονομικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Παρόλα αυτά, όχι μόνο αγνοήθηκε σε πρώτη
φάση το συγκεκριμένο αίτημα, αλλά ορισμένα κράτη μέλη διέταξαν την απαγόρευση εξαγωγής
ιατρικού εξοπλισμού, γεγονός το οποίο τονίζει για ακόμη μια φορά την έλλειψη της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ωστόσο, εδραιώθηκε αργότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ένα κοινό ευρωπαϊκό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού όπως
μάσκες και αναπνευστήρες.195 Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν και μετακινήσεις ασθενών
μεταξύ των κρατών μελών, όπως και αποστολή ιατρικού προσωπικού όπου υπήρχε ανάγκη.
Έχοντας ως παράδειγμα την τρέχουσα κρίση της πανδημίας και τις απρόοπτες συνθήκες που
ήρθαν αντιμέτωπα τόσο τα κράτη μέλη, όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μέσω του
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προγράμματος EU4Health 2021-2027 προσπαθεί η ΕΕ να συμβάλει μελλοντικά πιο ενεργά στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, χρηματοδοτώντας τα κράτη μέλη με έναν
προϋπολογισμό της τάξεως των 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.196
Όσον αφορά το πεδίο των συνόρων, ορισμένα κράτη μέλη προχώρησαν σε πρώτη φάση με
μονομερής ενέργειες σε κλείσιμο των εθνικών τους συνόρων, ενώ επανέφεραν και τους
ελέγχους στις πύλες εισόδων, με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της νόσου μέσω της
μειωμένης κυκλοφορίας των ταξιδιωτών από τρίτες χώρες. Σε μια προσπάθεια αποτροπής των
επιπτώσεων περιορισμού της ενιαίας εσωτερικής αγοράς που συνεπάγονται με το κλείσιμο των
συνόρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην ανακοίνωση κοινών προστατευτικών μέτρων,
καθώς και στην σύσταση κατευθυντήριων γραμμών για υπηκόους που εισέρχονται από χώρες
εκτός ΕΕ.197 Εκτός αυτού, ειδικά κατά την διάρκεια του πρώτου Lockdown, η ΕΕ σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη προχώρησαν σε ενέργειες επαναπατρισμού χιλιάδων πολιτών με
μόνιμη κατοικία εντός της ΕΕ, που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι λόγω της κρίσης του κορωνοϊού
σε τρίτες χώρες.198 Ως εκ τούτου, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και για την εύρεση ενός
κατάλληλου εμβολίου, ώστε να καταλαγιάσει την ραγδαία εξάπλωση της νόσου. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επένδυσε 140 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και
ιατρικών συστημάτων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την μείωση των
θανάτων.199
Και ενώ η ανάγκη να διευθετηθούν οι σοβαρές υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας από
πλευράς της ΕΕ ήταν επιτακτική, έπρεπε ταυτόχρονα να διαχειριστεί και την μεγάλη ύφεση
που ήρθε αντιμέτωπη λόγω των αυστηρών μέτρων περιορισμού της νόσου στα κράτη μέλη.
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κινητοποίησαν σημαντικούς πόρους για να βοηθήσουν τα
κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Από το πρώτο κιόλας κύμα της
πανδημίας, ενεργοποιήθηκε μια δέσμη μέτρων με σκοπό να ενισχυθούν οικονομικά τα κράτη
μέλη, ώστε να είναι σε θέση να προστατέψουν τους πολίτες, τις θέσεις εργασίας, τις
επιχειρήσεις και παράλληλα να ενισχύσουν το υγειονομικό τους σύστημα.200 Τα κράτη μέλη
μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκριναν τρία βασικά προγράμματα αλληλεγγύης.
Το πρώτο μέτρo προέρχεται από τον ESM, εργαλείο το οποίο εξελίχθηκε και έγινε ευρέως
γνωστό μέσα από την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ο εν λόγω
μηχανισμός παρέχει οικονομική βοήθεια ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη
και κατά την διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, μέσω του προγράμματος „Pandemic Crisis
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Support“.201 Από την άλλη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέπτυξε ένα επενδυτικό
πρόγραμμα 25 δισεκατομμυρίων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν
πληγεί από την παρούσα κρίση, δίνοντας τους την δυνατότητα να αναπτυχθούν ξανά μετά την
κρίση, σε μορφή ενός πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων.202 Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρότεινε ένα μέσο ρευστότητας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ (SURE), στοχεύοντας
στην χορήγηση δανείων στα κράτη μέλη, προκειμένου να μετριάσει με αυτόν τον τρόπο τα
εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης από τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του ανοδικού
ποσοστού ανεργίας.203
Παρόλο τις προσπάθειες χρηματοδότησης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπήρξαν έντονες
ανησυχίες εν όψη των φορολογικών απαλλαγών και της συνδεδεμένης έλλειψης εσόδων για το
κράτος που συνεπάγονται. Η πρόταση των χωρών που είχαν πληγεί αρχικά σοβαρότερα από τα
περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, να εκδώσουν ένα
ευρωομόλογο, ώστε να κάμψουν τις επικείμενες οικονομικές προκλήσεις. 204 Συνεπώς, υπήρξε
αυξημένη συζήτηση για πιθανά μέσα πιο αποτελεσματικής κατανομής των οικονομικών
δυσκολιών. Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ υποστήριζαν προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού
χρέους, τα οποία ωστόσο, έβρισκαν αρνητικές χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φινλανδία
και η Ολλανδία.205 Αυτό επέφερε έντονες αντιδράσεις ιδιαίτερα από τον ευρωπαϊκό νότο, και
δημόσια κριτική περί έλλειψης αλληλεγγύης εντός της Ένωσης.
Ως εκ τούτου, εγκρίθηκε το αναπτυξιακό πρόγραμμα «NextGenerationEU» 2021-2027 ύψους
750 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία,
προσφέροντας ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας. Το συγκεκριμένο ταμείο θα ενισχύσει
την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και το περιβάλλον. 206
Λόγω του ότι η τρέχουσα κρίση της πανδημίας συνεχίζεται και δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι
αδύνατων να δοθεί μια τελική εκτίμηση σχετικά με την ευρωπαϊκή διαχείριση.
Ωστόσο, υπό το πρίσμα της έως τώρα αντιμετώπισης, φάνηκε η δυσκολία στην λήψη ταχέων
αποφάσεων, η επανειλημμένη έλλειψη αλληλεγγύης και η μειωμένη σύγκληση μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών, καθιστώντας συχνές τις ασυντόνιστες και αποσπασματικές ενέργειες. Σε
όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός, ότι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει την πλήρη
νομική εξουσιοδότηση στον τομέα της υγείας, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να
συγκαταλέγονται τους βασικούς δρώντες και διαχειριστές της παρούσας υγειονομικής κρίσης.
Και ενώ περιοδικά εξέφραζαν την πρόθεση μιας κοινής αντιμετώπισης των προκλήσεων,
201
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υπερίσχυε τις περισσότερες φορές η διακυβερνητική αντιμετώπιση κατά την λήψη σημαντικών
αποφάσεων.
Από την άλλη ωστόσο, συγκριτικά με την διαχείριση της οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης,
η αντιμετώπιση της πανδημίας ήρθε με μεγαλύτερη εμπειρία απέναντι στην διαχείριση των
οικονομικών προκλήσεων, ενώ απαιτούσε ταυτόχρονα και μεγαλύτερη ταχύτητα στην λήψη
σημαντικών αποφάσεων. Μολονότι, η ΕΕ προσπαθεί να εφαρμόσει διάφορα μέτρα μέσω μιας
συλλογικής υπερεθνικής διαχείρισης, η πλήρης αντιμετώπιση και το τέλος της πανδημίας θα
εξαρτηθεί από την παγκόσμια ανάκαμψη, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο άμεσα και την
επιτυχία της ευρωπαϊκής διαχείρισης. 207
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Κεφάλαιο 5: Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
5.1 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση υπό την σκιά των κρίσεων
Από τις αρχές της δημιουργίας του, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είχε ως πρωταρχικό και κύριο
στόχο την σταδιακή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της ΕΕ, δημιουργώντας συνεχώς την
αναγκαιότητα ίδρυσης νέων ευρωπαϊκών θεσμών, εμβαθύνοντας με αυτόν τον τρόπο μέσω της
διάχυσης (spillover-effect) τον βαθμό της ολοκλήρωσης. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία
μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση διαχείρισης
κρίσεων, απειλούμενη συνεχώς με την διάλυση του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
την συνολική κατάρρευση του ευρωπαϊκού σχεδίου.208
Η ΕΕ βρίσκεται συνεπώς σε κρίσιμη κατάσταση, με την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών να περνάνε από διάφορες διακυμάνσεις. Και ενώ οι οικονομικές και
κοινωνικές προκλήσεις της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού φαινομένου, δεν έχουν
ξεπεραστεί ακόμη πλήρως, η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ και η διαχείριση
της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού, πυροδότησαν τις επικριτικές φωνές των
ευρωσκεπτικιστών περί μιας κατάστασης απο-ολοκλήρωσης, αντί για μια διαδικασία
ολοκλήρωσης. Ακόμη και ο τέως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker,
δήλωσε σε ομιλία του στο Βερολίνο το 2016, ότι η Ευρώπη διανύει μια κατάσταση πολλαπλών
κρίσεων, κυρίως εν όψη των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.209 Τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ αναγκάστηκαν κατά καιρούς να αντιμετωπίσουν ξαφνικά και εντελώς απροετοίμαστα,
νέες καταστάσεις, αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους και καινούργια εργαλεία
αντιμετώπισης, τόσο για την επίλυση των τρεχουσών απειλών, όσο και για την πρόληψη
ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων.210
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Προχωρώντας σε μια συγκριτική ανάλυση των κρίσεων (βλέπε Πίνακα 2: Συγκριτική Ανάλυση
των Κρίσεων της ΕΕ), μπορεί κανείς να εντοπίσει, ότι η ταχύτητα ανταπόκρισης και στις
τέσσερις κρίσεις ήρθε με αρκετή καθυστέρηση έναντι των εξελίξεων. Και παρά την
ποικιλομορφία των κρίσεων που ήρθε αντιμέτωπη η ΕΕ, μπορεί να αναγνωριστεί ένα
συγκεκριμένο και επαναλαμβανόμενο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαχείρισης κρίσεων. Μετά την
έναρξη της κάθε κρίσης παρατηρείται, ότι προηγείται πάντα μια εθνική αξιολόγηση της
κατάστασης από τα κράτη μέλη, προτού διαμορφωθεί μια κοινή αντίδραση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται έτσι η ταχύτητα ανταπόκρισης και να υπάρχει σημαντική
καθυστέρηση εν όψη των απειλών. Ενώ, εξετάζεται και εάν πρόκειται για μια μεμονωμένη
εθνική απειλή ή μια συλλογική πανευρωπαϊκή πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τόσο στην
οικονομική και μεταναστευτική κρίση, όσο και στην κρίση της πανδημίας, επρόκειτο για
καθαρά ευρωπαϊκά ζητήματα, ορισμένα κράτη μέλη δεν προτιμούσαν μια αποκλειστική
ευρωπαϊκή και υπερεθνική διαχείριση, επεμβαίνοντας ταυτόχρονα με μεμονωμένες εθνικές και
διακυβερνητικές δράσεις, διακυβεύοντας τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένα από
τα βασικά επιτεύγματα κατά την διαχείριση των εν λόγω κρίσεων, είναι λοιπόν όταν έρχονται
σε συναίνεση τα κράτη μέλη με τους ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς θεσμούς.
Αν και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αποδείχθηκε πιο ισχυρό εν όψη των κρίσεων που ήρθε
αντιμέτωπο, από ότι ήταν αναμενόμενο, ο κίνδυνος σταδιακής απο-ολοκλήρωσης δεν έχει
αποφευχθεί ακόμη. Τα περαιτέρω βήματα ολοκλήρωσης πρέπει να προέρχονται από τα κράτη
μέλη, και όχι μετά από έντονες διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση επικείμενων κρίσεων.
Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία της συλλογικής
υπερεθνικής διαχείρισης κρίσεων και να παραχωρήσουν σύμφωνα με τον νεολειτουργισμό,
περισσότερες αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο λήψης αποφάσεων, ώστε μελλοντικά να
βελτιωθούν, τόσο η ταχύτητα της ανταπόκρισης, όσο και τα εργαλεία αντιμετώπισης.211 Για να
μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το βήμα θα πρέπει αφενός, να καταπολεμηθεί η άρνηση
των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με την μεταβίβαση συγκεκριμένων τομέων πολιτικής σε
υπερεθνικό επίπεδο, ενώ αφετέρου θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά η έλλειψη ενθουσιάσου
και ο ευρωσκεπτικισμός των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο όραμα της περαιτέρω
ευρωπαϊκής εμβάθυνσης, τονίζοντας πέρα από την εθνική τους ταυτότητα και την
ευρωπαϊκή.212
Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αποφάσεις, οι
οποίες λαμβάνονται με συναίνεση, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται μέσω συμβιβασμών των
κρατών μελών. Ειδικά σε περιόδους κρίσεις, που απαιτούνται άμεσες μορφές λήψης
211
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αποφάσεων και αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την εξεύρεση της συναίνεσης μεταξύ των
κρατών, η ΕΕ έχει αποδείξει επανειλημμένως την επίτευξη της ομοφωνίας μεταξύ των
ευρωπαϊκών θεσμών και των χωρών. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούνε οι διαπραγματεύσεις
για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, με την ΕΕ να εμφανίζεται ενωμένη με μια ενιαία
φωνή απέναντι στο Brexit. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπου η
συναίνεση δεν επιτυγχάνεται με την ίδια ευκολία, τονίζοντας ότι το σύστημα εύρεσης
συμβιβασμών σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει στα όρια του. Αυτό φάνηκε κυρίως κατά την
οικονομική και την μεταναστευτική κρίση, και ιδιαίτερα εν όψη της εσωτερικής αναδιανομής
προσφύγων και μεταναστών. Σε αυτές τις περιπτώσεις της διαχείρισης κρίσεων η ΕΕ
αναπτύσσει περαιτέρω τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και προσθέτει τομείς στις διευρυμένες
ευρωπαϊκές της αρμοδιότητες.213
Μελλοντικά, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και δημοσιονομική
ολοκλήρωση, εδραιώνοντας ενδεχομένως ένα ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας ή ακόμη και ένα
ευρωπαϊκό υπουργείο οικονομικών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια βασική ώθηση στην
ανάπτυξη της οικονομάς των κρατών.214 Με αυτόν τον τρόπο θα δοθούν περαιτέρω κίνητρα
στα κράτη, που είναι μεν μέρος της ΕΕ, αλλά δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, να ενταχθούν και
στην οικονομική και νομισματική Ένωση.
Στο πεδίο των μεταναστευτικών προκλήσεων, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ενιαία στρατηγική
αντιμετώπισης, αναφορικά με το άσυλο και την πολιτική μετανάστευσης, έτσι ώστε
μακροπρόθεσμα να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική διαχείριση, αποφορτίζοντας τις χώρες
υποδοχής που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά φορτία.
Εν όψη της εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ένωση και την κατηγορηματική άρνηση
της χώρας να συμμετέχει στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να δοθούν
περαιτέρω κίνητρα στα κράτη μέλη, ώστε να εξαλειφθεί κάθε σκέψη αποχώρησης και να
αποτραπεί μελλοντικά ένα ακόμη Brexit, με μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές συνέπειες για
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Αναφορικά με τις τρέχουσες προκλήσεις στον υγειονομικό τομέα, θα πρέπει μελλοντικά να
γίνουν αρκετά βήματα ολοκλήρωσης, εδραιώνοντας ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας με
κοινούς κανόνες, προσθέτοντας ως εκ τούτου, τον τομέα της υγείας στις αρμοδιότητες της ΕΕ.
Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνονται όλοι οι πολίτες της ΕΕ, παρέχοντας τους υγειονομική
φροντίδα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης χωρίς πρόσθετες διαδικασίες
γραφειοκρατίας.
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Ένα σενάριο που έχει συζητηθεί κατά καιρούς, το οποίο ωστόσο είναι συνδεδεμένο με
διάφορες προκλήσεις και ενδεχόμενους κινδύνους διάσπασης, είναι το μοντέλο της
διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης ή αλλιώς η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. 215
Σκοπός αυτής της ιδέας ήταν η εδραίωση διάφορων ομάδων κρατών, αναλόγως τον τομέα
πολιτικής, που θα σημειώνουν πρόοδο σε ορισμένους τομείς πολιτικής, συμφωνώντας να
εμβαθύνουν περισσότερο την συνεργασία τους. Προϋπόθεση θα ήταν ωστόσο, να
ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.216 Το συγκεκριμένο σενάριο
ωστόσο, θεωρείται αρκετά απίθανο προς το παρόν, ενώ απορρίφθηκε από τους περισσότερους
ηγέτες κρατών, με την αιτιολόγηση ότι μπορεί να αποδυναμώσει την ΕΕ στην παγκόσμια
πολιτική σκηνή.217
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Είδος Κρίσης

Ταχύτητα Ανταπόκρισης

Μέτρα/Εργαλεία Αντιμετώπισης

Εμπλεκόμενοι
Δρώντες
ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Κράτη
Μέλη, Τρόικα

Ανακύπτοντα Εμπόδια

Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κρίση

Καθυστερημένη αντίδραση έναντι
των εξελίξεων

➢ EFSM, EMS, πακέτα
διάσωσης, Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο, Euro-Plus,
δημοσιονομική εποπτεία,
Σχέδιο Junker

Μεταναστευτική/
Προσφυγική Κρίση

Ασυντόνιστες ενέργειες κρατών
οδήγησαν σε καθυστερημένη
ευρωπαϊκή διαχείριση

➢ Δημιουργία νέων
ηλεκτρονικών βάσεων
δεδομένων
➢ αναθεώρηση συστήματος
ασύλου
➢ Προστασία συνόρων, Hotspot
➢ Επίλυση μεταναστευτικού από
την ρίζα

Κράτη Μέλη,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
FRONTEX,
Αστυνομική και
Δικαστική Συνεργασία

Έλλειψη αλληλεγγύης των
κρατών κατά την ποσόστωση
των μεταναστών

ΕΕ είχε ταυτόχρονα να
αντιμετωπίσει και άλλες
προκλήσεις

Brexit

➢ 4 χρόνια μετά το αποτέλεσμα
του βρετανικού
δημοψηφίσματος,
αποχώρησε το ΗΒ από την
ΕΕ,
➢ ενδεκάμηνη μεταβατική
περίοδος

➢ Διαβουλεύσεις μεταξύ των
Κρατών Μελών
➢ Μεταβατικό διάστημα
διαπραγματεύσεων

Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, Κράτη
Μέλη, Μichel Barnier

Πανδημία του
Κορωνοϊού

➢ Μικρή καθυστέρηση έναντι
των εξελίξεων,
➢ πιο γρήγορη αντίδραση
συγκριτικά με την
οικονομική κρίση

➢ Next Generation EU 750 δις.
➢ 1 δις. για ανάπτυξη εμβολίου
➢ Κλείσιμο των ευρωπαϊκών
συνόρων και επαναπατρισμός
➢ Ευρωπαϊκοί εφοδιασμοί
ιατρικού εξοπλισμού

ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κράτη Μέλη

➢ Διακυβερνητικός
προσανατολισμός
κρατών,
➢ ΕΕ κρίθηκε
απροετοίμαστη

➢ Ασυντόνιστες ενέργειες
και αποφάσεις μεταξύ
των κρατών
➢ Τομέας της υγείας εκτός
των αρμοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πίνακας 4: Συγκριτική Ανάλυση των Κρίσεων της ΕΕ;
Πηγή:Προσωπική συνοπτική ανάλυση
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Συμπεράσματα
Με μια ματιά στις προκλήσεις των τελευταίων ετών, από την οικονομική κρίση της
Ευρωζώνης, το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο, το Brexit, έως και την επίκαιρη
κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, διακρίνεται πόσο τακτικά έρχονται, τόσο οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί, όσο και τα κράτη μέλη αντιμέτωποι με εξωγενείς και ενδογενείς κρίσεις,
οι οποίες μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μετατραπούν σε υπαρξιακές
απειλές για ολόκληρη την ΕΕ και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εσωτερική
διαχείριση των κρίσεων έδειξε ότι ενώ, η ΕΕ είναι σε θέση να διαχειριστεί τέτοιου είδους
κινδύνους έστω και λίγο καθυστερημένα, δεν μπορεί ακόμη να επιλύσει τις εν λόγω κρίσεις
με βιώσιμο τρόπο, παρά μόνο να αποφύγει στιγμιαία την χειρότερη έκβαση των συνεπειών.
Τα κράτη μέλη ενήργησαν τόσο κατά την διάρκεια της οικονομικής και της προσφυγικής
κρίσης όσο και εν μέσω των υγειονομικών κινδύνων, ασυντόνιστα, υιοθετώντας
διακυβερνητικές τακτικές αντιμετώπισης, αψηφώντας επανειλημμένα των υπερεθνικό
χαρακτήρα της Ένωσης. Μόνο μετά από σκληρές ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν
να εφαρμόζονται κοινά μέτρα με γνώμονα την αλληλεγγύη, και αυτό πάλι με κάποιες
εξαιρέσεις.
Οι δομικές ανεπάρκειες του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος και η έλλειψη σύγκλησης
μεταξύ των κρατών έφεραν την Ευρωζώνη σε μια βαθιά οικονομική ύφεση, εντελώς
απροετοίμαστη να τη διαχειριστεί. Χωρίζοντας την αντιμετώπιση της κρίσης σε
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εργαλεία, η ΕΕ προσπάθησε αφενός, μέσα από μια
σειρά μέτρων διαχείρισης να περιορίσει τις συνέπειες, αφετέρου μέσω προληπτικών
εργαλείων και διάφορες πολιτικές προϋπολογισμού να αποτρέψει μια αντίστοιχη
οικονομική κρίση στο μέλλον. Η επίκαιρη κρίση της πανδημίας ωστόσο, τόνισε εκ νέου τις
ελλείψεις της ΕΕ, όσον αφορά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Ενώ, έδειξε ότι
τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη. Η υγειονομική κρίση
ωστόσο, έχει συγκριτικά εντελώς διαφορετικά αίτια, αλλά μπορεί να εμφανίσει και πολύ πιο
βαθιές και καταστροφικές συνέπειες για τις οικονομίες των κρατών, οι οποίες θα φανούν
μελλοντικά πιο έντονα.
Από την άλλη, οι ανεξέλεγκτες εισροές μεταναστών και προσφύγων, έφεραν την ΕΕ προ
τετελεσμένων γεγονότων, μπροστά σε μια εξωγενής πρόκληση, η οποία θα μπορούσε να
είχε προβλεφθεί, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να είχαν προβεί από πριν σε
ανάλογες αποφάσεις σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η διαχείριση αυτής της κρίσης
χωρίστηκε σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός ΕΕ, όπως και στα εξωτερικά
ευρωπαϊκά σύνορα, εδραιώνοντας νέους θεσμούς και εργαλεία.
63

Παράλληλα με την διαχείριση των υπόλοιπων τριών κρίσεων, η ΕΕ έπρεπε να διαχειριστεί
και το πρωτοφανές γεγονός της αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ένωση,
στέφοντας τα βλέμματα πέρα από τις έως τώρα εξωγενείς απειλές, και στις ενδογενείς
προκλήσεις που είχε πλέον να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.
Αυτή η κρίση εμπιστοσύνης και νομιμότητας απαίτησε μια σειρά διαπραγματεύσεων με
κεντρικό δρώντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εν όψη των διαδικασιών αποχώρησης. Μετά
την αποχώρηση τέθηκε σε ισχύ μια ενδεκάμηνη μεταβατική περίοδος, όπου η ΕΕ μαζί με το
Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύτηκαν το πλαίσιο των μελλοντικών τους σχέσεων.
Συνεπώς, αποδείχθηκε ότι ενώ οι κρίσεις έφεραν αρχικά καταστροφικές συνέπειες για το
μέλλον της Ένωσης, λειτούργησαν ταυτόχρονα και ως εργαλείο για περαιτέρω βήματα
ολοκλήρωσης. Έτσι, μέσω της ανάγκης για νέες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους
τομείς πολιτικής, δημιουργήθηκαν νέοι θεσμοί και εργαλεία αντιμετώπισης των απειλών,
τα οποία παραμένουν ακόμη, ενώ εδραιώθηκαν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Υπό το πρίσμα διαχείρισης αυτών των τεσσάρων κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας, με
βασικούς δρώντες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, αναμένονται
μελλοντικά επιπλέον προκλήσεις προς αντιμετώπιση. Η συγκεκριμένη εκτίμηση πηγάζει
από το γεγονός ότι πολλά από τα προβλήματα που πυροδότησαν τις διάφορες κρίσεις δεν
έχουν επιλυθεί πλήρως, παρά μόνο βραχυπρόθεσμα και στο πλαίσιο συνεχόμενων μέτρων
έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπάρχουν και να δρουν παράλληλα
ως καταλύτης μελλοντικών απειλών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δείξουν περισσότερη
αλληλεγγύη και προθυμία κατά την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, ώστε
μελλοντικά η ΕΕ να βγει πιο ισχυρή και πιο ενωμένη από όλες αυτές τις σοβαρές απειλές
για την ύπαρξη του ευρωπαϊκού οράματος, σε ένα περιβάλλον με σταθερότητα και
ευημερία.
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