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1. Εισαγωγή 

Ο δέκατος μήνας του τρέχοντος έτους ήταν πλούσιος από πολιτική επικαιρότητα 

και από εξελίξεις στην πορεία της κρίσης. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα 

αντιμετώπιζε προβλήματα πολιτικής βίας, τα οποία άλλαζαν την ατζέντα, ο 

υπόλοιπος κόσμος αγωνιούσε για όσα συνέβαιναν στις ΗΠΑ, τα οποία θα μας 

απασχολήσουν σε μία από τις ενότητες του παρόντος Δελτίου. 

Επίσης, θα αναλύσουμε τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην Ευρώπη και ζητήματα 

τα οποία αφορούν τις χώρες που επηρεάζονται από τις συνέπειες της κρίσης. Πιο 

συγκεκριμένα, το πολιτικό τέλος του «μπερλουσκονισμού» στην Ιταλία, η 

απόπειρα κατάργησης της Άνω Βουλής στην Ιρλανδία και η «τραγωδία» της 

Ισπανίας αποτελούν τα τρία πιο σημαντικά και φλέγοντα θέματα στα οποία θα 

επικεντρωθούμε.  

2. Οι τελευταίες εξελίξεις 

Για άλλη μια φορά η Ελλάδα βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη, 

καθώς η Τρόικα ανέβαλε την προγραμματισμένη συνάντηση με τα μέλη της 

κυβέρνησης. Ο λόγος που η Τρόικα αρνήθηκε να έρθει στην Αθήνα ήταν η 

διαφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών για το κενό στον 

προϋπολογισμό του 2014. Επίσης, η πλευρά των δανειστών θεωρεί ότι υπάρχουν 

σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη 

συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα η εκταμίευση της νέας δόσης να είναι σε αναμονή 

μέχρι να επιτευχθεί πρόοδος. 

Στην πραγματική οικονομία η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Η πρώτη 

επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ εκτιμά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ για το 2013 

στο 6,4%. Αυτό σημαίνει ότι από την έναρξη της παγκόσμιας κρίσης του 2008 η 

ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 12,3%. Ο σημαντικότερος παράγοντας 

αυτής της ύφεσης ήταν η πτώση των επενδύσεων κατά 19,2% και της 

βιομηχανικής παραγωγής κατά 7,2% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που έρχεται σε 
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πλήρη αντίθεση με τα όσα δηλώνει η κυβέρνηση περί αντιστροφής του 

οικονομικού κλίματος.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ιδιωτική κατανάλωση 

μειώθηκε κατά 9,1% (για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά) αποτελώντας το 

υψηλότερο ποσοστό συρρίκνωσης από το 2009. Τέλος, οι εξαγωγές μειώθηκαν 

κατά 2,4% και οι εισαγωγές κατά 13,8%. Σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των 

ιθυνόντων, οι αριθμοί και τα στατιστικά δεδομένα της πραγματικής οικονομίας 

δείχνουν ότι η ύφεση στην Ελλάδα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. 

Στην Ισπανία ο υπουργός Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης κ. Κριστόμπαλ Μοντόρο 

δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει το ακατόρθωτο, ισορροπώντας τον 

ισολογισμό μέσω εσωτερικής υποτίμησης και χωρίς να αυξήσει τον πληθωρισμό. 

Αυτά τα στοιχεία δίνουν στην Ισπανία τη δυνατότητα να ανακτήσει την 

εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της στις αγορές. Σύμφωνα με τον κ. Μοντόρο, η 

οικονομία θα έχει ανακάμψει επαρκώς ως το 2015 (χρονιά εκλογών), ώστε να 

είναι σε θέση να μειώσει και το φόρο εισοδήματος.  

Στο ίδιο αισιόδοξο μήκος κύματος κινήθηκε και η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν 

Λαγκάρντ, η οποία σε συνέντευξη Τύπου υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση του 

τραπεζικού τομέα της Ισπανίας ήταν επιτυχημένη και θα συμβάλει σημαντικά 

στην ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, 

η Ισπανία θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη μείωση της 

ανεργίας (κυρίως στους νέους) και να εκμεταλλευτεί τα δύο επιπλέον χρόνια που 

της δόθηκαν από την ΕΕ για να φτάσει στο επιτρεπόμενο όριο ελλείμματος (3% 

του ΑΕΠ). 

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί Ισπανοί οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι η 

οικονομική ανάκαμψη της Ισπανίας το 2014 δεν θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να 

μειωθεί η τεράστια ανεργία, να αυξηθεί το εισόδημα το νοικοκυριών και να 

βελτιωθεί η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Πολλοί αναγνωρίζουν ότι, 

για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται υιοθέτηση πολιτικών για την 

προώθηση της ανάπτυξης από τον πυρήνα της Ευρωζώνης.  

Στη Γαλλία η κυβέρνηση αναγκάστηκε για τρίτη φορά να αναθεωρήσει τα πλάνα 

της για εξοικονόμηση πόρων και αύξηση της φορολογίας. Στην προσπάθεια να 
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επιφέρει έσοδα 600 εκατ. ευρώ η κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ προκάλεσε 

ισχυρές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να αναθεωρήσει σημαντικά τον αρχικό 

στόχο στα 400 εκατ. ευρώ. 

Στη Σλοβακία η κυβέρνηση στοχεύει να ξεπαγώσει τους μισθούς και παράλληλα 

να κρατήσει το έλλειμμα κάτω από το 3%. Το Υπουργείο Οικονομικών 

επανεκτίμησε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με 

αυτές τις εκτιμήσεις, η ανάπτυξη αναμένεται στο 0,8% για το 2013 και στο 2,2% 

για το 2014. Η κυβέρνηση αναμένει πολλαπλά οφέλη και ενίσχυση του δημόσιου 

ταμείου κυρίως μέσω του φόρου εισοδήματος. 

Τέλος, στο Βέλγιο η κυβέρνηση συμφώνησε στην εξοικονόμηση 561 εκατ. ευρώ 

για τον προϋπολογισμό του 2014. Η βελγική κυβέρνηση εκτιμά ότι τα 

φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν το νέο έτος κατά 5% βοηθώντας στην ανάκαμψη 

της χώρας. Ωστόσο, οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης (Standard & Poor’s, Fitch, 

Moody’s) συνεχίζουν να δίνουν αρνητικές προοπτικές, με τις επικείμενες εκλογές 

(εντός του νέου έτους) να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

 

3. Σύγκρουση στο Κογκρέσο 

 

Ένα παιχνίδι επίδειξης ανυποχώρητου κύρους λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο με σοβαρό κίνδυνο να 

υπάρξει στάση πληρωμών. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους είναι 

γιατί το αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα 

δανεισμού μέσω ομολόγων, καθώς οι αγοραστές των τίτλων αυτών είναι (επί του 

παρόντος) πρόθυμοι να δανείζουν το αμερικανικό κράτος με επιτόκια που 

κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Στην περίπτωση των ΗΠΑ το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό, κάτι που φαίνεται 

και από τις τιμές των αμερικανικών ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές. Παρά 

το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο στάσης πληρωμών (καθώς το 

Κογκρέσο μπλοκάρει την αύξηση του αμερικανικού ονομαστικού χρέους), τα 
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ομόλογα δεν απαξιώνονται, ενώ και τα επιτόκιά τους δεν ανεβαίνουν. 

Αντιθέτως, όταν στην Ευρωζώνη προέκυψε φημολογία περί πιθανής στάσης 

πληρωμών των χωρών της περιφέρειας, οι τιμές των πενταετών ελληνικών 

ομολόγων, αλλά όχι μόνο αυτών, κατέρρευσαν σαν πύργοι στην άμμο, ενώ τα 

spreads των δεκαετών ομολόγων εξακοντίστηκαν στις 1.400 μονάδες βάσης 

έναντι των γερμανικών bunds και η απόδοσή τους έφτασε στο 17%. 

Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ σχοινοβατούν εξαιτίας πολιτικών 

μεθοδεύσεων. Κάθε φορά που στο παρελθόν διαδραματιζόταν αυτό το παιχνίδι, 

πολλοί επενδυτές φοβούμενοι μια στάση πληρωμών λόγω πολιτικού αδιέξοδου 

έχαναν σημαντικά ποσά. Η επικρεμάμενη απειλή μιας στάσης πληρωμών 

εξωθούσε, όπως είναι λογικό, τους ομολογιούχους του αμερικανικού Δημοσίου 

είτε να «ξεφορτωθούν» με την πρώτη ευκαιρία τα ομόλογά τους, για να 

αποφύγουν μια πιθανή καταστροφή, είτε να αγοράσουν «ασφαλιστήρια» (CDS) 

που θα τους επέστρεφαν μέρος της ζημιάς σε περίπτωση στάσης ή καθυστέρησης 

πληρωμών εκ μέρους του αμερικανικού Δημοσίου. 

Όμως, όσες φορές μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ έφτασαν στο χείλος του γκρεμού πάντα 

ως διά μαγείας βρισκόταν ένα «αόρατο χέρι» και έδινε λύση στο αδιέξοδο. Έτσι, 

όσοι κατά καιρούς πούλησαν τίτλους ή αγόρασαν «ασφαλιστήρια» έχασαν 

χρήματα, ενώ εκείνοι που αγνόησαν την απειλή έβγαιναν, συνήθως, κερδισμένοι. 

Να, λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο, παρά το γεγονός ότι όλοι μιλούν για 

μια πιθανή (πολιτικά υποκινούμενη) στάση πληρωμών του αμερικανικού 

Δημοσίου, τα ομόλογα των ΗΠΑ διατηρούν την αξία τους. Είναι από τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού καθορίζουν τους, 

κατά τα άλλα, αδυσώπητα λογικούς νόμους των αγορών.  

Η ιδιαιτερότητα των όσων συμβαίνουν αυτή την εποχή στις ΗΠΑ είναι ότι στα 

προηγούμενα αντίστοιχα επεισόδια τα αμερικανικά ομόλογα υποχωρούσαν, και 

αυτό υποχρέωνε τους πολιτικούς να αναδιπλωθούν κάποια στιγμή. Όμως, 

τώρα, επειδή τα ομόλογα κρατούν την αξία τους και όλα βαίνουν σαν να μη 

συντρέχει κανένας κίνδυνος, οι πολιτικοί μονομάχοι δείχνουν αδιάλλακτοι.  

Εν κατακλείδι, το ανόητο παίγνιο των Αμερικανών πολιτικών γίνεται πιο 

επικίνδυνο όταν οι αγορές αρνούνται να συνυπολογίσουν τις απειλές που 
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εκτοξεύει η μία πλευρά εναντίον της άλλης. Πίσω από τη σύγκρουση των δύο 

εξουσιών, όμως, υποβόσκει ένας αφανής πόλεµος εναντίον των πλέον αδύναμων 

Αµερικανών. Γιατί; 

Από το 1973 έως και το ξέσπασμα της κρίσης, ο πραγματικός –και όχι ο 

ονομαστικός– μισθός στις ΗΠΑ μειωνόταν, αν και η παραγωγικότητα της 

εργασίας εξακολουθούσε να καλπάζει. Συνεπώς, αυτή η διαφορά μεταξύ όλο και 

χαμηλότερου μισθού, αλλά όλο και μεγαλύτερης απόδοσης, μετατρεπόταν σε 

κερδοφορία των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής. Τα κέρδη που προέκυπταν 

διοχετεύονταν στις τράπεζες οι οποίες τα δάνειζαν στους εργαζομένους. 

Με αυτό τον τρόπο υποκαταστάθηκε η αγοραστική δύναμη των φτωχότερων 

Αµερικανών. Τα δάνεια αντικατέστησαν τους μισθούς και διατήρησαν τη 

ζήτηση των αγαθών που παρήγαγαν οι επιχειρήσεις µε όλο και πιο παραγωγική 

αλλά και πιο υποαµειβόµενη εργασία. Ο Αμερικανός αγόραζε με τόκο την 

επιπρόσθετη ικανότητά του να παράγει, την οποία ευφυώς είχε σφετεριστεί το 

σύστημα. Κάποια από αυτά τα δάνεια έγιναν, τα γνωστά σε όλους, ενυπόθηκα 

δάνεια, τα οποία διατηρούσαν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των ακινήτων, καθώς 

η ζήτηση ήταν δεδομένη εξαιτίας του εύκολου χρήματος. Όταν όμως οι τιμές των 

ακινήτων, αντί να αυξάνονται, άρχισαν να μειώνονται και ξέσπασε η κρίση, η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσέφερε στις τράπεζες 23 τρισ. δολάρια για να µην 

καταρρεύσουν όταν το ΑΕΠ των ΗΠΑ δεν ξεπερνά τα 16 τρισ. Έτσι, μέσα σε 

σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, το δημόσιο χρέος είχε υπερβεί το 100% από το 

64% του ΑΕΠ που ήταν αρχικά.  

Όταν, λοιπόν, το μοντέλο ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των 

τραπεζών ματαιώθηκε, το κράτος δανείστηκε εξ ονόματος των Αμερικανών 

πολιτών για να τις διασώσει. Ακολούθως, όμως, οι ίδιες επιχειρήσεις απαιτούσαν 

από το κράτος να καταργήσει τις δημόσιες δαπάνες και να γίνει ως διά μαγείας 

πλεονασματικό. Ό,τι δηλαδή γίνεται στην παρούσα φάση και στην Ευρωζώνη µε 

τη θεμελιώδη διαφορά, όμως, πως στις ΗΠΑ οι φτωχοί αντιμετωπίζονται το ίδιο, 

ενώ στην Ευρωζώνη οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά τους 

δικούς τους φτωχούς από εκείνους των άλλων κρατών.  
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4. Επίτευξη συμφωνίας στις ΗΠΑ 

Παρά τα όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ, το παιχνίδι εξουσίας είχε για άλλη μια φορά 

αίσιο τέλος, με τους αντιμαχόμενους να καταλήγουν σε συμβιβαστικό σχέδιο 

για τον προϋπολογισμό και την αύξηση του ορίου του κρατικού χρέους. Στη 

συμφωνία, όμως, καθοριστικό ρόλο έπαιξε για άλλη μια φορά το μήνυμα κινδύνου 

που εξέπεμψαν οι αγορές για πιθανή υποβάθμιση της αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ. 

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο επιμηκύνει το όριο δανεισμού. Συνεπώς, οι 

ΗΠΑ θα μπορούν να δανείζονται έως και τις 7 Φεβρουαρίου του 2014, ενώ 

ανοίγουν εκ νέου οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τις αρχές του επόμενου 

έτους. Επίσης, περιλαμβάνονται κάποιες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά το νόμο 

Ομπάμα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με τη συμφωνία αυτή τέθηκε 

τελικά σε επαναλειτουργία ο κυβερνητικός μηχανισμός και έπαψε να υφίσταται 

η απειλή της στάσης πληρωμών. Ας μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν το συμβιβαστικό 

σχέδιο οι ΗΠΑ είχαν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να συνάψουν νέα δάνεια 

ώστε να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις. 

Παρά το γεγονός ότι το αδιέξοδο τελικά ξεπεράστηκε, ο επικεφαλής των 

ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Τζον Μπένερ δήλωσε ότι οι 

ρεπουμπλικάνοι βουλευτές θα συνεχίσουν να μάχονται εναντίον της 

μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας και πρόνοιας που έχει προωθήσει ο 

πρόεδρος Ομπάμα και υπέρ της «δημοσιονομικής υπευθυνότητας». 

 

5. Το τέλος του «μπερλουσκονισμού»; 

Και ενώ το αμερικανικό πολιτικό σύστημα δοκιμαζόταν, στην άλλη άκρη του 

κόσμου, στη γειτονική σε εμάς Ιταλία, το κοινοβούλιο είχε να διαχειριστεί το 

πρόβλημα Μπερλουσκόνι. Με απόφαση των ιταλικών δικαστικών αρχών, ο 

Σίλβιο Μπερλουσκόνι θα δικαστεί για διαφθορά. Μετά την καταδίκη του για 

φοροδιαφυγή τον περασμένο Αύγουστο, αυτή η εξέλιξη υπήρξε καθοριστική για 

το πολιτικό του μέλλον. Οι εισαγγελείς της Νάπολης κατηγορούν τον πρώην 
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πρωθυπουργό ότι δωροδόκησε τον Σέρτζιο ντε Γκρεγκόριο, πρώην γερουσιαστή, 

προκειμένου να επιτύχει την πτώση της κυβέρνησης του Ρομάνο Πρόντι το 2006. 

Ο Ντε Γκρεγκόριο έχει παραδεχτεί τη δωροδοκία των 3 εκατ. ευρώ από τον 

Μπερλουσκόνι και έχει καταδικαστεί σε 20 μήνες φυλάκισης.  

Ο Μπερλουσκόνι, ως είθισται, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και 

υποστηρίζει ότι ενορχηστρωμένα συμφέροντα επιθυμούν την πολιτική του 

εξόντωση. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση έρχεται να προσθέσει μια ακόμη μαύρη 

σελίδα στον μακρύ κατάλογο των νομικών εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζει ο 

πρώην πρωθυπουργός και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην κυβέρνηση 

συνασπισμού του Ενρίκο Λέτα την οποία στηρίζει το PDL. 

Εδώ και αρκετά χρόνια πάντως το φαινόμενο Μπερλουσκόνι, αν και σκανδάλιζε, 

έδειχνε για διάφορους λόγους ακατανίκητο. Οι εποχές αυτές, όμως, μοιάζουν να 

έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί και ρόλο σε αυτό έχει παίξει η καθοριστική 

παρέμβαση της ΕΕ στην οικονομική και την πολιτική πραγματικότητα της Ιταλίας 

μετά το γράμμα-τελεσίγραφο του προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι αλλά και του 

Ζαν Κλοντ Τρισέ στον Μπερλουσκόνι, την αντικατάστασή του από τον Μάριο 

Μόντι, άνθρωπο των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης, και τέλος την 

υποστήριξη των Ευρωπαίων ηγετών στον Ενρίκο Λέτα. Οι πολιτικοί του 

αντίπαλοι δεν λυγίζουν πια υπό το βάρος της επιρροής και των διασυνδέσεών 

του. Ακόμη και όταν o Μπερλουσκόνι, σε μια γνώριμη γι’ αυτόν πολιτική 

πιρουέτα, απείλησε να προκαλέσει την πτώση της κυβέρνησης εκβιάζοντας για 

την καταδίκη του για φοροδιαφυγή, δεν κατάφερε το επιδιωκόμενο γι’ αυτόν 

αποτέλεσμα. 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής λιτότητας του φιλελευθερο-χριστιανοδημοκρατικού 

μοντέλου, ο Μπερλουσκόνι αποτελεί πια μια «ανωμαλία», την οποία η ΕΕ 

αμφισβητούσε εξαρχής ανεπισήμως, αλλά τώρα πια μπορεί να την «ξεφορτωθεί» 

διά παντός. Το τέλος του «μπερλουσκονισμού» σηματοδοτεί μια σημαντική 

αλλαγή σε όλο το πολιτικό τοπίο της Ιταλίας, ακόμη και στους κόλπους εκείνους 

που έβρισκαν στον «αντι-μπερλουσκονισμό» την πολιτική τους ταυτότητα.  
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6. H «κατάργηση» της Άνω Βουλής στην Ιρλανδία  

Σε μια άλλη χώρα που έπαιξε σημαντικό ρόλο και βρέθηκε στο κέντρο των 

εξελίξεων της κρίσης, στην Ιρλανδία, τέθηκε θέμα κατάργησης ενός σημαντικού 

θεσμού. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, στην Ιρλανδία έγινε λόγος για την κατάργηση 

κατόπιν δημοψηφίσματος της Άνω Βουλής σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης 20 

εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Λέγεται πως η κατάργηση του θεσμού, που από 

πολλούς θεωρείται αναποτελεσματικός, θα ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη 

κοινοβουλευτική ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση στηρίζει αυτήν τη 

σκέψη σε παρόμοιες κινήσεις που έγιναν κατά το παρελθόν, από τη Δανία το 

1953, τη Σουηδία το 1970 και την Κροατία το 2001, και είχαν εξαιρετικά 

αποτελέσματα. 

Όσοι βρίσκονται στον αντίποδα αυτής της θέσης προειδοποιούν ότι η κατάργηση 

της Άνω Βουλής θα σημάνει την περαιτέρω συγκέντρωση των εξουσιών στην 

Ιρλανδία γύρω από τους ανθρώπους που, εν πολλοίς, ευθύνονται για τα δεινά που 

βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Αν και τελικά το δημοψήφισμα απέρριψε την πρόταση κατάργησης της Άνω 

Βουλής, η γενικότερη αντίληψη περί συρρίκνωσης των θεσμών για λόγους 

εξοικονόμησης πόρων κάνει όλο και πιο αντιδημοκρατικό το πολιτικό πλαίσιο, τη 

στιγμή που τουλάχιστον οι χώρες του ευρώ δείχνουν αδύναμες να παλέψουν με 

τις συνασπισμένες δυνάμεις των αγορών. Ακόμη και οι πανίσχυροι θεσμοί στις 

ΗΠΑ δεν δείχνουν να υπερασπίζονται, όπως θα περίμενε κανείς, τα συμφέροντα 

των πολιτών που εκπροσωπούν. Η πολιτική θα έπρεπε να έχει στόχο έναν όλο και 

πιο πυκνό ιστό θεσμών και δημοκρατικών διαδικασιών. 

Η περίπτωση της Ιρλανδίας και της κατάργησης της Άνω Βουλής θυμίζει τον 

τρόπο με τον οποίο επιχειρούνται οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (βλ. κλείσιμο 

της ΕΡΤ), και είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τρέχουσας κρίσης. 

Άνθρωποι που οδήγησαν τις χώρες τους στην καταστροφή παρουσιάζονται 

πλέον σαν σωτήρες κλείνοντας δημόσιους οργανισμούς και καταργώντας θέσεις 

εργασίας με το πρόσχημα της εξοικονόμησης δημόσιου χρήματος. 
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7. Οι Iσπανοί μετανάστες 

Η Ισπανία είναι η χώρα της Ευρώπης που κατάφερε να ανταγωνιστεί ακόμη και 

την Ελλάδα στα αρνητικά ρεκόρ της ανεργίας. Μέσα σε λίγα χρόνια η ανεργία της 

χώρας εκτοξεύτηκε σε ποσοστά που αγγίζουν το 25%, με τις συμβάσεις εργασίας 

να γίνονται όλο και περισσότερο ελαστικές και εκβιαστικές κάτω από το μανδύα 

της ύφεσης. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε αντιστροφή στη 

ροή των οικονομικών μεταναστών της χώρας. 

Σήμερα η Ισπανία βιώνει το δράμα της μετανάστευσης, αλλά αντιστρόφως. Η 

χώρα της Ιβηρικής τα προηγούμενα χρόνια ήταν μία από εκείνες που βίωναν το 

πρόβλημα της παράνομης αλλά και της νόμιμης μετανάστευσης προς αυτήν. 

Εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για διάφορους λόγους. Μετά το ξέσπασμα 

της κρίσης, όμως, είχαμε μια αλλαγή συμβολική και όχι μόνο. 

Η κεντρομόλος δύναμη του πλούτου που έφερνε στην Ισπανία ανθρώπους από 

όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου μετατράπηκε σε φυγόκεντρο. Το δεύτερο 

τρίμηνο του 2013, η καθαρή ροή εμβασμάτων της Ισπανίας έχει πορεία προς το 

εσωτερικό. Για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία, τα εμβάσματα των 

μεταναστών στην Ισπανία υπερέβησαν τα εμβάσματα από την Ισπανία, σύμφωνα 

με δεδομένα που έδωσε στο φως η Τράπεζα της Ισπανίας και δημοσιεύτηκαν στην 

εφημερίδα El País. 

Η εφημερίδα, ωστόσο, σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των εμβασμάτων προς την 

Ισπανία οφείλονται σε μετανάστες που πολιτογραφήθηκαν Ισπανοί και που στο 

μεταξύ εγκατέλειψαν τη χώρα, αλλά συνεχίζουν να στέλνουν μερίδιο των 

αποταμιεύσεών τους στις οικογένειες που έχουν αφήσει πίσω. Σε αντίθεση με 

τους γηγενείς, που, αν και μεταναστεύουν, δεν χρειάζεται να στέλνουν χρήματα 

πίσω, καθώς προέρχονται συνήθως από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα και πιο 

εύπορες οικογένειες, οι οποίες μπορούν να συντηρηθούν από μόνες τους.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτή η εξέλιξη είναι αποκαλυπτική των δυσκολιών που 

βιώνει η ισπανική οικονομία, η οποία δεν μπορεί να προσφέρει εργασία σε μεγάλα 

τμήματα του πληθυσμού της.  
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Η κρίση ήρθε να επιτείνει την ούτως ή άλλως προβληματική εικόνα της χώρας 

αναφορικά με τα ζητήματα της αγοράς εργασίας. Η Ισπανία μαζί με την Ελλάδα 

είναι οι χώρες που βρίσκονται στην πιο δυσμενή θέση στο θέμα της 

μετανάστευσης (ιδίως των νέων ανθρώπων που φεύγουν αναζητώντας 

ευκαιρίες), με αποτέλεσμα να χάνουν το πιο σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο θα 

μπορούσαν να επενδύσουν – το ανθρώπινο. 

8. Επίλογος 

Οδεύοντας προς το τέλος ενός ακόμη έτους αντιλαμβανόμαστε όλο και 

περισσότερο τη διαφορά νοοτροπίας και αντιμετώπισης της κρίσης μεταξύ 

Ευρώπης και ΗΠΑ. Παρ’ ότι οι δύο σχηματισμοί μοιράζονται αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά, φαίνεται πως οι χώρες της Ευρωζώνης και της ΕΕ γενικότερα 

αδυνατούν να συμφωνήσουν στα αυτονόητα. 

Η πολυπόθητη ανάπτυξη είναι αδύνατο να έρθει με την παρούσα πολιτική, καθώς 

οι ηγέτες της γηραιάς ηπείρου συνεχίζουν να κερδίζουν χρόνο με διάφορα 

τεχνάσματα αποφεύγοντας την ουσία του προβλήματος, που είναι η 

«ομοσπονδιοποίηση» των χωρών. Η στάση της Ευρώπης απέναντι στο πρόβλημα 

των ανισοτήτων και των ανισορροπιών ήταν από το ξέσπασμα της κρίσης 

αναβλητική και τιμωρητική προς τα κράτη που αδυνατούν να ακολουθήσουν.  

Οι ηγέτες δείχνουν να περιμένουν κάποια εξωτερική δύναμη/συγκυρία που θα 

δώσει επιτέλους τη λύση. Την ίδια ώρα τα ΜΜΕ και τα περισσότερα κέντρα 

επιρροής της κοινής γνώμης προκαλούν σύγχυση προβάλλοντας αντιφατικά 

δεδομένα και εκτιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση τα χρονικά περιθώρια για την 

Ευρώπη δείχνουν να έχουν εξαντληθεί και οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες. 
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Σύνδεσμοι – Πηγές 

 http://www.protagon.gr 

 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE 

 http://www.minfin.gr 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

 http://yanisvaroufakis.eu 

 http://www.eurointelligence.com 

 

 


