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Οι μεγάλες προκλήσεις
για τη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Καθηγητής Διεθνών Σχέοεων
Sciences Po

To 2019 ήταν η χρονιά κατά την
οποία η σκυτάλη πέρασε σε
νέα πρόσωπα otous ευρωπα
ïkoùs θεσμούβ Νέα σύνθεση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μετά τιε εκλογέε τον Μάιο το
ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

με νέα πρόεδρο καινούργια
πρόσωπα επικεφαλήβ του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου και tos
Ευρωπαϊκήε Κεντρική5 Τράπε
£as Θα αναγκαστούν ôXes και
όλοι να μάθουν πολύ γρήγορα
γιατί οι προκλήσειβ που αντιμετωπίζει

η Ευρώπη είναι με
yäkes και οι εξελίξει τρέχουν
στην εποχή μαε με ασύλληπτη
ταχύτητα Αλλά στην Ευρώπη η
εξουσία παραμένει εξαιρετικά
αποκεντρωμένη και οι αποφά
σειε επώδυνα αργέβ προϊόν πάντα

ευαίσθητων συμβιβασμών
Ας δούμε μερικά κομμάτια tos
μεγάλα εικόνα5 ξεκινώνταε από την οικονομία Οι ρυθμοί
αύξησηβ του ΑΕΠ έχουν πέσει χαμηλά με υπαρκτό τον
κίνδυνο μιαβ ύφεση ενώ η νομισματική πολιτική έχει
αγγίξει πλέον τα όριά ms Πόσα τριβ ευρώ να τυπώσει
ακόμη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αν η οικονομική
συγκυρία επιδεινωθεί θα είναι άραγε πρόθυμε χώρε
önciis η Γερμανία και η Ολλανδία να χαλαρώσουν τη δική
τουε δημοσιονομική πολιτική Θυμίζω ότι το δημοσιονομικό

εργαλείο είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο σε ευρωπαϊκό

Αν η Ευρώπη
πέσει στη δεύτερη
κατηγορία στον
παγκόσμιο
ανταγωνισμό
σε τεχνολογίες
αιχμής οι
επιπτώσεις
στην οικονομία
ευρύτερα και στην
πολιτική θα είναι
πολύ μεγάλες

επίπεδο Αλλαξαν πολλά με την κρίση στη διαχείριση
του ευρώ αλλά το οικοδόμημα στο οποίο στηρίζεται το
κοινό νόμισμα έχει ακόμη τρύπε5 στην οροφή και πολλά
κουφώματα λείπουν
Η τραπεζική ένωση μεταξύ άλλων είναι ημιτελήβ και η
οικονομική σύγκλιση βρίσκεται στα ζητούμενα Μένουν
πολλά να γίνουν για να αντέξει το ευρώ στην επόμενη
κρίση όταν και όχι αν θα έρθει Θα είμαστε έτοιμοι
μέχρι τότε
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση τρέχει ήδη Υπόσχεται

πολλά Θα αλλάξει επίσηβ ριζικά τη λειτουργία ms
aYopàs εργασία5 και θα φέρει μεγάλε5 ανακατατάξει
στο εσωτερικό των κοινωνιών και σε πλανητικό επίπεδο

Στΐ5 δεκαπέντε μεγαλύτερε5 ipncpiaKés εταιρείε5
σήμερα δεν περιλαμβάνεται ούτε μία ευρωπαϊκή Είναι
ôXes αμερικανικέ5 και κινεζικέε Αν η Ευρώπη πέσει στη
δεύτερη κατηγορία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε
τεχνολογίε5 αιχμήε οι επιπτώσεΐ5 στην οικονομία ευρύτερα

και στην πολιτική θα είναι πολύ μεγάλε5 Είναι
η Ευρώπη έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση
και με ποια μέσα Σίγουρα όχι η καθεμία χώρα χωριστά
ακόμη και οι πιο μεγάλε5
Η πρόκληση tos βιωσιμότηταβ του οικονομικού uas μοντέλου

είναι πλέον υπαρξιακή Και σίγουρα δεν περιορίζεται

στην Ευρώπη Η νέα πρόεδροβ tos Ευρωπαϊκήβ
Επιτροπήβ έθεσε gjs βασικό στόχο ένα σύμφωνο για την
πράσινη ανάπτυξη και πολύ καλά έκανε Εδώ η Ευρώπη

βρίσκεται στην πρωτοπορία Αλλά θα μπορέσουμε
να μετατρέψουμε tous ευγενεί5 otoxous σε πράξη As
μη γελιόμαστε για να αποφύγουμε μια μεγάλη κλιματική

καταστροφή μάλλον xcopis επιστροφή θα χρειαστεί
να αλλάξουμε όλοι μα5 ριζικά τον τρόπο που ζούμε και
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θα μπορέσει π Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να πετύχει αναγκαίες ουσιώδεις συναινέσεις σε θέματα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής
ενίσχυσης της ψηφιακής ένωσης και αντιμετώπισης του μεταναστευτικού

καταναλώνουμε Όταν λοιπόν
κληθούμε να το πράξουμε οι
αντιδράσει θα είναι σίγουρα
πολλέβ και έντονε
Η βιωσιμότητα του οικονομικού
ias μοντέλου έχει ετησία μια
άλλη πολύ σημαντική διάσταση

Η ελεύθερη αγορά xcopis
σύνορα σε συνδυασμό με την
κινητικότητα του κεφαλαίου
και Tis τεχνολογικέβ εξελίξει
us τελευταίεβ δεκαετίεβ παράγει

πλούτο αλλά και μεγά
λε5 ανισότητε5 στο εσωτερικό
των χωρών Ευτυχώβ και στο
θέμα αυτό η σύγκριση με άλ
λεε προηγμένεβ χώρεβ είναι
ευνοϊκή για την Ευρώπη Αλλά
δεν αρκεί Ο κατακερματισμό5
των ευρωπαϊκών κοινωνιών
και η àvoôos του λαϊκισμού
τα τελευταία χρόνια δεν είναι
τυχαία συμπτώματα Χρειάζονται

μέτρα και vtzs πολιτικέ5 τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
Στον χώρο Tns γεωπολιτικήβ οι μεγάλεε τεκτονικέβ πλά
K€s μετακινούνται npos τα ανατολικά Αλλάζει και ο πα
γκόσμιοβ συσχετισμό5 δυνάμεων Το μεγάλο ερώτημα
είναι αν και πόσο χώρο είναι διατεθειμένεε να αφήσουν
οι ΗΠΑ στη νέα ανερχόμενη δύναμη την Κίνα Με τον
κίνδυνο να συνθλίβει ανάμεσα axis δύο nebs θα μπορέσει
η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα δικά xns συμφέροντα Η

Ύστερα από τριάμισι

χρόνια διαπραγματεύσεων

και με το βρετανικό
πολιτικό σύστημα
σε κατάσταση
νευρικού κλονισμού

πρέπει
επιτέλους
να προχωρήσουμε
στο διαζύγιο με το
Ηνωμένο Βασίλειο

ευρωπαϊκή ενότητα αποτελεί και εδώ αναγκαία αλλά όχι
ικανή προϋπόθεση Όσο για την ευρωπαϊκή γειτονιά εκτό5
συνόρων οι μεγάλεβ εστίε5 συγκρούσεων δεν πρόκειται
να σβήσουν εύκολα συνεχίζονταΒ να εξάγουν αστάθεια
στην Ευρώπη Δεδομένων των προβλημάτων στην ευρύτερη

περιοχή αλλά και xns δημογραφικήβ έκρηξη στην
Αφρική η μεταναστευτική πίεση npos την Ευρώπη δεν
θα ανακοπεί nebs συμβιβάζονται οικονομικά επιχειρήματα

ανθρωπιστή αξίεβ και koivgjvuœs αντιστάσειε
Μοιάζει με την προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου
Στο μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού δεν υπάρχουν
προφανείβ ή ανώδυνε5 λύσειβ
Τέλος στα οικογενειακά xns Eupeanns Μετά από τριάμισι

χρόνια διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν το δημοψήφισμα

του 2016 και με το βρετανικό πολιτικό σύστημα
σε κατάσταση νευρικού κλονισμού πρέπει επιτέλουβ να
προχωρήσουμε στο διαζύγιο Δεν υπάρχει πιστεύω άλλη
ρεαλιστική λύση Αν όμω5 το διαζύγιο αποδείχτηκε τόσο
δύσκολο τι πρέπει να περιμένουμε για τη διαπραγμάτευση
που θα αρχίσει αμέσωε μετά μεταξύ των 27 χωρών που
μένουν και Tns xebpas που φεύγει με στόχο την οριοθέτηση

i\as véas axéans μεταξύ tous Γιατί το Brexit δεν
καταργεί τη γεωγραφία
Μια μεγάλη χώρα ετοιμάζεται να φύγει αλλά πολλέβ μι
κρότερεβ και αδύναμεε αγωνιούν να μπουν Η διεύρυνση
xns EE στα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο θα είναι αναπόφευκτα

μια μακρόσυρτη διαδικασία που προϋποθέτει
μεγάλε5 αλλαγέβ και από Tis δύο πλευρέ5 Η ένταξη στην
EE δεν μπορεί να είναι σαν τον Άγιο Παντελεήμονα που
γιάτρευε όλε5 xis αρρώστιεβ
Ας ευχηθούμε ένα ειρηνικό 2020 με την Ευρώπη πιο ενωμένη

και αποφασισμένη
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