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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
Χ ΚΑΤΣΙΚΑ

Η ατμομηχανή
της Ευρώπης
ξανά στις ράγες

χρόνια φάνηκε να εξασθενεί καθώς η Γερμανία
αναδείχθηκε σε οικονομικό ηγεμόνα της Ευρώπης

ενώ η Γαλλία ταλανιζόταν από οικονομικά
προβλήματα και πολιτική αβεβαιότητα Η εξέλιξη
αυτή ήταν αρνητική για τη διαχείριση της κρίσης
της ευρωζώνης καθώς δεν υπήρξε αντίβαρο
στις δημοσιονομικές εμμονές της Γερμανίας

Η κοινή ανακοίνωση Μέρκελ Μακρόν
την εβδομάδα που μας πέρασε για ένα ταμείο
ανάκαμψης ύψους 500 δια ευρώ αποτελεί το

επιστέγασμα μιας σειράς πρόσφατων κοινών
πρωτοβουλιών και φαίνεται να αναβιώνει τον
κεντρικό άξονα συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή
Ενωση Το ταμείο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί

από ομόλογο που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και οι πόροι του θα χρησιμοποιηθούν για τη
στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης υποστηρίζοντας

ταυτόχρονα προτεραιότητες όπως η

πράσινη και ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο
του πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η

χρηματοδότηση

προτείνεται να είναι στοχευμένη
κατά προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν
πληγεί πφίσσότερο και να πάρει τη μορφή επιχορηγήσεων

και όχι δανείων ανακουφίζοντας
έτσι τις ήδη υπερχρεωμένες χώρες του ευρωπαϊκού

Νότου που έχουν πληγεί σφοδρότερα
από την κρίση

Αποτελούν μια συμβιβαστική λύση για την
υπέρβαση της σύγκρουσης Βορρά Νότου που
έχει ξεσπάσει τις προηγούμενες εβδομάδες Η
προσαρμοστικότητα και η έμφαση στην πολιτική
διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που
προβάλλει διαχρονικά η Γαλλία αποτελούν
απαραίτητο αντίβαρο στην αυστηρή οικονομική
πειθαρχία που υπερασπίζεται η Γερμανία και την
εμμονή της για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου

εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής
ευελιξίας από απείθαρχα κράτη-μέλη Η κοινή
αυτή πρόταση έρχεται την κατάλληλη στιγμή
και παρά τις σημαντικές δυσκολίες που ακόμη
αντιμετωπίζει η υλοποίησή της δίνει ελπίδα
για την επίτευξη ενός έντιμου συμβιβασμού
για την υπέρβαση της κρίσης διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα της ευρωζώνης

0 Δημήτρης Κατσίκας είναι επικεφαλής

του Παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκής
Ελληνικής Οικοχ'ομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ

γαλλογερμανικός άξονας
αποτέλεσε την ατμομηχανή

της ευρωπαϊκής
ενοποίησης για δεκαετίες

Τα προηγούμενα

ι προτάσεις αυτές αναδεικνύουν
τη σημασία επαναλειτουργίας
του γαλλογερμανικού άξονα
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