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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Επιμέλεια Οικονομική Επιθεώρηση

Ποιο αύριο για την Ελλάδα σε ποιαν Ευρώπη
Άννα Διαμαντοπούλου Μαργαρίτα Zxoivds και Γιώργο Παγουλάτο
αναζήτησαν απαντήσει στο πλαίσιο των Διαλόγων με την economia

Δύο
μέτωπα βρίσκονται σε παράλληλη

εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά
αυτό το καλοκαίρι του 2021 στη φάση
της προσπάθειες εξόδου από την κρίση
του κορονοϊού με όσες ωριμάνσεις έφερε
στην επιφάνεια

Το ένα είναι η αρχή εφαρμογής των
σχεδίων ανάκαμψης με βάση τους πόρους

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

του Next Generation EU

όπως αυτό κωδικοποιήθηκε στη διάλεκτο

των Βρυξελλών Το δεύτερο είναι η
προώθηση της δημόσιας διαβούλευσης
για Το Μέλλον της Ευρώπης με την
οποία επιχειρείται να προσλάβει ευρύτερη

στήριξη η θεσμική μεταρρύθμιση που
θα χρειαστεί να συνοδεύει τη φάση πρόσθετης

ολοκλήρωσης την οποία επιχειρεί
να εκφράζει με την έκδοση αμοιβαιο
ποιημένου χρέους για τη χρηματοδότηση

του NGEU η μετά-την-πανδημία EE

Αυτά προσέγγισαν στο πλαίσιο των Διαλόγων

με την economia με τον Κώστα
Μπλιάτκα και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη
η Άννα Διαμαντοπούλου με την εμπειρία
πρώην Επιτρόπου και υπουργού και ήδη
προέδρου του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση

ο Μαργαρίτης Σχοινάς αντιπρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου
Ζωής και ο Γιώργος Παγουλάτος καθηγητής

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και γενικός
διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Καθώς η συζήτηση

συνέπεσε με τους εορτασμούς των
40χρονων της ελληνικής ένταξης στην

Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη διαδικτυακή

συζήτηση επισκεφτείτε το https://www.economia.gr/to
mellon-tis-evropis

EE κάλυψε και αυτή τη διάσταση δηλαδή
τι σήμανε η Ευρώπη για την Ελλάδα

Βαοικά οημεία ttis ouzhmons
Πόσο έχει καταοταλάίει ατην Ελλάδα η ευρωπαϊκή

ένταίή ins Μετά τα όσα ανέδειίε και η περιπέτεια

του κορονοϊού τιαντιπροοωπεύει νιαpas
ο ευρωπαϊκό τρόποϊζωήί
Ά Διαμαντοπούλου Η Ελλάδα ανήκει

στις χώρες εκείνες που ο ρόλος της Ευρώπης

στην εθνική της ολοκλήρωση και εξέλιξη

υπήρξε καθοριστικός Παρά τις πολύ
μεγάλες δυσκολίες που είχαμε κατά την
οικονομική κρίση πιστεύω ότι η Ευρώπη
είναι καταγραμμένη θετικά στο ελληνικό
DNA αυτό έχει φανεί και από όλες τις
μετρήσεις και από τις συμπεριφορές
Έχει κατασταλάξει μέσα μας ότι έχουμε
πακτωθεί στην EE Θεωρώ απολύτως φυσικό

να έχουμε συνεχώς μια κριτική μια
γκρίνια να θέλουμε πράγματα να αλλάξουν

να γίνουν καλύτερα αλλά από
εδώ που είμαστε χωρίς να φύγουμε

Μ Σχοινάς Ο ευρωπαϊκός τρόπος
ζωής είναι η απάντηση που έδωσε η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην περίφημη

ομιλία Μακρόν στη Σορβόννη Ο

Μακρόν είπε ότι η Ευρώπη έχει μόνο δύο
δρόμους που πρέπει να συνδυάσει για το

Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο

Ερντογάν γιατί τον Ερντογάν τον

Εέρουμε Με ενδιαφέρει τι έκανε ο

πρόεδρος τικ Συμβουλίου και n

πρόεδρος tüs Επιτροπής η οποία ή

έπρεπε να του φέρει το τακούνι στο

κεφάλι ή να σηκωθεί και να φύγει

μέλλον την Ευρώπη που προστατεύει και

την Ευρώπη που ανοίγει ευκαιρίες Αυτό
είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής Η Ευρώπη

που προστατεύει είναι ασφάλεια
ισχυρά σύνορα ισχυρές και συνεκτικές
πολιτικές δημόσιας υγείας εκπαίδευσης
μετανάστευσης και δίπλα σ αυτό ευκαιρίες

κινητικότητας Erasmus δεξιότητες
νέες ευκαιρίες για τους νέους αυτά μαζί
είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και
όντως η πανδημία όλα αυτά τα συγκλόνισε

Σε όλο το εύρος αυτών των πολιτικών
η Ευρώπη ταρακουνήθηκε απειλήθηκε
αλλά δεν γκρεμίστηκε Άντεξε

Γ Παγουλάτος Η Ευρώπη εκπέμπει
μια ακτινοβολία χώρας που συνδυάζει
εξισορροπεί όλα αυτά τα στοιχεία τα
οποία ανέφερε και ο Μαργαρίτης Σχοινάς
και βέβαια συνιστά ένα πρότυπο φιλελεύθερης

δημοκρατίας το οποίο ειδικά
μετά από αυτά που είδαμε τα τελευταία
τέσσερα χρόνια στις ΗΠΑ του Τραμπ το
εκτιμούμε όλο και περισσότερο Και με
δεδομένο όλα αυτά που βλέπουμε και
στη γειτονία της Ευρώπης και σε άλλα
μέρη του πλανήτη τα οποία διολίσθησαν
από τη δημοκρατία σε ένα ιδιότυπο είδος
ημιδημοκρατίας ή αυταρχικού συστήματος

Η Ευρώπη είναι μια χώρα στην οποία
κάποιος θα ήθελε να ζει αλλά δεν είναι
μια χώρα η οποία προβάλλει κάποιο πρότυπο

σκληρής ισχύος
Η mpioôos των κλυδωνισμών και των κρίσεων

από τη χρηματοπιστωτική κρίση πριν από μία
ΊΟετίαμέχρι την τωρινή προσπάθεια ανταπόκριση

am συνέπειες rns κρίσης του κορονοϊού τι

αφήνει πίσω φα την Ευρώπη και την Ελλάδα σ

αυτήν Πώς εμφανίζεται η διεθνής θέση ms EE
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Ταμείου Ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια.
Όποιος θέλει να βγει στο μεγάλο κύμα
της μεταπανδημικής ανάκαμψης συντεταγμένα, 

μαζί με τους γείτονές του, τους
εταίρους του στην Ευρώπη, θα έχει τη σιγουριά 

ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε
αυτούς τους πόρους, όμως αυτοί οι πόροι 

θα κατευθύνονται στα κράτη-μέλη
μόνο εάν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης
έχουν όλες τις μεταρρυθμίσεις που συσσωρεύαμε 

τόσα χρόνια και που λέγαμε
ότι πρέπει να γίνουν.

Γ. Παγουλάτος: Έχουμε δει δύο κρίσεις, 

και οι μεγάλες κρίσεις πάντα ενεργοποιούν 

τον ρόλο του κράτους γιατί
είναι ο προστάτης της τελευταίας προσφυγής, 

είναι ο χρηματοδότης της τελευταίας 

προσφυγής, το δίχτυ προστασίας.
Το κράτος ενεργοποιείται και η ισορροπία 

κράτους-αγοράς αλλάζει. Δεν θα το
έβλεπα αυτό ως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, 

υπό την έννοια ότι ένα νέο κοινωνικό 

συμβόλαιο για να μπορέσει να το
διαπραγματευτεί μια πολιτική κοινωνία
πρέπει να είναι πολιτική κοινωνία και, δυστυχώς, 

η Ευρώπη δεν είναι ακόμα ενιαία
πολιτική κοινότητα. Ο δρόμος της βαθύτερης 

ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι ο
δρόμος των σταδιακών βημάτων, πολλές
φορές χωρίς να λένε ακριβώς το όνομά
τους, και αυτό υποκαθιστά τη μεγάλη
αδυναμία της Ευρώπης - το γεγονός ότι
δεν είμαστε ακόμα μια ενιαία πολιτική
κοινότητα που θα μπορούσε να επανα-
διαπραγματευτεί ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο 

όπως οι συνθήκες το επιτάσσουν,
γιατί ο κόσμος του σήμερα είναι πολύ διαφορετικός 

από τον κόσμο εκείνον που
οι ευρωπαϊκές Συνθήκες κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν και με τη Συνθήκη της
Ρώμης και ακόμα και με τη Συνθήκη τηςΛισαβόνας. Ο

Ä. Διαμαντοπούλου: Η Ευρώπη βρίσκεται 

σε πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή.
Πρέπει να γίνουν πολύ ουσιαστικές αλλαγές. 

Το ευρωπαϊκό όνειρο, ωστόσο,
είναι πολύ ελκυστικό, έχει μεγάλη διαφορά 

από την Αμερική, έχει τη συλλο-
γικότητα, την προστασία. Ο άνθρωπος
έχει ευκαιρίες, αλλά προστατεύεται στην
αδυναμία του, σε αντίθεση με τη λογική
της Αμερικής [...]. Φοβάμαι ότι η επόμενη 

εικοσαετία θα είναι πολύ αρνητική
για την παγκόσμια ισχύ της EE. Όσο για
το πώς μας βλέπουν, εμένα ως Ευρωπαία
και ως γυναίκα με ενόχλησε απερίγραπτα 

η ιστορία με την Τουρκία. Και δεν
με ενδιαφέρει τι έκανε ο Ερντογάν, γιατί
τον Ερντογάν τον ξέρουμε. Με ενδιαφέρει 

τι έκανε ο πρόεδρος της Συμβουλίου
και η πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία ή
έπρεπε να του φέρει το τακούνι στο κεφάλι, 

το λέω χωρίς υπερβολή, ή να σηκωθεί 
και να φύγει.

Μ. Σχοινάς: Όλος ο κόσμος γύρω μας
βλέπει την Ευρώπη σαν μια άγκυρα σταθερότητας 

σε έναν κόσμο που γίνεται
ολοένα και πιο ασταθής και ανασφαλής.
Το γεγονός ότι μας θαυμάζουν αλλά δεν
μας φοβούνται εμένα μου κάνει. Μου
αρέσει να με θαυμάζουν και να με έχουν
ως πρότυπο, γιατί αυτό που αντιπροσωπεύουμε 

γίνεται ο δείκτης για πολλά
πράγματα που γίνονται εκτός Ευρώπης.
Η Αφρική αυτή τη στιγμή χτίζει θεσμούς
που είναι πιστή αντιγραφή της EE, αντιγράφουν 

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Και μιας και συζητάμε για τον ευρωπαϊκό 

τρόπο ζωής, πολλοί βλέπουν τις 100

πρώτες μέρες διακυβέρνησης Μπάιντεν
ως το πιο ευρωπαϊκό κομμάτι της αμερικανικής 

πολιτικής στην Ουάσινγκτον
εδώ και δεκαετίες [,..]. Στο βάθος αυτής
της πορείας της ολοκλήρωσης θα δούμε
μια Ευρώπη της άμυνας και μια Ευρώπη
της εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορεί η
μεγαλύτερη και καλύτερα ρυθμισμένη
αγορά στον κόσμο, η Ένωση που έχει το
δεύτερο παγκόσμιο νόμισμα αναφοράς,
που έχουμε ουσιαστικά κοινές φεντερα-
λιστικές πολιτικές σε όλο το εύρος πολιτικών, 

να μείνει χωρίς μια πολιτική ασφάλειας 

και μια κοινή εξωτερική πολιτική.
Όχι αύριο το πρωί, ίσως όχι στη δικιά μας
γενιά, αλλά να μην έχετε καμιά αμφιβολία
ότι εκεί θα φτάσουμε.

Γ. Παγουλάτος: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη 

προσαρμοστικότητα από την EE,

πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα περίμενε

κανείς από μια Ένωση με ατελές θεσμικό 
πλαίσιο. Τα κακά νέα είναι ότι αυτά

τα βήματα, όταν θέλει κανείς να τα πάει
μέχρι το τέρμα, προσκρούουν στη δύναμη 

του βέτο. Στο γεγονός δηλαδή ότι
για τις πολύ κρίσιμες συνταγματικού χαρακτήρα 

αποφάσεις υπάρχει η αρχή της
ομοφωνίας. Χρειαζόμαστε ένα συνταγματικό 

άλμα και αυτό δεν το βλέπω στο
ορατό μέλλον, όσο αισιόδοξος και αν
θέλω να είμαι.

fiés συνδέεται με τη συνολική συζήτηση για
το «Μέλλον ms Eupmns» η προώθηση των

παριμΒάσιων του Ταμείου Ανάκαμψε; fids η
διάσταση του «πρασινίσματος» ανά την Ευρώπη; 

θα λέγατε ότι υπάρχει μπροστά pas ένα «νέο

κοινωνικό συμβόλαιο»;
Ά. Διαμαντοπούλου: Οσοι ασχολούνται 

με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αν τους
έλεγες δύο χρόνια πριν ότι θα λαμβάνονταν 

τέτοιες αποφάσεις για το Ταμείο
Ανάκαμψης ή ότι θα παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε θέματα υγείας, θα
έλεγαν ότι είναι αδύνατον να γίνει. Και

όμως έγινε! Άρα μπορεί και προχωράει η
Ευρώπη [...].

Οι Πράσινοι [στη Γερμανία] άλλαξαν.
Δεν είναι πια το επαναστατικό ακραίο
κόμμα που γνωρίσαμε πριν από 20 χρόνια. 

Οι Πράσινοι έχουν γίνει ένα φιλελεύθερο 

κόμμα με πολύ ρεαλιστικές απόψεις 

για την οικονομία, για το κοινωνικό
κράτος, για την εργασία, για την εξωτερική 

πολιτική της Ευρώπης, και έχουν και
μια σοβαρή ατζέντα για την κλιματική
αλλαγή.

Μ. Σχοινάς: Η διαδικασία για ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη έχει
ήδη ξεκινήσει, χωρίς θόρυβο και τυμπανοκρουσίες: 

είναι τα Εθνικά Σχέδια
Ανάκαμψης στη βάση τον οποίων θα
υλοποιηθούν οι κολοσσιαίοι πόροι του
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