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Είναι βιώσιμη η Ευρωζώνη; 

                                       Κατερίνα Σηφάκη – Καπετανάκη* 

Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση (ΕΝΕ) είναι πρωτίστως ένα γεωπολιτικό εγχείρημα, 

αποτέλεσμα διακρατικού συμβιβασμού ανάμεσα στις κυρίαρχες ευρωπαϊκές δυνάμεις. 

Πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαδεμένο από την 

πτώση της ΕΣΣΔ (1990-91) και τους τριγμούς που αυτή προκάλεσε στην Ευρώπη. 

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αλλάζει εκ θεμελίων τα παγκόσμια γεωπολιτικά 

δεδομένα, ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά. Η σημαντική ενίσχυση της θέσεως της Γερμανίας, 

αποτέλεσμα της γερμανικής επανενοποίησης (1990), απειλεί τη γαλλογερμανική ισορροπία 

δυνάμεων στην Ευρώπη της περιόδου της Κοινής Αγοράς (1957-1992), ενώ η εξαφάνιση 

του «αντίπαλου δέους» δημιουργεί συνθήκες αποδυνάμωσης της συνοχής του «Δυτικού» 

Κόσμου γύρω από τις ΗΠΑ. 

Το σχέδιο της ΕΝΕ δεν προωθήθηκε –όπως υποστηρίζει η επίσημη επιχειρηματολογία, 

κυρίως η γαλλική- γιατί θα επέτρεπε, χάρη στη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού 

γεωπολιτικού πόλου, την ανάδειξη μιας ευρωπαϊκής υπερδύναμης  ικανής να συναγωνιστεί 

τις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε – νομισματική ενοποίηση με 

παράλληλη ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην υπό αμερικανική κηδεμονία, 

παραγωγική, χρηματοπιστωτική και εμπορική παγκοσμιοποίηση – περιόριζε σημαντικά, τις 

δυνατότητες αυτονόμησης της Ευρώπης στο σύνολο της από τις ΗΠΑ. Συνέτεινε επίσης στο 

αδυνάτισμα του παραγωγικού ιστού της πλειοψηφίας των κρατών-μελών και στην 

υποβάθμιση της Ευρώπης συνολικά στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.  

Η νομισματική ενοποίηση της Ευρώπης ήταν ως γνωστό σχέδιο γαλλικής έμπνευσης. Το 

ενιαίο νόμισμα ήταν η προϋπόθεση για την αποδοχή από τη Γαλλία της επανενοποίησης 

της Γερμανίας το 1990. Είχε σαν στόχο τη διατήρηση της γαλλογερμανικής ισορροπίας 

δυνάμεων στην Ευρώπη χάρη στη χειραγώγηση μέσω του ενιαίου νομίσματος, της 

ικανότητας ελέγχου από τη Γερμανία της ευρωπαϊκής νομισματικής και συναλλαγματικής 

πολιτικής. Βασικό στοιχείο του γαλλογερμανικού συμβιβασμού ήταν και η διατήρηση της  

αμερικανικής κηδεμονίας στην γηραιά  Ήπειρο. 

Δεκαεπτά χρόνια μετά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος (1999) είναι πλέον εμφανές 

ότι οι στόχοι των εμπνευστών του σχεδίου της ΕΝΕ δεν επιτεύχθηκαν. Η Γαλλία είναι ο 

μεγάλος χαμένος της νομισματικής ενοποίησης. Εμπνευστής του ενιαίου νομίσματος, 

φαίνεται ανίκανη -ελλείψει εναλλακτικής λύσεως αποδεκτής από τη γαλλική κυρίαρχη 

τάξη- να βγει από ένα σχήμα που δεν προωθεί τα γαλλικά εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα, το 

θεσμικό πλαίσιο της Ευρωζώνης, προσαρμοσμένο στα γερμανικά πρότυπα, ενισχύει 

σημαντικά την Γερμανία, η οποία αναδεικνύεται προοδευτικά ως ο αναμφισβήτητος 

ηγεμόνας της Ευρώπης. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες και είναι πηγή προστριβών με  
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τους ευρωπαίους εταίρους και τις ΗΠΑ. Η Γερμανία, μεγάλος ωφελημένος της Ενιαίας 

αγοράς και γενικότερα της ΕΝΕ,  θεωρείται ότι δεν συμμετέχει αρκετά στα κόστη που 

απαιτεί μια πιο εξισορροπημένη λειτουργία της ΕΕ.  

Στόχος του άρθρου αυτού είναι να αναλύσει τους παράγοντες που καθιστούν τη ΕΝΕ μη 

βιώσιμη.  

Η θέση η ποία αναπτύσσεται είναι ότι η όλο και εμφανέστερα μη ανατρέψιμη ετεροβαρής 

λειτουργία της Ευρωζώνης προς όφελος της Γερμανίας  δημιουργεί συνθήκες αποδόμησης 

της γεωπολιτικής συναίνεσης στην οποία στηρίχτηκε η ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση. 

Την αποδόμηση διευκολύνει σημαντικά η έλλειψη οικονομικής συνοχής του θεσμικού 

πλαισίου της Ευρωζώνης. Η μη ορθολογική λειτουργία της τελευταίας καθιστά το 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα επιρρεπές σε κρίσεις που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη στο 

ενιαίο νόμισμα. Η αμφισβήτηση της ΕΝΕ και γενικότερα της ΕΕ εκφράζεται σε πολιτικό 

επίπεδο με την ταχεία άνοδο «αντισυστημικών» και ως επί το πλείστον, δεξιοεθνικιστικών 

κομμάτων, εχθρικά διακείμενων προς το ευρώ. Επιπλέον οι ανάγκες διευρυμένης 

αναπαραγωγής κυρίαρχης μερίδας του δυτικού, ιδιαίτερα  του αμερικάνικου πολυεθνικού 

κεφαλαίου – που οδήγησαν στο υπό διαπραγμάτευση διατλαντικό σύμφωνο ελευθέρου 

εμπορίου- υποσκάπτουν την ενιαία αγορά, θεμέλιο της ΕΕ. Οι παράγοντες αυτοί, στους 

οποίους προστίθενται τελευταία οι εντεινόμενες απειλές αμφισβήτησης  - λόγω των 

πιέσεων του μεταναστευτικού – της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων, καθιστούν τη 

βιωσιμότητα της ΕΕ ολοένα και προβληματικότερη.  

Το άρθρο αυτό αποτελείται από 3 ενότητες: 

Ι / Η ΕΝΕ, γεωπολιτικό εγχείρημα που έχει σαν στόχο την διατήρηση της ισορροπίας 

δυνάμεων στην Ευρώπη ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία με παράλληλη διατήρηση της 

αμερικανικής κηδεμονίας. 

ΙΙ / Η έλλειψη οικονομικής συνοχής της λειτουργίας της Ευρωζώνης ενισχύει τις οικονομικές 

ανισορροπίες προς όφελος της Γερμανίας και εις βάρος των χωρών της Ν. Ευρώπης 

εντείνοντας τις ενδο-ευρωπαϊκές και διατλαντικές αντιθέσεις. 

ΙΙΙ/ / Το υπό διαπραγμάτευση διατλαντικό σύμφωνο και η μεταναστευτική κρίση απειλή 

αντίστοιχα, για την Ενιαία Αγορά και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, θεμέλια του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

Ι / Η ΕΝΕ, γεωπολιτικό εγχείρημα που έχει σαν στόχο την διατήρηση της ισορροπίας 

δυνάμεων στην Ευρώπη ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία με παράλληλη διατήρηση 

της αμερικανικής κηδεμονίας. 

Η ΕΝΕ, όπως άλλωστε και η διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης 

γενικότερα είναι εγχείρημα με έντονη γεωπολιτική διάσταση. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν, ακόμα 

και ενέπνευσαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση η επιτυχία της οποίας ήταν ζωτικής σημασίας 
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για τον περιορισμό της σοβιετικής επιρροής στην Ευρώπη. Η εφαρμογή του σχεδίου 

Μάρσαλ εξαρτήθηκε από την υπόσχεση υλοποίησης της. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να 

δούμε και τις αμερικανικές πιέσεις για την ελάφρυνση του χρέους της Γερμανίας η οποία 

προοριζόταν να παίξει ιθύνοντα οικονομικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική 

ολοκλήρωση. Η ίδια η «Κοινή Αγορά» είναι αποτέλεσμα γαλλογερμανικού συμβιβασμού: 

αποδοχή από τη Γαλλία του δασμολογικού αφοπλισμού – γερμανό-ολλανδική πρόταση- 

απέναντι στην οποία το γαλλικό κεφάλαιο ήταν εχθρικά διακείμενο αρχικά, έναντι της 

αποδοχής από τη Γερμανία του γαλλικού αιτήματος για Κοινή Αγροτική Πολιτική (η οποία 

και θα απορροφήσει μέχρι τη δεκαετία του 1990 γύρω στο 70%, των δαπανών του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού) και για την οικονομική σύνδεση των γαλλικών αποικιών της 

Αφρικής με την Κοινή Αγορά (ΚΑ).  

Σημαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) μέχρι τη 

δεκαετία 1990 ήταν ο βασικός ρόλος της αρχής της «αλληλεγγύης». Τα έσοδα του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προέρχονταν κυρίως από απευθείας  εισφορές των κρατών- 

μελών οι οποίες ήταν ανάλογες του εθνικού προϊόντος της κάθε χώρας. Με αποτέλεσμα οι 

ανεπτυγμένες χώρες και ιδιαίτερα η Γερμανία, να φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της 

χρηματοδότησης του. Ενώ οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού διοχετεύονταν 

κύρια για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (70%) και τα 

προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης (15%) από τα οποία επωφελούνταν κύρια εκτός 

της Γαλλίας, τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη. Ο σημαντικός ρόλος της αρχής της 

αλληλεγγύης ήταν αποτέλεσμα της ιδιόμορφης θέσης της Γερμανίας τη δεκαετία του 1950 : 

κύρια υπεύθυνη δύο παγκοσμίων πολέμων που αιματοκύλησαν τους ευρωπαϊκούς λαούς, 

διαιρεμένη χώρα, με μικρή πολιτική επιρροή και ταυτόχρονα κυρίαρχη οικονομική δύναμη 

στην Ευρώπη. Η αρχή της αλληλεγγύης αδυνατίζει προοδευτικά μετά τη δημιουργία της ΕΕ: 

στασιμότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ενώ οι ανάγκες αυξάνουν σημαντικά λόγω 

της επέκτασης της περιμέτρου της ΕΕ, μείωση της ΚΑΠ στο σύνολο των δαπανών (από 73% 

στο 43%) και αύξηση των κονδυλίων προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων ανατολικών 

επαρχιών της Γερμανίας. 

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της ΕΕ ήταν  η ισορροπία δυνάμεων 

ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία που εκφραζόταν με τον κυρίαρχο ρόλο του 

γαλλογερμανικού άξονα στη λήψη των αποφάσεων.  

Οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη τα τέλη της δεκαετίας του 1980 απειλούν 

τη γαλλογερμανική ισορροπία  δυνάμεων στο μέτρο που η επανένωση της Γερμανίας θα  

ενίσχυε σημαντικά το οικονομικό βάρος της χώρας αυτής. Ιδιαίτερα αν λάβομε υπόψη την 

επιρροή που ήδη ασκούσε η Γερμανία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος, για τη διαμόρφωση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής των 

κρατών μελών. 

Βέβαια η πρόταση κοινού νομίσματος  δεν είναι καινούργια. Είχε ήδη αποτυπωθεί στο 

σχέδιο Werner τη δεκαετία 1970. Και δεν είχε εκφρασθεί διαφωνία αρχών ανάμεσα στα 
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τότε κράτη-μέλη όσον αφορά το κοινό νόμισμα. Όμως οι προϋποθέσεις που έβαζαν για την 

εισαγωγή του ήταν πολύ διαφορετικές. Τα κράτη-μέλη της Κεντρικής Ευρώπης – Γερμανία, 

Ολλανδία – υποστήριζαν ότι το ενιαίο νόμισμα δεν μπορεί να είναι παρά αποτέλεσμα 

προηγούμενης «πραγματικής» σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονομιών και των επιπέδων 

ανάπτυξης. Θέση που ουσιαστικά μετέθετε την ΕΝΕ στις ελληνικές καλένδες. Ενώ οι χώρες-

μέλη της Ν. Ευρώπης και ιδιαίτερα η Γαλλία  υποστήριζαν ότι η πραγματική σύγκλιση των 

οικονομιών και των επιπέδων ανάπτυξης θα είναι προϊόν και όχι προϋπόθεση της 

νομισματικής ενοποίησης. Σύμφωνα με τη γαλλική θέση, η εισαγωγή ενιαίου νομίσματος   

θα δρούσε, σαν ένα νομισματικό big bang αποτέλεσμα του οποίου θα ήταν η σύγκλιση των 

οικονομικών πολιτικών και -δεδομένης και της απελευθέρωσης της κινήσεως κεφαλαίων- η 

εξίσωση των επιπέδων ανάπτυξης στην Ευρώπη. 

Το νέο γεωπολιτικό  περιβάλλον στην Ευρώπη τα έτη 1980 καθιστά δυνατή την ευόδωση 

του γαλλικού σχεδίου στο μέτρο που η επανένωση της Γερμανίας δεν ήταν δυνατή χωρίς 

την έγκριση της Γαλλίας και των λοιπών νικητριών χωρών του Δευτέρου  Παγκοσμίου 

Πολέμου. Η Γερμανία αποδέχεται την νομισματική ενοποίηση με την προϋπόθεση ότι η 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η ευρωπαϊκή νομισματική 

πολιτική θα προσαρμόζονταν στα γερμανικά πρότυπα: ανεξαρτησία της ΕΚΤ από την 

πολιτική εξουσία, απαγόρευση της χρηματοδότησης Κρατών από την ΕΚΤ και απόλυτη 

προτεραιότητα της πολιτικής σταθερότητας τιμών. Αντίθετα, η Γερμανία απορρίπτει κάθε 

ιδέα   ομοσπονδοποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  την 

επιβολή, για το σύνολο των κρατών-μελών, ενιαίων κανόνων δημοσιονομικής πολιτικής 

περιοριστικού χαρακτήρα, την υποχρέωση εξισορροπημένων προϋπολογισμών και τέλος 

την απαγόρευση πολιτικών  no-bail-out κρατών σε κίνδυνο χρεοκοπίας. 

Για τη Γαλλία, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού 

προσανατολισμού της ενισχυμένης μετά την επανένωση Γερμανίας ήταν μια διευρυμένη 

στις χώρες της Ν. Ευρώπης Ευρωζώνη, στις οποίες η γαλλική επιρροή ήταν σημαντική. Η 

ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωζώνη οφείλεται πολύ περισσότερο στο ότι η ένταξη αυτή 

ανταποκρινόταν στα γαλλικά συμφέροντα παρά στην παρουσίαση ψευδών στοιχείων γύρω 

από τα ελλείμματα του ελληνικού προϋπολογισμού.  

Το γαλλικό σχέδιο ΕΝΕ γίνεται αποδεκτό από τις ΗΠΑ και την Αγγλία. Η ΕΝΕ αυτή καθεαυτή  

δεν είναι αντίθετη με τα αμερικανικά συμφέροντα. Απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα 

ήταν η ανάδειξη μίας Ευρωπαϊκής υπερδύναμης. Η απουσία κοινής αμυντικής πολιτικής 

και η διατήρηση της ΕΕ κάτω από τη στρατιωτική ομπρέλα του ΝΑΤΟ καθιστούσαν απίθανο 

το ενδεχόμενο αυτό. Η υπόσχεση ένταξης στην ΕΕ των χωρών της Ανατ. Ευρώπης –η οποία 

δυσκόλευε πολύ κάθε προσπάθεια εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης - και η 

θεσμοθέτηση της πλήρους ελευθερίας κινήσεων κεφαλαίου ανεξαρτήτως προέλευσης και 

χωρίς να απαιτείται αμοιβαιότητα  αποτελούσαν επιπλέον εγγυήσεις διατήρησης της 

«νέας» Ευρώπης κάτω από την αμερικάνικη κηδεμονία. Η Αγγλία από τη μεριά της – με 

πρωθυπουργό τη Μ. Θάτσερ – την οποία δεν ενδιέφερε το σχέδιο της ΕΝΕ,  αποκτά σε 
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αντάλλαγμα την επιστροφή (πού επιβαρύνει τη Γαλλία και δευτερευόντως την Ιταλία) των 

3/4 της εισφοράς της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.  

Θα έπρεπε να είναι προφανές για τους Γάλλους πρωτεργάτες του ενιαίου νομίσματος ότι η 

ΕΝΕ συνοδευόμενη από την επιβολή γερμανικών προδιαγραφών ενιαίων κανόνων στις 

μακροοικονομικές πολιτικές χωρών με διαφορετικές δομές και επίπεδα ανάπτυξης θα ήταν 

ανίκανη να αποτρέψει την ενίσχυση της γερμανικής ισχύος. Προφανές επίσης θα έπρεπε να 

είναι ότι η ενοποίηση μόνο της νομισματικής πολιτικής, και η ως εκ τούτου ανάγκη 

καθορισμού κανόνων για τη διαμόρφωση των «εθνικών» δημοσιονομικών πολιτικών όπως 

επίσης η έλλειψη διορθωτικών μηχανισμών - ευνοούσε τη συσσώρευση οικονομικών 

ανισορροπιών  που δεν θα επέτρεπαν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα να αποκτήσει την 

αναγκαία οικονομική συνοχή. Είναι λοιπόν άξιο απορίας για ποιο λόγο η Γαλλία προώθησε 

παρόμοιο εγχείρημα. Βασικός λόγος κατά τη γνώμη μας, ήταν η αμηχανία μπροστά στην 

απρόβλεπτη νέα ευρωπαϊκή γεωπολιτική πραγματικότητα και η αντίληψη ότι δεν υπήρχαν 

εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της απειλής ανατροπής της γαλλογερμανικής 

ισορροπίας δυνάμεων.   

Τα θεωρητικά επιχειρήματα της γαλλικής θέσης για την ανάγκη άμεσης εισαγωγής του 

ενιαίου νομίσματος αντλούνται από το μοντέλο της «δημιουργικής ανισορροπίας», πιο 

γνωστό σαν μέθοδος «Monnet », παρακλάδι του «νέο-λειτουργισμού» (Sifakis Kapetanakis 

C., 2007). Η μέθοδος  «Monnet », θεωρεί ότι η δυναμική εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής 

οικονομικής ολοκλήρωσης είναι ενδογενής και αυτοσυντηρούμενη. Η διαδικασία 

ευρωπαϊκής ενοποίησης από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης έχει προκαλέσει πολύ 

σημαντικές – οικονομικές, θεσμικές κλπ. – αλλαγές οι οποίες καθιστούν πολύ δαπανηρή, 

και κατά συνέπεια πολύ δύσκολη, κάθε επιστροφή προς τα πίσω. Η ήδη επιτευχθείσα 

οικονομική ενοποίηση – Κοινή Αγορά, Ενιαία Αγορά, «Ευρωπαϊκός Χρηματοπιστωτικός 

Χώρος» θα ήταν επισφαλείς χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση, μέσω του ενιαίου νομίσματος, 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αλλά η μέθοδος «Monnet » δεν αρκείται στις παραπάνω 

διαπιστώσεις με τις οποίες δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Προχωρεί περαιτέρω 

υποστηρίζοντας ότι το ενιαίο νόμισμα είναι επίσης αναπόφευκτο επακόλουθο των 

μεταρρυθμίσεων που ήδη συντελέστηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  και 

ιδιαίτερα της πλήρους απελευθέρωσης των κινήσεων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τη μέθοδο 

«Monnet », οι μεταρρυθμίσεις αυτές όπως και η ίδια η ΕΝΕ δεν είναι προϊόν διακρατικής 

πρωτοβουλίας, αλλά της ίδιας της δυναμικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία αφής 

στιγμής μπήκε στα σκαριά δεν μπορεί παρά να πηγαίνει μπροστά.  Τέλος, και το 

σπουδαιότερο, η ΕΝΕ με τη σειρά της, όχι μόνο ανοίγει το δρόμο - αλλά και κάνει 

αναπόφευκτη – την ενοποίηση και των υπολοίπων ευρωπαϊκών μακρο-οικονομικών 

πολιτικών και την ανάπτυξη των ενδο-ευρωπαϊκών  μεταβιβάσεων εισοδημάτων προς τα 

λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη. Η διαδικασία οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης με τη 

σειρά της, θα ευνοήσει και την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η έλλειψη 

συνοχής του σημερινού θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και ο ατελής χαρακτήρας του μίγματος 
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οικονομικών πολιτικών δεν μπορεί παρά να είναι παροδικού χαρακτήρα, γιατί το ίδιο το 

σύστημα θα οδηγήσει στην τελειοποίηση τους. 

Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί (πράγμα που κάθε άλλο παρά έκπληξη είναι) ότι η θέση 

αυτή περί ενδογενούς και αυτοδιατηρούμενης δυναμικής εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής 

οικονομικής ολοκλήρωσης  δεν επαληθεύεται από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

Αντίθετα από τα υποστηριζόμενα επίσης από το «νεολειτουργισμό», η ΕΝΕ δεν είναι 

αποτέλεσμα πιέσεων του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου (Nollert, M., Fielder N., 

2000). Το γαλλικό μονοπωλιακό κεφάλαιο ιδιαίτερα, ήταν πολύ αδύνατο μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980. Σχεδόν το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα και των 

ασφαλιστικών εταιρειών βρισκόταν κάτω από κρατικό έλεγχο μετά τις εθνικοποιήσεις του 

στρατηγού Ντε Γκώλλ το 1943-44. Η παρουσία του Κράτους ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και στο 

βιομηχανικό τομέα. Είναι γνωστός ο χαρακτηρισμός του γαλλικού καπιταλισμού της εποχής 

αυτής σαν «καπιταλισμού χωρίς κεφάλαιο» (Plihon, D., 2003),  . Και το αδυνάτισμα του 

ιδιωτικού κεφαλαίου έγινε ακόμα εντονότερο μετά τις εθνικοποιήσεις της Κυβέρνησης της 

Αριστεράς του 1981-82. Πολύ σημαντική ήταν επίσης η παρουσία των υπό δημόσιο έλεγχο 

τραπεζών και βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ιταλία. Αξίζει να υπενθυμίσομε τέλος, την 

έντονη κριτική που άσκησαν στη συνθήκη του Μάαστριχτ μεγάλοι Γάλλοι επιχειρηματίες με 

επικεφαλής το διοικητή της Πεζώ, Ζακ Καλβέ. Το ιδιωτικό μονοπωλιακό κεφάλαιο αρχίζει 

να ανδρώνεται μετά την «ευρωπαϊκή» στροφή της γαλλικής πολιτικής επί προεδρίας 

Μιττερράν με την πρόταση της Ενιαίας Αγοράς και Ενιαίου νομίσματος. Η στροφή αυτή 

συνοδεύτηκε και στηρίχτηκε στην πλήρη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας που 

εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με κύμα ιδιωτικοποιήσεων και την εφαρμογή πολιτικής 

λιτότητας. Παρόμοιες εξελίξεις χαρακτηρίζουν και τις υπόλοιπες χώρες της Ηπειρωτικής 

Ευρώπης. 

ΙΙ / Η έλλειψη οικονομικής συνοχής της λειτουργίας της Ευρωζώνης ενισχύει τις 

οικονομικές ανισορροπίες προς όφελος της Γερμανίας και εις βάρος των χωρών της Ν. 

Ευρώπης εντείνοντας τις ενδο-ευρωπαϊκές και διατλαντικές αντιθέσεις. 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωζώνης στερείται οικονομικής συνοχής. Ευνοεί τη 

συσσώρευση ανισορροπιών εις βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών της Ν. Ευρώπης. 

Ενώ ταυτόχρονα καταργεί τους θεσμούς και τους μηχανισμούς που θα τους επέτρεπαν να 

τις αντιμετωπίσουν.  

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο συνδυάζει στοιχεία ομοσπονδιακού εθνικού κράτους : 

Ενιαία αγορά, ενοποίηση -στη βάση γερμανικών προτύπων- της νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής με παράλληλη διατήρηση εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών 

οι οποίες όμως υπόκεινται σε αυστηρούς και ομοιόμορφους κανόνες. Η μη 

ομοσπονδοποίηση των δημοσιονομικών πολιτικών έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή 

απουσία μεταβιβάσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις φορολογικές πολιτικές, 

παραμένουν μεν κάτω από τον έλεγχο των κυβερνήσεων. Ο έλεγχος όμως αυτός είναι εν 
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πολλοίς τυπικός. Αυτό είναι αποτέλεσμα του καθεστώτος πλήρους ελευθερίας κινήσεων 

κεφαλαίων που ευνοεί τον ανταγωνισμό των φορολογικών συστημάτων, τη μείωση των 

φορολογικών βάσεων, ιδιαίτερα του κεφαλαίου, λόγω των πολιτικών φορολογικής 

«βελτιστοποίησης»  των επιχειρήσεων, όπως επίσης την άνθιση των φορολογικών 

παραδείσων. Η συνεχής μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων συντελεί επίσης στην 

ανεπάρκεια των δημοσίων εσόδων και ευνοεί την αύξηση και την άνιση κατανομή του 

φορολογικού βάρους εις βάρος της Εργασίας. 

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί προς όφελος των περισσότερο ανεπτυγμένων 

χωρών της Ευρωζώνης, κυρίως της Γερμανίας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Ενιαία Αγορά 

αλλά και το καθεστώς ελευθέρου εμπορίου στο οποίο είναι ενταγμένη η ΕΕ. Η ελεύθερη 

διακίνηση των εμπορευμάτων συντελεί στην επέκταση της εμπορικής  κυριαρχίας των 

χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και στην αποβιομηχάνιση των χωρών της Νότιας Ευρώπης. 

Ενώ η ανάδειξη της πολιτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού σαν κυρίαρχης ευρωπαϊκής 

πολιτικής καθιστά αδύνατη κάθε κρατική παρέμβαση που θα είχε στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών-μελών.  

Αλλά και οι γερμανικών προδιαγραφών κανόνες οικονομικής πολιτικής συντελούν στην 

αναπαραγωγή των ανισοτήτων των επιπέδων ανάπτυξης. Οι αυστηροί και άκαμπτοι 

κανόνες δημοσιονομικών πολιτικών κάνουν αδύνατη για τις χώρες της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας την εφαρμογή επεκτατικών πολιτικών σε περίπτωση κρίσης. Ή ακόμα 

πολιτικών που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να καλύψουν την διαφορά των επιπέδων 

ανάπτυξης με τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η πολιτική του «υπερτιμημένου» ευρώ 

- προσαρμοσμένη στην προ ευρώ γερμανική συναλλαγματική πολιτική - συντελεί επίσης 

στην απώλεια αγορών για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης λόγω της ψηλής 

ελαστικότητας των εξαγωγών τους ως προς τις τιμές. 

Τέλος και το σπουδαιότερο, η νομισματική ενοποίηση κρατών με διαφορετικά επίπεδα 

ανάπτυξης αυξάνει το ρίσκο οικονομικών κρίσεων  για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες-

μέλη (P. Κrugman, 1993). Ενώ ταυτόχρονα η απώλεια των εργαλείων της νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής αφαιρεί από τις χώρες αυτές κάθε δυνατότητα αυτόνομης 

αντίδρασης στις κρίσεις αυτές. Η απουσία μεταβιβάσεων από τις περισσότερο 

ανεπτυγμένες χώρες και η απαγόρευση της απευθείας χρηματοδότησης Κρατών από την 

ΕΚΤ κάνει αδύνατη και τη συλλογική, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετώπιση των εν λόγω 

κρίσεων. Αυτό καθιστά αναπόφευκτες τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης με ολέθρια 

αποτελέσματα, όπως χαρακτηριστικά δείχνει η ελληνική κρίση δημοσίου δανεισμού.  

Βέβαια, η άνιση ανάπτυξη δεν αποτελεί ευρωπαϊκή ιδιομορφία, αλλά εγγενές φαινόμενο 

του Καπιταλισμού. Αυτό που αποτελεί ευρωπαϊκή ιδιομορφία είναι ότι οι μηχανισμοί 

άνισης ανάπτυξης και κυρίως η πλήρης φιλελευθεροποίηση των οικονομικών μηχανισμών 

συνοδεύονται από τη αφαίρεση από τις λιγότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες-μέλη 

πλείστων εργαλείων οικονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές 

για τη βελτίωση της θέσης τους στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. 
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Αποτέλεσμα της ετεροβαρούς λειτουργίας της Ευρωζώνης προς όφελος των βιομηχανικών 

χωρών της Κεντρικής Ευρώπης είναι οι εντεινόμενες ανισορροπίες. Οι ανισορροπίες αυτές 

είναι καταρχήν εμπορικής φύσεως: συσσώρευση πλεονασμάτων των εξωτερικών 

συναλλαγών και κυρίως των εμπορικών, από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, και 

ιδιαίτερα τη Γερμανία, που συνοδεύονται από τα αυξανόμενα ελλείμματα  των χωρών της 

Νότιας Ευρώπης. Οι εμπορικές ανισορροπίες οδηγούν με τη σειρά τους σε ανισορροπίες 

χρηματοπιστωτικής φύσεως: συσσώρευση απαιτήσεων στα χέρια του χρηματοπιστωτικού 

τομέα των πλεονασματικών χωρών με αντίστοιχη αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου 

δανεισμού στις ελλειμματικές χώρες.  

Σαν αποτέλεσμα των ανισορροπιών αυτών, το ρήγμα ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης δεν μπορεί παρά να 

βαθαίνει ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη μετατροπή των τελευταίων σε περιφέρεια της 

Γερμανίας σε περίπτωση – όλο και πιθανότερη- που η χρηματοπιστωτική αστάθεια, οι 

τοπικές συρράξεις και ο ανερχόμενος εθνικισμός οδηγήσουν σε αμφισβήτηση της 

Παγκοσμιοποίησης. 

Αξιοσημείωτη – και κατά τη γνώμη μας βαρύνουσας σημασίας εξέλιξη για το μέλλον της 

ΕΝΕ - είναι ότι όχι μόνο η Ιταλία αλλά και η Γαλλία, πυλώνας της ΕΕ και εμπνευστής του 

ενιαίου  νομίσματος, μετατρέπονται σε χρόνια ελλειμματικές χώρες. Η εξέλιξη αυτή 

δημιουργεί συνθήκες που καθιστούν δυνατή την εξασθένιση του γεωπολιτικού 

συμβιβασμού που οδήγησε στο ενιαίο νόμισμα. 

Ακόμα πιο βαρύνουσας σημασίας για το μέλλον της Ευρωζώνης είναι οι πιθανές 

αντιδράσεις των ΗΠΑ στην ανάδειξη της Γερμανίας σε κυρίαρχη ευρωπαϊκή δύναμη σε 

περίπτωση που η τελευταία αποφάσιζε να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Πρέπει να 

σημειώσομε επίσης ως προς το σημείο αυτό την εν δυνάμει διάσταση των γερμανικών 

οικονομικών συμφερόντων από τα αμερικανικά ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις με τη 

Ρωσία. Όπως επίσης και τη γερμανική απροθυμία πλήρους συμμόρφωσης στις αρχές της 

παγκοσμιοποίησης (ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος, χρηματοπιστωτικός τομέας 

ελεγχόμενος από κρατικές και συνεργατικές τράπεζες…). Ο Z. Brzezinski, σύμβουλος των 

προέδρων Carter  και Clinton, υπενθυμίζει στο βιβλίο του «The Grand Chessboard» τη 

σημασία της Ευρώπης για τις ΗΠΑ (Z. Brzezinski, 1997). Και ο γνωστός αμερικανός 

γεωπολιτικός μελετητής και ιδρυτής του Strafor, G. Friedman πηγαίνει ακόμα πιο μακριά 

υποστηρίζοντας (αναφερόμενος στη Ρωσία) «….that for a hundred of years, since World 

War II and the Cold War the US has a single rigid imperative. No European hegemon could 

be allowed to dominate the Continent, as a united Europe was the only thing that might 

threaten national security” (Friedman, 2014). 

Θα ήταν ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε κατά πόσον η Ευρωζώνη είναι βελτιώσιμη. Στην 

περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι διαπιστωθείσες 

ανισορροπίες εις βάρος των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου είναι παροδικές και ότι η ΕΝΕ 

είναι όχι μόνο ευκταία αλλά και βιώσιμη.  
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Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική. Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασική έλλειψη 

του θεσμικού πλαισίου της ευρωζώνης είναι η μη συγκεντροποίηση των δημοσιονομικών 

πολιτικών και η απουσία μεταβιβάσεων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές χώρες-

χώρες μέλη για τη διόρθωση των ανισορροπιών που το ίδιο το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 

δημιουργεί.  

Είναι προφανές ότι παρόμοια συγκεντροποίηση θα παρουσίαζε, δεδομένης της απουσίας 

πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης,  πολύ μεγάλες  θεσμικές, πολιτικές και τεχνικές  

δυσκολίες (Delessy et alii, 1994). Το μεγαλύτερο όμως εμπόδιο στο οποίο προσκρούει η 

ομοσπονδοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος (fédéralisme budgétaire) είναι τα 

σημαντικά κόστη, οικονομικά και μη, που θα ενείχε αυτή για τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 

χώρες και ιδιαίτερα για τη Γερμανία. Πολύ περισσότερο που ο οικονομικός 

φιλελευθερισμός και η όλο και πιο άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους κάθε άλλο 

παρά συντελούν στην ανάπτυξη αισθημάτων αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους 

ευρωπαϊκούς λαούς. Είναι ενδεικτικό ως προς το σημείο αυτό, ότι η πλειοψηφία της 

γερμανικής κοινής γνώμης είναι το ίδιο ή μη περισσότερο αρνητικά διακείμενη απέναντι σε 

ενδεχόμενη αναδιαπραγμάτευση του ελληνικού δημοσίου χρέους από ότι η Ένωση 

Γερμανών βιομηχάνων. Ενδεικτική είναι επίσης η αύξουσα απήχηση (η οποία δεν έχει 

βεβαίως μόνο οικονομικά αίτια) των ευρωφοβικών δεξιών κομμάτων στις εύπορες χώρες 

της Ευρωζώνης και γενικότερα της ΕΕ. 

ΙΙΙ/ / Το υπό διαπραγμάτευση Διατλαντικό Σύμφωνο Ελευθέρου Εμπορίου και η 

μεταναστευτική κρίση, απειλή αντίστοιχα, για την Ενιαία Αγορά και την ελεύθερη 

διακίνηση των προσώπων, θεμέλια της ΕΝΕ. 

Η έλλειψη οικονομικής συνοχής του θεσμικού πλαισίου της Ευρωζώνης η οποία οδηγεί στη 

συσσώρευση ανισορροπιών εις βάρος των χωρών της Ν. Ευρώπης αποτελεί το βασικό λόγο 

του ασταθούς χαρακτήρα της  και του σκεπτικισμού όσον αφορά τη βιωσιμότητα της. 

Η έλλειψη οικονομικής συνοχής της Ευρωζώνης καθιστά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο 

σύνολο του ευάλωτο σε κάθε είδους προκλήσεις και απειλές. Ανάμεσα στις απειλές αυτές 

είναι και το υπό διαπραγμάτευση από το 2013 Διατλαντικό Σύμφωνο Ελευθέρου Εμπορίου. 

Ορισμένες μείζονος σημασίας πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα η 

μεταναστευτική  κρίση θέτουν επίσης υπό δοκιμασία την ελεύθερη διακίνηση των 

προσώπων, δεύτερο πυλώνα της ΕΕ.  

α/ Το Διατλαντικό Σύμφωνο Ελευθέρου Εμπορίου (ΤΤΙΡ)  

Το Διατλαντικό Σύμφωνο Ελευθέρου Εμπορίου (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP) αποτελεί έκφραση των αναγκών διευρυμένης αναπαραγωγής μερίδας 

του δυτικού μονοπωλιακού κεφαλαίου και απολαμβάνει της αμέριστης υποστήριξης των 

ΗΠΑ. Το σύμφωνο αυτό που χαρακτηρίζεται επίσης και σαν οικονομικό ΝΑΤΟ δεν είναι ένα 

απλό σύμφωνο ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. Προβλέπει εκτός από τον πλήρη 
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δασμολογικό αφοπλισμό των εμπορικών ανταλλαγών ΗΠΑ-ΕΕ την κατάργηση και όλων των 

μη δασμολογικών εμποδίων: νομοθεσίες, κανονισμοί, νόρμες  που εμποδίζουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των κεφαλαίων. Ο στόχος είναι η δημιουργία 

μεγάλης ενιαίας διατλαντικής αγοράς μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης ή εναρμόνισης 

των νομοθεσιών, κανόνων, κανονισμών κλπ..με τους αμερικανικούς. Ανάμεσα τους οι 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το σύστημα υγείας, οι κανόνες προστασίας του 

περιβάλλοντος και της ιδιωτικής ζωής. Προβλέπεται  επίσης ελεύθερη πρόσβαση των 

πολυεθνικών στις δημόσιες αγορές και η απορρύθμιση και φιλελευθεροποίηση όλων των 

δημοσίων υπηρεσιών εκτός από αυτές των οποίων ρητά θα ζητείται η εξαίρεση από την ΕΕ. 

Τέλος και το σπουδαιότερο, το υπό συζήτηση σύμφωνο θεσμοθετεί «Διαδικασία Ρύθμισης 

Διαφορών Επενδυτών/Κράτους». Η διαδικασία αυτή δίνει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

που επενδύουν σε μια χώρα το δικαίωμα να ζητούν, απευθυνόμενοι σε ειδικά ιδιωτικά 

δικαστήρια, αποζημίωση από την κυβέρνηση της χώρας αυτής  σε περίπτωση που κρίνουν 

ότι ένα καινούργιος νόμος ή κανονισμός ζημιώνει τα σημερινά ή τα αναμενόμενα κέρδη 

τους. 

Ενδεχόμενη συμφωνία  θα σήμαινε την ολοκλήρωση της υπό αμερικανική κηδεμονία 

Παγκοσμιοποίησης που αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς μετά την πλήρη 

απελευθέρωση των κεφαλαίων στην Ευρώπη το 1992. Ο Ζακ Ντελόρ, πρωτεργάτης του 

ενιαίου νομίσματος, επιχειρηματολογούσε υπέρ της ΕΝΕ παρουσιάζοντας την σαν ένα 

εγχείρημα που έχει σαν στόχο την θωράκιση της Ευρώπης απέναντι στην επερχόμενη 

λαίλαπα της Παγκοσμιοποίησης την οποία θεωρεί αναπόφευκτη.  Στην  πραγματικότητα, η 

ΕΝΕ ήταν ανίκανη να προστατεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα από την Παγκοσμιοποίηση. 

Η πλήρης απελευθέρωση –εγγυημένη από τις ευρωπαϊκές συνθήκες - των κινήσεων 

κεφαλαίου ανεξαρτήτως προέλευσης  και χωρίς να απαιτείται αμοιβαιότητα, η οποία 

συνοδεύει την εφαρμογή του σχεδίου της ΕΝΕ αυξάνει τη χρηματοπιστωτική αστάθεια και 

το ρίσκο χρηματοπιστωτικών κρίσεων καθιστώντας δυνατή την αποσταθεροποίηση της 

Ευρωζώνης από το διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο. Αυτό δείχνουν χαρακτηριστικά τόσο η 

ελληνική κρίση όσο και οι κρίσεις δημοσίου δανεισμού των άλλων χωρών της Ν. Ευρώπης. 

Ενδεχόμενη υπογραφή του διατλαντικού συμφώνου θα έδινε τη χαριστική βολή στο όραμα 

της Ενωμένης Ευρώπης. Πράγματι, η ενοποίηση των αγορών στην Ευρώπη (Κοινή Αγορά 

και Ενιαία Αγορά) όχι μόνο αποτελεί κομβικό γεγονός της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και θεμέλιο λίθο του ενιαίου νομίσματος. Η ανάγκη σταθεροποίησης της 

Ενιαίας Αγοράς μέσω της ΕΝΕ απετέλεσε επίσης βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών της 

τελευταίας υπέρ του ενιαίου νομίσματος. Το Διατλαντικό Σύμφωνο θα είχε σαν 

αποτέλεσμα τη διάλυση της ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς σε μια μεγάλη διατλαντική αγορά, 

η οποία αποτελεί βασικό στόχο του ΤΤΙΡ. Ενώ η «Διαδικασία Επίλυσης των Διαφορών 

Επενδυτών/Κρατών» θα οδηγούσε σε περαιτέρω αδυνάτισμα των ευρωπαϊκών Κρατών, 

κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα σήμαινε επίσης το τέλος του 

οράματος δημιουργίας ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους.  
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β/ Η προσφυγική  κρίση 

Η προσφυγική κρίση αποτελεί, μετά την κρίση του ελληνικού δημοσίου χρέους, τη 

σοβαρότερη απειλή που αντιμετώπισε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα από την εισαγωγή του 

ενιαίου νομίσματος. Η κρίση αυτή, όπως και η απειλή αποσύνθεσης της Ενιαίας Αγοράς σε 

περίπτωση υπογραφής του διατλαντικού συμφώνου αγγίζουν το σύνολο της ΕΕ.  

Η προσφυγική κρίση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και το 

Μαγκρέμπ η οποία έχει όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και ενεργειακά κίνητρα. Η πολιτική 

αυτή έτυχε και της γαλλικής και βρετανικής ενεργού υποστήριξης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 

Βόρεια Αφρική με τη μορφή αγγλο-γαλλικής στρατιωτικής επέμβασης στη Λιβύη. Η 

πολιτική αυτή που χαρακτηρίζεται από ορισμένους σαν πολιτική του χάους δέχεται πολλές 

κριτικές. 

Η έλλειψη κεντρικής εξουσίας στην Ευρώπη και οι διαφορετικές αντιλήψεις των κρατών- 

μελών όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης εντείνουν τις 

ενδοευρωπαϊκές αντιθέσεις. Στο οικονομικό ρήγμα ανάμεσα στις χώρες του «Κέντρου» και 

τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και τη θεσμική κρίση ανάμεσα την Αγγλία και τις 

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (Brexit) προστίθεται και το ρήγμα το σχετικό με την αντιμετώπιση 

του προσφυγικού. Η προσφυγική κρίση απειλεί την ύπαρξη της συνθήκης του Schengen η 

οποία θεσμοποιεί την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, απαραίτητο συμπλήρωμα της 

ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων (Ενιαία Αγορά) και της ελεύθερης διακίνησης 

των Κεφαλαίων (ΕΝΕ). 
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