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Σύµφωνα µε  το τελικό Σχέδιο Συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής της 28ης-29ης Ιουνίου,
διαπιστώθηκε  ότι  παρά  τις  προσπάθειες  της  Ε.Ε.  να  αντιµετωπίσει  την κρίση,  η  Ευρώπη
δυσκολεύεται  να  βρει  το  βηµατισµό  της  εν  µέσω  ιδιαίτερα  υψηλής  ανεργίας  και

µακροοικονοµικών ανισορροπιών.  Οι  κυβερνήσεις  συµφώνησαν  σε  ένα  «Σύµφωνο  για  την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση», ενέκριναν τις ανά χώρα συστάσεις που θα καθοδηγήσουν τις
πολιτικές  και  τους  προϋπολογισµούς  και  υπογράµµισαν  το  ρόλο  που  θα  πρέπει  να
διαδραµατίσει το προσεχές Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο. Αναλυτικότερα:

Η Ε.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επανέλθει η Ευρώπη σε
τροχιά «έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη παράλληλα µε τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση, τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και την τόνωση επενδύσεων.

1.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου παρουσίασε την έκθεση: «Προς µια

Ουσιαστική Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση», η οποία περιλαµβάνει:
α) ένα ενοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο,
β) ένα ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο,
γ) ένα ενοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής και

δ) ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας και λογοδοσίας.

2.

Συζητήθηκε το µελλοντικό Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο και µέχρι το τέλος του 2012
αναµένεται συµφωνία.

3.

Εγκρίθηκε η απόφαση για έναρξη διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση του

Μαυροβουνίου, υπογραµµίστηκε η πρόοδος σχετικά µε τον κανονισµό «∆ουβλίνο ΙΙ» και
η δέσµευση για ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου µέχρι το
τέλος του 2012 και καταδικάστηκε η βία στη Συρία.

4.

Σε ό,τι αφορά το Σύµφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση οι συµµετέχοντες στη Σύνοδο

συµφώνησαν πως  απαιτείται η  ανάληψη  άµεσης  δράσης  για  να  επιτευχθούν οι στόχοι της
στρατηγικής  «Ευρώπη  2020».  Για  την επίτευξη  κοινοτικής  αλληλεγγύης  έκριναν ότι ιδιαίτερη
έµφαση πρέπει να δοθεί σε:

Φιλοαναπτυξιακή ∆ηµοσιονοµική Εξυγίανση, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε
χώρας, µε την προσοχή να επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε τοµείς
προσανατολισµένους στο µέλλον µε δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης.

1.

Αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονοµία και ολοκλήρωση

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τοµέα.

2.

Προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, µε αντιµετώπιση των χρόνιων
ανισορροπιών και εµβάθυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

3.

Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών της επιπτώσεων,
ιδιαίτερα για τους νέους, µε την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Απασχόλησης.

4.

Εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.5.

Η σηµαντικότερη από τις αποφάσεις αφορά τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, όπου συµφωνήθηκε
ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, θα µπορούν να απευθύνονται για

ανακεφαλαιοποίηση  και αγορά  οµολόγων στον Ευρωπαϊκό  Μηχανισµό  Σταθερότητας.  Με  τη
λύση  αυτή  διασφαλίζεται ότι δεν θα  επιβαρύνονται άµεσα  τα  κράτη  και  οι φορολογούµενοι
πολίτες µε  πρόσθετο βάρος, αφού η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα επηρεάζει το
δηµόσιο χρέος, όπως γίνεται µέχρι σήµερα στην Ελλάδα.

Επίσης, συµφωνήθηκε ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω επείγοντα µέτρα σε επίπεδο Ε.Ε. για
να τονωθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση, να ενισχυθεί η χρηµατοδότηση της οικονοµίας και
να γίνει η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη, όπως:

α) Εµβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς µε δυνατότητα πρόσθετων οικονοµικών οφελών ύψους 330

δισ. ευρώ,
β) λειτουργία έως το 2015 Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς,
γ) µείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης,
δ) ολοκλήρωση της αγοράς εσωτερικής ενέργειας µέχρι το 2014,

ε) η σχεδόν αυτόµατη µετατροπή των ερευνητικών προσπαθειών σε καινοτοµίες,
στ) εκµετάλλευση της αναθεωρηµένης πολιτικής συνοχής,
ζ)  τόνωση της χρηµατοδότησης της οικονοµίας µε  120 δισ.  ευρώ  για  στήριξη αναπτυξιακών
µέτρων ταχείας δράσης και

η)  µεγαλύτερη  προσοχή  στον  προϋπολογισµό,  στη  φορολογία  και  στην  τόνωση  της
απασχόλησης, στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας, στην χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και
στο εµπόριο ως µοχλός ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα  για  το  εµπόριο  είναι  ενθαρρυντικό  ότι  η  Ε.Ε.  είναι  αποφασισµένη  να  προωθήσει

ελεύθερες, δίκαιες και ανοιχτές εµπορικές συναλλαγές.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στις ακόλουθες σχετικές δηλώσεις:

«Είναι  ιδιαίτερα  πρόωρη η τοποθέτηση πάνω στα  αποτελέσµατα  της Συνόδου,  πριν δηλαδή

εξειδικευτούν τα µέτρα που θα τονώσουν κάθε οικονοµική παράµετρο.

Σηµειώνεται, όµως, πως η αίσθηση που απορρέει από τα Συµπεράσµατα είναι πως η Ευρώπη

για  ακόµα  µία  φορά  θέτει  στόχους,  υπογραµµίζει  τη  σηµασία  τους,  δεσµεύεται  για  την

υλοποίησή  τους,  αλλά  στο  τέλος  και  µάλιστα  πολύ  αργά,  συνειδητοποιεί  τις  δυσκολίες

µετατροπής των λόγων και των υποσχέσεων σε πράξη.

Οι θέσεις της ΕΣΕΕ που ζητούσαν από την κυβέρνηση µέτρα φιλικά προς την ανάπτυξη και όχι

µέτρα  «στραγγαλισµού»  των  επιχειρήσεων,  βιώσιµο  φορολογικό  σύστηµα  και  όχι

φοροκαταιγίδες, ρευστότητα στην αγορά και όχι κλειστές στρόφιγγες, δικαιώνονται έστω και µε

καθυστέρηση.  Αυτό  που  αποµένει  να  διαπιστωθεί,  είναι  κατά  πόσο  οι  σοβαρές  και  τόσο

αναγκαίες εξαγγελίες της Ε.Ε. δεν θα µείνουν για άλλη µια φορά στα χαρτιά.
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αναγκαίες εξαγγελίες της Ε.Ε. δεν θα µείνουν για άλλη µια φορά στα χαρτιά.

Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική πλευρά µπορεί τώρα να αξιώσει µια σειρά από µέτρα που να

συµβάλουν  πραγµατικά  στην  ανάπτυξη  της  οικονοµίας  µας.  Κυρίως,  όµως,  θα  πρέπει  να

ζητήσει πως ό,τι ισχύει για την Ισπανία, την Ιταλία κα τη Ιρλανδία θα πρέπει να ισχύσει άµεσα

και για την Ελλάδα. ∆ηλαδή, τα 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών να

µην καταγραφούν στο δηµόσιο χρέος µας αλλά  να  χρησιµοποιηθούν για  αναπτυξιακά  µέτρα

µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Τα  προβλήµατα  της Ευρώπης δεν λύνονται σε µια νύχτα, αλλά κάθε µέρα και µε όλους µαζί,

όµως  στις  αποφάσεις  της  Συνόδου  Κορυφής  και  την αρχική  συµφωνία  υπάρχει  ελπίδα  και

προοπτική για την χώρα µας, αρκεί και εµείς στο εσωτερικό να εκµεταλλευτούµε την τελευταία,

ίσως, ευκαιρία της Ευρωτύχης µας».
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