ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Narratives
▪ The story of Minos Zombanakis.
Banking Without Borders
▪ Marika Mitsotaki. Recipes of love
▪ Diplomats & Doormats
▪ Chronicle of a life in shipping

Η Σειρά Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν
(ΜΕΒΛ), του Αρχείου Βοβολίνη, είναι επισκέψιµη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της
Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/Gennadius/

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να συµβάλει στη γνώση σχετικά µε την τρέχουσα
Ελληνική Προεδρία και στην υπενθύµιση των γεγονότων των τεσσάρων προηγούµενων Προεδριών.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Management – Marketing
▪ Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηµατικότητας
▪ Αυθεντίες του Μάνατζµεντ
▪ Ηθική των Επιχειρήσεων, 2η έκδοση
▪ Ευέλικτη εργασία, 4η έκδοση
▪ Marketing 3.0, 2η έκδοση
▪ Χάος, 2η έκδοση
▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
▪ Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή, 2η έκδοση
▪ Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
▪ E-mail πωλήσεις
▪ Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50
▪ Άσε µε ήσυχη!
▪ Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
▪ Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
▪ Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
▪ Το Εξαιρετικά Αποτελεσµατικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
▪ Το µικρό ΜΒΑ
▪ ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού
▪ Το αλφαβητάρι του διευθυντή
▪ Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
▪ Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
▪ Εγχειρίδιο του Marketing
▪ Επιτυχηµένες Καινοτοµίες

Η Ελλάδα ανέλαβε τα καθήκοντα της Προεδρίας της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και θα τα ασκήσει για ένα εξάµηνο, έως την 30ή Ιουνίου του 2014.
Η τρέχουσα Προεδρία (5η κατά σειρά) ασκείται υπό έκτακτες συνθήκες δεδοµένου ότι η Ε.Ε. αντιµετωπίζει πολλά και δύσκολα προς επίλυση προβλήµατα,
το σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι η ανεργία, ενώ ειδικά η χώρα µας διανύει
το χειρότερο οικονοµικό διάστηµα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, γεγονός
που την αποδυναµώνει διαπραγµατευτικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία δεν µπορεί παρά να είναι διεκπεραιωτική, αλλά πρέπει να είναι και ενωτική ενόψει των ευρωεκλογών, που αναµένεται να χαρακτηρισθούν από την
αποχή και την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών.

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ

Οικονοµία – Επιχειρήσεις
▪ Η Μάχη των Χαρτών
▪ Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
▪ Τελικά φταίει ο δηµοσιονοµικός πολλαπλασιαστής;
▪ Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
▪ Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
▪ Τα µυστικά των ισολογισµών
▪ Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
▪ Επιχειρήστε… αγροτουριστικά
▪ Made in China

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ
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Ο ∆ιονύσης Σταµπόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950.
Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (νυν Πανεπιστήµιο
Πειραιά) και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Maitrise µε θέµα εργασίας «Οι Πολυεθνικές Εταιρείες στην Ελλάδα» και DEA
–πρώτος κύκλος διδακτορίας– µε διπλωµατική εργασία «Η Οικονοµική Ιστορία της
Ελλάδος 1950-1974»). Και στις δυο εργασίες κρίθηκε µε άριστα.
Το 1986 τιµήθηκε µε το βραβείο της (τότε)
ΕΟΚ Irène Scizier, το 1988 βραβεύθηκε από
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ)
για την εξαιρετική προσφορά του και το 2002
έλαβε το βραβείο της Ένωσης Ευρωπαίων
∆ηµοσιογράφων.
Σε συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών,
έχει γράψει τα βιβλία «Ατζέντα 2000» και η «Η
Συνθήκη του Άµστερνταµ». Επίσης, είναι ο
συγγραφέας των βιβλίων: «Το Ευρώ-το Νέο
Νόµισµα» (εκδ. Λιβάνη), «Η Ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε.» (εκδ. Λιβάνη) και «Οι Ξένες
Επενδύσεις στην Ελλάδα» (εκδ. ΚΕΡΚΥΡΑ Economia Publishing). Πρόσφατα εξέδωσε
τα βιβλία «Αναµνήσεις (τόµος Α΄)» και «Το
∆ΝΤ, ο Γούντυ Άλεν και Εγώ».
Έχει συνεργασθεί σε δηµοσιογραφικό επίπεδο
µε τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµίας, Γεωργίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, ήταν συντάκτης των εφηµερίδων Έθνος και Το Βήµα
και εργάσθηκε στο ΑΠΕ και το Ρόιτερ.
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ISBN: 978-960-9490-27-6
©∆ιονύσης Σταµπόγλης, Εκδόσεις Κέρκυρα Α.Ε. – economia PUBLISHING, 2014
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2014

Παραγωγή: Εκδόσεις Κέρκυρα Α.Ε. – economia PUBLISHING
Συντονισµός έκδοσης: Έφη Ανδρικοπούλου
∆ιόρθωση: Γεωργία Μίχα
Καλλιτεχνική επιµέλεια – σελιδοποίηση: Μάκης Χριστόπουλος, ατελιέ Κέρκυρα
Κεντρική διάθεση

Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-3314.714, Fax: 210-3252.283

sales@economia.gr, www.economia.gr
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιονδήποτε
τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή σε άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή
άδεια του εκδότη και των δηµιουργών.
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Γράµµα από την εκδότρια

Α

«Σε παγκόσµιο επίπεδο η Ευρώπη έχει χάσει τα πρωτεία της, και ίσως είναι αυτό που
οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται περισσότερο ν’ αποδεχτούν. Ωστόσο, σε σύγκριση µε άλλες ιστορικές περιόδους και µε άλλα µέρη του κόσµου σήµερα, οι κάτοικοι της ηπείρου απολαµβάνουν έναν αξιοσηµείωτο συνδυασµό ατοµικής ελευθερίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και ειρήνης. Καθώς τελειώνει ο αιώνας, η διεθνής εικόνα είναι πιο ειρηνική
απ’ ό,τι οποιαδήποτε προηγούµενη περίοδο. Αν οι Ευρωπαίοι καταφέρουν να παραιτηθούν από την απέλπιδα επιθυµία τους να ορίσουν τον εαυτό τους µε έναν και µόνο
τρόπο και αν µπορέσουν ν’ αποδεχτούν µια πιο σεµνή θέση µέσα στον κόσµο, τότε ίσως
τα βγάλουν πέρα ευκολότερα µε τις διαφορές και τις διαφωνίες που δεν θα πάψουν να
σηµαδεύουν το µέλλον τους, όπως σηµάδεψαν και το παρελθόν τους.»
Mark Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος.
Ο Ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας,
εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2001

φιερωµένη στον πρωτοπόρο Έλληνα ηγέτη Κωνσταντίνο Καραµανλή,
που το 1961 «µας έριξε στα βαθιά», είναι αυτή η αναµνηστική έκδοση,
γραµµένη από τον ∆ιονύση Σταµπόγλη και σχολιασµένη από τον Αντώνη ∆. Παπαγιαννίδη.
Η µέχρι τώρα πορεία µας από την Κοινή Αγορά έως την Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ευρωζώνη απέδειξε ότι έχουµε ξεπεράσει το στάδιο της αµφισβήτησης
του ρόλου της χώρας µας στο παγκόσµιο σκηνικό, ανήκοντας σταθερά στη
∆ύση. Η στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της δραµατικής κρίσης των τελευταίων ετών, που δεν έχει φυσικά τελειώσει, έχει
επιβεβαιώσει ότι παρόλα τα προβλήµατα και τους αναπόφευκτους κλυδωνισµούς έχουµε σταθερούς συµµάχους τις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής
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ηπείρου. Ας αναλογιστούµε µόνο τους πακτωλούς χρηµάτων που έχουµε εισπράξει στα πλαίσια της ΚΑΠ και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ανεξαρτήτως του
πού κατέληξαν και τι αποτελεσµατικότητα είχαν) από το 1981 έως σήµερα. Ας
αναλογιστούµε επίσης τα καλά της νοµισµατικής σταθερότητας που απολαµβάνουµε, για την οποία κάποτε θα έπρεπε να πληρώσουµε τον λογαριασµό, καθώς δεν προετοιµαστήκαµε σε βάθος και τελικά δεν προσαρµοστήκαµε σε επίπεδα διαρθρωτικής σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας.
Αυτές τις κρίσιµες ηµέρες πριν από τις Ευρωεκλογές, ας συνειδητοποιήσουµε πού βρισκόµαστε σήµερα σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν. Η (πέµπτη) Ελληνική Προεδρία έχει και για µας τους ίδιους ένα «παιδαγωγικό» περιεχόµενο. ∆ιότι µπορεί πλέον µετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και η µόνιµη
Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και οι αντίστοιχες Προεδρίες στον
χώρο των Εξωτερικών και στο Eurogroup να έχουν περιορίσει τον ρόλο της
εξάµηνης κυλιόµενης Προεδρίας που ήδη ασκεί η Ελλάδα, όµως η έκθεση της
κοινής γνώµης στις Ευρωπαϊκές λειτουργίες και η συνειδητοποίηση των λειτουργιών αυτών µπορεί να οδηγήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση του τι σήµαινε και τι σηµαίνει η Ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη
Φεβρουάριος 2014
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Η Πέµπτη Ελληνική
Προεδρία:µια διαδικασία
ωρίµανσης;

Ε

ίναι η πέµπτη –αισίως– φορά που η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία.
Ανακοινώθηκαν σε γενικές γραµµές οι προτεραιότητές της – που θα οριστικοποιηθούν βέβαια µε την παρουσίασή τους ενώπιον του (απερχόµενου ούτως ή άλλως…) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οργανώθηκε τον Οκτώβριο και το καθιερωµένο προ-Προεδρικό Σεµινάριο, µε πρωτοβουλία της
Trans-European Policy Studies Association/TEPSA και του ελληνικού της κλάδου, του ΕΚΕΜΕ, όπου µάλιστα προέκυψε ενδιαφέρουσα σύγκλιση στη λογική
των προτεραιοτήτων των «Ευρωπαίων» µε όσα παρουσίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος – από τη συζήτηση για την οικονοµική διακυβέρνηση και την Τραπεζική
Ένωση µέχρι το µεταναστευτικό ή και την οριζόντια Πολιτική Θαλάσσης.
Παίρνοντας κάποιαν απόσταση και από την (πάντα θερµή...) επικαιρότητα,
αλλά και τις ευρωπαϊκές γενικολογίες, διαπιστώνει κανείς σε διαχρονικά επεισόδια ότι η Προεδρία αποτυπώνει την εξέλιξη, ή ακόµη και την ωρίµανση, της
συµµετοχής της Ελλάδας – στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην Ένωση,
στην Ευρωζώνη. Αλλά λειτουργεί και σαν µαρτυρία της εξέλιξης της ίδιας της
«Ευρώπης» και όσων αυτή αντιπροσωπεύει. Αξίζει µια περιδιάβαση:
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• Πρώτη Ελληνική Προεδρία: Πολλή συζήτηση γίνεται γύρω από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της τότε ΕΟΚ και τη χρήση τους από την Ελλάδα. Έµφαση στην προγραµµατική πληρότητα, την αποδοχή της ολοκληρωµένης/integrated προσέγγισης – έµφαση και από την ελληνική Κυβέρνηση,
εποχή Βάρφη, που εκεί αναζητούσε κάποιαν απάντηση/επανατοποθέτηση
των όρων ένταξης µε το (τότε) Μνηµόνιο· έµφαση και από την Commission, που µελετούσε τα πρώτα βήµατα µετεξέλιξης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.
Όµως, ήδη τότε, Γερµανοί πανεπιστηµιακοί εξηγούν στους νεήλυδες Έλληνες πως η περιφερειακή πολιτική δεν µπορεί παρά να λειτουργήσει σαν
θεµελιώδης διάσταση της µελλοντικής, πολύ µελλοντικής Ευρώπης. Με
πρότυπο µάλιστα τη γερµανική Finanzausgleich, όσο η εξέλιξη του Κοινοτικού φαινοµένου θα πλησιάζει το (και γερµανικό) οµοσπονδιακό πρότυπο. Αυτά, 30 χρόνια πριν!
• ∆εύτερη Ελληνική Προεδρία: Πολλοί ίσως τη θυµούνται επειδή στην Κορυφή της Ρόδου δεν κατορθώθηκε να υπάρξουν Συµπεράσµατα – στοιχείο,
εκείνο, της ελληνικής ιδιαιτερότητας που ακόµη διετηρείτο. Όµως, σε άλλους τοµείς προβληµατισµού υπήρξε αρκετά προωθηµένη συζήτηση, π.χ.
για τη λογική της «συνοχής», ως συµπλήρωµα και υπέρβαση των σεναρίων
της ολοκληρωµένης προσέγγισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Άλµα, προς
στιγµήν, στην Τέταρτη Προεδρία: Έλληνες, ήδη βετεράνοι της ένταξης,
«υποδέχονται» εκπροσώπους χωρών της Μεγάλης ∆ιεύρυνσης, εξηγώντας
τις παγίδες και τις απαιτήσεις κατά τη χρήση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, όµως και την ίδια τη λογική των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων,
όµως και τη λογική της διαπραγµατευτικής διεκδίκησης στις αναθεωρήσεις των Ταµείων.
• Τρίτη Ελληνική Προεδρία: Επεισοδιακό επεισόδιο, µε ΥΠΕΞ Θεόδωρο
Πάγκαλο, στο πλαίσιο µιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ανάλυσης των σχέσεων ισχύος, όπως διαµορφώνονται στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική:
αποκαλεί την πρόδηλα ανερχόµενη και προβάλλουσα την ισχύ της Γερµα-
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Εισαγωγή

Τ

ο µήνυµα που θέλει να εκπέµψει η κυβέρνηση προς πάσα κατεύθυνση
για την Ελληνική Προεδρία είναι: Παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, µπορεί να παραµείνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ελλάδα είναι παρούσα στην Ευρώπη, έχει εποικοδοµητικές προτάσεις και σταθερό προσανατολισµό.
Ως άξονες προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας έχουν καθορισθεί οι
εξής:
• Ανάπτυξη και Απασχόληση
• Βελτίωση της Οικονοµικής ∆ιακυβέρνησης και θωράκιση της ΟΝΕ
• Προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέµατα ανθρώπινης κινητικότητας, περιλαµβανοµένης και της µετανάστευσης
• Αναχαίτιση των όποιων αντιδηµοκρατικών τάσεων και αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκής ιδέας.
Για την προετοιµασία της Προεδρίας, συστάθηκε (µε καθυστέρηση) στο
υπουργείο Εξωτερικών «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας», το οποίο έχει στε-
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λεχωθεί µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό εκ των έσω, αλλά και άλλα
υπουργεία, ενώ οι προσλήψεις για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα δεν θα
ξεπεράσουν τις 20-25. Εν τω µεταξύ, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στελεχών
και η σταδιακή ενδυνάµωση της Μόνιµης Αντιπροσωπείας µας στις Βρυξέλλες, όχι όµως στα επίπεδα που θα έπρεπε. Και στον τοµέα της στελέχωσης διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις και ως τις αρχές ∆εκεµβρίου το Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας ήταν ουσιαστικά ακέφαλο.
Το πρώτο στοίχηµα επιτυχίας της Ελληνικής Προεδρίας είναι να διεκπεραιωθεί χωρίς προβλήµατα η συνάντηση του Υπουργικού Συµβουλίου µε την
ολοµέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κολέγιο των Επιτρόπων), που θα λάβει χώρα στις 8 Ιανουαρίου στην Αθήνα.
Υπενθυµίζεται ότι η Ελλάδα συµµετέχει και στη λεγόµενη «Τρίο Προεδρία», δηλαδή στο 18άµηνο πρόγραµµα του Συµβουλίου (1/1/201330/6/2014), το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται από την Ιρλανδική Προεδρία (α΄
εξάµηνο του 2013), συνέχισε να εφαρµόζεται από τη Λιθουανία (που ανέλαβε
την Προεδρία από την 1/7/2013) και τέλος από την Ελλάδα (που ανέλαβε την
Προεδρία από την 1/1/2014).
Το 18άµηνο αυτό πρόγραµµα καταρτίσθηκε από τις προαναφερθείσες τρεις χώρες σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Κύριο µέληµα του
εν λόγω προγράµµατος είναι η διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
της ζώνης του ευρώ και της Ε.Ε. συνολικά, καθώς και η ενδυνάµωση της ΟΝΕ.
Προτεραιότητα δίνεται ήδη στη διασφάλιση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και
της βελτίωσης του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών των κρατών-µελών.
*****
Πέραν όµως των υποχρεώσεων της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της άσκησης
των καθηκόντων της Προεδρίας και της συµµετοχής της στην «Τρίο Προεδρία», ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο ρόλος που θα παίξουν κατά τη διάρκειά
της τα Θεσµικά Όργανα της Ε.Ε.
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Ειδικά για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επίλυση των προβληµάτων της κρίσης, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε στην Ελλάδα
Πάνος Καρβούνης αναφέρει τα εξής:
«Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα εξετασθούν έως τη λήξη της
τρέχουσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Μάιο του 2014, συµπυκνώνονται στο τετράπτυχο: δηµοσιονοµική πειθαρχία, χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Άµεση προτεραιότητα των πρωτοβουλιών αυτών έχει η αντιµετώπιση της τρέχουσας
οικονοµικής κρίσης και η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την επαναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης.
Αυτό απαιτεί νέες και δηµιουργικές ιδέες, αποφασιστικότητα και στοχοθετηµένες δράσεις σε βασικούς πολιτικούς τοµείς, οι οποίες –στηριζόµενες από
έναν ενισχυµένο, όπως ελπίζουµε, ευρωπαϊκό προϋπολογισµό– θα µπορέσουν να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών.
Ο πρώτος στόχος που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξασφάλιση µιας
πραγµατικής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ), που θα βασίζεται σε βαθύτερη ενοποίηση και ενισχυµένη αλληλεγγύη µεταξύ των ΚρατώνΜελών της Ευρωζώνης. Όπως κατέδειξε και η κυπριακή κρίση, αυτό είναι εφικτό µόνον εφόσον οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές των
κρατών-µελών τεθούν σε συντονισµό και σε διαρκή εποπτεία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2013 της ‘‘δίπτυχης’’ δέσµης µέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυστηρότερη δηµοσιονοµική επιτήρηση των χωρών της Ευρωζώνης αποτελούν, µε την ‘‘εξάπτυχη’’ δέσµη µέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί, ένα σηµαντικό βήµα προς
αυτή την κατεύθυνση για την αποφυγή νέων κρίσεων τύπου Ελλάδας, Ιρλανδίας, Κύπρου κ.λπ. Οι σχετικοί κανόνες, που στόχο έχουν την εξυγίανση των
εθνικών προϋπολογισµών, θα εφαρµοστούν ήδη από φέτος και επιτρέπουν
ακόµη και την αναποµπή σχεδίων εθνικών προϋπολογισµών που δεν πληρούν
τους όρους. Περαιτέρω κανόνες ενίσχυσης της σταθερότητας στη ζώνη του
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1ο Κεφάλαιο

Οι Πρώτες Τρεις
Ελληνικές Προεδρίες
στην Ε.Ε.

Ο

1.1. Η 1η Ελληνική Προεδρία (β΄ εξάµηνο του 1983)
ταν η Ελλάδα ανέλαβε τα καθήκοντα της Προεδρίας του Συµβουλίου
Υπουργών της τότε ΕΟΚ για πρώτη φορά, στη διεθνή σκηνή δέσποζε
ο πόλεµος µεταξύ Ιράν-Ιράκ, το µεσανατολικό βρισκόταν και πάλι
στην «κόψη του ξυραφιού» µετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο (Ιούνιος
του 1982), ενώ η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν και η Πολωνία βρισκόταν σε κρίση µετά την επιβολή στρατιωτικού νόµου. Η Ελλάδα
είχε καταδικάσει µεν την επιβολή στρατιωτικού νόµου στη χώρα αυτή, αλλά
αντιτάχθηκε στην επιβολή κυρώσεων εναντίον της εκ µέρους της τότε ΕΟΚ,
διότι –όπως πολύ σωστά υποστήριζε– θα επέφερε αντίθετα των επιδιωκοµένων αποτελέσµατα. Αναλαµβάνοντας η Ελλάδα τα καθήκοντα της Προεδρίας
του Συµβουλίου Υπουργών της ΕΟΚ, έπρεπε να συγκεράσει τις αντιτιθέµενες
απόψεις των εταίρων σε θέµατα που αφορούσαν τη µελλοντική χρηµατοδότηση λόγω της εξάντλησης των ιδίων πόρων, να αντιµετωπίσει τις δηµοσιονοµικές ανισορροπίες και τις διαπεριφερειακές ανισότητες, να επιλύσει τον
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«γόρδιο δεσµό» του γεωργικού πακέτου, να αποδείξει εµπράκτως τη στήριξη
στα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ) και να συµβάλει στην
επίλυση προβληµάτων που σχετίζονταν µε την ορθολογική χρήση της ενέργειας σύµφωνα µε την Κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία εκ των πραγµάτων πολύ δύσκολα
θα πετύχαινε τον συγκερασµό των απόψεων µεταξύ των κρατών-µελών, µε δεδοµένο µάλιστα ότι θεωρείτο τότε το «αιρετικό» κράτος-µέλος. Παράλληλα,
στο εσωτερικό µέτωπο, η Ελλάδα κλήθηκε να ξεπεράσει τις αµφιταλαντεύσεις της
σχετικά µε τον πλήρη προσανατολισµό της (ειδική σχέση, ειδικές ρυθµίσεις)
έναντι της ΕΟΚ και να προσαρµοσθεί στο Κοινοτικό κεκτηµένο, η αποδοχή του
οποίου συνεπαγόταν υψηλότερο πολιτικό κόστος σε σχέση µε εκείνο που αντιµετώπισαν άλλες χώρες-µέλη κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών ένταξής τους.
Από την έναρξη άσκησης των καθηκόντων της Ελληνικής Προεδρίας αποδείχθηκε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί συµφωνία στο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της ΕΟΚ, που είχε εξελιχθεί σε πρωτεύον και µείζον ζήτηµα αντίθεσης µεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας, γνωστής στην Ελλάδα ως
«κόντρα» Θάτσερ-Μιτεράν. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης Ελληνικής Προεδρίας σχεδόν κανένα θέµα δεν προωθήθηκε και κανένα πρόβληµα
δεν επιλύθηκε.
Στη Σύνοδο Κορυφής (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο), που πραγµατοποιήθηκε
τον ∆εκέµβριο του 1983 στο Ζάππειο Μέγαρο, η αποτυχία ήταν εµφανής, µε
δεδοµένο ότι µια Προεδρία χαρακτηρίζεται ως επιτυχηµένη πρωτίστως εάν κατορθώσει να οδηγήσει σε σύγκλιση και να συµβιβάσει τις θέσεις των κρατώνµελών, αλλά και να διαχειριστεί σωστά και έγκαιρα τα προβλήµατα και να διεκπεραιώσει τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει. Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ
των ισχυρών της ΕΟΚ αποδείχθηκαν αγεφύρωτες. Σηµειώνεται ότι η Ελληνική
Προεδρία είχε καταρτίσει Σχέδιο Συµπερασµάτων µε αναφορές στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, στην άρση των ανισοτήτων, στην προώθηση νέων πολιτικών και
φυσικά στη µελλοντική χρηµατοδότηση της ΕΟΚ µέσω της αύξησης του καταβαλλόµενου ΦΠΑ στο 2% από το 1986 (όταν στον προϋπολογισµό προβλεπόταν όριο το 1,2%), στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος.
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Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι άλλες χώρες-µέλη της ΕΟΚ δεν θα επέτρεπαν σε µια «µικρή» και «νεοσύλλεκτη» χώρα όπως ήταν η Ελλάδα να επέλυε µακροχρόνια προβλήµατα, οι αληθινές όµως διαστάσεις του θέµατος καθορίσθηκαν από την οµιλία του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής της
Αθήνας. Σύµφωνα µε τον Αν. Παπανδρέου, δεν υπήρχαν µεµονωµένα προβλήµατα προς επίλυση, αλλά ένα, δηλαδή το «ποια Ευρώπη θέλουµε».
Το αποτέλεσµα της Συνόδου Κορυφής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσµα µιας προοδευτικής φθοράς, µιας διάβρωσης, µιας κρίσης θα λέγαµε της
Κοινότητας. Στη Σύνοδο ήρθαν θέµατα προς επίλυση που θα µπορούσαν να είχαν βρει τη λύση τους ακόµη και σε επίπεδο Μονίµων Αντιπροσώπων ή Συµβουλίου Υπουργών, όπως για παράδειγµα το θέµα των λιπαρών ουσιών. Η αποτυχία οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής βούλησης κυρίως των ισχυρών εταίρων
µας, αλλά και σε λάθος εκτίµηση πολλών χωρών ότι τα κοινά προβλήµατα είναι υποδεέστερα των εθνικών, που σχετίζονταν µε το τι κερδίζει και τι χάνει
κάθε εταίρος, ενώ υπήρχαν και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να συνυπολογιστούν, όπως η νοµισµατική πολιτική, το εµπορικό ισοζύγιο κ.λπ.
Ωστόσο, οι ελληνικές προσπάθειες επίλυσης των Κοινοτικών προβληµάτων συνέβαλαν στη συσσώρευση µιας διευρυµένης εµπειρίας για τα θέµατα της
ΕΟΚ, εµπειρία που φάνηκε πολύ χρήσιµη αργότερα, κατά την άσκηση των καθηκόντων της Προεδρίας για δεύτερη φορά το β΄ εξάµηνο του 1988.
Στην πρώτη Ελληνική Προεδρία, αρµόδιος υφυπουργός ήταν ο Γρηγόρης
Βάρφης (αργότερα Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ενώ µε τον έναν ή τον
άλλο τρόπο σηµαντικό ρόλο στην προετοιµασία της Προεδρίας και τη διεξαγωγή
της έπαιξαν οι: Αχιλλέας Μητσός, Μάριος Καµχής, Παναγιώτης Καζάκος.
1.2. Η 2η Ελληνική Προεδρία (β΄ εξάµηνο του 1988)
Αντίθετα µε την πρώτη Προεδρία, η δεύτερη (β΄ εξάµηνο του 1988) χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά ή ιδιαίτερα επιτυχής, όπως αποδείχθηκε και από τα
αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Ρόδου (2-3/12/1988). Σε
σύγκριση µε την πρώτη Προεδρία, η διεθνής κατάσταση ήταν οµαλότερη, η
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Narratives
▪ The story of Minos Zombanakis.
Banking Without Borders
▪ Marika Mitsotaki. Recipes of love
▪ Diplomats & Doormats
▪ Chronicle of a life in shipping

Η Σειρά Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν
(ΜΕΒΛ), του Αρχείου Βοβολίνη, είναι επισκέψιµη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της
Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/Gennadius/

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να συµβάλει στη γνώση σχετικά µε την τρέχουσα
Ελληνική Προεδρία και στην υπενθύµιση των γεγονότων των τεσσάρων προηγούµενων Προεδριών.
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Management – Marketing
▪ Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηµατικότητας
▪ Αυθεντίες του Μάνατζµεντ
▪ Ηθική των Επιχειρήσεων, 2η έκδοση
▪ Ευέλικτη εργασία, 4η έκδοση
▪ Marketing 3.0, 2η έκδοση
▪ Χάος, 2η έκδοση
▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
▪ Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή, 2η έκδοση
▪ Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
▪ E-mail πωλήσεις
▪ Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50
▪ Άσε µε ήσυχη!
▪ Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
▪ Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
▪ Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
▪ Το Εξαιρετικά Αποτελεσµατικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
▪ Το µικρό ΜΒΑ
▪ ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού
▪ Το αλφαβητάρι του διευθυντή
▪ Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
▪ Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
▪ Εγχειρίδιο του Marketing
▪ Επιτυχηµένες Καινοτοµίες

Η Ελλάδα ανέλαβε τα καθήκοντα της Προεδρίας της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και θα τα ασκήσει για ένα εξάµηνο, έως την 30ή Ιουνίου του 2014.
Η τρέχουσα Προεδρία (5η κατά σειρά) ασκείται υπό έκτακτες συνθήκες δεδοµένου ότι η Ε.Ε. αντιµετωπίζει πολλά και δύσκολα προς επίλυση προβλήµατα,
το σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι η ανεργία, ενώ ειδικά η χώρα µας διανύει
το χειρότερο οικονοµικό διάστηµα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, γεγονός
που την αποδυναµώνει διαπραγµατευτικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία δεν µπορεί παρά να είναι διεκπεραιωτική, αλλά πρέπει να είναι και ενωτική ενόψει των ευρωεκλογών, που αναµένεται να χαρακτηρισθούν από την
αποχή και την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών.
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Οικονοµία – Επιχειρήσεις
▪ Η Μάχη των Χαρτών
▪ Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
▪ Τελικά φταίει ο δηµοσιονοµικός πολλαπλασιαστής;
▪ Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
▪ Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
▪ Τα µυστικά των ισολογισµών
▪ Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
▪ Επιχειρήστε… αγροτουριστικά
▪ Made in China
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Ο ∆ιονύσης Σταµπόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950.
Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (νυν Πανεπιστήµιο
Πειραιά) και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Maitrise µε θέµα εργασίας «Οι Πολυεθνικές Εταιρείες στην Ελλάδα» και DEA
–πρώτος κύκλος διδακτορίας– µε διπλωµατική εργασία «Η Οικονοµική Ιστορία της
Ελλάδος 1950-1974»). Και στις δυο εργασίες κρίθηκε µε άριστα.
Το 1986 τιµήθηκε µε το βραβείο της (τότε)
ΕΟΚ Irène Scizier, το 1988 βραβεύθηκε από
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ)
για την εξαιρετική προσφορά του και το 2002
έλαβε το βραβείο της Ένωσης Ευρωπαίων
∆ηµοσιογράφων.
Σε συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών,
έχει γράψει τα βιβλία «Ατζέντα 2000» και η «Η
Συνθήκη του Άµστερνταµ». Επίσης, είναι ο
συγγραφέας των βιβλίων: «Το Ευρώ-το Νέο
Νόµισµα» (εκδ. Λιβάνη), «Η Ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε.» (εκδ. Λιβάνη) και «Οι Ξένες
Επενδύσεις στην Ελλάδα» (εκδ. ΚΕΡΚΥΡΑ Economia Publishing). Πρόσφατα εξέδωσε
τα βιβλία «Αναµνήσεις (τόµος Α΄)» και «Το
∆ΝΤ, ο Γούντυ Άλεν και Εγώ».
Έχει συνεργασθεί σε δηµοσιογραφικό επίπεδο
µε τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµίας, Γεωργίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, ήταν συντάκτης των εφηµερίδων Έθνος και Το Βήµα
και εργάσθηκε στο ΑΠΕ και το Ρόιτερ.

