
 

 

 

 

Ελλάς – Ιρλανδία: Συμμαχία 

 

Η Ιρλανδία είναι η 1η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
εντεταγμένη σε Πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία 
αναλαμβάνει την εξάμηνη  Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών  της 
Ε.Ε.  

Αυτό το 6μηνο, που οι προβολείς θα είναι ,γι'αυτόν τον λόγο, 
στραμμένοι στην μικρή αυτή  χώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να 
εξετάσουμε τι έκανε ακριβώς η Ιρλανδία για να βγει από την 
κρίση. Πράγματι,πιστεύω ότι η Ιρλανδική περίπτωση αποτελεί μοντέλο 
για την έξοδο από την κρίση σε επίπεδο Ευρωζώνης  και ιδιαίτερα για 
την Ελλάδα. 

Η Iρλανδική κρίση είχε αρκετά διαφορετική αφετηρία από την 
Ελληνική: Μια φούσκα στην αγορά ακινήτων οδήγησε τις Iρλανδικές 
τράπεζες σε πτώχευση και την διάσωσή τους από το κράτος, γεγονός 
που εκτίναξε το δημοσιονομικό έλλειμμα σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ στην 
Ελλάδα αντίθετα ήταν ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός που απέβη 
καταστροφικός για τις τράπεζες και την κοινωνία. Η Ιρλανδία πήρε 
αφενός σκληρά μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών και 
αφετέρου μείωσης του κόστους παραγωγής για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. 
Παράλληλα αναδιάρθρωσε πλήρως τον τραπεζικό της τομέα. Δηλαδή 
εφάρμοσε την ίδια πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα. 
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Η Ιρλανδία βγαίνει προοδευτικά από την κρίση κι η  επιστροφή της στις 
αγορές έχει προβλεφθεί για τη φετινή χρονιά που η χώρα πραγματοποιεί 
την έξοδο της από το Μνημόνιο. Χάρις στην σοβαρότητα του πολιτικού 
συστήματος της χώρας που έπαιξε ανοιχτά το χαρτί της συναίνεσης και 
της ειλικρινής προσπάθειας αλλαγής, η χώρα εστιάστηκε στην πλήρη 
εφαρμογή του συνομολογηθεντός Μνημονίου, όχι μόνο στις περικοπές 
,αλλά και στις λεγόμενες "διαρθρωτικές αλλαγές"  όπου αποτίναξαν την 
οικονομία από τις χρόνιες στρεβλώσεις και τα προνόμια των 
συντεχνιών, ενίσχυσαν τον  ανταγωνισμό στο εσωτερικό και αύξησαν 
σημαντικά  τις εξαγωγές. Αυτό είχε  σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την 
επιτυχία των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, αλλά και την αποδοχή από 
τους πολίτες του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, παρά τις 
θυσίες στις οποίες υπεβλήθη κατά την πολυετή ύφεση που έπληξε την 
 Ιρλανδική οικονομία. 

Παράλληλα η κρίση κι η διαχείριση της οδήγησαν σε ανακατάταξη των 
πολιτικών δυνάμεων της χώρας , ενώ μόνο ένα κόμμα (20% των 
πολιτών) εναντιώνεται στην πολιτική που εφαρμόστηκε.                  

Στην Ελλάδα το τοπίο χαρακτηρίστηκε από έλλειψη πολιτικής 
συναίνεσης και μερική μόνο εφαρμογή του Μνημονίου κατά τα 2 πρώτα 
χρόνια, η οποία επικεντρώθηκε  στις οριζόντιες περικοπές, 
παραμελώντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις  που φέρνουν την 
πραγματική αλλαγή στην οικονομία και συνεπάγονται μικρότερη ανάγκη 
λήψης διαρκώς νέων μέτρων λιτότητας .  

Τους τελευταίους βέβαια μήνες το σκηνικό έχει αλλάξει πλήρως και η 
Ελλάδα, μετά από μια μεγάλη ανακατάταξη στο πολιτικό της σκηνικό 
που έφερε στην εξουσία για πρώτη φορά μια πολυκομματική κυβέρνηση 
συνεργασίας ευρέος φάσματος, προχωράει με σοβαρότητα και 
αξιοπιστία στην εφαρμογή των συμφωνιών που συνήψε με τους 
Ευρωπαίους εταίρους της οι οποίοι την στηρίζουν οικονομικά και 
πολιτικά. Αυτό έχει σαν επακόλουθο όχι μόνο την σταθεροποίηση της 
θέσης της εντός της Ευρωζώνης ,αλλά και το  οτι ,για πρώτη φόρα από 
την αρχή της κρίσης ,η προοπτική εξόδου από αυτήν είναι ορατή με 
χρονικό ορίζοντα το τέλος του χρόνου. 

Παρά τις διαφορές που έχουν η Ιρλανδική και η Ελληνική κρίση, η 
Ιρλανδική και η Ελληνική Οικονομία και κοινωνία καθώς και το 
Ιρλανδικό και το Ελληνικό πολιτικό σύστημα, είναι καλό να 
μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο  το πολιτικο-μιντιακό σύστημα της 
Ιρλανδίας διαπαιδαγώγησε την κοινή  γνώμη , εξήγησε  τα αίτια της 
κρίσης και τα μέσα εξόδου από αυτήν, και κυρίως κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια επιτυχίας των μέτρων, αποφεύγοντας την 
δαιμονοποίηση του Μνημονίου κι εκείνων που εκλήθησαν  να 
βοηθήσουν, όπως έγινε στην Ελλάδα.  

Η Ιρλανδία δεν είναι μόνη σ' αυτή την επιτυχημένη πορεία. Κι η 
Πορτογαλία αναδύεται προοδευτικά από την κρίση και είναι η δεύτερη 
χώρα που βρίσκεται σε τροχιά εξόδου από το Μνημόνιο και επιστροφής 
στις αγορές. 

 Σε ένα χρόνο, την 1η Ιανουαρίου 2014, όταν  η Ελλάδα αναλαμβάνει 
την Προεδρία της Ε.Ε.,μπορεί, αν εν τω μεταξύ έχει κάνει τα σωστά 
βήματα, να βρίσκεται στην ίδια πορεία ανάκαμψης με αυτήν της 



"αδελφής"  Ιρλανδίας. Έτσι η ανάληψη από την χώρα μας της 
Ευρωπαϊκής προεδρίας το 2014 μπορεί να συμπέσει αφενός με την 
οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, αφετέρου με την επιτυχή 
επιστροφή της στον πυρήνα της ΕΕ . Η Ελλάδα  θα έχει πράγματι την 
σημαντική   αποστολή να ηγηθεί της ΕΕ σε ένα κρίσιμο εξάμηνο, 
καθοδόν προς τις Ευρωεκλογές του Μάιου 2014 που θα αναδείξουν μια 
νέα Ευρωβουλή ,ενώ παράλληλα θα επανασχεδιάζεται  το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα  προς ένα μοντέλο πιο ομοσπονδιακό , πιο " δεμένο", πιο 
αλληλέγγυο. 

 

 Άρθρο του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα κ. Πάνου Καρβούνη. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
"Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" 10/2/2013, σελ.23. 
Δημοσιεύθηκε στο linkhttp://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=342612  
Εμπεριέχεται στο φύλλο της  Κ.Ε. 
http://enet.s3.amazonaws.com/2013/KE_10022013/index.html 
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