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"Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους

κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ

και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου"

Μαρία Κεμαλμά
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ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή ΑΕΠ είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και

αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα

λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άϋλων) που

παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού

παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

2. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ή Α.Ε.Π είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι

κάτοικοι μιας χώρας ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία το αποκτούν. Με άλλα

λόγια, είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άϋλων) που

αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που

απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.

3. Δημόσιο χρέος είναι το σύνολο των οφειλών σε χρηματικές μονάδες του

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υπό την έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας

συμπεριλαμβάνονται όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης ενός

κράτους: κυβέρνηση, νομαρχία, δήμος κλπ.. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται από έτος

σε έτος κατά το ποσό που ο ετήσιος κρατικός

προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα, ή αντιστρόφως μειώνεται κατά το ποσό

που παρουσιάζει πλεόνασμα. Το δημόσιο έλλειμμα είναι το ποσό κατά το οποίο τα

έξοδα της κυβέρνησης υπερβαίνουν τα έσοδα κατά τη διάρκεια ενός έτους.

4. Γίνεται διάκριση σε έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης και έλλειμμα γενικής

κυβέρνησης, ανάλογα ποιοι ακριβώς τομείς του δημοσίου περιλαμβάνονται. Ο

τομέας της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει τους υποτομείς: κεντρική διοίκηση,

τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρουμένων των

εμπορικών πράξεων, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων

Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Η εξαίρεση των εμπορικών πράξεων

σημαίνει ότι ο τομέας της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει μόνο τα θεσμικά

όργανα, τα οποία ως κύριο καθήκον έχουν την παραγωγή μη εμπορικών

υπηρεσιών. Επίσης γίνεται η διάκριση σε πρωτογενές έλλειμμα και συνολικό

έλλειμμα. Το πρωτογενές δεν περιλαμβάνει τους τόκους για την εξυπηρέτηση

του χρέους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τριάντα ένα χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

τη συμμετοχή της στις διεργασίες και στην εξελικτική της πορεία και δέκα χρόνια μετά

την κυκλοφορία του ευρώ, η παγκόσμια οικονομία βιώνει τη μεγαλύτερη

χρηματοπιστωτική κρίση στην ιστορία της μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

Τα ευρωομόλογα αποτελούν σήμερα αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ των

φορέων χάραξης πολιτικής στην περιοχή της ευρωζώνης, όταν προσπαθούν να βρουν

μια σωστή έξοδο στην παρούσα ευρώ κρίσης χρέους, ακόμη και αν είναι σαφές ότι

έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από μειονεκτήματα. Υπάρχει ευρεία συμφωνία

σχετικά με το γεγονός ότι, σε μεσοπρόθεσμη βάση, τα ευρωομόλογα θα είναι το βασικό

στοιχείο για την επιτυχία της ζώνης του ευρώ και του ευρώ. Όμως, σε σύντομο χρονικό

διάστημα, μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν μέχρι τα κράτη μέλη με την

υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση να αισθανθούν άνετα με ένα νέο και

αυστηρότερο δημοσιονομικό πλαίσιο της ζώνης του ευρώ που αποτρέπει τον ηθικό

κίνδυνο από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ευρωζώνης ή ένα σωστό σχεδιασμό των

ευρωομολόγων που επίσης θα αποφεύγει τον ηθικό κίνδυνο. Η παρούσα ευρώ κρίση

χρέους είναι κυρίως το αποτέλεσμα μιας φτωχής και κακοσχεδιασμένης

δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ το οποίο είχε επικριθεί, από την

αρχή, από μια μεγάλη μερίδα ακαδημαϊκών που είχε δει τους πιθανούς κινδύνους της

ύπαρξης μιας νομισματικής ένωσης χωρίς ακόμη να υπάρχει δημοσιονομική ένωση. Οι

κίνδυνοι αυτοί έχουν τον τελευταίο καιρό γίνει εμφανείς για τις χρηματοπιστωτικές

αγορές, οι οποίες έχουν χάσει εμπιστοσύνη στο μέλλον της ζώνης του ευρώ και

εμφανίζουν ακόμη αμφιβολίες για την επιβίωση του ευρώ, όπως έχει σχεδιαστεί

σήμερα.

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η

Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα και τις πιθανές λύσεις αυτής. Η

κρίση ξεκίνησε από την Αμερική και σύντομα επεκτάθηκε και στην Ευρώπη. Αν και

στην αρχή η κρίση ήταν κυρίως στις τράπεζες, έπειτα χτύπησε και τα κράτη με υψηλό

ποσοστό χρέους.

Πριν την εισαγωγή δίνονται μερικοί ορισμοί οι οποίοι αναφέρονται συχνά μέσα

στην εργασία. Δίνονται οι ορισμοί του ΑΕΠ, Α.Ε.Π, για το Δημόσιο χρέος και γίνεται η

διάκριση μεταξύ του ελλείμματος κεντρικής κυβέρνησης και του ελλείμματος γενικής

κυβέρνησης,
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Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις

σημαντικότερες συνθήκες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επηρέασαν την

Ευρωπαϊκή και Ελληνική οικονομική πραγματικότητα καθώς επίσης και μία αναδρομή

στο θεσμό της Νομισματικής Ένωσης, του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και του

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση

που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στις χώρες που «χτύπησε»

περισσότερο. Την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Γίνεται εκτενής αναφορά στην φύση των προβλημάτων για κάθε χώρα ξεχωριστά, με

μεγαλύτερη σημασία στην Ελλάδα, λόγω και του μεγέθους του προβλήματος.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ευρωομόλογο. Αναλύουμε την πιθανή

μορφή του, αλλά και τι απαιτήσεις υπάρχουν ώστε να εκδοθεί. Επίσης διατυπώνονται

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μίας τέτοιας κίνησης.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, τη μορφή του

και το στόχο της δημιουργίας του. Έπειτα αναλύουμε τα προβλήματα που προκύπτουν

κατά την εφαρμογή του και στην εφαρμογή νέων μέτρων κατά την αναθεώρηση του.

Στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκονται τα προσωπικά μου συμπεράσματα που

προέκυψαν από την μελέτη της βιβλιογραφίας.

Τέλος στο παράρτημα βρίσκεται το πλήρες κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου στα

ελληνικά, όπως το υπέγραψαν οι ευρωπαίοι ηγέτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΧΑΛΥΒΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ιστορική αναδρομή

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου υπήρξε έντονη ανάγκη των κρατών

της Γηραιάς Ηπείρου να ξεφύγουν από εθνικιστικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις και

αντιπαλότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα τόσο οικονομικές καταστροφές όσο και

ανθρώπινες απώλειες. Ο Βρετανός πολιτικός Winston Churchill, ήταν ο πρώτος που

οραματίστηκε μια Ενωμένη Ευρώπη  και στις 19 Σεπτεμβρίου 1946 πρότεινε σε ομιλία

του στη Ζυρίχη «να αναδημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή οικογένεια και να της

εξασφαλίσουμε μια δομή μέσα στην οποία να μπορεί να ζήσει με ειρήνη, ασφάλεια και

ελευθερία ... ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης»1.

Το 1950, ο Γάλλος υπουργός Robert Schuman, ξεπερνώντας το όραμα του

Churchill, υποβάλλει πρόταση συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Δυτικής Γερμανίας με

σκοπό την κοινή διαχείριση σε άνθρακα και χάλυβα των δύο χωρών. Η πρόταση αυτή,

γνωστή ως διακήρυξη του Robert Schuman, οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η οποία υπογράφηκε από 6 χώρες – Γαλλία,

Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Η ΕΚΑΧ οδήγησε στην ένωση

των Ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και είχε ως στόχο την

διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των κρατών.

Το 1951 υπογράφηκε η Συνθήκη του Παρισιού, η οποία αποτελεί το θεμέλιο

λίθο της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία δημιουργούνται η Ευρωπαϊκή

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), με την οποία καθιερώνεται για πρώτη φορά στην

ιστορία της Ένωσης η τελωνειακή ένωση καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ατομικής Ενέργειας (EURATOM), για θέματα πυρηνικής ενέργειας.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 επιχειρείται από τα έξι κράτη η ίδρυση οικονομικής

και νομισματικής ένωσης εμπνευσμένη από την έκθεση Werner. Λόγοι όπως η

1 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/1/index.tkl?all=1&pos=3
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κατάρρευση του διεθνούς νομισματικού συστήματος και η μη ολοκλήρωση του σταδίου

της κοινής αγοράς οδηγούν σε αποτυχία του επιχειρήματος.2

Το 1973 εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιρλανδία, το Ηνωμένο

Βασίλειο και η Δανία, ενώ τέσσερα χρόνια, το 1981, εντάσσεται και η Ελλάδα.

Ακολούθησαν η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1986, ενώ το 1995 έγινε η ένταξη της

Φιλανδίας και της Σουηδίας. Το 2004 έγινε η μεγαλύτερη ένταξη χωρών στην

Ευρωπαϊκή Ένωση με την προσχώρηση της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της

Μάλτας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Τσεχίας και

της Ουγγαρίας. Τέλος, το 2007 προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρουμανία και

η Βουλγαρία.

Τον Ιούνιο του 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την σταδιακή

υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και δημιούργησε μία επιτροπή

από εμπειρογνώμονες με πρόεδρο τον Jacques Delors3, ο οποίος διατελούσε πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτροπή κατέληξε στη γνωστή έκθεση Delors, η οποία

πρότεινε τη μετάβαση στην ΟΝΕ σε τρία στάδια. 4

Το 1991 υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία προβλέπει την

σταδιακή ίδρυση μίας ενιαίας νομισματικής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών που

θα βασίζεται σε ένα ενιαίο νόμισμα το οποίο θα διαχειρίζεται μία ενιαία και ανεξάρτητη

κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Με τη συνθήκη του

Μάαστριχτ διαμορφώνονται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της

ΕΕ σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η άμυνα και οι εσωτερικές υποθέσεις. Η συνθήκη του

Μάαστριχτ τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993 και επικυρώθηκε  από τα 12 μέχρι

τότε κράτη μέλη της ΕΕ.5

Το 2002 εισάγεται το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ. Τα 17 από τα 27 μέλη

της ΕΕ έχουν ως επίσημο νόμισμα το ευρώ και επομένως συμμετέχουν στο Τρίτο

στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία

επέλεξαν να μην συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και να μην προσχωρήσουν

2 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/2/?all=1
3 Jacques Delors: πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1985 μέχρι το 1995, Οικονομολόγος και

πρωτεργάτης του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εργάστηκε στην Τράπεζα της Γαλλίας, ως

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ως Ευρωβουλευτής και ως Υπουργός Οικονομικών στην

κυβέρνηση του Μιτεραν
4 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/2/3/index.tkl?term=delors&s=1&e=20&pos=3
5 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/2/3/index.tkl?term=delors&s=1&e=20&pos=3

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/1/index.tkl
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/2/
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/2/3/index.tkl
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στη ζώνη του ευρώ, μετά από εξαίρεση που παραχωρήθηκε μόνο σε αυτές τις χώρες

έπειτα από την προσάρτηση πρωτοκόλλων στην συνθήκη για την ίδρυση της

Ευρωπαϊκή Κοινότητας (ΕΚ). Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

θεωρούνται χώρες με «παρέκκλιση»6, δηλαδή δεν πληρούν ακόμη τις προϋποθέσεις για

την υιοθέτηση του ευρώ.

Συνθήκη του Μάαστριχτ

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και

αποτελείται από δύο Συνθήκες:  τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και την

Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ,

λοιπόν, δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελείται από τρείς πυλώνες. Ο

πρώτος πυλώνας είναι εκείνος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ακολουθεί ο πυλώνας της

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και ο τρίτος πυλώνας είναι

εκείνος της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). 7

Ο πρώτος πυλώνας αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

(EURATOM). Ο πυλώνας αυτός αφορά τους τομείς εκείνους στους οποίους οι

διάφορες διαδικασίες καθοδηγούνται από κοινού από τα κράτη μέλη μέσω κοινοτικών

οργάνων.

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική της ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

καθιερώνεται στον δεύτερο πυλώνα της Συνθήκης του Μάαστριχτ και δίνει τη

δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν από κοινού δράσεις στον τομέα της

εξωτερικής πολιτικής.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη συνεργασία των κρατών μελών στο χώρο της

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναλαμβάνουν

από κοινού τη λήψη αποφάσεων και δράσεων προκειμένου να παρέχουν στους πολίτες

τους ένα υψηλό επίπεδο προστασίας σε ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και

ασφάλειας.

6 http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_006.el.html
7 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική, σελ30

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/7/2/3/index.tkl
http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_006.el.html
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Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ολοκληρώθηκαν οι Κυβερνητικές Διασκέψεις

για την οικονομική και νομισματική ένωση, οι οποίες είχαν αρχίσει το Δεκέμβριο του

1990 στη Ρώμη. Στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι η δημιουργία μιας ενιαίας

Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η οποία θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση

ενός κοινού νομίσματος, που θα γίνει σε τρία διαδοχικά στάδια.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ όρισε τα τέσσερα8 κριτήρια σύγκλισης, η τήρηση των

οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ

και στην υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, του ευρώ, για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Τα κριτήρια αυτά είναι:

1. Σταθερότητα των τιμών: το ποσοστό του πληθωρισμού πρέπει να προσεγγίζει το

ποσοστό των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη

σταθερότητας τιμών.

2. Δημοσιονομική κατάσταση: τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με βάση το

ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ

και το συνολικό δημόσιο χρέος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ.

3. Συναλλαγματική ισοτιμία: τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος επί δύο

τουλάχιστον έτη.

4. Μακροπρόθεσμα επιτόκια: σταθερή σύγκλιση αντανακλώμενη στα επίπεδα των

μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Τα κριτήρια σύγκλισης τέθηκαν με στόχο να επιτευχθεί η ομαλή ενοποίηση και

σύγκληση των κρατών μελών. Πριν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν υπήρχαν οι

απαραίτητες συνθήκες μιας εσωτερικής αγοράς. Οι συναλλαγματικές μεταβολές των

τιμών έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών και των

επενδύσεων. Η υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος δημιουργεί ένα σταθερό

μακροοικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, το οποίο «ευνοεί την ανάπτυξη

ανταλλαγών, βελτιώνει την κατανομή των πόρων, ενθαρρύνει την αποταμίευση και την

επένδυση και επομένως, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη».9

8 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l25014_el.htm
9βλ. Νίκος Μούσης, σελ125-126

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l25014_el.htm
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Οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ)

Η οικονομική νομισματική ένωση (ΟΝΕ) είναι ένα «προηγμένο στάδιο

πολυεθνικής ολοκλήρωσης»10, το οποίο προϋποθέτει μια κοινή νομισματική πολιτική

των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς επίσης και στενά συντονισμένες οικονομικές

πολιτικές μεταξύ τω κρατών μελών. Η θεμελίωση της ΟΝΕ έπρεπε να γίνει πάνω σε μία

κοινή αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ήταν απαραίτητη και η ίδια προκειμένου

να επιτευχθεί η καλή λειτουργία της κοινής αγοράς, καθώς οι μεταβολές των ισοτιμιών

των νομισμάτων των κρατών μελών της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση τόσο

των μεταξύ τους συναλλαγών όσο και την αλληλοδιείσδυση των αγορών κεφαλαίων. Ο

κύριος στόχος της δημιουργίας της ΟΝΕ ήταν η ενοποίηση των οικονομικών πολιτικών

των κρατών μελών σε μια κοινή βάση, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τον πλήρη

συντονιστικό έλεγχο και να οδηγηθούν σε μια αποτελεσματική κοινή αγορά από την

οποία θα αποκομίσουν οικονομικά οφέλη.

Παρόλο που η δημιουργία της ΟΝΕ θεωρείται μία ενιαία διαδικασία είναι

χωρισμένη σε τρία στάδια.

Πρώτο Στάδιο

Το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε στις 1 Ιουλίου 1990 με την εφαρμογή της

οδηγίας για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Έτσι, τα κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν

όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξαλειφτούν όλοι οι τυχόν περιορισμοί  που

υπήρχαν στις διακινήσεις κεφαλαίων μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που

κατοικούν στα κράτη μέλη, αλλά και απαγόρευσαν όλους τους περιορισμούς στις

κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και στις πληρωμές μεταξύ κρατών

μελών και τρίτων χωρών. Δύο ήταν οι κύριοι στόχοι του πρώτου σταδίου της

δημιουργίας της ΟΝΕ: η επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλησης μεταξύ των οικονομικών

πολιτικών των κρατών της ΕΕ και η στενότερη συνεργασία των κεντρικών τραπεζών

μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού συστήματος.11

10 βλ. Νίκος Μούσης, σελ123
11 Ίδιο, σελ129
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Δεύτερο Στάδιο

Το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε στις 1 Ιανουαρίου 1994 και διήρκησε έως

τις 31 Δεκεμβρίου 1998. Στη διάρκεια αυτού του σταδίου ανεξαρτητοποιούνται οι

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και επιβάλλεται στα κράτη μέλη η αποφυγή των

υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων προκειμένου η οικονομική νομισματική

ένωση που θα δημιουργηθεί να περιλαμβάνει κράτη με υγιή δημοσιονομική διαχείριση.

Επίσης, απαγορεύεται στις κεντρικές τράπεζες να χρηματοδοτούν τα δημόσια

ελλείμματα, αλλά και η προνομιακή πρόσβαση των δημόσιων αρχών στα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.12

Το δεύτερο  στάδιο της δημιουργίας της ΟΝΕ χαρακτηρίζεται από τη ίδρυση του

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ), το οποίο θεωρείται πρόδρομος της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και μετά από τη διάλυση της Επιτροπής των

Διοικητών. Το ΕΝΙ δεν μπορούσε να παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος και δεν είχε

δικαίωμα άσκησης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτή

εξακολουθούσε να ασκείται από τις εθνικές αρχές.13

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι κύριες

αρμοδιότητες που ανέλαβε το ΕΝΙ14 ήταν οι ακόλουθες:

 Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των κρατών

μελών

 Ο συντονισμός των νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών

 Η προετοιμασία για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών

Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

 Η προετοιμασία για την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής

 Η προετοιμασία όλων των διαδικασιών για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο και τη

δημιουργία ενιαίου νομίσματος.

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης αποφάσισε να

ονομάσει «ευρώ» το ενιαίο νόμισμα το οποίο θα έμπαινε σε ισχύ με την έναρξη του

Τρίτου σταδίου. Με βάση τις προτάσεις που εκπονήθηκαν από το ΕΝΙ, ανακοινώθηκε

12 βλ. Νίκος Μούσης, σελ129
13 http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html
14 http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html

http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html
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ένα χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση στο ευρώ και ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 1999 η

ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου. Τον Ιούνιο του 1997 εγκρίθηκε από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ15 το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το

οποίο είχε ως κύριο σκοπό την διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στο τρίτο

στάδιο της ΟΝΕ.

Τρίτο Στάδιο

Το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999 και χαρακτηρίζεται

από την σταδιακή εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, τον καθορισμό των

συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών και την υλοποίηση

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μιας κοινής νομισματικής πολιτικής. Για τη

μετάβαση στο τρίτο στάδιο απαιτείται η επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερής σύγκλισης

βάσει των τεσσάρων κριτηρίων σύγκλισης που καθορίζονται από τη Συνθήκη του

Μάαστριχτ.16

Μόνο ένδεκα κράτη πληρούσαν τα τέσσερα κριτήρια σύγκλησης και μπορούσαν

να προχωρήσουν στην υιοθέτηση του κοινού νομίσματος στις 1 Ιανουαρίου 1999: η

Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το

Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Φιλανδία. Τον Ιούλιο του 2000

υιοθέτησε το ευρώ και η Ελλάδα μετά από απόφαση του Συμβουλίου ότι πληρούσε

πλέον όλα τα απαραίτητα κριτήρια σύγκλισης.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, το ΕΝΙ διαδέχεται η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών

της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια

σύγκλισης και δεν συμμετέχουν ακόμη στη ΟΝΕ)  απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το οποίο αναλαμβάνει την άσκηση της κοινής

νομισματικής πολιτικής.

15 βλ. Νίκος Μούσης, σελ133
16

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_aspe

cts/l25007_el.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_aspe
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Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει

ως κύρια αρμοδιότητα τη διαχείριση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Οι

κύριες λειτουργίες του είναι να ενισχύει τη νομισματική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο,

να διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα, να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο, να

προωθεί υψηλά ποσοστά απασχόλησης και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και να

επιτύχει μείωση της φτώχειας παγκοσμίως.17

Το ΔΝΤ ιδρύθηκε το 1944 στο Bretton Woods του New Hampshire, στις

Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας

έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επανάληψης της «Μεγάλης Ύφεσης» που συνέβη τη

δεκαετία του 1930. Σήμερα αριθμεί 186 μέλη. Κάθε κράτος μέλος του ΔΝΤ

εκπροσωπείται στο «Συμβούλιο των Διοικητών» από έναν Διοικητή και έναν

αναπληρωματικό. Το Συμβούλιο των Διοικητών συνέρχεται μία φορά το χρόνο.

Μία από τις κύριες λειτουργίες του ΔΝΤ είναι η παροχή δανείων προς τα κράτη

μέλη του προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να διορθώσουν προβλήματα που έχουν

σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών. Το ΔΝΤ σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές των

χωρών μελών που χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα πολιτικής, η

αποτελεσματική υλοποίηση του οποίου καθορίζει τη συνέχιση της χρηματοοικονομικής

βοήθειας από το ΔΝΤ.   Η πληγείσα χώρα έχει ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο

θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαρθρωτική της πολιτική και να προχωρήσει σε

μεταρρυθμίσεις που θα έχουν ως στόχο την επαναφορά των απαραίτητων συνθηκών για

ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνικές επενδύσεις. Οι διαρθρωτικές αυτές πολιτικές

διαφέρουν από χώρα σε χώρα και εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν.18

Όταν η εμπλεκόμενη χώρα απευθυνθεί για οικονομική βοήθεια στο ΔΝΤ, το

ΔΝΤ την συμβουλεύει σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει για να

κατακτήσει την οικονομική της σταθερότητα. Ένα κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων

μεταβαίνει στην πληγείσα χώρα προκειμένου να διερευνήσει τους τομείς της

οικονομίας και να εξακριβώσει μέσα από συζητήσεις με τους κατάλληλους φορείς το

πολιτικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί και το ύψος της χρηματοδότησης που

έχει ανάγκη η χώρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το πρόγραμμα αυτό

17 http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/glanceg.htm

18 http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/conditiog.htm

http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/glanceg.htm
http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/conditiog.htm
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περιλαμβάνει μέτρα όπως η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων αλλά και εφαρμογή

σκληρών και επώδυνων για τους πολίτες μέτρων λιτότητας. Η έγκριση του

προγράμματος οικονομικής στήριξης και η εκταμίευση του δανείου προς την πληγείσα

χώρα γίνεται κατόπιν συμφωνίας ως προς την πολιτική που προτείνεται να εφαρμοστεί

και την κατάθεση εισήγησης στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ. Το πρόγραμμα

οικονομικής που συμφωνείται μεταξύ της εμπλεκόμενης χώρα και του ΔΝΤ είναι

δεσμευτικό για τη χρηματοδότηση της χώρας, προκειμένου να εξασφαλισθεί με τον

τρόπο αυτό η επιστροφή των κεφαλαίων στο ΔΝΤ.19

19 http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/crislendg.htm

http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/crislendg.htm


19

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability

Facility – EFSF) ιδρύθηκε από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης μετά από τις αποφάσεις

που ελήφθησαν στις 9 Μαΐου 2010, στα πλαίσια του Συμβουλίου ΕCOFIN (Economic

and Financial Affairs Council - Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών

Θεμάτων). Η έδρα του EFSF είναι στην πόλη του Λουξεμβούργου. Ο σκοπός του EFSF

είναι η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή

οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη της ευρωζώνης στο πλαίσιο ενός προγράμματος

μακροοικονομικής προσαρμογής.20

Για να εκπληρώσει το στόχο του, το EFSF εκδίδει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα

στην αγορά κεφαλαίων. Τα έσοδα από την έκδοση ομολόγων διατίθενται στη συνέχεια

με τη μορφή δανείων σε χώρες της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν οικονομικά

προβλήματα με στα πλαίσιο ενός προγράμματος. Το EFSF μπορεί επίσης να

παρεμβαίνει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ομολόγων, να ενεργεί βάσει ενός

προγράμματος πρόληψης και να χρηματοδοτεί ανακεφαλαιοποιήσεις

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις χωρών που δεν

ακλουθούν κάποιο πρόγραμμα πρόληψης.

Το EFSF δημιουργήθηκε ως ένας προσωρινός μηχανισμός διάσωσης. Τον

Οκτώβριο του 2010 αποφασίστηκε η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διάσωσής

του, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM – European Stability

Mechanism). Ο ΕΜSτέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012. Τα δύο θεσμικά όργανα θα

λειτουργούν παράλληλα μέχρι τα μέσα του 2013. Στη συνέχεια το EFSF δεν θα συνάψει

άλλα προγράμματα, αλλά θα συνεχίσει μόνο με τα εν εξελίξει προγράμματα για την

Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την

ανακεφαλαιοποίηση του ισπανικού τραπεζικού τομέα θα πρέπει να μεταφερθεί από το

EFSF στο ESM. Ο ESΜ θα παραμείνει στη συνέχεια ως ο μοναδικός και μόνιμος

μηχανισμός για την αντιμετώπιση των νέων αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση από

τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.21

20 http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
21 http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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Το EFSF θα πάψει να υπάρχει όταν όλα τα εκκρεμή δάνεια στο πλαίσιο

προγραμμάτων βοήθειας του EFSF έχουν επιστραφεί και όλα τα χρηματοδοτικά μέσα

εκδοθέντα από το EFSF και οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στους εγγυητές έχουν

εξοφληθεί στο ακέραιο.

Η ίδρυση του ESM δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αυτόνομη απάντηση στην

κρίση χρέους, αλλά μάλλον ως συμπλήρωμα σε μια σειρά μέτρων που λαμβάνονται σε

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι προσπάθειες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη της

ΕΕ σε σχέση με τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε

συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας

και Ανάπτυξης, η Συνθήκη για τη σταθερότητα, συντονισμού και διακυβέρνησης στην

ΟΝΕ, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο22, το Ευρώ Πλέον Σύμφωνο και το νέο ευρωπαϊκό

σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι όλα κρίσιμα για την αντιμετώπιση των

βαθύτερων αιτίων της κρίσης και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την οικονομική

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Αν, ωστόσο, ένα κράτος μέλος της ευρωζώνης απαιτεί οικονομική βοήθεια, ο

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα έχει την ικανότητα και τους πόρους για να

εφαρμόσει ένα μέσο δανεισμού που θα σταθεροποιήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της

χώρας.23

22http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_el.htm
«Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι μια εξαμηνιαία περίοδος κάθε χρόνο κατά την οποία συντονίζονται
αποτελεσματικά οι δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών,
έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΕ σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης
των εθνικών προϋπολογισμών και λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.»
23 http://www.esm.europa.eu/about/index.htm

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_el.htm
http://www.esm.europa.eu/about/index.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους

Από τα τέλη του 2009, ο φόβος μιας κρίσης δημόσιου χρέους αναπτύχθηκε

μεταξύ των επενδυτών ως αποτέλεσμα της αύξησης του δημόσιου χρέους. Αιτίες της

κρίσης ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα. Σε πολλές χώρες, τα χρέη του ιδιωτικού τομέα

που προκύπτουν από την φούσκα των ακινήτων μεταφέρθηκαν στο δημόσιο χρέος, ως

αποτέλεσμα των διασώσεων του τραπεζικού συστήματος. Η δομή της ζώνης του ευρώ

ως νομισματική ένωση (δηλαδή, ένα νόμισμα) χωρίς δημοσιονομική ένωση (π.χ.,

διάφορες φορολογίες και κανόνες για τις δημόσιες συντάξεις) συνέβαλαν στην κρίση

και έβλαψαν την ικανότητα των ευρωπαίων ηγετών να ανταποκριθούν.

Σχ. 1. Μακροπρόθεσμα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των χωρών της Ευρωζώνης

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)24

Οι ανησυχίες εντάθηκαν στις αρχές του 2010 με αποτέλεσμα οι υπουργοί

Οικονομικών της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2010 να εγκρίνουν ένα πακέτο διάσωσης

24 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long-
term_interest_rates_of_eurozone_countries_since_1993.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Long-
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ύψους 750€ δισεκατομμύρια που αποσκοπούσε στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής

σταθερότητας σε όλη την Ευρώπη, με αυτό το πακέτο έγινε η δημιουργία του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Τον Οκτώβριο του

2011 και τον Φεβρουάριο του 2012, οι ηγέτες της ευρωζώνης συμφώνησαν σε

περισσότερα μέτρα για να αποτραπεί η κατάρρευση των οικονομιών των κρατών

μελών, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας σύμφωνα με την οποία οι ιδιώτες θα

δεχθούν 53,5% διαγραφή του χρέους που κατέχουν.25

Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη μέλη της

ΕΕ υπήρξε σταδιακή εφαρμογή των μέτρων λιτότητας. Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν

για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, που αποτελείται από πολιτικές

μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της δημοσιονομικής αντοχής και της

ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη δημοσιονομική συνοχή, συμπεριλαμβανομένης της

δέσμευσης της κάθε χώρας που συμμετέχει να εισαγάγει μια ισορροπημένη

τροποποίηση του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου / σύνταγμά τους.

Κάθε μία από τις χώρες της ευρωζώνης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διάσωσης

(Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα

για τη δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς και για την αποκατάσταση της

ανταγωνιστικότητας μέσω της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την

εσωτερική υποτίμηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει γίνει μέρος του

προγράμματος, με τη μείωση των επιτοκίων και την παροχή φτηνών δανείων άνω του

ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για να διατηρήσει τις ροές χρήματος μεταξύ των

ευρωπαϊκών τραπεζών. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, η ΕΚΤ ηρέμησε τις

χρηματοπιστωτικές αγορές ανακοινώνοντας την πλήρη υποστήριξη σε όλες τις χώρες

της ευρωζώνης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διάσωσης  του EFSF. Την

ικανοποίηση τους για την απόφαση της ΕΚΤ εξέφρασαν τόσο η Κριστίν Λαγκάρντ –

γενική διευθύντρια του ΔΝΤ-, η οποία υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της δράσης της

ΕΚΤ προς την ενίσχυση της σταθερότητας στην ζώνη του ευρώ όσο και ο Ζοζέ

Μανουέλ Μπαρόζο – πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ο οποίος δήλωσε ότι «η

ΕΚΤ ενεργεί πλήρως στο πλαίσιο της εντολής της και με πλήρη ανεξαρτησία».26

Πολλοί οικονομολόγοι επέκριναν την έκταση των μέτρων λιτότητας για

αρνητικές επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη. Τον Οκτώβριο του 2012 και το

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) βρήκε ότι οι φορολογικές αυξήσεις και περικοπές

δαπανών έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ό, τι αναμενόταν. Ήδη αρκετές ευρωπαϊκές

25 http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/0e025d0d-8b52-4417-9689-d6fc87ab921d
26http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=473601

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/0e025d0d-8b52-4417-9689-d6fc87ab921d
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χώρες έχουν απευθύνει έκκληση για μια νέα στρατηγική ανάπτυξης που βασίζεται σε

πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις, το οποίο χρηματοδοτείται από την ανάπτυξη φιλικών

φόρων σε ακίνητα, γη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τον Ιούνιο του 2012, οι

ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να αυξήσουν τα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής και να αυξηθούν τα δάνεια προς τον

ιδιωτικό τομέα. Λίγους μήνες αργότερα 11 από 17 χώρες της ευρωζώνης συμφώνησαν

να εισαγάγουν έναν νέο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα

συλλέγεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.27

Ενώ το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί σημαντικά σε λίγες μόνο χώρες της

ευρωζώνης, έχει γίνει αντιληπτό το πρόβλημα για την περιοχή στο σύνολό της. Ωστόσο,

από τα μέσα Νοεμβρίου 2011, το ευρώ διαπραγματεύεται ακόμη υψηλότερα έναντι των

άλλων νομισμάτων. Οι χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Ελλάδα, η

Ιρλανδία και η Πορτογαλία, που από κοινού αντιπροσωπεύουν το 6% του ακαθάριστου

εγχώριου προϊόντος της ευρωζώνης (ΑΕΠ).

Σχ. 2 Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας (αριστερά)

Σχ. 3 Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωζώνης (δεξιά)28

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η Ελλάδα έχει δημόσιο χρέος

142,8% του ΑΕΠ της, η Γερμανία 83,2% του ΑΕΠ της, η Ιταλία 119% του ΑΕΠ της και

27 ΄Βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση, «Κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών»
28 http://users.auth.gr/οικονομια/δημοσιο χρεος ευρωζωνη/δημοσιο χρεος ευρωζωνης

http://www.tovima.gr/finance/article/
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η Γαλλία 81,7% του ΑΕΠ της. Παρ’όλα αυτά, η Ελλάδα συμβάλλει στο χρέος της

Ευρωζώνης μόνο με 3,57%  ενώ η Γερμανία με 22,6%, η Ιταλία με 20% και η Γαλλία

με 17,18%. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΑΕΠ των μεγάλων χωρών, όπως η Γερμανία είναι

πολύ μεγαλύτερο από χώρες όπως η Ελλάδα. Έτσι, παρόλο που χώρες όπως η Ελλάδα

έχουν μεγάλο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, η συμβολή τους στο δημόσιο

χρέος της Ευρωζώνης είναι πολύ μικρή. Τα μεγάλα όμως χρέη που εμφανίζουν χώρες

όπως η Γερμανία και η Γαλλία επιτρέπονται από τις αγορές λόγω του μεγάλου

παραγωγικού δυναμικού που έχουν οι χώρες αυτές.28

Η Ιρλανδία

Η Ιρλανδική κρίση χρέους δεν ξεκίνησε από τις υπερβολικές κρατικές δαπάνες,

αλλά από το ότι το κράτος εγγυήθηκε για τις έξι κύριες ιρλανδικές τράπεζες. Το

Σεπτέμβριο του 2008, ο υπουργός Οικονομικών Brian Lenihan, έδωσε με μία

κυβερνητική απόφαση δύο χρόνια εγγύηση στις καταθέσεις και στα χρέη έξι

ιρλανδικών τραπεζών και των θυγατρικών τους στο εξωτερικό. Οι εγγυήσεις στη

συνέχεια ανανεώθηκαν για νέες καταθέσεις και για ομόλογα με έναν ελαφρώς

διαφορετικό τρόπο. 29

Οι Ιρλανδικές τράπεζες έχασαν κατ 'εκτίμηση 100 δισ. ευρώ, μεγάλο μέρος από

τα οποία  είναι ανεξόφλητα δάνεια σε εργολάβους και ιδιοκτήτες ακινήτων. Η

οικονομία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του 2008. Η ανεργία αυξήθηκε από 4% το

2006 σε 14% το 2010, ενώ ο εθνικός προϋπολογισμός πήγε από πλεόνασμα το 2007 σε

έλλειμμα 32% του ΑΕΠ το 2010, το υψηλότερο στην ιστορία της ευρωζώνης.

Με το ιρλανδικό δημόσιο χρέος να αυξάνεται γρήγορα, ήταν σαφές ότι η

κυβέρνηση θα έπρεπε να ζητήσει βοήθεια από την ΕΕ και το ΔΝΤ, με αποτέλεσμα μία

συμφωνία "διάσωσης"  των 67.500.000.000 € στης 29ης Νοεμβρίου 2010. 30 Μαζί με

επιπλέον € 17,5 δισεκατομμυρίων που προέρχονται από τα αποθέματα και τις συντάξεις

της Ιρλανδίας, η κυβέρνηση έλαβε € 85 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα € 34

δισεκατομμύρια προοριζόταν για τη στήριξη του προβληματικού χρηματοπιστωτικού

τομέα της χώρας. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση συμφώνησε να μειώσει το

29 http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2008/nn048-08.pdf
30 http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/int030212a.htm

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2008/nn048-08.pdf
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δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω του 3% μέχρι το 2015. Παρ 'όλα τα μέτρα που

λαμβάνονται, η Moody’s υποβάθμισε το χρέος των τραπεζών σε καθεστώς junk.31

Σχ. 4 Η πορεία του χρέους της Ιρλανδίας ως ποσοστό του ΑΕΠ 32

Η έκθεση τον Νοέμβριο του 201133 πιστοποιεί την μεγάλη πρόοδο της Ιρλανδίας

στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και μετά

αναμένεται η χώρα να σταθεί στα δικά της πόδια ξανά και να χρηματοδοτηθεί μόνη της

χωρίς καμία εξωτερική υποστήριξη. Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών και

Επιχειρήσεων Ερευνών της Ιρλανδίας υπάρχει ανάκαμψη στις εξαγωγές. Ως

αποτέλεσμα των βελτιωμένων οικονομικών προοπτικών, το κόστος των 10-ετών

κρατικών ομολόγων, έχει ήδη μειωθεί σημαντικά από το υψηλό ρεκόρ του σε 12% στα

μέσα Ιουλίου 2011. Στις 24 του Ιουλίου του 2012 ήταν σε ένα βιώσιμο 6,3%, και

αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο του μόλις 4% μέχρι το 2015.

Τον Ιούλιο του 2012, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2010, η Ιρλανδία

ήταν σε θέση να επιστρέψει στις χρηματοπιστωτικές αγορές πουλώντας πάνω από €

5.000.000.000 σε μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος, με επιτόκιο 5,9% για τα 5-ετή

ομόλογα και 6,1% για τα 8-ετών ομόλογα.34

31 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_2_17/07/2011_449574
32http://www.tradingeconomics.com/ireland/government-debt-to-gdp
33 http://www.imf.org/

34 http://www.irishtimes.com/business/economy/ireland/ecb-banker-hails-irish-5bn-bond-sale-
1.1326553

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/int030212a.htm
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_2_17/07/2011_449574
http://www.tradingeconomics.com/ireland/government-debt-to-gdp
http://www.imf.org/
http://www.irishtimes.com/business/economy/ireland/ecb-banker-hails-irish-5bn-bond-sale-
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Η Πορτογαλία

Την περίοδο μεταξύ της Επανάστασης των Γαρυφάλλων το 1974 μέχρι και το

2010, η Πορτογαλία είχε επιτρέψει σημαντική διολίσθηση στην διαχείριση δημοσίων

έργων και στα μπόνους και τους μισθούς της  ανώτατης διοίκησης. Η επίμονη και

διαρκής πολιτική προσλήψεων αύξησε τον αριθμό των απολυμένων δημοσίων

υπαλλήλων. Όταν η παγκόσμια κρίση διατάραξε τις αγορές και την παγκόσμια

οικονομία, σε συνδυασμό με την πιστωτική κρίση των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή κρίση

χρέους, η Πορτογαλία, με όλα τα διαρθρωτικά προβλήματά της από το κολοσσιαίο

δημόσιο χρέος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης,

ήταν ένα από τα πρώτα θύματα και τις οικονομίες που επλήγησαν περισσότερο. Η

προσφυγή της Πορτογαλίας στον μηχανισμό στήριξης προεξοφλούνταν ως βέβαιη από

πολλούς οικονομολόγους ως αποτέλεσμα των αναιμικών ρυθμών ανάπτυξης που

παρουσίαζε από το 2002.35

Το καλοκαίρι του 2010, η Moody’s υποβάθμισε τα ομολόγα της Πορτογαλίας,

το οποίο οδήγησε σε αυξημένη πίεση στα πορτογαλικά κρατικά ομόλογα. Το Δεκέμβριο

του 2010, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Πορτογαλίας υποβαθμίστηκε από ΑΑ- σε

Α+, λόγω της αργής μείωσης του ελλείμματός της.36

Σχ. 5 Η πορεία του χρέους της Πορτογαλίας ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2002-201137

35 Χαρδουβέλης, «Το χρονικό της διεθνούς και της συνακόλουθης ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης:

Αίτια, αντιδράσεις, επιπτώσεις, προοπτική», σελ 32
36 http://www.ecoandbus.com/2010/06/r-outlook.html
37 http://www.financialsense.com/contributors/john-rubino/next-up-portugal

http://www.ecoandbus.com/2010/06/r-outlook.html
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 201138, η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για πακέτο

διάσωσης € 78 δισεκατομμυρίων από το ΔΝΤ-ΕΕ, σε μια προσπάθεια να

σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Τα μέτρα αυτά τέθηκαν σε εφαρμογή, ως

άμεσο αποτέλεσμα των μακροχρόνιων κυβερνητικών ατασθαλιών και του υπέρ-

γραφειοκρατικοποιημένου δημόσιου τομέα. Μετά το σχέδιο διάσωσης που είχε

ανακοινωθεί, η πορτογαλική κυβέρνηση κατάφερε να εφαρμόσει τα μέτρα για τη

βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κράτους και η χώρα άρχισε να κινείται προς

τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ποσοστού

ανεργίας σε πάνω από 15% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 και αναμένεται να

αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον.

Η πρόγνωση για το χρέος της Πορτογαλίας το Σεπτέμβριο του 2012 από την

τρόικα ήταν στο 124%39 του ΑΕΠ το 2014, ακολουθούμενη από μια σταθερή πτωτική

πορεία μετά το 2014. Προηγουμένως, η τρόικα είχε προβλέψει ότι θα φτάσει στο

118,5% του ΑΕΠ το 2013, οι εξελίξεις αποδείχθηκαν λίγο χειρότερες από ότι

αναμενόταν, αλλά η κατάσταση περιγράφεται ως πλήρως βιώσιμη. Ως αποτέλεσμα από

την χειρότερη οικονομική συγκυρία, στην χώρα έχει δοθεί ένα επιπλέον έτος για τη

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε επίπεδο κάτω από το 3% του ΑΕΠ, με νέος

έτος-στόχο 2013 - 2014. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2012 έχει προβλεφθεί

να τελειώσει στο 5%. Η ύφεση στην οικονομία τώρα επίσης αναμένεται να διαρκέσει

μέχρι το 2013, με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 3% το 2012 και 1% το 2013 έπειτα

ακολουθεί επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2014.40

Η Ισπανία

Η Ισπανία αποτελεί την 4η μεγαλύτερη οικονομία της Ζώνης του Ευρώ (μετά τη

Γερμανία, Γαλλία και την Ιταλία) και την 5η μεγαλύτερη στην ΕΕ -27. Η Ελλάδα, η Ιρ-

λανδία και η Πορτογαλία μαζί αποτελούν το 4,8% της οικονομικής δραστηριότητας

στην ΕΕ -27, ενώ η Ισπανία από μόνη της το 8,9%. Ο υψηλός βαθμός διασύνδεσης της

οικονομίας της Ισπανίας με τις οικονομίες των υπόλοιπων κρατών μελών της Ζώνης

38 http://www.imf.org/external/np/exr/countryfacts/prt/index.htm

39 http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=23541.0
40 Βλ. Χαρδουβέλης, σελ 82

http://www.financialsense.com/contributors/john-rubino/next-up-portugal
http://www.imf.org/external/np/exr/countryfacts/prt/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx
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του Ευρώ έκρινε σημαντικά την εξέλιξη της κρίσης, όταν η Ισπανία βρέθηκε στο

επίκεντρο.40

Η Ισπανία διένυσε μια δεκαετία υψηλής ανάπτυξης και το 2008 βρέθηκε στο

επίκεντρο της προσοχής λόγω της βαθιάς ύφεσης στην οποία εισήλθε. Το χρέος της

χώρας πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης ήταν χαμηλό συγκριτικά με το χρέος

των υπόλοιπων χωρών μεταξύ των προηγμένων οικονομιών. Συγκεκριμένα, το δημόσιο

χρέος της το 2010 ήταν μόλις 60% του ΑΕΠ, δηλαδή 20 μονάδες λιγότερο από το χρέος

της Γερμανίας, της Γαλλίας ή των Η.Π.Α.  Τον Απρίλιο του 2009, η υπουργός

Οικονομικών της Ισπανίας Elena Salgado δήλωσε ότι «Η Ισπανική οικονομία διέρχεται

σήμερα την μεγαλύτερη κρίση από τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης»41.  Τόσο η

Ισπανική Κεντρική Τράπεζα όσο και πολλοί Διεθνείς Οργανισμοί προέβλεπαν αρνητική

ανάπτυξη της τάξης του 3% του Α.Ε.Π. για το 2009, και το έλλειμμα του

προϋπολογισμού υπολογιζόταν ότι θα φθάσει το 8%  του Α.Ε.Π. για το ίδιο έτος. Τελικά

η επιδείνωση ήταν θεαματική.  Το 2007 η Ισπανική οικονομία παρουσίαζε πλεόνασμα

1,9% του ΑΕΠ και το 2009 σημείωσε έλλειμμα -11,1%, ενώ το χρέος της αυξήθηκε στο

64,4% το 2010.42

Το 2010 η οικονομία της σημείωσε αναιμική ανάπτυξη και σε αυτό συνέβαλαν

τόσο η φούσκα στην αγορά ακινήτων όσο και το πολύ υψηλό χρέος του ιδιωτικού

τομέα. Όταν έσκασε η φούσκα στην αγορά των ακινήτων η Ισπανία διέθεσε μεγάλα

χρηματικά ποσά για τη διάσωση των τραπεζών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί

η Bankia, η οποία έλαβε ένα πακέτο διάσωσης 19 δισεκατομμυρίων ευρώ.43

Η διάσωση των τραπεζών και η οικονομική ύφεση αύξησαν το έλλειμμα της

χώρας  και τα επίπεδα του χρέους και οδήγησαν σε σημαντική υποβάθμιση της

πιστοληπτικής ικανότητάς της. Η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη δραστικών μέτρων,

εξαιτίας της πίεσης που δεχόταν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να

μειώσει το έλλειμμα κάτω του 3% μέχρι το 2013. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται

μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των προσλήψεων.42

41 www.agora.mfa.gr
42Βλ. Χαρδουβέλης, σελ 83

43 http://www.bloomberg.com/news/2012-05-25/bankia-said-to-need-eu19-billion-in-state-backing-to-
restructure.html

www.agora.mfa.gr
http://www.bloomberg.com/news/2012-05-25/bankia-said-to-need-eu19-billion-in-state-backing-to-
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Σχ. 6 Η πορεία του χρέους της Ισπανίας ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 1995-201144

Η ανεργία αναδεικνύεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μαστίζουν τη

χώρα. Το ποσοστό της ανεργίας εκτοξεύεται τον Απρίλιο του 2009 στο 18,1% και ο

αριθμός των ανέργων ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια.45 Τον Απρίλιο του 2012 η ανεργία

αυξήθηκε στο 24,3%, το τμήμα ερευνών της Natixis προβλέπει περαιτέρω αύξηση της

ανεργίας το 2013.46

Σχ. 7 Εξέλιξη του ποσοστού της ανεργίας στην Ιταλία31

44 http://www.financialsense.com/contributors/john-rubino/next-up-portugal

45 Μαρκογιαννάκης Απόστολος, «Διπλωματική εργασία: Οι θεσμοί της συνθήκης της Μααστριχτ και η

Μακροοικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2009.
46 Natixis, “The endless drama of Spain’s unemployment”, Natixis Special Report No 53, May 3 2012.

http://www.financialsense.com/contributors/john-rubino/next-up-portugal
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Η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση της στις αγορές ομολόγων και

στις 9 Ιουνίου 2012 το Eurogoup επιχορηγεί την Ισπανία με €100 δισεκατομμύρια.47

Από τον Οκτώβριο του 2012, η τρόικα (ΕΚ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) διαπραγματεύεται

με την Ισπανία για τη δημιουργία ενός προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης, το

οποίο είναι απαραίτητο, εάν η χώρα ζητήσει ένα πακέτο διάσωσης από το ESM.

Η Ιταλία

Η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η όγδοη

μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.  Το χρέος της Ιταλίας έχει ιδιαίτερη σημασία,

καθώς η Ιταλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές κρατικών ομολόγων. Παρόλο

που ο Berlusconi και o Tremonti ισχυριζόντουσαν το 2009 ότι η χώρα τους βρισκόταν

σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους Ευρωπαίους εταίρους της, ο Επίτροπος

της Ε.Ε. Αλμούνια συμπεριελάμβανε την Ιταλία μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ

με υψηλό δημόσιο χρέος. Οι λόγοι που οδήγησαν την Ιταλία στην οικονομική κρίση

ήταν η πολύ αργή οικονομική ανάπτυξη, τα μακροχρόνια προβλήματα στην είσπραξη

των φόρων, η μακροχρόνια μείωση της ανταγωνιστικότητας της ιταλικής οικονομίας

και στην έλλειψη εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων.48

Οι διεθνείς Οργανισμοί αξιολόγησης έχουν ήδη μειώσει την πιστοληπτική

ικανότητα της χώρας. Η κυβέρνηση του τεχνοκράτη Μόντι εφάρμοσε διαδοχικά πακέτα

λιτότητας  ύψους €15 δισ. για το 2012, €10,9 δισ. για το 2013 και €11,7 δισ. για το

2014, απέτρεψε την προσφυγή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και

μείωσε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,9% από 4,2% που το παρέλαβε. Δεν

κατάφερε όμως να ανακόψει τη δυναμική του δημόσιου χρέους. Η Ιταλία

συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο υπερχρεωμένων χωρών . Το χρέος του ιταλικού

δημοσίου έσπασε νέο ρεκόρ και τον Ιανουάριο του 2013  έφτασε τα 2,05 τρισεκ. Ευρώ,

όπως επιβεβαιώνει με στοιχεία της η Τράπεζα της Ιταλίας, και αποτελεί το υψηλότερο

47 http://www.reuters.com/article/2012/06/10/us-eurozone-idUSBRE8530RL20120610
48 http://www.economicshelp.org/blog/5437/economics/italian-debt-crisis/

http://www.reuters.com/article/2012/06/10/us-eurozone-idUSBRE8530RL20120610
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επίπεδο της ιστορίας και το δεύτερο μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά από το

ελληνικό.49

Σχ. 8 Συνολικό δημόσιο χρέος της Ιταλίας 50

Η κρίση στη Ελλάδα

Η οικονομία της Ελλάδας

Η οικονομία της Ελλάδα είναι η 34η ή 42η μεγαλύτερη στον κόσμο σε $299  ή

$304 δισ. ευρώ βάσει του ονομαστικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ή την ισοτιμία

αγοραστικής δύναμης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς

Τράπεζας για το έτος 2011. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η 15η μεγαλύτερη οικονομία

στην 27-μελή  Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, η Ελλάδα

49 http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=491108
50 http://www.zerohedge.com/news/2012-12-14/italy-joins-two-trillion-debt-club

http://www.economicshelp.org/blog/5437/economics/italian-debt-crisis/
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/
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κατατάσσεται 29η ή 33η στον κόσμο σε $ 27.875 και $ 27.624 για το ονομαστικό ΑΕΠ

και την αγοραστική δύναμη, αντίστοιχα.51

Η οικονομία της Ελλάδας περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον τομέα των

υπηρεσιών (85,0%)52και τη βιομηχανία (12,0%), ενώ η γεωργία αποτελεί το 3,0% της

εθνικής οικονομικής παραγωγής. Σημαντικός τομέας της οικονομίας είναι ο τουρισμός

(με 14,9 εκατομμύρια ευρώ διεθνείς τουρίστες το 2009, κατατάσσεται ως η 7η πιο

επισκέψιμη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 16η στον κόσμο σύμφωνα με τα στοιχεία

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών) και η εμπορική

ναυτιλία (με 16,2% της συνολικής χωρητικότητας του κόσμου, η ελληνική ναυτιλία

είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο), ενώ η χώρα είναι επίσης ένας σημαντικός γεωργικός

παραγωγός (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας) στο εσωτερικό της Ένωσης. Ως η

μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή των Βαλκανίων, η Ελλάδα είναι επίσης ένας

σημαντικός περιφερειακός επενδυτής.

Η Ελλάδα ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Οργανισμού της Οικονομικής

Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Το 1979 υπογράφηκε η ένταξη της χώρας στην

Ευρωπαϊκή Κοινότητα,  η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 1982. Τον Ιανουάριο του 2001,

η Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ ως νόμισμά της, αντικαθιστώντας την ελληνική δραχμή με

ισοτιμία 340,75 δραχμές σε ευρώ. Η Ελλάδα είναι επίσης μέλος του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και κατατάσσεται

31η με βάση του Δείκτης Παγκοσμιοποίησης (KOF) για το 2010 και 34η με βάση τον

δείκτη Ernst & Young.53

Η οικονομία της χώρας επλήγη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως τα

υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησαν καθ 'όλη τη δεκαετία του

1950 έως 1970 ονομάστηκε το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Από την αρχή της νέας

χιλιετίας, η Ελλάδα είδε τα υψηλά επίπεδα της αύξησης του ΑΕΠ πάνω από το μέσο

όρο της Ευρωζώνης, αύξηση που κορυφώθηκε στο 5,9% το 2003 και 5,5% το 2006.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ελληνική οικονομία

είδε το ΑΕΠ της στο -7,1% το 2011, -4,9% το 2010, -3,1% το 2009 και -0,2% το 2008.

Το 2011, το δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε σε 355,658 δισεκατομμύρια € (170,6%

51 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-economy
52 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-economy

53 http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_economy_2_25/01/2013_508948

http://www.zerohedge.com/news/2012-12-14/italy-joins-two-trillion-debt-club
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-economy
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-economy
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_economy_2_25/01/2013_508948
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του ονομαστικού ΑΕΠ). Μετά από διαπραγμάτευση ήρθε η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση

του χρέους στην ιστορία. Η Ελλάδα μείωσε το χρέος της σε € 280 δισεκατομμύρια

(136,9 % του ΑΕΠ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012. 54

Η κρίση χρέους

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οικονομία της Ελλάδας ήταν μία από τις

ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην ευρωζώνη και συνδέθηκε με ένα μεγάλο διαρθρωτικό

έλλειμμα. Καθώς η παγκόσμια οικονομία επλήγη από την παγκόσμια οικονομική κρίση

στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η Ελλάδα χτυπήθηκε ιδιαίτερα γιατί οι κυριότερες

βιομηχανίες της - η ναυτιλία και ο τουρισμός - ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις

μεταβολές του οικονομικού κύκλου. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να διατηρήσει τη

λειτουργία της οικονομίας και το χρέος της χώρας αυξανόταν αναλόγως.

Σχ. 9 Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους σε δις. Ευρώ

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους55

54

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita
_and_price_level_indices/el
55 http://thebanker.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=24155

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
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Η ελληνική δημοσιονομική εκτροπή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση

των οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι απάντησαν με διαδοχικές υποβαθμίσεις της Ελλάδας.

Στις 21 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι το έλλειμμα για το 2009  ήταν διπλάσιο με

αποτέλεσμα η Fitch να υποβαθμίσει την Ελλάδα από Α σε Α-. Ένα μήνα αργότερα η

Fitch επανέρχεται με νέα υποβάθμιση σε ΒΒΒ+. Τον ίδιο μήνα η S&P υποβαθμίζει την

Ελλάδα κατά μια βαθμίδα, από Α- σε ΒΒΒ, αλλά και η Moody’s μας υποβαθμίζει από

Α1 σε Α2 . 56

Σχ. 10 Η πορεία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 1999-201257

Στις 23 Απριλίου 2010, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε αρχικό δάνειο των 45

δισεκατομμυρίων € από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

(ΔΝΤ), για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών το 2010. Λίγες μέρες αργότερα η

Standart & Poors μείωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε ΒΒ + ή «junk»,

που σημαίνει υψηλού ρίσκου, και προειδοποίησε τους επενδυτές ότι υπάρχει κίνδυνος

να χάσουν το 30-50% των χρημάτων τους. Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον

κόσμο και το ευρώ υποχώρησαν σε απάντηση στην υποβάθμιση. 58

56 Βλ. Χαρδουβέλης, σελ27
57 http://libertyinsight.com/2012/02/28/the-greek-bailout-in-3000-words-or-less/
58 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1130735

http://thebanker.capitalblogs.gr/showArticle.asp
http://libertyinsight.com/2012/02/28/the-greek-bailout-in-3000-words-or-less/
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Σχ. 11 Η διαχρονική εξέλιξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος59

Την 1η Μαΐου 2010, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων

λιτότητας για να εξασφαλίσει ένα τριετές δάνειο των € 110 δισεκατομμυρίων. Η τρόικα

(ΕΚ, ΕΚΤ και ΔΝΤ), έδωσαν στην Ελλάδα ένα δεύτερο δάνειο διάσωσης ύψους € 130

δισεκατομμυρίων τον Οκτώβριο του 2011, αλλά προϋπόθεση για την ενεργοποίηση

ήταν η εφαρμογή των περαιτέρω μέτρων λιτότητας και μια συμφωνία για

αναδιάρθρωση του χρέους.

Στις 10  Νοεμβρίου 2011, ο Γ. Παπανδρέου επέλεξε να παραιτηθεί, μετά από

συμφωνία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού,

διόρισε τον τεχνοκράτη Λουκά Παπαδήμο60 ως νέο πρωθυπουργό της προσωρινής

κυβέρνησης εθνικής ενότητας, με την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων λιτότητας που

απαιτούνται για να ανοίξει ο δρόμος για το δεύτερο δάνειο διάσωσης.

Όλα τα εφαρμοζόμενα μέτρα λιτότητας, έχουν μέχρι στιγμής βοηθήσει την

Ελλάδα να μειώσει το πρωτογενές έλλειμμα της (δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα πριν

από τις πληρωμές τόκων) από € 24.7bn (10,6% του ΑΕΠ) το 2009 σε μόλις € 5,2 δισ.

(2,4% του ΑΕΠ) το 2011. Η λιτότητα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των

φόρων. Συνολικά, το ελληνικό ΑΕΠ είχε χειρότερη πτώση το 2011 με -6,9. Ως εκ

τούτου, η ανεργία αυξήθηκε από 7,5% το Σεπτέμβριο του 2008 στο ιστορικό υψηλό του

59 http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/Debt_Crisis_Greek_Bond_Market_Dec_2012.pdf
60 http://www.skai.gr/news/politics/article/185611/o-loukas-papadimos-tha-einai-o-neos-prothupourgos-/

http://news.in.gr/economy/article/
http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/Debt_Crisis_Greek_Bond_Market_Dec_2012.pdf
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26% το Σεπτέμβριο του 2012, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 25-34 ετών

κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 10,3% για να φθάσει το 34,3%.61

Συνολικά, το μερίδιο του πληθυσμού που ζει σε «κίνδυνο της φτώχειας ή του

κοινωνικού αποκλεισμού» δεν αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 ετών από την

κρίση. Το ποσοστό μετρήθηκε στο 27,6% το 2009 και 27,7% το 2010, αλλά για το 2011

ο αριθμός αυτός τώρα εκτιμάται ότι αυξήθηκε απότομα πάνω από 33%.61

Σχ. 12 Εξέλιξη του ποσοστού της ανεργίας κατά μήνα: Σεπτέμβριος του 2010 – Σεπτέμβριος του
201261

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει δραματικές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς.

Η κοινωνική ζωή των ανθρώπων που ζουν σε μια χώρα που μαστίζεται από την ανεργία

υφίσταται σημαντικές επιπτώσεις, καθώς υπάρχει έλλειψη ευημερίας και υψηλό

ποσοστό φτώχειας. Η οικονομική κρίση διαβρώνει όλους τους κλάδους όπως το

εμπόριο, τις εξαγωγές, το σύστημα υγείας, τον τουρισμό και την εξωτερική πολιτική.

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο κ. Κουσκουβέλης62, για τον αντίκτυπο της κρίσης

στην ελληνική εξωτερική πολιτική, «το σύστημα της ΕΕ έχει κορεσθεί και κουραστεί

από την Ελληνική κρίση, και είναι πιο δύσκολο για την Ελλάδα απ΄ότι στο παρελθόν να

θέσει στην ατζέντα της ΕΕ ζητήματα εξωτερικής της πολιτικής». Αυτό  συμβαίνει λόγω

της δανειοδότησης της Ελλάδας από τα υπόλοιπα 16 κράτη-μέλη της ευρωζώνης, κατά

τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, με χρήματα των φορολογουμένων τους. Αυτό

επιφέρει πολιτικό κόστος στις κυβερνήσεις των δανειστών σε συνδυασμό με τον

κίνδυνο της μη αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τα

61

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_M
M_09_2012_01_F_GR.pdf
62 Κουσκουβέλης Ηλίας, «Κρίση και εξωτερική πολιτική», Foreign Affairs The Hellenic Edition,
5/2/2012

http://www.skai.gr/news/politics/article/185611/o-loukas-papadimos-tha-einai-o-neos-prothupourgos-/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_M
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συγκεκριμένα κράτη λόγω της μη εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που έχει

αναλάβει προκειμένου να πετύχει τους στόχους της.61

Μερικοί οικονομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η καλύτερη επιλογή

για την Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ, θα ήταν να κατασκευάσει μια «ελεγχόμενη

χρεοκοπία», επιτρέποντας στην Αθήνα να αποσυρθεί ταυτόχρονα από την ευρωζώνη

και να επαναφέρει το εθνικό της νόμισμα την δραχμή. Ωστόσο, αν η Ελλάδα επρόκειτο

να εγκαταλείψει το ευρώ, οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες θα ήταν

καταστροφικές. Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία χρηματοοικονομικών Nomura μια

έξοδος θα οδηγήσει σε μια υποτίμηση 60% της νέας δραχμής.63 Οι αναλυτές της

γαλλικής τράπεζας BNP Paribas υποστηρίζουν ότι το νέφος από την ελληνική έξοδο θα

εξαφανίσει 20% του ΑΕΠ της Ελλάδα, θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους 200%, και

θα στείλει τον πληθωρισμό στα ύψη του 40% -50%.64 Επίσης, η UBS προειδοποίησε

για υπερπληθωρισμό, για υποβάθμιση των τραπεζών και, ακόμα για «στρατιωτικά

πραξικοπήματα και για πιθανό εμφύλιο πόλεμο που θα μπορούσε να πλήξει την

αναχώρηση της χώρας».  Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της Ευρωζώνης

μπορούν να χάσουν μέχρι και € 100 δις σε απαιτήσεις κατά της Ελληνικής Εθνικής

Τράπεζας. Η Deutsche Bundesbank μπορεί να χρειαστεί να διαγράψει € 27bn.63

Για να αποφευχθούν  όλες αυτές τις εξελίξεις, η τρόικα (ΕΚ, ΔΝΤ και ΕΚΤ)

συμφώνησε τελικά τον Φεβρουάριο του 2012 για να παράσχει ένα δεύτερο πακέτο

διάσωσης ύψους € 130 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά, στη συμφωνία διάσωσης

περιλαμβάνεται επίσης μια συμφωνία αναδιάρθρωσης χρέους με τους ιδιώτες-κατόχους

ελληνικών ομολόγων (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια), για

"εθελοντική" ανταλλαγή ομολόγων.65

Στις 9 Μαρτίου 2012 ο Διεθνής Οργανισμός Παραγωγών (ISDA), εξέδωσε ένα

ανακοινωθέν καλώντας τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους με τη συμμετοχή του

ιδιωτικού τομέα της (PSI) ένα «πιστωτικό γεγονός», η οποία θα ενεργοποιήσει την

πληρωμή των ασφάλιστρων κινδύνου. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes η ελληνική

αναδιάρθρωση είναι η μεγαλύτερη συμφωνία αναδιάρθρωσης στον κόσμο. Η διαγραφή

του χρέους είχε μέγεθος των € 107 δισεκατομμυρίων, και το ελληνικό χρέος μειώθηκε

από 350 δις € περίπου σε € 240 δις τον Μάρτιο του 2012, με το προβλεπόμενο χρέος να

63 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=457337
64 http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/-5-------2012051561769/
65 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=283707

http://www.tovima.gr/finance/article/
http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/-5-------2012051561769/
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είναι πιο βιώσιμο μέγεθος (117% του ΑΕΠ μέχρι το 2020) ελαφρώς χαμηλότερο από το

στόχο 120,5% που αρχικά περιγράφεται στο Μνημόνιο που υπεγράφη με την τρόικα.66

Στα μέσα Μαΐου του 2012, η κρίση και η αδυναμία να σχηματιστεί μια νέα

κυβέρνηση μετά τις εκλογές οδήγησαν σε ισχυρές εικασίες ότι η Ελλάδα θα πρέπει να

εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Το φαινόμενο αυτό έγινε γνωστό ως "Grexit".67 Η νίκη

στις εκλογές του κεντροδεξιού κόμματος την 17η του Ιουνίου δίνει ελπίδες ότι ένας

συνασπισμός θα επιτρέψει στην Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη.

Τον Οκτώβριο του 2012 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή το μεσοπρόθεσμο

πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο 2013-2016 με την ψήφιση

νέων μέτρων που αφορούν κοινωνικές περικοπές.

Στις 27 Νοεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Ευρωπαίοι εταίροι και το

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν να δώσουν στην Ελλάδα άλλα δύο χρόνια

προθεσμία προκειμένου να μειώσει το υπερβολικό δημοσιονομικό της έλλειμμα. Έτσι,

η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από  3%

του ΑΕΠ έως το 2016, αντί έως το 2014 που είχε αρχικά αποφασιστεί. Με τον τρόπο

αυτό, η πορεία προς την δημοσιονομική εξυγίανση και προσαρμογή θα είναι

χαλαρότερη.65

Η συμφωνία μεταξύ Τρόικας και Ελλάδας καθιστά δυνατή την εκταμίευση  της

δόσης των €43,7δις σε 4 φάσεις, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα όρους και προϋποθέσεις

προκειμένου να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

του Eurogroup, η Τρόικα θα ελέγχει την πορεία των μέτρων που ορίζει το

μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής, καθώς επίσης και των άλλων

αναγκαίων μέτρων. 65

Η ανακοίνωση του Eurogroup στις 27 Νοεμβρίου 2012 ορίζει και τον τρόπο με

τον οποίο θα εκταμιευθούν τα χρήματα της δόσης των €43,7δις. Συγκεκριμένα, €10,6

δισεκατομμύρια θα εκταμιευθούν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του

κράτους, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα γίνει με την χρήση €23,8

δισεκατομμυρίων με τη μορφή ομολόγων του EFSF και τέλος, η εκταμίευση των

υπολοίπων €9.3δισεκατομμυρίων θα γίνει σταδιακά σε τρείς δόσεις μέσα στο πρώτο

τρίμηνο του 2013 κάτω από την εποπτεία της Τρόικα και με τον όρο της τήρησης των

δεσμεύσεών μας  σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. 65

66 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/128075.pdf
67 Συνδυάζει τη λέξη «Greek” ή “Greece” με τη λέξη "exit" και αναφέρεται στη πιθανότητα εξόδου της
Ελλάδας από την ευρωζώνη.

http://www.enet.gr/
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/128075.pdf
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Σύμφωνα με το Eurogroup υπάρχει η πεποίθηση ότι οι από κοινού πρωτοβουλίες από

την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα κάνει το δημόσιο χρέος της

Ελλάδας βιώσιμο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της επόμενης δεκαετίας και θα

διευκολύνει την σταδιακή επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στις παγκόσμιες αγορές.

Τα κράτη μέλη θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα βοήθειας, για την επίτευξη της

περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ, προκειμένου η Ελλάδα να

φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο. Η

πλήρη εφαρμογή όλων των όρων που περιέχονται στο πρόγραμμα είναι επιτακτική,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος της εφαρμογής του προγράμματος του

ΔΝΤ το 2016, η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ένα δείκτη χρέους προς ΑΕΠ (debt/GDP)

στο 175% κατά το έτος αυτό, στο 124% το 2020 και στο 110% το 2022.68

Στις αποφάσεις του Eurogroup συγκαταλέγεται και ο τρόπος με τον οποίο θα

επιτευχθεί η αποπληρωμή των δανείων προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε

η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται όλα τα έσοδα από

τις ιδιωτικοποιήσεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα επιτευχθούν από την

εφαρμογή των μέτρων του μεσοπρόθεσμου, καθώς επίσης και το 30% από το επιπλέον

πρωτογενές πλεόνασμα που θα επιτυγχάνεται. 69

68 http://www.capital.gr/News.asp?id=1675076
69http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/economic-and-financial-

affairs?target=2012&infotarget=&max=15&bid=93&lang=el

http://www.capital.gr/News.asp
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/economic-and-financial-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΤΟ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ

Η οικονομική κρίση και η Ευρωζώνη

Η κρίση είναι συγκεντρωμένη στην ζώνη του ευρώ και δεν έχει εξαπλωθεί και σε

άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει 9,1% έλλειμμα

προϋπολογισμού και υψηλό επίπεδο του χρέους (77,2% του ΑΕΠ) 70. Οι βασικοί λόγοι

της συγκέντρωσης της κρίσης στην ευρωζώνη είναι οι εξής:

 Πρώτον, όταν οι χώρες της ζώνης εντάχθηκαν στην ΟΝΕ και άλλαξαν τα

νομίσματά τους για το ευρώ, εγκατέλειψαν δύο ζωτικής σημασίας εργαλεία για

τη διαχείριση των οικονομιών τους: τη δύναμη της εκτύπωσης χρήματος και του

ορισμού των επιτοκίων (νομισματική πολιτική) και την ελευθερία να επιτρέπουν

στα επιτόκια τους να διακυμαίνονται, προκειμένου να προσαρμόσουν τις

εσωτερικές ανισορροπίες ή τους εξωτερικούς κινδύνους (συναλλαγματική

πολιτική). Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η

Ιταλία η νομισματική πολιτική θα ήταν πιο περιοριστική και τα επιτόκια,

υψηλότερα κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-08, ώστε να μην δανειστούν

τόσο πολύ, ενώ στην περίοδο 2008-10 η νομισματική πολιτική θα ήταν πιο

χαλαρή με χαμηλότερα επιτόκια.71

 Δεύτερον, η ευρωπαϊκή επιτροπή κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD), βάση των

κανόνων της Βασιλείας ΙΙ, επέτρεψε στις τράπεζες των κρατών μελών να

εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου για το δημόσιο χρέος της

χώρας που ανήκουν. Η ιδέα του κινδύνου εντός της ζώνης του ευρώ κρίθηκε

εξωπραγματική, λαμβάνοντας υπόψη των κριτηρίων που συμφωνήθηκαν στο

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για την διατήρηση του

ελλείμματος του προϋπολογισμού κάτω από το 3% και για το δημόσιο χρέος

στο 60% του ΑΕΠ. Αυτό συνεπάγεται τον χαμηλό σε κόστος δανεισμό των

ευρωπαϊκών τραπεζών και την επένδυση αυτών των βραχυπρόθεσμων δανείων

70 Kenneth Matziorinis, “Is the ‘Euro Bond’ the Answer to the Euro Sovereign Debt Crisis? What

Outcome can Investors Expect out of Europe?”, December, 2011., σελ 4

71 Βλ. ίδιο, σελ 5
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σε μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα άλλων κρατών μελών, όπως η Ελλάδα και

η Πορτογαλία. Έτσι, οι τράπεζες του πυρήνα ευρώ (Γαλλία, Γερμανία)

έσπευσαν να αγοράσουν ομόλογα στην περιφέρεια του ευρώ και η διαδικασία

αυτή οδήγησε τα spreads τους σε λιγότερο από 30 μονάδες βάσης.72

 Τρίτον, ενώ η περιφέρεια του ευρώ έχανε την ανταγωνιστικότητα της έναντι της

Γερμανίας, το σύνολο της ζώνης του ευρώ έχανε την ανταγωνιστικότητά του

έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ, του κινεζικού γιουάν και άλλα νομίσματα. Η

εκτίμηση της αξίας του ευρώ (μεταξύ 2001 και 2008, το ευρώ κέρδισε 64,2%

έναντι του δολαρίου ΗΠΑ) και η αποδοχή του ως ένα παγκόσμιο νόμισμα

κατέστησε δύσκολο για την ευρωζώνη να αυξήσει τις εξαγωγές, τις εισαγωγές

και συνεπώς επιβραδύνθηκε η αύξηση του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων.71

Ουσιαστικά, η ζώνη του ευρώ έθεσε ένα πολύ υψηλό δημοσιονομικό και

νομισματικό κανόνα, που έγινε πολύ δύσκολο για τα περισσότερα από τα μέλη της να

τον εφαρμόσει μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση και την παγκόσμια οικονομική

ύφεση του 2009. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να ανοίξουν μεγάλα δημοσιονομικά

κενά στους προϋπολογισμούς όλων των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, και μάλιστα

τη στιγμή  που ορισμένα από αυτά ήταν εκτεθειμένα είτε λόγω της φούσκας στον

στεγαστικό τομέα, είτε λόγω υψηλής έκθεσης σε χρέος είτε, τέλος, λόγω ανεπαρκούς

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αν οι χώρες αυτές είχαν επιτρέψει στα νομίσματά τους

να υποτιμηθούν ή δημιουργούσαν περισσότερα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν το

έλλειμμά τους, όπως συνέβη στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κρίση χρέους της

ζώνης θα μπορούσε πιθανότατα να αποτραπεί.73

Η «μη- ελκυστική» πολιτική της ζώνης.

Τώρα, η ζώνη του ευρώ έχει να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη κρίση στην

ιστορία της. Το πιο πιεστικό πρόβλημα είναι τα υψηλά ελλείμματα του προϋπολογισμού

και το δημόσιο χρέος, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της ευρωπαϊκής ένωσης, όπως η

Ιταλία, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Τα τυποποιημένα

εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ένα μείγμα περιοριστικής

72 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ5
73 Βλ. ίδιο, σελ 6
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δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και η υποτίμηση του νομίσματος για να

μειωθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, διατηρώντας παράλληλα την ανάπτυξη

της οικονομίας, επιτρέποντας έτσι στο χρέος να μειωθεί σταδιακά, αλλά σταθερά. Αυτή

η επιλογή πολιτικής δεν είναι δυνατή σε μέλη της ζώνης του ευρώ, επειδή δεν ελέγχουν

τη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική τους. Ο μόνος τρόπος για μια χώρα να

εφαρμόσει αυτή την επιλογή θα ήταν να βγει από την ΟΝΕ, κάτι που είναι σχεδόν

αδύνατο και βάζει το κοινό νόμισμα σε κίνδυνο.74

Η δεύτερη επιλογή είναι η εσωτερική υποτίμηση, μέσω της εφαρμογής των

μέτρων λιτότητας για τη μείωση των ελλειμμάτων και των διαρθρωτικών πολιτικών

μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή η συνταγή που

επιδιώκεται σήμερα. Το πρόβλημα με αυτήν την επιλογή είναι ότι είναι πιο δύσκολο να

εφαρμοστεί, διότι αντιμετωπίζει ισχυρή κοινωνική και πολιτική αντίσταση στις χώρες

όπου εφαρμόζεται, ενώ χρειάζεται επίσης περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τα

απαιτούμενα αποτελέσματα. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η οικονομία

επιβραδύνει, το χρέος θα  αυξηθεί ώστε να μπορέσει να μειωθεί σε μεσοπρόθεσμο ή

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτή η επιλογή λειτουργεί καλύτερα όταν την εφαρμόζει μια

χώρα μεμονωμένα, και ενώ οι εταίροι της βιώνουν την οικονομική ανάπτυξη. Όταν

πολλές χώρες παίρνουν μέτρα λιτότητας ταυτόχρονα και το εξωτερικό οικονομικό

περιβάλλον είναι αδύναμο, όπως συμβαίνει σήμερα στη ζώνη του ευρώ, είναι και πιο

δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι και παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να επέλθει η

δημοσιονομική εξυγίανση. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος αυξάνεται, όλη η

προσπάθεια μπορεί να αποτύχει, οι οικονομίες πέφτουν σε ύφεση, τα ελλείμματα

εξακολουθούν να υπάρχουν και τα επίπεδα του χρέους αυξάνονται περαιτέρω.75

Η τρίτη επιλογή είναι να επιτρέψει μία ελεγχόμενη χρεοκοπία και την

αναδιάρθρωση του χρέους στις χώρες που πλήττονται από τα υψηλότερα ποσοστά

χρέους. Είναι άλλο πράγμα να χρεοκοπείς έναντι των πιστωτών σου, με του οποίους

υπάρχουν μικρές διασυνδέσεις και άλλο πράγμα να χρεοκοπείς έναντι των εταίρων σου,

με τους οποίους μοιράζεσαι μία αγορά, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Η

χρεοκοπία θα δημιουργήσει μεγάλες απώλειες για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

Επειδή στην ζώνη του ευρώ τα κρατικά ομόλογα ήταν μηδενικού κινδύνου για σκοπούς

κεφαλαιακής επάρκειας, οι τράπεζες αυτές είναι αρκετά ευάλωτες, επειδή δεν ήταν

υποχρεωμένες να δημιουργούν αποθεματικά για έναν τέτοιο κίνδυνο και αφού ξέσπασε

74 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ 7
75 Βλ. ίδιο, σελ 8
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η κρίση δεν είχαν αρκετό χρόνο για να χτίσουν επαρκείς προβλέψεις για αυτές τις

ζημίες.

Η επιλογή της χρεοκοπίας ενέχει τον κίνδυνο της μετατροπής της κρίσης του

ευρώ από την περιφέρεια σε μια πανευρωπαϊκή τραπεζική κρίση που θα αναγκάσει τις

κυβερνήσεις της ευρωζώνης να κεφαλαιοποιήσουν  εκ νέου τις τράπεζες με χρήματα

των φορολογούμενων, αυξάνοντας έτσι το χρέος.76

Περαιτέρω Ευρώ οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης

Το διακύβευμα είναι υψηλό και η ευρωζώνη είναι ευάλωτη σε διάλυση και με

σοβαρές συνέπειες για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, ένας βασικός

παράγοντας που δεν έχει καταλάβει εξέχουσα θέση στη συζήτηση είναι ότι η

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα έργο υπό κατασκευή και έχει την ικανότητα να

δημιουργήσει λύσεις μέσω διαρθρωτικών αλλαγών. Από το τέλος του Β 'Παγκοσμίου

Πολέμου οι χώρες της Ευρώπης έχουν κάνει γιγαντιαία βήματα προς την περαιτέρω

οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Ξεκινώντας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951, που εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική

Κοινότητα (ΕΟΚ), την Ευρωπαϊκή Κοινότητας (ΕΚ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και

από το 1999 την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Υπάρχει μόνο ένα τελευταίο

σημαντικό βήμα για να ολοκληρωθεί αυτή τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Είναι η

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών, η συγκέντρωση των

δημοσιονομικών κινδύνων με την ενοποίηση των εθνικών χρεών και η δημιουργία

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς κρατικών ομολόγων (EGB – European Government Bond)

αγορά μέσω της έκδοσης κοινών ευρωομολόγων. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο

κόσμο, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει ήδη εργάζονται για την επίτευξη του τελικού

σταδίου της οικονομικής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από την

Goldman Sachs το 200377 και ξανά το 2007 απεδείχθη ότι με βάση τις τρέχουσες

τάσεις, μέχρι το 2050, μόνο δύο ευρωπαϊκές χώρες θα παραμείνουν στη λίστα των δέκα

κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, στην 9η και

10η θέση αντίστοιχα. Όλες οι άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία δεν θα

76 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ 9
77 Goldman Sachs,”Dreaming with BRICS:The path to 2050”, Global Economics Paper No 99, October 1,
2003
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υπολογίζονται πλέον στις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά, μια

ενοποιημένη Ευρώπη μπορεί να αναδυθεί ως η δεύτερη ή η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία

στον κόσμο, ένας από τους τρεις πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας στον 21ο αιώνα.78

Στην πραγματικότητα, γίνονται ήδη βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον, η

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποδεχθεί ως εγγύηση τα από μειωμένα

κυβερνητικά ομόλογα των χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία και πιο

πρόσφατα της Ιταλίας και της Ισπανίας, στο ίδιο επίπεδο με εκείνα των άλλων κρατών

μελών . Η θέση που πήρε η ΕΚΤ είναι ότι το χρέος που δημιουργεί μια χώρα μέλος της

ευρωζώνης είναι ίδιο με οποιασδήποτε άλλης. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες

συμφώνησαν στις 10 Μαΐου, στον σχηματισμό του ταμείου σταθερότητας (EFSF). Η

χρηματοδότηση του ανήλθε σε 440 δις. Στις 17 Δεκεμβρίου του 2010 αποφάσισαν να

γίνει αυτός ο μηχανισμός μόνιμος και αποφάσισαν να τον επαναχρηματοδοτήσουν με

ακόμα 500 δις. Στην συνεδρίαση της ΕΕ τον Ιούλιο του 2011 οι ευρωπαίοι ηγέτες

ενδυνάμωσαν τον ρόλο του EFSF ώστε να περιλαμβάνει την εξαγορά ομολόγων στην

δευτερογενή αγορά και την μείωση του τόκου με την οποία δανείζονταν οι

προβληματικές χώρες. Στις 17 Αυγούστου οι Sarkozy και Merkel ανακοίνωσαν τα

σχέδια τους για μια "οικονομική κυβέρνηση" η οποία θα διευθύνεται από ένα

εκλεγμένο στέλεχος της ΕΕ. Η κυβέρνηση αυτή θα είχε συχνές συναντήσεις με τους

υπουργούς οικονομικών και θα έκανε προτάσεις για καλύτερη δημοσιονομική πολιτική

και εναρμόνιση των φορολογικών και συνταξιοδοτικών πολιτικών. Τον Σεπτέμβριο η

ευρωπαϊκή βουλή αποδέχτηκε 6 προτάσεις για την οικονομική κυβέρνηση. Αυτές οι

προτάσεις έχουν σαν σκοπό το να κάνουν πιο "σφιχτές" τις απαιτήσεις από τα κράτη

μέλη για την χρηματοδότηση τους. Τον Νοέμβριο του 2011 η ΕΕ εξέδωσε ένα έγγραφο

που εμπεριείχε 3 απόψεις για τα ευρώ-ομόλογα, οι διαφορές μεταξύ των απόψεων

αυτών βρίσκονται στο αν αυτά τα ομόλογα θα αντικαθιστούν τα κρατικά ή αν θα είναι

μία εγγύηση.79

Αυτά τα βήματα δείχνουν πως η ΕΕ οδεύει ολοταχώς προς ένα είδος

δημοσιονομικής ένωσης. Με το να εκδώσει ομόλογα που στηρίζονται και από τις 17

χώρες για να δανείσει σε προβληματικές χώρες δημιουργεί ένα πρότυπο ενός

μελλοντικού ευρωομολόγου. Ο George Soros80 τόνισε 2 κυρία συστατικά, που λείπουν

για να ολοκληρωθεί η δημοσιονομική Ένωση. Το πρώτο είναι το ευρέως στηριζόμενο

ευρωομόλογο και το δεύτερο είναι ένα υπουργείο οικονομικών με την δύναμη να

78 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ 11
79 Βλ. ίδιο, σελ 12
80 πρόεδρος του Soros Fund Management LLC
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επιβάλει φόρους. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό όργανο δανεισμού, αλλά για να το

έχει χρειάζεται ένα κοινό υπουργείο.81

Η έκδοση ευρέως αποδεκτών ομολόγων

Σήμερα, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης διεξάγουν μόνα τους την έκδοση

κρατικών ομολόγων ακλουθώντας διάφορες διαδικασίες έκδοσης. Στην από κοινού

έκδοση ομολόγων σταθερότητας, τα κράτη μέλη θα προχωρήσουν σε ομαδοποίηση της

κρατικής έκδοσης και σε κοινή κατανομή των συναφών ροών εσόδων και των δαπανών

εξυπηρέτησης του χρέους. Με τον τρόπο αυτό η δομή της αγοράς κρατικών ομολόγων

στη ζώνη του ευρώ θα αλλάξει σημαντικά.

Η από κοινού έκδοση ομολόγων από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

συζητήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν η ομάδα Giovanini

προχώρησε στη δημοσίευση έκθεσης που παρουσίαζε εναλλακτικές προτάσεις για τον

συντονισμό της έκδοσης κρατικών χρεογράφων της ευρωζώνης. Η συζήτηση αυτή

επαναλήφθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 μετά τη δημοσίευση εγγράφου από την

Ευρωπαϊκή Ένωση Βασικών Διαπραγματευτών (EPDA) που είχε τίτλο «Κοινό

Ευρωπαϊκό Κυβερνητικό Ομόλογο» και ανέλυε τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα της από κοινού έκδοσης ομολόγων από τα κράτη μέλη και τον

κατακερματισμό των αγορών κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης.82

Η εκτεταμένη κρίση χρέους που πλήττει τις χώρες της ευρωζώνης τα τελευταία

χρόνια οδήγησε σε ευρεία συζήτηση για την ανάγκη έκδοσης ενός κοινού ομολόγου

από τα κράτη μέλη. Πολιτικοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές και αναλυτές της αγοράς

υποστηρίζουν πως η από κοινού έκδοση των ομολόγων σταθερότητας είναι ένα ισχυρό

μέσο για να αντιμετωπισθούν οι περιορισμοί της ρευστότητας. Μετά από προτροπή του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη διερεύνηση της

αναγκαιότητας της από κοινού έκδοσης ομολόγων σταθερότητας, επικεντρώνοντας το

81 http://gkdata.gr/2011/10/03/george-soros-η-ομοσπονδοποίηση-της-ευρωζώνης-κα/
82 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την σκοπιμότητα εισαγωγής Ομολόγων

Σταθερότητας», Βρυξέλλες, 23/11/2011, σελ 2
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ενδιαφέρον της στα βραχυπρόθεσμα οφέλη που θα έχει στην ελάφρυνση της αγοράς

χρεογράφων.83

Η έκδοση του ομολόγου σταθερότητας θα διαφοροποιείται από τα υφιστάμενα

μέσα από κοινού έκδοσης, όπως για παράδειγμα τα ομόλογα κοινής έκδοσης για την

χρηματοδότηση εξωτερικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες.

Τα ομόλογα σταθερότητας θα εκδίδονται από κοινού προκειμένου να χρηματοδοτήσουν

τη γενική κυβέρνηση της ευρωζώνης, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με τα

υφιστάμενα εθνικά ή από κοινού έκδοσης ομόλογα.84

Το ευρωομόλογο θα μπορούσε να εκδοθεί είτε από έναν ενιαίο φορέα, όπως από

μία νεοσυσταθείσα δημοσιονομική αρχή και από την αρχή διαχείρισης του χρέους είτε

από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ αποκεντρωμένα, με την προϋπόθεση του στενού

συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, που θα υποστηρίζεται από κοινού και

εξολοκλήρου από όλες τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ. 85

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ για το 2010 (σε δολάρια ΗΠΑ), το διάγραμμα 2

δείχνει το συνολικό ακαθάριστο χρέος στη ζώνη του ευρώ να είναι $ 10,3

τρισεκατομμυρίων, ενώ το ΑΕΠ 12,2 τρισεκατομμύρια, δηλαδή ένα ποσοστό 84,8%

του ΑΕΠ. Τρεις μόνο χώρες (Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το

70% του συνολικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα, η χώρα στις ειδήσεις είναι το 4%, ενώ οι "PIGS"

(Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα) είναι το 8%.86

Αν ήθελε κανείς να υπολογίσει τον σταθμισμένο μέσο όρο αξιολόγησης της

πιστοληπτικής ικανότητας για ολόκληρη την περιοχή (20 Αυγούστου, 2011), η

συνολική βαθμολογία για τη ζώνη του ευρώ θα είναι τουλάχιστον "AA +" , η ίδια με τις

ΗΠΑ.87

83 Βλ. ίδιο, σελ 3
84 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινο Βιβλίο, σελ 3
85 Βλ. ίδιο, σελ 4
86 PIGS (επίσης IGS) είναι ένα αρκτικόλεξο που χρησιμοποιείται από τους διεθνείς αναλυτές ομολόγων,

ακαδημαϊκούς, καθώς και τον οικονομικό τύπο και αναφέρεται στις οικονομίες της Πορτογαλίας, της

Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με αγορές κρατικών

ομολόγων.
87 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ 13
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Σχ. 13 Αποθέματα χρέους και χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ88

Η έκδοση ευρωομολόγων από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης παρουσιάζει

σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως, υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις που

συνδέονται με την από κοινού έκδοση ομολόγων σταθερότητας. Οι προκλήσεις αυτές

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος των

αρνητικών επιπτώσεων και να αποκομισθούν όλα τα οφέλη από την από κοινού έκδοση

ευρωομολόγων. Είναι απαραίτητη η απαίτηση για ένα αυστηρό πλαίσιο

δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο και

ένας αυστηρότερος έλεγχος των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών από την ΕΕ.

Υπάρχουν πολυάριθμες εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά την κοινή έκδοση

Ομολόγων Σταθερότητας. Οι τρεις κύριες εναλλακτικές επιλογές είναι:

a) η πλήρης υποκατάσταση των εθνικών ομολόγων από Ομόλογα Σταθερότητας με

από κοινού και εις ολόκληρον εγγυήσεις,

88 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ 14
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b) η μερική υποκατάσταση των εθνικών ομολόγων από Ομόλογα Σταθερότητας με

από κοινού και εις ολόκληρον εγγυήσεις και

c) η μερική υποκατάσταση των εθνικών ομολόγων από Ομόλογα Σταθερότητας με εις

ολόκληρον εγγυήσεις.89

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ευρωομολόγου

Τα πλεονεκτήματα

Η συγκέντρωση των χρεών της ζώνης του ευρώ σε μία συλλογική κοινή αγορά

ομολόγων θα έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα για την περιοχή.

1. Πρώτα απ 'όλα, θα επιλύσει αμέσως την τρέχουσα κρίση χρέους που

αντιμετωπίζει η ζώνη. Δεδομένου ότι η κρίση είναι κυρίως ψυχολογική, δηλαδή

καθοδηγείται από τους φόβους ότι ορισμένες χώρες μέλη, είναι ή μπορεί να

γίνουν αφερέγγυες, οι αγορές απαιτούν ένα ασφάλιστρο κινδύνου που αυξάνει

το κόστος της χρηματοδότησης αυτών των κρατών. Ένα κοινό χρεόγραφο που

θα υποστηρίζεται από όλα τα 17-κράτη μέλη, όπως ένα ευρωομόλογο,

καθησυχάζει τους φόβους αυτούς. Στην πραγματικότητα, οι τιμές μπορούν να

πέσουν πολύ κάτω από τα επίπεδα του γερμανικού επιτοκίου για τρεις βασικούς

λόγους: α) ένα συλλογικό ομόλογο είναι ισχυρότερο από ένα που υποστηρίζεται

από μια ενιαία κυβέρνηση, β) θα μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο εργαλείο

πληρωμής επειδή όλοι οι επενδυτές θα θελήσουν να έχουν αυτό το ομόλογο και

γ) γίνεται στην πράξη ένα «ασφαλές καταφύγιο». Για την ευκολία και τη

ρευστότητα των συναλλαγών, οι επενδυτές και οι έμποροι θα είναι πρόθυμοι να

παραιτηθούν από υψηλότερες αποδόσεις, όπως ακριβώς κάνουν σήμερα με τα

αμερικανικά κρατικά ομόλογα.90

2. Δεύτερον, με τη μείωση του επιτοκίου, με το οποίο τα κράτη χρηματοδοτούν το

χρέος τους, θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά από τις κυβερνήσεις και θα

μειωθούν τα μελλοντικά ελλείμματα του προϋπολογισμού, καθώς, και θα

89 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινο Βιβλίο, σελ 13
90 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ16
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βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ευρώ. Η βελτίωση της δυναμικής του χρέους σε

μακροπρόθεσμη βάση, βελτιώνει τη δημοσιονομική προοπτική και δικαιολογεί

χαμηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης.91

3. Τρίτον, μειώνει το βαθμό στον οποίο τα κράτη στην περιφέρεια πρέπει να

εφαρμόσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα λιτότητας για να μειώσουν τα

ελλείμματα του προϋπολογισμού τους, άρα έτσι μειώνεται ο κίνδυνος της

ύφεσης και διευκολύνεται η ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ για το σύνολο της

περιοχής σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

4. Τέταρτον, μετατρέπει την τρέχουσα κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά

κεφαλαίων για κρατικά ομόλογα σε μία ενιαία και ευρεία ευρωπαϊκή αγορά

κρατικών ομολόγων (EGB), αγορά που ταιριάζει με αυτή των ΗΠΑ για τα

κρατικά ομόλογα. Μια EGB αγορά των 10,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σε

σύγκριση με την αγορά των ΗΠΑ των 13,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, θα

είναι μια τεράστια αγορά με τέτοιο βάθος, εύρος και ρευστότητα που θα κάνει

το ευρωομόλογο μια ισχυρή εγγύηση για να μπορέσει ο επενδυτής να το

κρατήσει για ασφάλεια σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Χάρη

στην τεράστια ρευστότητά του, οι επενδυτές θα μπορούσαν να αγοράσουν και

να πωλήσουν τίτλους με ελάχιστη επίδραση στις τιμές, στις αποδόσεις, και την

συναλλαγματική ισοτιμία. Επί του παρόντος, οι τρεις μεγαλύτερες αγορές για τα

εμπορεύσιμα ομόλογα της ζώνης του ευρώ είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η

Ιταλία, και οι τρεις ξεχωριστά είναι μικρότερες από 1.8 τρις.92

5. Πέμπτο, εκτοξεύοντας την EGB στην ίδια κατηγορία με την Αμερική,

συμπληρώνεται και ισχυροποιείται ο ρόλος του ευρώ ως παγκόσμιου

αποθεματικού. Δηλαδή, αποθεματικό νόμισμα είναι σε πιο νόμισμα οι κεντρικές

τράπεζες επιλέγουν να κρατήσουν τις αποταμιεύσεις τους, όμως, υστερεί

σημαντικά μετά το δολάριο των ΗΠΑ ως μόνο μέσο πληρωμής, επειδή οι

ευρωπαϊκές αγορές χρέους είναι κατακερματισμένες και μικρές. Με τη

δημιουργία ενός ενιαίου μέσου του χρέους που διαπραγματεύονται σε μια

τεράστια αγορά, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το ευρωομόλογο με τον

ίδιο τρόπο, όπως τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ χρησιμοποιούνται σήμερα από

τους διεθνείς επενδυτές, ως εργαλείο πληρωμών.93

91 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ16
92 Βλ. ίδιο, σελ 17
93 Βλ. ίδιο, σελ 17
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6. Η έκτη και, ίσως το πιο σημαντικό όφελος από ένα ευρωομόλογο και μια ενιαία

αγορά EGB, είναι ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερα επιτόκια από ό, τι

ακόμα και η Γερμανία, το ισχυρότερο μέλος της ζώνης του ευρώ, πληρώνει.

Λόγω του αυξημένου εύρους και της ρευστότητας, οι επενδυτές θα πρέπει να

είναι περισσότερο από ευτυχείς να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το ομόλογο,

όχι μόνο για επένδυση ή για προληπτικούς λόγους, αλλά και για την πληρωμή.

Το όφελος αυτό ονομάζεται κυριαρχικό δικαίωμα, αυτό σημαίνει ότι οι

επενδυτές είναι πρόθυμοι να κρατήσουν το ομόλογο ακόμη και σε χαμηλότερη

απόδοση, επειδή το έχουν ανάγκη ως μέσο αποθήκευσης αξίας, ως μέσο

πληρωμής για τη χρηματοδότηση των συναλλαγών τους και ως ένα ασφαλές

καταφύγιο σε περιόδους παγκόσμιας κρίσης.94

7. Έβδομο, η μετατροπή των εθνικών χρεών σε κοινό χρέος της ευρωζώνης θα

ωφελήσει τις τράπεζες στην Ευρώπη και θα μπορέσει να σταματήσει την

τραπεζική κρίση.95

8. Όγδοο, είναι η λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση για την επίλυση της τρέχουσας

κατάστασης χρέους και της τραπεζικής κρίσης στην Ευρωζώνη. 96

Τα μειονεκτήματα

Ένα πιθανό μειονέκτημα είναι ότι ένα ευρωομόλογο, από κοινού εγγυημένο από

όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, παρέχει μια έμμεση ασφάλιση για όλα τα

συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν ένα κίνητρο να

εκδίδουν πάρα πολύ χρέος προκειμένου να επωφεληθούν από μια τέτοια σιωπηρή

εγγύηση (όταν θα μπορούσαν να εκδώσουν πολύ λιγότερο χρέος πριν από την ύπαρξη

του ευρωομολόγου), δημιουργώντας έτσι ένα ζήτημα «ηθικού κινδύνου» και τη

συνακόλουθη απόρριψη του από τις πιο φερέγγυα κράτη.97 Εάν μία κυβέρνηση είναι

ελεύθερη να πάει σε μία ανοικτή αγορά και να αυξήσει το χαμηλό κόστος δανεισμού θα

εξαλείψει τη δημοσιονομική πειθαρχία και θα ανάγκαζε τα πιο «συνετά» κράτη να

αρχίσουν να πληρώνουν για τα ελλείμματα της «άσωτης» χωράς. Επίσης θα εξαλείψει

94 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ18
95 Βλ. ίδιο, σελ 19
96 http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/24/eurobonds-an-essential-guide
97 European Parliament, “Eurobonds: Concepts and implications”, Briefing Note, March 2011, σελ. 5

http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/24/eurobonds-an-essential-guide
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την ικανότητα κάθε χώρας να ελέγχει την επιβάρυνση του κόστους των επιτοκίων της

και θα μειωθεί η κυριαρχία του κάθε κράτους σε φορολογικά θέματα.98

Δεύτερον, ορισμένα κράτη μέλη με αξιολόγηση AAA, όπως η Γερμανία, μπορεί

να έχουν προσωρινά να πληρώσουν ένα ελαφρώς υψηλότερο επιτόκιο για το χρέος

τους, δεδομένης της ένταξης στην από κοινού εγγύηση των άλλων κρατών μελών με

χαμηλότερη ταξινόμηση.99

Τρίτον, τα ίδια τα κράτη μέλη δικαίως υποστηρίζουν ότι τα ευρωομόλογα

απαιτούν ως προϋπόθεση για την έκδοση τους, την επίτευξη ενός πολύ υψηλού

επιπέδου εναρμόνισης της δημοσιονομικής πολιτικής από όλα τα κράτη μέλη της

ευρωζώνης.100

Η πειθαρχία στους κανόνες

Αντί για όλες τις χώρες που πληρώνουν εσωτερικά το ίδιο επιτόκιο επί του

μεριδίου τους από το ευρωομόλογο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια δομή

συντελεστών με κλιμάκωση ανάλογα με την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της κάθε χώρας.

Για παράδειγμα, εάν ο μέσος όρος των εξωτερικών επιτοκίων της χρηματοδότησης και

στα βραχυπρόθεσμα και στα μακροπρόθεσμα ομόλογα σε ευρώ είναι 4%, οι χώρες

μέλη θα συμβάλουν με τόκο ίσο με το 4% του μεριδίου τους από το σύνολο των

εκκρεμών ευρωομολόγων, εφόσον το χρέος τους το ΑΕΠ είναι κάτω από το 60%. Αν η

αναλογία του χρέους αυξάνεται πάνω από 60%, το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται για το

κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα αυξηθεί για το ποσοστό πάνω από το 60%. Μια

χώρα με μια αναλογία χρέους-ΑΕΠ από 100% θα πληρώνει 4% για το πρώτο μέρος του

60% του χρέους της, και 6,6% για το υπόλοιπο 40%, δημιουργώντας ένα

αποτελεσματικό μέσο σταθμισμένο κόστος του 5,04%.101

Οι στόχοι της εισαγωγής ενός τέτοιου μηχανισμού είναι να εξασφαλίσει ότι οι

δημοσιονομικά συνετές χώρες δεν τιμωρούνται για την ασωτία των άλλων μελών,

δηλαδή να αποκαταστήσει εντός της ζώνης του ευρώ τον πειθαρχικό ρόλο της αγοράς.

Μερικοί υποθετικοί συντελεστές φαίνονται στον πίνακα παρακάτω:

98 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ20
99 European Parliament, “Eurobonds: Concepts and implications”, Briefing Note, March 2011, σελ. 5
100 Βλ. ίδιο, σελ 5
101 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ21
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Σχ. 14 Κλιμάκωση επιτοκίου χρηματοδότησης ευρωομολόγων 102

Η πορεία προς τη δημοσιονομική ένωση

Η έκδοση ομολόγων σε ευρώ προϋποθέτει τη δημιουργία των κατάλληλων

θεσμικών, νομικών και πολιτικών μηχανισμών. Η πορεία προς τα ευρωομόλογα κάνει

περαιτέρω αναγκαία την δημοσιονομική και οικονομική ένωση. Τουλάχιστον, οι

ακόλουθοι θεσμικοί μηχανισμοί θα πρέπει να δημιουργηθούν ή να αναθεωρηθούν:

1) ένα νέο ενιαίο και διαφανές σύστημα δημόσιων λογαριασμών,

2) η ενίσχυση του συντονισμού της πρόβλεψης, προγραμματισμού και του

προϋπολογισμού των κυβερνήσεων των κρατών μελών,

3) η δημιουργία ενός υπερεθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικών που θα

αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών της ζώνης και της πολιτικής του χρέους με

δικαίωμα βέτο επί των δανείων του κάθε κράτους,

4) η σύνταξη των νέων, περισσότερο δεσμευτικών κανόνων να συνοδεύεται με

κυρώσεις που πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα νέο σύμφωνο σταθερότητας και ,

5) ένα Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για τη διαχείριση της έκδοσης και τη

διάρκεια των ομολόγων103

102 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ22
103 Βλ. ίδιο, σελ 24



53

Πρόσθετα μέτρα που θα προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την Ευρωζώνη, θα

μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

6) τη δημιουργία μιας τραπεζικής εποπτικής αρχής με ενιαία πρότυπα για την

παρακολούθηση και τη ρύθμιση του δανεισμού της χώρας και τη διαχείριση των

κινδύνων σε συνδυασμό με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ασφάλισης των καταθέσεων,

7) η ΕΚΤ να επεκτείνει το ρόλο της πέρα από αυτή της σταθερότητας των τιμών, να

συμπεριλάβει στο ρόλο της τον δανειστή έσχατης ανάγκης εντός της ζώνης του ευρώ

και

8) η συμφωνία με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων για την τυποποίηση και την εναρμόνιση των φορολογικών, των

εργασιακών, των συντάξεων και των κοινωνικών πολιτικών σε όλη την ευρωζώνη μέσα

σε ένα χρονικό ορίζοντα 6-8 ετών.104

104 Βλ. Kenneth Matziorinis, σελ24
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Σχ. 15 Δημοσιονομική πειθαρχία 2013105

105 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_Fiscal_Compliance_%28debt-to-
GDP_ratio%29.png?uselang=el

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_Fiscal_Compliance_%28debt-to-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Το γνωστό με τον όρο “Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης” (ΣΣΑ)

προέκυψε κατόπιν πρότασης της γερμανικής κυβέρνησης, υπό την πίεση εφαρμογής

των στόχων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Στόχος του Συμφώνου αποτελεί η εφαρμογή κοινής οικονομικής πολιτικής

μεταξύ των κρατών- μελών της ΟΝΕ, μέσω της θέσπισης κανόνων αποδεκτών από όλα

τα κράτη μέλη. Ρυθμιστής των κανόνων αυτών ορίζονται οι εκάστοτε εθνικές αρχές ενώ

η μη τήρησή τους θα επιφέρει κυρώσεις που θα αποφασίζονται κεντρικά106. Έτσι θα

επιτυγχάνεται η συμμετοχή των κρατών μελών στη χάραξη της οικονομικής τους

πολιτικής αλλά και η σύμπλευση όλων των μελών με τις κατευθυντήριες γραμμές που

θα θέτουν τα κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα.

Συνοπτικά η οικονομική θεωρία του Συμφώνου συνοψίζεται στην άποψη ότι σε

περιόδους οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών, αυτά θα πρέπει να ελέγχουν τις

δαπάνες τους και να δημιουργούν αποθέματα, ενώ σε περιόδους κάμψης θα πρέπει να

χαλαρώνουν την οικονομική τους αυστηρότητα και να χρησιμοποιούν τα αποθέματα ως

επενδύσεις στην οικονομία τους.107

Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τους ποσοτικούς όρους που

προσδιορίστηκαν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δηλαδή να μην ξεπερνά το έλλειμμα

κάθε κράτους το 3% του ΑΕΠ και να μην ξεπερνά το δημόσιο χρέος το 60% του ΑΕΠ.

Η παρακολούθηση γίνεται σε ετήσια βάση από το Συμβούλιο των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN), το οποίο προτείνει σε κάθε κράτος μέλος

διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση παρέκκλισης ενώ αποφασίζει και την εφαρμογή

κυρώσεων, κατόπιν εισηγήσεων και εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυστηρότερη κύρωση όλων είναι η  επιβολή εγγύησης ανάλογης του δημοσιονομικού

ελλείμματος του κράτους μέλους, η επιβολή προστίμου,  η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να αλλάξει τη δανειοδοτική πολιτική της και η υποχρέωση

106 I.Begg, D.Hodson, I.Maher, «Economic Policy Coordination in the European Union», National

Institute Economic Review No183, January 2003
107 Κ.Barysch, «A pact for Stability and Growth», Policy Brief October 2003, Centre for European

Reform
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του κράτους μέλους να δημοσιοποιεί όλα τα οικονομικά του στοιχεία όταν εκδίδει

ομόλογα, και όλα τα παραπάνω χωρίς το δικαίωμα ψήφου του εν λόγω κράτους μέλους.

Η νομική ισχύς του ΣΣΑ έχει προκαλέσει διχασμό. Μία άποψη υποστηρίζει ότι

το ΣΣΑ έχει πολιτική σημασία αλλά όχι νομική ισχύ. Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι το

ΣΣΑ θα πρέπει να αποτελεί συνταγματική διάταξη με δεσμευτική νομική ισχύ και αυτό

λόγω της σπουδαιότητάς του για τη λειτουργία της ΟΝΕ. 108

Προβλήματα στη Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας έχει αποδειχθεί

δύσκολη. Ενώ πολλές υπήρξαν οι χώρες που ξέφυγαν από το όριο του 3% ως προς το

έλλειμμά τους, ωστόσο οι αποφάσεις του ECOFIN, μπορούν να χαρακτηριστούν ως

αποφάσεις δύο ταχυτήτων. Πιο συγκεκριμένα για χώρες όπως η Πορτογαλία το

ECOFIN εξέδωσε συστάσεις κατόπιν εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως

προβλέπει το ΣΣΑ, οι οποίες εφαρμόστηκαν από το κράτος μέλος. Παρόλα αυτά, για

χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, το ECOFIN, κινήθηκε ιδιαίτερα επιεικώς, παρά

της εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν επέβαλε κυρώσεις στα κράτη μέλη

που αγνόησαν τις συστάσεις του. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ενώπιον του

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).109

Η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον.110

Στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακυρωθεί η απόφαση του

Συμβουλίου να μην υιοθετήσει τη σύσταση της, το Δικαστήριο απάντησε αρνητικά

καθώς έκρινε ότι η απόφαση του Συμβουλίου συνιστά ουσιαστικά “παράλειψη πράξης”

και όχι “πράξη” που μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά  Στο αίτημα της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής να ακυρωθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που ουσιαστικά

παραδέχεται την πραγματική κατάσταση Γερμανίας και Γαλλίας αλλά επιτρέπει στα εν

λόγω κράτη μέλη να λάβουν μέτρα εκτός του πλαισίου του ΣΣΑ και των συστάσεων

108 Σκιαδάς Δ., Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: η ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης, σελ 33
109 Βλ. ίδιο, σελ 34
110 Υποθ. C-27/2004, «Commission of the European Communities v Council of the European Union»,

2004, ECR I-6649
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Δικαστήριο απάντησε θετικά. Πρακτικά η απόφαση

αυτή του ΔΕΚ ερμηνεύεται ως εξής: το Δικαστήριο, δε θέλησε να κρίνει το Συμβούλιο

για το γεγονός ότι παρέβλεψε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκρινε όμως

ότι το Συμβούλιο έκανε παράβαση των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,

τονίζοντας έτσι τη δεσμευτική νομική ισχύ του ΣΣΑ την οποία οφείλουν να τηρούν όλα

ανεξαιρέτως τα  κράτη μέλη.

Η άρνηση του ΔΕΚ να κρίνει το Συμβούλιο για την απραξία του στις

περιπτώσεις Γαλλίας, Γερμανίας ενέτεινε την άποψη ότι η λήψη μέτρων επαφίεται

τελικά στα κράτη μέλη και η Ένωση περιορίζεται απλά σε κυρώσεις. Παρόλα αυτά η

δεσμευτική ισχύς του ΣΣΑ που αντανακλάται και στο δεύτερο σκέλος της απόφασης

του ΔΕΚ, χωρίς το κράτος μέλος να έχει δικαίωμα ψήφου, παραχωρεί την άσκηση

οικονομικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο

Υπουργών) τα οποία μάλιστα δεν είναι άμεσα εκλεγμένα, και περιορίζει τις εθνικές

κυβερνήσεις σε απλό έλεγχο εσόδων- εξόδων, υπό την απειλή του Συμφώνου

Σταθερότητας.111

Αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Η προαναφερθείσα απόφαση του ΔΕΚ, ενέτεινε τις υπάρχουσες ενστάσεις που

αφορούν το Σύμφωνο.

Μεταξύ άλλων θεωρήθηκε λανθασμένη η επιβολή κοινού ποσοτικού στόχου

ελλείμματος και χρέους για όλα τα κράτη μέλη, παρά τις διαφορετικές οικονομίες και

ανάγκες του καθενός. Επίσης, ο έλεγχος σε ετήσια βάση θεωρήθηκε πολύ σύντομο

χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί επαρκώς πραγματική πρόοδος. Επιπλέον, η

πρόβλεψη μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος αλλά όχι του χρέους των μελών,

τονίζει την ακαμψία του ΣΣΑ. Τέλος η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΚ στερεί την

αξιοπιστία εφαρμογής του Συμφώνου, δεδομένου ότι τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και

η εφαρμογή τους αφορά ουσιαστικά πολιτικές “διαπραγματεύσεις”. Η εφαρμογή του

Συμφώνου περιορίζεται σε απλή επιβολή προστίμων, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα

δεσμευτικά, ωφέλιμα και όχι εξοντωτικά για το εμπλεκόμενο κράτος, ενώ σύγχυση

111 Βλ. Σκιαδάς, σελ 36
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προκαλεί η εμμονή απαγόρευσης δαπανών στην ύφεση αλλά καμία πρόβλεψη για τις

δαπάνες στην ανάπτυξη.112

Στο πλαίσιο βελτίωσης της ευελιξίας και εφαρμοσιμότητας του Συμφώνου

προτάθηκαν μια σειρά νέων μέτρων. Ένα από αυτά προτείνει να δοθεί έμφαση στο

δημόσιο χρέος και όχι έλλειμμα, δίνοντας την ευελιξία σε κάθε κράτος μέλος να ορίσει

αυτό στόχους χρέους επί του ΑΕΠ, και επιτρέποντάς του να δανείζεται βάσει του

χρέους του, ώστε να αυξάνει την επενδυτική του δραστηριότητα. Επίσης, προτείνεται η

εγκαθίδρυση εθνικών συλλογικών οργάνων ελέγχου των προγραμμάτων Σταθερότητας

και Ανάπτυξης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις των κεντρικών ευρωπαϊκών

οργάνων, τα οποία θα ασχοληθούν απρόσκοπτα με τον ουσιαστικό έλεγχο των

οικονομικών δεδομένων που θα τους προσκομίζουν τα κράτη μέλη. Σε ότι αφορά τον

περιορισμό του δημοσίου ελλείμματος, προτάθηκε η αξιολόγηση να γίνεται στα

πλαίσια των διαφορετικών αναγκών κάθε μέλους, να υπάρχει δυνατότητα αποφυγής

των αυστηρών μέτρων σε περιπτώσεις που συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι και να

αξιολογούνται όλοι οι παράγοντες προ της προσφυγής στους αυστηρούς μηχανισμούς

του Συμφώνου.113

Στα πλαίσια αναθεώρησης του ΣΣΑ το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και

Οικονομικών εξέδωσε σχετική έκθεση το 2005. Πρότεινε:

 οικονομική λογική των κανόνων του Συμφώνου και όχι στείρα διαδικαστική

λογική

 ενισχυμένη συμμετοχή εθνικών οργάνων

 μεγαλύτερες περιόδους επανελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική

ανάκαμψη

 να προσμετρούνται από το ECOFIN τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα

κάθε μέλους προ τις υποβολής συστάσεων

 έμφαση στο δημόσιο χρέος και τη βιωσιμότητα και όχι στο δημόσιο

έλλειμμα114

Με τα μέτρα αυτά τα ευρωπαϊκά όργανα (ECOFIN, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), θα

κρίνουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση ενός μέλους λαμβάνοντας υπόψη τη

θέση, το χρονικό περιθώριο και τις ανάγκες του και θα λαμβάνουν διαφορετικά κάθε

112 Βλ. Σκιαδάς, σελ 37
113 Βλ. ίδιο, σελ 38
114 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «Συμπεράσματα Προεδρίας 22-23 Μαρτίου 2005», Doc No 7619/05
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φορά μέτρα βασισμένα σε αυτές τις ανάγκες προσαρμογής και όχι  κοινά για όλους

μέτρα.

Η αναθεώρηση αυτή θεωρήθηκε ότι κατέστησε το Σύμφωνο πιο ρεαλιστικό, ευέλικτο

στην πραγματική οικονομία και ανάγκες των κρατών μελών, με στόχο την πραγματική

σύγκλιση και προσαρμογή και όχι την απλή διαδικαστική προσέγγιση.115

Συμπεράσματα- Εξελίξεις

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία στα πλαίσια τήρησης του Συμφώνου

Σταθερότητας και Ανάπτυξης έλαβε επώδυνα μέτρα προσαρμογής. Η περίπτωσή της

οδήγησε στην ενεργοποίηση ενός νέου μηχανισμού στήριξης που θα συνδυάζει το

δανεισμό από ευρωπαϊκές χώρες με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο δανεισμός αυτός θα αποφασίζεται ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη, θα

ενεργοποιείται μόνο όταν οι διεθνείς χρηματαγορές δε θα επαρκούν για τη

χρηματοδότηση και στόχο θα έχει την επιστροφή στις ελεύθερες αγορές και όχι την

οικονομική στήριξη του κράτους μέλους. Ο μηχανισμός αυτός οδήγησε στον

“Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης”.116

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πρόταση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πλαίσιο παρακολούθησης των οικονομιών κάθε

κράτους μέλους βάσει δεικτών που θα καθορίζουν τις διαφορετικές δημοσιονομικές

ανάγκες κάθε μέλους και θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα και συστάσεις. Η

διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει την υποβολή των εθνικών προγραμμάτων

σταθερότητας και ανάπτυξης στη αρχή κάθε έτους, εντός του “Ευρωπαϊκού Εξαμήνου”

το Συμβούλιο θα αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και θα εκδίδει συστάσεις και

συμβουλές προς τα κράτη μέλη οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση

των εθνικών προϋπολογισμών και προγραμμάτων του επόμενου έτους. 117

Το νέο αυτό πλαίσιο θα λειτουργεί εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και

Ανάπτυξης και προβλέπει ουσιαστικά την εκχώρηση δικαιωμάτων όπως η λήψη

δημοσιονομικής πολιτικής και ο καθορισμός εθνικών προϋπολογισμών σε κεντρικά

115 Βλ. Σκιαδάς, σελ 39
116 Βλ. ίδιο, σελ 40
117 Βλ. ίδιο, σελ 41
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ευρωπαϊκά όργανα και όχι στις εκάστοτε κυβερνήσεις, γεγονός το οποίο δημιουργεί

προβληματισμούς. Μένει να αποσαφηνιστούν πλήρως οι νέοι κανονισμοί και η

ωριμότητα των κρατών μελών προς την ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Ανακεφαλαιώνοντας, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενισχύθηκε ως

προς την ευελιξία και πρακτικότητά του, “αρκεί αυτοί που το χρησιμοποιούν να

αντιλαμβάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δε δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τους

σκοπούς του Συμφώνου αλλά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

δημιουργήθηκε για να υπηρετεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης”.118

118 Βλ. Σκιαδάς, σελ 42
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά από την μελέτη τόσο επιστημονικών άρθρων αλλά και διαφόρων αξιόπιστων

οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά

το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο και το Ευρωομόλογο.

 Αυτήν την στιγμή το ευρωπαϊκό σύμφωνο είναι αρκετά ελαστικό ως προς τους

κανόνες του.

 Για να επιτύχουν όλες οι αλλαγές και για να μπορέσει να υπάρξει μία ισχυρή

ΕΕ, αυτή η ένωση δεν πρέπει να παραμείνει μόνο νομισματική αλλά να γίνει και

δημοσιονομική.

 Για να γίνει η ένωση δημοσιονομική πρέπει πρώτα από όλα να υπάρξει τον

νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

 Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι εποπτικοί μηχανισμοί, στους

οποίους δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει η πολιτική βούληση.

 Τέλος, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν ένα μέρος της εθνικής

κυριαρχίας τους, όσον αφορά το δημοσιονομικό μέρος της.

 Τα οφέλη από την δημιουργία μίας τέτοιας ένωσης θα είναι πολλά. Επίσης τα

οφέλη αυτά θα είναι πολλαπλασιαστικά.

 Η δημιουργία μίας τέτοιας ένωσης θα δημιουργήσει ένα πραγματικά ασφαλές

περιβάλλον, στο οποίο ο επενδυτής δεν θα φοβάται αλλά θα τον διακατέχει μία

σιγουριά.
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ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η

ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

που αποκαλούνται εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της υποχρέωσής τους, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, να θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος,

http://en.wikipedia.org/wiki/European_sovereign-debt_crisis


69

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προαγάγουν τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική

ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, προς τον σκοπό αυτό, να αναπτύξουν ακόμα

στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ,

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ότι η ανάγκη των κυβερνήσεων να διατηρούν υγιή και βιώσιμα

δημόσια οικονομικά και να προλαμβάνουν την υπερβολική αύξηση του ελλείμματος

της γενικής κυβέρνησης είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της

σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και, συνεπώς, απαιτεί την

καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων, συμπεριλαμβανομένου ενός «κανόνα ισοσκέλισης

του προϋπολογισμού» και ενός αυτόματου μηχανισμού για τη θέσπιση διορθωτικών

μέτρων,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι το έλλειμμά τους της γενικής

κυβέρνησης δεν υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους σε τιμές

αγοράς και ότι το χρέος τους της γενικής κυβέρνησης δεν υπερβαίνει ή ακολουθεί

επαρκώς πτωτική πορεία προς το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους σε

τιμές αγοράς,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, έχουν την υποχρέωση να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού

να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της

οικονομικής ένωσης, ιδίως την πρακτική της συσσώρευσης χρέους εκτός των

λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης,

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της

ζώνης του ευρώ συμφώνησαν στις 9 Δεκεμβρίου 2011 σε μια ενισχυμένη αρχιτεκτονική

για την οικονομική και νομισματική ένωση, που θα οικοδομεί επί των συνθηκών που

αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει την υλοποίηση

μέτρων που λαμβάνονται βάσει των άρθρων 121, 126 και 136 της Συνθήκης για τη

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ότι ο στόχος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών

μελών της ζώνης του ευρώ και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

είναι η ενσωμάτωση των διατάξεων της παρούσας συνθήκης όσο το δυνατόν

συντομότερα στις συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ τις νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο των συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 23 Νοεμβρίου 2011, για την ενίσχυση της οικονομικής

και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή

απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους

σταθερότητα, και σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την

αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της

διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών, και ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ

την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις

για τη ζώνη του ευρώ σχετικά, ιδιαίτερα, με την εκ των προτέρων υποβολή εκθέσεων

όσον αφορά τα σχέδια έκδοσης χρεογράφων, τα προγράμματα οικονομικής εταιρικής

σχέσης που περιγράφουν λεπτομερώς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τα κράτη

μέλη που υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και τον

συντονισμό των σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της οικονομικής πολιτικής των

κρατών μελών,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την προθυμία τους να υποστηρίξουν προτάσεις που θα υποβληθούν

ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω ενίσχυση του Συμφώνου

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με τη θέσπιση, για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ,

ενός νέου φάσματος μεσοπρόθεσμων στόχων που συνάδει με τους περιορισμούς που

προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, κατά την επανεξέταση και την παρακολούθηση των

δημοσιονομικών δεσμεύσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα συνθήκη, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές

προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα

άρθρα 121, 126 και 136,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ιδίως ότι, όσον αφορά την εφαρμογή του «κανόνα ισοσκέλισης του

προϋπολογισμού» που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας συνθήκης, η εν λόγω

παρακολούθηση θα διεξάγεται με τον καθορισμό, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος,

ειδικών ανά χώρα μεσοπρόθεσμων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων σύγκλισης, κατά

περίπτωση,
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται

τακτικά βάσει κοινά συμφωνημένης μεθόδου, οι κύριες παράμετροι της οποίας πρέπει

επίσης να ενημερώνονται τακτικά, αντικατοπτρίζοντας δεόντως τους κινδύνους άμεσων

και έμμεσων υποχρεώσεων για τα δημόσια οικονομικά, όπως έχουν ενσωματωθεί στους

στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η επαρκής πρόοδος προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους θα

πρέπει να αξιολογείται βάσει συνολικής αξιολόγησης με σημείο αναφοράς το

διαρθρωτικό ισοζύγιο, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης δαπανών χωρίς να

υπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τις

διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της

δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών

πολιτικών, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011

(«αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης»),

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι ο διορθωτικός μηχανισμός τον οποίον καλούνται να θεσπίσουν

τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αποσκοπεί στη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από

τον μεσοπρόθεσμο στόχο ή την πορεία προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του

σωρευτικού αντικτύπου τους για τη δυναμική του δημόσιου χρέους,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η συμμόρφωση με την υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών

για τη μεταφορά του «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού» στα εθνικά νομικά

συστήματά τους, μέσω δεσμευτικών, μόνιμων και, κατά προτίμηση, συνταγματικών

διατάξεων, θα πρέπει να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να

επιβάλει την καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού ή χρηματικής ποινής σε κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με συγκεκριμένη

απόφασή του και ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει

κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατ’ αποκοπή ποσού ή της χρηματικής ποινής που

είναι καταβλητέα στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου,
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να διευκολυνθεί η θέσπιση μέτρων, στο πλαίσιο της

διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υπερβολικά ελλείμματα, όσον

αφορά τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ των οποίων ο προβλεπόμενος ή υφιστάμενος

λόγος του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

υπερβαίνει το 3%, ενισχύοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό τον στόχο της εν λόγω

διαδικασίας, που συνίσταται στο να ενθαρρυνθεί και, εν ανάγκη, να υποχρεωθεί ένα

κράτος μέλος να μειώσει το ενδεχομένως διαπιστωθέν έλλειμμα,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την υποχρέωση τα συμβαλλόμενα μέρη των οποίων το χρέος

της γενικής κυβέρνησης υπερβαίνει το 60% της τιμής αναφοράς να το μειώνουν, ως

κριτήριο αξιολόγησης, κατά ένα εικοστό ετησίως κατά μέσο όρο,

ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ την ανάγκη να γίνει σεβαστός, κατά την εφαρμογή της παρούσας

συνθήκης, ο ιδιαίτερος ρόλος των κοινωνικών εταίρων, όπως αναγνωρίζεται από τους

νόμους ή τα εθνικά συστήματα καθενός εκ των συμβαλλόμενων μερών,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι καμία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν πρέπει να ερμηνεύεται

ως διάταξη που μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους οικονομικής πολιτικής

υπό τους οποίους χορηγήθηκε χρηματοοικονομική ενίσχυση σε συμβαλλόμενο μέρος

σε πρόγραμμα σταθεροποίησης στο οποίο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη

μέλη της ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής

ένωσης επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη να εργαστούν από κοινού προς μια

οικονομική πολιτική στο πλαίσιο της οποίας, βασιζόμενα στους μηχανισμούς

συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, όπως καθορίζεται στις συνθήκες που

αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουν τις αναγκαίες δράσεις

και θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα σε όλους τους τομείς καίριας σημασίας για την

εύρυθμη λειτουργία της ζώνης του ευρώ,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, ιδιαίτερα, την επιθυμία των συμβαλλόμενων μερών να

χρησιμοποιήσουν πιο ενεργά την ενισχυμένη συνεργασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο

20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα άρθρα 326 έως 334 της Συνθήκης

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά,
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και την επιθυμία τους να κάνουν πλήρη χρήση ειδικών μέτρων για τα κράτη μέλη με

νόμισμα το ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μιας διαδικασίας προηγούμενης συζήτησης και

συντονισμού, μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ, όλων των

σχεδιαζόμενων από αυτά σημαντικών μεταρρυθμίσεων οικονομικής πολιτικής, με

σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συμφωνία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών

μελών της ζώνης του ευρώ, της 26ης Οκτωβρίου 2011, να βελτιωθεί η διακυβέρνηση

της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης τουλάχιστον δύο

συνόδων κορυφής για το ευρώ ετησίως, που θα συγκαλούνται, εκτός εάν δικαιολογείται

από εξαιρετικές περιστάσεις, αμέσως μετά από συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ή συνόδους με τη συμμετοχή όλων των συμβαλλόμενων μερών που έχουν κυρώσει την

παρούσα συνθήκη,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ επίσης την έγκριση από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, στις 25 Μαρτίου 2011, του Συμφώνου για το Ευρώ+, το οποίο προσδιορίζει τα

ζητήματα που είναι σημαντικά για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στη ζώνη του

ευρώ,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Σταθερότητας ως στοιχείου της συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της

οικονομικής και νομισματικής ένωσης και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η

χρηματοπιστωτική συνδρομή στο πλαίσιο νέων προγραμμάτων υπό τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Σταθερότητας θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση, από 1ης Μαρτίου 2013,

της επικύρωσης της παρούσας συνθήκης από το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος

και, αφότου λήξει η προθεσμία μεταφοράς του άρθρου 3 παράγραφος 2 της παρούσας

συνθήκης, της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της

Γερμανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία, το

Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή

Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Μάλτα, το Βασίλειο των

Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία
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της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Φινλανδίας είναι

συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ και ότι, ως εκ τούτου, θα δεσμεύονται από

την παρούσα συνθήκη από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση

του δικού τους εγγράφου επικύρωσης, εφόσον η συνθήκη ισχύει κατά τη συγκεκριμένη

ημερομηνία,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, το Βασίλειο της

Δανίας, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Ουγγαρία, η

Δημοκρατία της Πολωνίας, η Ρουμανία και το Βασίλειο της Σουηδίας είναι

συμβαλλόμενα μέρη τα οποία, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτουν,

κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συνθήκης, παρέκκλιση ή εξαίρεση από

τη συμμετοχή στο ενιαίο νόμισμα και ενδέχεται να δεσμεύονται, για όσο διάστημα αυτή

η παρέκκλιση ή εξαίρεση δεν έχει καταργηθεί, μόνον από εκείνες τις διατάξεις των

τίτλων III και IV της παρούσας συνθήκης με τις οποίες δηλώνουν, κατά την κατάθεση

του δικού τους εγγράφου επικύρωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ότι προτίθενται

να δεσμευθούν,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Με την παρούσα συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, ως κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενισχύσουν τον οικονομικό πυλώνα της οικονομικής και

νομισματικής ένωσης, θεσπίζοντας ένα σύνολο κανόνων που αποβλέπει στην

προώθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω ενός δημοσιονομικού συμφώνου, στην

ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών τους και στη βελτίωση της

διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την

υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση,

ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή.

2. Η παρούσα συνθήκη ισχύει πλήρως για τα συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ.

Ισχύει επίσης και για τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρα, στον βαθμό και υπό τους όρους

που καθορίζονται στο άρθρο 14.
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ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η παρούσα συνθήκη εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από τα συμβαλλόμενα μέρη

σύμφωνα με τις Συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το

άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με το δίκαιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαδικασίας οσάκις

απαιτείται η θέσπιση πράξεων παράγωγου δικαίου.

2. Η παρούσα συνθήκη εφαρμόζεται στο μέτρο που είναι συμβατή με τις Συνθήκες που

αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Ένωσης να ενεργεί στον τομέα της οικονομικής

ένωσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΑΡΘΡΟ 3

1. Επιπρόσθετα και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει του δικαίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τους κανόνες που

καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο:

α) η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης συμβαλλόμενου μέρους πρέπει να

είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική,

β) ο κανόνας του στοιχείου α) θεωρείται ότι τηρείται αν το ετήσιο διαρθρωτικό

ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αντιστοιχεί στον ανά χώρα καθορισθέντα

μεσοπρόθεσμο στόχο, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και

Ανάπτυξης, με καθορισμό του κατώτερου ορίου για το διαρθρωτικό έλλειμμα στο 0,5%

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς. Τα συμβαλλόμενα μέρη

εξασφαλίζουν την ταχεία σύγκλιση προς τον αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο στόχο τους. Το

χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας σύγκλισης θα προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

λαμβανομένων υπόψη των ανά χώρα κινδύνων βιωσιμότητας. Η πρόοδος που

συντελείται προς την κατεύθυνση του μεσοπρόθεσμου στόχου και η τήρηση του στόχου

αυτού αξιολογούνται βάσει συνολικής εκτίμησης με σημείο αναφοράς το διαρθρωτικό

ισοζύγιο, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης δαπανών χωρίς να υπολογίζονται τα

μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με το αναθεωρημένο

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

γ) τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν προσωρινά να αποκλίνουν από τον αντίστοιχο

μεσοπρόθεσμο στόχο τους ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του
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μόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3

στοιχείο β),

δ) όταν ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ακαθάριστο εγχώριο

προϊόν σε τιμές αγοράς είναι αισθητά χαμηλότερος της τιμής αναφοράς του 60%

και όταν οι κίνδυνοι από την άποψη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των

δημόσιων οικονομικών είναι περιορισμένοι, το οριζόμενο για τον μεσοπρόθεσμο

στόχο κατώτατο όριο που προβλέπεται στο στοιχείο β) μπορεί να αυξηθεί για να

φθάσει σε διαρθρωτικό έλλειμμα που δεν θα υπερβαίνει το 1,0% του

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς,

ε) σε περίπτωση που παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τον μεσοπρόθεσμο

στόχο ή την πορεία προσαρμογής σε αυτόν, τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία

διορθωτικός μηχανισμός. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει την υποχρέωση του

συγκεκριμένου συμβαλλόμενου μέρους να εφαρμόσει μέτρα για τη διόρθωση

των αποκλίσεων εντός ορισμένης προθεσμίας.

2. Οι κανόνες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 ισχύουν στο εθνικό δίκαιο των

συμβαλλόμενων μερών το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας

συνθήκης μέσω διατάξεων δεσμευτικού και μόνιμου χαρακτήρα, κατά προτίμηση

συνταγματικού, ή άλλων διατάξεων των οποίων η πλήρης τήρηση και εκπλήρωση

κατοχυρώνονται μέσω των διαδικασιών που διέπουν τον εθνικό προϋπολογισμό. Τα

συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο τον διορθωτικό μηχανισμό που

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) βάσει κοινών αρχών που πρέπει να

προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά κυρίως τον χαρακτήρα, την

έκταση και το χρονοδιάγραμμα της διορθωτικής δράσης που πρέπει να αναληφθεί,

ακόμη και σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και τον ρόλο

και την ανεξαρτησία των οργάνων που είναι αρμόδια, σε εθνικό επίπεδο, για την

παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Ο εν

λόγω διορθωτικός μηχανισμός σέβεται απόλυτα τις εξουσίες των εθνικών

κοινοβουλίων.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του

πρωτοκόλλου (αριθ. 12) σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που

προσαρτάται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ο όρος «ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης» αναφέρεται στο

ετήσιο κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα

και τα προσωρινά μέτρα,
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β) ο όρος «εξαιρετικές περιστάσεις» αναφέρεται σε περίπτωση ασυνήθιστου γεγονότος

το οποίο εκφεύγει του ελέγχου του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και το

οποίο έχει σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική κατάσταση της γενικής κυβέρνησης

ή σε περιόδους έντονης οικονομικής κάμψης, όπως καθορίζεται στο αναθεωρημένο

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι η προσωρινή απόκλιση του

ενδιαφερόμενου συμβαλλομένου μέρους δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των

δημόσιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 4

Όταν ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης ενός συμβαλλόμενου μέρους προς το

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60% που αναφέρεται

στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου (αριθ. 12) σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού

ελλείμματος, που προσαρτάται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εν λόγω

συμβαλλόμενο μέρος τον μειώνει, ως κριτήριο αξιολόγησης, κατά ένα εικοστό ετησίως

κατά μέσο όρο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του

Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της

εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, όπως τροποποιήθηκε με τον

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011. Η ύπαρξη

υπερβολικού ελλείμματος που οφείλεται στην παραβίαση του κριτηρίου χρέους

αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 126 της Συνθήκης

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 5

1.

Συμβαλλόμενο μέρος που υπάγεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος βάσει των

Συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει πρόγραμμα

δημοσιονομικής και οικονομικής συνεργασίας που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική και

διαρκή διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματός του. Το περιεχόμενο και η μορφή

αυτών των προγραμμάτων καθορίζονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

υποβολή τους στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

για υιοθέτηση και η παρακολούθησή τους θα πραγματοποιούνται εντός του πλαισίου

των ισχυουσών διαδικασιών εποπτείας βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και

Ανάπτυξης.
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Η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής και οικονομικής συνεργασίας, καθώς

και τα σχετικά ετήσια δημοσιονομικά σχέδια, θα παρακολουθούνται από το Συμβούλιο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6

Με στόχο να συντονίζουν καλύτερα τον σχεδιασμό της έκδοσης εθνικών χρεογράφων

τους, τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλουν εκ των προτέρων έκθεση σχετικά με την

έκδοση των δημόσιων χρεογράφων τους στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7

Τηρουμένων πλήρως των διαδικαστικών απαιτήσεων των Συνθηκών που αποτελούν το

θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ

δεσμεύονται να υποστηρίζουν τις προτάσεις ή συστάσεις τις οποίες υποβάλλει η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν θεωρεί ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

νόμισμα το ευρώ παραβιάζει το κριτήριο του ελλείμματος στο πλαίσιο της διαδικασίας

υπερβολικού ελλείμματος. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όταν διαπιστώνεται μεταξύ

των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ ότι μια ειδική πλειοψηφία μεταξύ

τους, καθοριζόμενη κατ’ αναλογία προς τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών που

αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θέση

του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους, αντιτίθεται στην προτεινόμενη ή

συνιστώμενη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποβάλει εγκαίρως στα συμβαλλόμενα μέρη

έκθεση σχετικά με τις θεσπισθείσες από καθένα εξ αυτών διατάξεις σύμφωνα με το

άρθρο 3 παράγραφος 2. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού έχει δώσει στο

ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του,

καταλήξει στην έκθεσή της στο συμπέρασμα ότι αυτό το συμβαλλόμενο μέρος έχει

παραλείψει να συμμορφωθεί με το άρθρο 3 παράγραφος 2, ένα ή περισσότερα

συμβαλλόμενα μέρη θα προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε

περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος κρίνει, ανεξάρτητα από την έκθεση της

Επιτροπής, ότι κάποιο άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με

το άρθρο 3 παράγραφος 2, μπορεί επίσης να προσφύγει στο Δικαστήριο. Σε αμφότερες

τις περιπτώσεις, η απόφαση του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τα μέρη της
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διαδικασίας, τα οποία λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με την

απόφαση εντός προθεσμίας που αποφασίζεται από το Δικαστήριο.

2. Εφόσον, βάσει δικής του εκτίμησης ή εκτίμησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα

συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι κάποιο άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει λάβει τα

απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1

απόφαση του Δικαστηρίου, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου και

να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατόπιν κριτηρίων τα οποία

καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του άρθρου 260 της Συνθήκης

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι το

ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφασή του,

μπορεί να του επιβάλει ένα κατ’ αποκοπή ποσό ή χρηματική ποινή ανάλογη των

περιστάσεων και τούτο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,1 % του ακαθάριστου εγχώριου

προϊόντος του. Τα ποσά που επιβάλλονται σε συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ

καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Στις υπόλοιπες

περιπτώσεις, τα πρόστιμα περιέρχονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

3. Το παρόν άρθρο συνιστά σύμβαση διαιτησίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών

κατά την έννοια του άρθρου 273 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Με βάση τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να

εργαστούν από κοινού για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής που να ευνοεί την καλή

λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και την οικονομική ανάπτυξη

μέσω ενισχυμένης σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα

συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και λαμβάνουν τα αναγκαία

μέτρα σε όλους του τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της

ζώνης του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της

απασχόλησης, την περαιτέρω συμβολή στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών

και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
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ΑΡΘΡΟ 10

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι έτοιμα να κάνουν ενεργή χρήση, οσάκις κρίνεται

σκόπιμο και αναγκαίο, μέτρων ειδικών για εκείνα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ,

όπως προβλέπεται στο άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, και της ενισχυμένης συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα άρθρα 326 έως 334 της Συνθήκης για τη

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την

εύρυθμη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά.

ΑΡΘΡΟ 11

Με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών και την πορεία προς ένα

στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, τα συμβαλλόμενα μέρη

διασφαλίζουν ότι όλες οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις των οικονομικών πολιτικών τις

οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν θα συζητούνται εκ των προτέρων και, κατά

περίπτωση, θα συντονίζονται μεταξύ τους. Στον συντονισμό αυτό συμμετέχουν τα

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ

συνέρχονται άτυπα σε συνόδους κορυφής για το ευρώ, μαζί με τον Πρόεδρο της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

προσκαλείται να συμμετέχει στις συνόδους αυτές.

Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ διορίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή

κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ με απλή πλειοψηφία

ταυτόχρονα με την εκλογή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Προέδρου του και για

θητεία ίσης διάρκειας.

2. 2. Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ διεξάγονται όταν απαιτείται, και τουλάχιστον δύο

φορές τον χρόνο, με στόχο να συζητούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το

ευρώ θέματα που αφορούν τις από κοινού ιδιαίτερες ευθύνες τους όσον αφορά το ενιαίο

νόμισμα, άλλα θέματα τα οποία αφορούν τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και

τους σχετικούς κανόνες και στρατηγικοί προσανατολισμοί για την άσκηση των

οικονομικών πολιτικών για την αύξηση της σύγκλισης στη ζώνη του ευρώ.
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3. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των συμβαλλόμενων μερών εκτός εκείνων με

νόμισμα το ευρώ, που έχουν κυρώσει την παρούσα συνθήκη, συμμετέχουν στις

συζητήσεις των συνόδων κορυφής για το ευρώ που αφορούν την ανταγωνιστικότητα

για τα συμβαλλόμενα μέρη, την τροποποίηση της συνολικής αρχιτεκτονικής της ζώνης

του ευρώ και τους θεμελιώδεις κανόνες που θα εφαρμόζονται σε αυτήν στο μέλλον,

καθώς και, κατά περίπτωση και τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, στις συζητήσεις επί

συγκεκριμένων θεμάτων εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

4. Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ μεριμνά για την προετοιμασία και τη

συνέχεια των συνόδων κορυφής για το ευρώ, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως όργανο επιφορτισμένο με την προετοιμασία και την

παρακολούθηση των συνόδων κορυφής για το ευρώ ορίζεται η Ευρωομάδα, ο δε

Πρόεδρός της ενδέχεται να προσκαλείται να παρακολουθεί επί τούτου αυτές τις

συνόδους.

5. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να κληθεί προς ακρόαση. Ο

Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο μετά από κάθε σύνοδο κορυφής για το ευρώ.

6. Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ ενημερώνει τακτικά και διεξοδικά τα

συμβαλλόμενα μέρη εκτός εκείνων με νόμισμα το ευρώ και τα άλλα κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προετοιμασία και τα αποτελέσματα των συνόδων

κορυφής για το ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 13

Όπως προβλέπεται στον τίτλο II του πρωτοκόλλου (αριθ. 1) σχετικά με το ρόλο των

εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των

συμβαλλόμενων μερών καθορίζουν από κοινού την οργάνωση και την προώθηση

διάσκεψης των εκπροσώπων των συναφών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και των εκπροσώπων των συναφών επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων, με σκοπό τη

συζήτηση των δημοσιονομικών πολιτικών και άλλων ζητημάτων που εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής της παρούσας συνθήκης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η παρούσα συνθήκη επικυρώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους

αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στη

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («θεματοφύλακας»).

2. Η παρούσα συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, υπό τον όρο ότι

δώδεκα συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ έχουν καταθέσει το έγγραφό τους

επικύρωσης, ή την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κατάθεσης του δωδέκατου

εγγράφου επικύρωσης από συμβαλλόμενο μέρος με νόμισμα το ευρώ, ανάλογα με το

ποια ημερομηνία προηγείται.

3. Η παρούσα συνθήκη εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταξύ των

συμβαλλόμενων μερών με νόμισμα το ευρώ που την έχουν επικυρώσει. Εφαρμόζεται

στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το ευρώ από την πρώτη ημέρα του μήνα

που έπεται της κατάθεσης του αντίστοιχου εγγράφου επικύρωσής τους.

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 5, ο τίτλος V εφαρμόζεται σε όλα τα

ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

συνθήκης.

5. Η παρούσα συνθήκη εφαρμόζεται στα συμβαλλόμενα μέρη για τα οποία ισχύει

παρέκκλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με εξαίρεση, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο

(αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία το οποίο προσαρτάται

στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν επικυρώσει την παρούσα

συνθήκη, από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η απόφαση

κατάργησης της εν λόγω παρέκκλισης ή εξαίρεσης, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο

συμβαλλόμενο μέρος δηλώσει ότι προτίθεται να δεσμευθεί νωρίτερα από όλες ή

ορισμένες εκ των διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ και IV της παρούσας συνθήκης.

ΑΡΘΡΟ 15

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των συμβαλλόμενων μερών, μπορούν

να προσχωρήσουν στην παρούσα συνθήκη. Η προσχώρηση παράγει έννομα

αποτελέσματα από τη στιγμή της κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης στον

θεματοφύλακα, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τα άλλα συμβαλλόμενα μέλη. Μετά την

επικύρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη, το κείμενο της παρούσας συνθήκης στην

επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους που προσχωρεί η οποία αποτελεί επίσης επίσημη
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γλώσσα και γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης κατατίθεται στα

αρχεία του θεματοφύλακα ως αυθεντικό κείμενο της παρούσας συνθήκης.

ΑΡΘΡΟ 16

Εντός πέντε ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας συνθήκης, βάσει εκτίμησης της κτηθείσας κατά την εφαρμογή της εμπειρίας,

λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενσωμάτωση

των ουσιαστικών διατάξεων της παρούσας συνθήκης στο νομικό πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στις Βρυξέλλες, τη δεύτερη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα.

Η παρούσα συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αγγλική, βουλγαρική,

γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική,

λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική,

ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα

κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται στα αρχεία του θεματοφύλακα, ο οποίος

διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.


