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Περίληψη
Τα κράτη-μέλη μεταξύ τους έχουν διαφορές, οι οποίες είναι πιο έντονες στο πεδίο της
δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το γεγονός οφείλεται στο ότι η πλέον έκδηλη
έκφανση και αποτύπωση της εθνικής κυριαρχίας είναι ο προϋπολογισμός.
O προϋπολογισμός είναι πράγματι το κύριο μέσο προσανατολισμού της οικονομίας
γενικά και των ειδικών κυβερνητικών πολιτικών ειδικά, όπως η περιφερειακή, η
κοινωνική, η βιομηχανική, κλπ. Από την πλευρά των δαπανών, ο προϋπολογισμός
επηρεάζει άμεσα τις δημόσιες επενδύσεις και έμμεσα, τις ιδιωτικές. H δημοσιονομική
πολιτική ενός κράτους μπορεί να επιδιώκει συγκυριακούς στόχους (την αποφυγή της
ύφεσης ή τον περιορισμό του πληθωρισμού) ή στόχους διαρθρωτικής βελτίωσης της
εθνικής οικονομίας μέσω των παραγωγικών επενδύσεων. Αλλά εάν ο συντονισμός
των δημοσιονομικών πολιτικών είναι πολύ δύσκολος, είναι συγχρόνως απαραίτητος
για την οικονομική σύγκλιση, την οποία επιδιώκει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, καθώς και για τη συμμετοχή ενός κράτους-μέλους στο τρίτο στάδιο της
ΟΝΕ.
Όμως, από τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της ΟΝΕ έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι τα
κράτη-μέλη κατέφευγαν εκτεταμένα στη δημοσιονομική πολιτική για να
δημιουργήσουν ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκαλούνται
σοβαρές πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην εκπλήρωση των κριτηρίων της
Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Προκειμένου να ενισχυθεί η άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και η
εύρυθμη λειτουργία της νομισματικής ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να
συντονιστεί καλύτερα η εφαρμογή υγιών, βιώσιμων και συνεπών εθνικών
δημοσιονομικών πολιτικών, και να προαχθεί ένας υψηλότερος ρυθμός αύξησης του
προϊόντος και της απασχόλησης, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός πλαισίου άσκησης
της οικονομικής πολιτικής. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από ένα σύνολο θεσμών,
καθώς και από κοινούς προσανατολισμούς πολιτικής, κανόνες και διαδικασίες, που
ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Ο τελευταίος αυτός θεσμός, και, ειδικότερα, οι εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή
του από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, θα αποτελέσει το αντικείμενο της παρούσης
εργασίας. Προτού όμως προβούμε σε οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με το Σύμφωνο
αυτό, χρήσιμη θα ήταν μια σύντομη μνεία ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
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Summary
The Member - States have differences between them, which are most pronounced in
the area of fiscal policy. This is due to the fact that the most evident expression and
imprinting of sovereignty is the budget.
The budget is actually the main instrument of economic policy in general and specific
government policies, such as regional, social, industrial, etc. On the expenditure side,
the budget directly affects public investment and indirectly, the private investment.
Fiscal policy of a State may seek cyclical objectives (to avoid a recession or low
inflation) or structural improvement objectives of the national economy through
productive investment. But if the coordination of fiscal policies is very difficult, it is
essential for economic convergence, which seeks the Treaty establishing in the
European Community, as well as the participation of a Member State in the third
stage of EMU.
However, since the first years of the implementation of EMU it quickly became clear
that Member States resorted extensively on fiscal policy to create favorable economic
conditions, and may result in severe pressure on the European economy in order to
fulfill the criteria of the Maastricht Treaty.
To enhance the conduct of the single monetary policy and the proper functioning of
the monetary union, in order to ensure and improve the coordination of sound, viable
and coherent national fiscal policies, and to promote a higher rate of growth of output
and employment, it is necessary to establish a framework for economic policy. The
framework consists of a set of institutions, and of common policy guidelines, rules
and procedures that have already been implemented apart from those included in the
Stability and Growth Pact.
The latter institution, and, in particular, developments regarding the implementation
by Member States of the euro zone, will be the subject of this paper. But before we
make any reference to the Covenant, it would be useful, a brief mention of some key
characteristics of the Economic and Monetary Union.
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Εισαγωγή
Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από μια σειρά γεγονότων μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία ως επίκεντρο είχαν την εξασφάλιση πολιτικής,
μα και, πρωτίστως, οικονομικής σταθερότητας ανάμεσα στα κράτη της γηραιάς
Ηπείρου και σε έναν κόσμο που χωριζόταν στα δύο, καθώς οι δύο υπερδυνάμεις του
Ψυχρού Πολέμου αναμετρούνταν στα πεδία των εντυπώσεων.
Μέσα από μια τεράστια σειρά διενεργειών, διαδικασιών και γεγονότων, η επί
δεκαετίες συνεχής αναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής αυτής συμμαχίας έχει οδηγήσει
σήμερα στη δημιουργία μιας ισχυρής οντότητας, η οποία όμως δεν παύει να
προσπαθεί ακόμα να βρει το βηματισμό της μέσα από την πολυπληθυσμικότητά της,
όντας μια ομάδα ετεροβαρών ως επί το πλείστων κρατών στους τομείς της
κοινωνικής συνοχής και διάρθρωσης, της οικονομία και της πολιτικής σκέψης.
Με την οικονομία να είναι ο κυρίαρχος πυλώνας γύρω από τον οποίον χτίζονται οι
σχέσεις των κρατών-μελών της Ένωσης, όπως και της ίδιας ως σύνολο αυτών
απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν φυσικό οι όροι και οι διαδικασίες εισαγωγής και
παραμονής σε αυτήν την οικογένεια καινούριων μελών, αλλά και ελέγχου των
υπαρχόντων, να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε όρους οικονομικής σταθερότητας και
προοπτικής.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα αυτών των μακρόχρονων
και πολλές φορές επίπονων εξελίξεων, αποτελεί μια βασική πτυχή της ίδιας της
Ένωσης. Για αυτό και είναι αξιοσημείωτο το πώς η δομή του και τα χαρακτηριστικά
του πέρασαν πρακτικά ανέγγιχτα από τις τελευταίες παγκόσμιες οικονομικές
συγκυρίες. Η πλειονότητα των μελετών και ερευνών αναφορικά με την κρίση
ασχολήθηκαν εκτενώς με τα συγκυριακά χαρακτηριστικά της κρίσης και πως αυτά
επηρέασαν και επηρεάστηκαν από την δομική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά δεν εμβάθυναν ουσιαστικά στις πρωταρχικές αιτίες που οδήγησαν στην κρίση
και κατά πόσο αυτές συνδέονται με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του ΣΣΑ.
Ακριβώς επειδή η κλασική παράθεση τεχνικών στοιχείων και δεδομένων καταλήγει
σε μια απολογιστική οικονομική αντιμετώπιση των αιτιών της κρίσης, στην παρούσα
εργασία θα ασχοληθούμε με τις εννοιολογικές οντότητες του ΣΣΑ οι οποίες
καταδεικνύουν τα εγγενή προβλήματά του και πως αποτελέσανε πρωτόλειες αιτίες
για την εξάπλωση και ορμή της κρίσης στην Ευρώπη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η Ιστορία της Ευρώπης, η ΟΝΕ, και οι ΑΝΠ
1.1 Η Ιστορία της Ευρώπης προς την ολοκλήρωση

Η Ε.Ε και το ευρώ έχουν όχι μόνο οικονομικές αλλά πολύ περισσότερο πολιτικές
καταβολές, οι οποίες ξεκινούν από το μακρινό παρελθόν της Ευρώπης. Από το 1870
έως και το 1914, μία περίοδος κατά την οποία επικρατούσε το σύστημα του Χρυσού
Κανόνα που προέβλεπε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η Ευρώπη ήταν μία
ειρηνική περιοχή, που χαρακτηριζόταν από οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα.
Το σκηνικό όμως αλλάζει εντελώς τον εικοστό αιώνα με τους δύο Παγκόσμιους
Πολέμους και την ενδιάμεση Μεγάλη Κρίση του ΄29. Η κατάρρευση του Χρυσού
Κανόνα οδήγησε σταδιακά στην οικονομική παρακμή. Το τέλος του 2ου Π.Π. βρήκε
την Ευρώπη αποδυναμωμένη και οικονομικά κατεστραμμένη. Η ύφεση που
ακολούθησε τον πόλεμο οδήγησε στη γέννηση της ιδέας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Το σχέδιο Μάρσαλ άλλωστε, η παροχή δηλαδή βοήθειας
δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, απαιτούσε της διαχείριση
από μια Ανώτατη Ευρωπαϊκή Αρχή, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των
κρατών, γεγονός που ώθησε περαιτέρω τις χώρες της Ευρώπης στο δρόμο της
ενοποίησης. (Feenstra & Taylor, 2007)
Εν τω μεταξύ, το Σύστημα Bretton Woods (1946) καθιέρωσε σταθερές
συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ενώ μετέπειτα, το
1954, δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).
(Feenstra & Taylor, 2007)
Το 1957 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Εuratom) και η
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), ενώ το 1967 τα θεσμικά όργανα των
τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και ΕΚΑΕ) συγχωνεύονται στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.), δημιουργώντας τρία νέα θεσμικά όργανα, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από
το σημείο αυτό αρχίζει μια σειρά γεγονότων αναφορικά με τη νομισματική πολιτική
των Ευρωπαϊκών κρατών και την περαιτέρω πραγματοποίηση της ενοποίησής τους.
Κατάργηση το 1968 των δασμών ανάμεσα στα πρώτα έξι κράτη-μέλη της Ε.Κ., η
νομισματική κρίση του 1969, η αναφορά της επιτροπής Werner, η οποία πρότεινε
την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, το 1970, η πρώτη διεύρυνση
της Ε.Κ. κατά τρία κράτη μέλη το 1973 και η κατάρρευση του συστήματος του
Breton Woods την ίδια χρονιά, οδήγησαν σταδιακά στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος (Ε.Ν.Σ.) με πρωτοβουλία της Γερμανίας και της Γαλλίας,
στο οποίο συμμετείχαν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των εννέα κρατώνμελών της ΕΟΚ, το 1979. Η κεντρική ιδέα του Ε.Ν.Σ. ήταν ο Μηχανισμός
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Μ.Σ.Ι.), ένας μηχανισμός σταθερών αν και
προσαρμόσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών. (www.eupedia.com). Ο Μ.Σ.Ι. ορίζει
την κεντρική ισοτιμία κάθε νομίσματος σε σχέση με ένα νομισματικό καλάθι, το ECU
(European currency unit), το οποίο αποτελεί τον προάγγελο του Ευρώ. Στην
πραγματικότητα αυτό που συνέβη, ήταν η πρόσδεση όλων των υπόλοιπων
νομισμάτων του Μ.Σ.Ι. με το γερμανικό Μάρκο, το νόμισμα στο οποίο τηρούνταν

7

όλα τα κεντρικά αποθέματα συναλλάγματος στην ΕΟΚ. Παράλληλα, σε πολιτικό
επίπεδο, το Ευρωκοινοβούλιο γίνεται αιρετό το 1979 και δύο επιπλέον διευρύνσεις,
το 1981 (οπότε και εισήλθε η Ελλάδα) και το 1987, αυξάνουν τον αριθμό των
κρατών-μελών σε 12 (Krugman & Obstefeld, 2011).
Η κατάρρευση του Σοβιετικού μετώπου, οι πόλεμοι στα Βαλκάνια και η ενοποίηση
της Γερμανίας, μαζί με τα συνεπακόλουθα οικονομικά γεγονότα της περιόδου των
αρχών της δεκαετίας του 1990, οδήγησαν σε μια νομισματική κρίση την Ευρώπη, η
οποία επιτάχυνε τις εξελίξεις για την νομισματική ενοποίησή της. Εν τέλει η
Οικονομική και Νομισματική Ένωση υλοποιήθηκε σε τρία στάδια κατά την περίοδο
1991-1999 (www.ecb.europa.eu). Το 1991 υπογράφεται η Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή ως «Συνθήκη του Μάαστριχτ», στην οποία
περιλαμβάνονται διατάξεις για την δημιουργία της ΟΝΕ και την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και τα λεγόμενα κριτήρια σύγκλισης για
την ένταξη κάθε κράτους στην ΟΝΕ (Krugman & Obstefeld, 2011).
Το 1993 η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται με την καθιέρωση των «τεσσάρων
ελευθεριών», ελεύθερης δηλαδή διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και
κεφαλαίων και την θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ενώ υιοθετούνται και
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία απαιτούν από τα προς ένταξη κράτη εχέγγυα
δημοκρατικότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας απέναντι στις
υποχρεώσεις τους ως κράτη-μέλη (www.ecb.europa.eu).
Το 1995 ευρύνεται η ΕΕ στα 15 μέλη και αρχίζει να ισχύει η Συμφωνία του Schengen
στις πρώτες επτά χώρες μέλη, οι υπήκοοι των οποίων μπορούν να ταξιδεύουν μεταξύ
όλων αυτών των κρατών χωρίς έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα.
(www.ecb.europa.eu). Το 1997 υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ και
υιοθετήθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την πιο αυστηρή επιβολή
των δημοσιονομικών κριτηρίων του Maastricht, ενώ ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις
για την προσχώρηση στην ΕΕ 12 νέων κρατών. Την επόμενη χρονιά ιδρύεται η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι έντεκα χώρες που δεσμευτήκαν να
υιοθετήσουν το ευρώ το 1999, πάγωσαν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες στις 31
Δεκεμβρίου του 1998 (Krugman & Obstefeld, 2011).
Το 1999 υιοθετείται το ευρώ από έντεκα χώρες, η Ελλάδα και η Δανία μπαίνουν
στον Μ.Σ.Ι. και μετά από δύο χρόνια, το 2001, και η Ελλάδα υιοθετεί το ευρώ. Το
2002 τίθενται σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ. Τα
επόμενα χρόνια συνεχίζονται οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό και
οικονομικό επίπεδο, με το 2007 να αφήνει την Ε.Ε. με 27 κράτη-μέλη και την
υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το τέλος του 2008 σηματοδοτεί την
παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την χρηματοπιστωτική κατάρρευση
του τομέα των ακινήτων στις ΗΠΑ, την οποία μέχρι σήμερα τα κράτη της Ε.Ε.
προσπαθούν να καταπολεμήσουν, συνεχίζοντας τον αγώνα για οικονομική και
πολιτική ενοποίηση, με σημαντικό όχημα την νομισματική ενοποίηση.
(www.ecb.europa.eu, www.europa.eu).

8

1.2. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση
1.2.1. Η Συνθήκη Μάαστριχτ και τα Κριτήρια Σύγκλισης

Στις 10 Δεκεμβρίου 1991 υπογράφεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή
«Συνθήκη του Μάαστριχτ», με την οποία δημιουργείται ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή
Ένωση και περιλαμβάνει διατάξεις για τον καθορισμό της διαδικασίας της
Ευρωπαϊκής Διεύρυνσης, την εισαγωγή της έννοιας της Ευρωπαϊκής Υπηκοότητας,
την δημιουργία της ΟΝΕ, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την
υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος για όλα τα μέλη της Ε.Ε. και τους κανόνες για
την είσοδο ενός μέλους στην ΟΝΕ τα γνωστά κριτήρια σύγκλισης. Παράλληλα με
την νομισματική πολιτική, η «Συνθήκη του Μάαστριχτ» ασχολήθηκε και με την
εναρμόνιση της κοινωνικής πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής
πολιτικής της Ε.Ε. (Feenstra & Taylor, 2007)
Τα κριτήρια για να θεωρείται ότι έχει πετύχει ονομαστική σύγκλιση μια χώρα μέλος
της Ε.Ε. και να της επιτραπεί η είσοδος στην Ο.Ν.Ε. είναι τα εξής (Μιχαλόπουλος,
2003):
1. Σταθερότητα τιμών: πληθωρισμός μη υπερβαίνων άνω του 1,5 % τον μέσο
όρο των τριών κρατών-μελών με το χαμηλότερο πληθωρισμό.
2. Σύγκλιση μακροπρόθεσμων επιτοκίων: μακροχρόνια ονομαστικά επιτόκια μη
υπερβαίνοντα άνω του 2% τον μέσο όρο των επιτοκίων των τριών κρατώνμελών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.
3. Σταθερότητα συναλλαγματικών ισοτιμιών: εθνικό νόμισμα δυο συνεχόμενα
έτη στον Μ.Σ.Ι. του Ε.Ν.Σ. και να μην έχει υποτιμηθεί τα δύο προηγούμενα
χρόνια.
4. Υγιή δημόσια οικονομικά:
 Το δημοσιονομικό έλλειμμα χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ.
 Το δημόσιο χρέος της χώρας χαμηλότερο του 60% του ΑΕΠ.
Η εξέταση της τήρησης αυτών των κριτηρίων σύγκλισης γίνεται βάση εκθέσεων της
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
1.2.2 Λόγοι υιοθέτησης του Ευρώ

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οι χώρες της Ε.Ε. προχώρησαν στις διαδικασίες
υιοθέτησης ενός κοινού νομίσματος και δεν αρκέστηκαν απλά στη λειτουργία του
ΜΣΙ, και οι οποίοι είναι οι παρακάτω: (Krugman & Obstefeld, 2011)
1. Πεποίθηση πως ένα κοινό νόμισμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε
ουσιαστικότερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς, εξαλείφοντας τα
κόστη μετατροπής νομισμάτων και τους φόβους για τη σταθερότητα των
ισοτιμιών τους.
2. Αντικαθιστώντας την Bundesbank με την Ε.Κ.Τ., όλες οι χώρες θα είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν πρακτικά στην άσκηση νομισματικής πολιτικής και
θα υπήρχε μέριμνα για τα προβλήματα όλων των κρατών της Ε.Ε.
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3. Η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στην Ε.Ε. έπρεπε να
προστατευθεί από κερδοσκοπικές ενέργειες, μέσω του κλειδώματος των
ισοτιμιών, ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό όντας η υιοθέτηση ενός κοινού
νομίσματος.
4. Η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος θα συνέβαλε ουσιαστικά στην σύγκλιση
των οικονομικών αλλά και των πολιτικών στόχων των ευρωπαϊκών κρατών
αποτελώντας εγγύηση της ειρήνης στην Ενωμένη Ευρώπη.

1.2.3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

To Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.), περιλαμβάνει την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών
της Ε.Ε., ασκεί, δε, την νομισματική πολιτική στην ζώνη του Ευρώ. (Krugman &
Obstefeld, 2011)
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) εδρεύει στην Φρανκφούρτη και
χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω (Feenstra & Taylor, 2007):








Το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών είναι το μέσο άσκησης της
νομισματικής πολιτικής.
Πρωτεύον στόχος της είναι ο έλεγχος του πληθωρισμού και, δευτερευόντως, η
ενίσχυση της άσκησης οικονομικής πολιτικής από την Ε.Ε. προς επίτευξη των
στόχων της.
Απαγορεύεται η άμεση χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων
των κρατών μελών ή η διάσωση των κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων
τους, ενώ δεν υποχρεούται να αυξάνει την πίστωση σε χρηματοοικονομικά
ιδρύματα κρατών-μελών της ευρωζώνης σε περιπτώσεις τραπεζικής κρίσης.
Οποιαδήποτε απόφαση άσκησης νομισματικής πολιτικής λαμβάνεται με
ομοφωνία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δυο φορές τον μήνα. Το
διοικητικό συμβούλιο αποτελούν οι διοικητές των εθνικών κεντρικών
τραπεζών της ευρωζώνης και έξι μέλη εκτελεστικού συμβουλίου.
Της παρέχεται αυξημένη ανεξαρτησία και δεν λογοδοτεί σε κανένα πολιτικό ή
θεσμικό όργανο της Ε.Ε. Οι αποφάσεις περί της νομισματικής πολιτικής της
ανήκει αποκλειστικά.

1.2.4. Ο Νέος Αναθεωρημένος Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ)

H δημιουργία της ΟΝΕ και η υιοθέτηση του ευρώ από τα κράτη που πληρούσαν τα
κριτήρια σύγκλισης γέννησαν την ανάγκη δημιουργίας ενός καινούριου και
ελαστικότερου μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) για τα κράτη τα
οποία δεν ήταν ακόμα μέλη της ΟΝΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτρέψουν τυχόν
ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των εθνικών νομισμάτων των κρατών αυτών απέναντι
στο ευρώ, άρα και να διευκολυνθεί η επίτευξη των κριτηρίων περί συναλλαγματικής
σταθερότητας της Συνθήκης Μάαστριχτ.
Το 1997 ο καινούριος αυτός μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ)
δημιουργήθηκε βάση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το ψήφισμα αυτό
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διαμηνύει πως οι αποφάσεις αναφορικά με τις κεντρικές ισοτιμίες στον ΜΣΙ ΙΙ θα
λαμβάνονται κοινή συναινέσει από τους υπουργούς οικονομικών των κρατών-μελών
της ευρωζώνης, της ΕΚΤ, καθώς και των υπουργών οικονομικών και των διοικητών
των κεντρικών τραπεζών των κρατών εκτός της ευρωζώνης τα οποία όμως
συμμετέχουν στον νέο μηχανισμό, βάσει κοινής διαδικασίας και με τη συμβολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύστερα από διαβούλευση με την Οικονομική και
Δημοσιονομική Επιτροπή. Οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών
τραπεζών των κρατών-μελών τα οποία δεν συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ παρίστανται
μεν, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου κατά τη διαδικασία. Όλα τα συμβαλλόμενα
μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, έχουν το δικαίωμα να κινήσουν εμπιστευτική
διαδικασία
με
στόχο
την
επανεξέταση
των
κεντρικών
ισοτιμιών
(www.ecb.europa.eu). Ο Μ.Σ.Ι.2 επιτρέπει ευρύτερα όρια διακύμανσης των
συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του ευρώ, και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο
επιτρέπονται οι αμοιβαίες παρεμβάσεις για την στήριξη αυτών των ορίων. Έτσι σε
περίπτωση που οι παρεμβάσεις αυτές απειλούν την σταθερότητα των εγχώριων
τιμών, έχουν δικαίωμα να τις διακόψουν είτε η ΕΚΤ είτε η εθνική κεντρική τράπεζα
της υποψήφιας προς ένταξη στην ΟΝΕ χώρας. Ο νέος ΜΣΙ κατηγορείται πως και
αυτός όπως και ο προηγούμενος ΜΣΙ, θα λειτουργήσει με ασύμμετρο τρόπο.
(Krugman & Obstefeld, 2011)
1.2.5. Τα Στάδια Υλοποίησης της ΟΝΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε το 1988 σε μια επιτροπή με επικεφαλής τον
Jacques Delors, τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχοντας ως σκοπό
την σταδιακή υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) να
μελετήσει και να προτείνει συγκεκριμένα βήματα τα οποία και θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην ένωση αυτή. Την επιτροπή απαρτίζανε οι διοικητές των εθνικών
κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), ο
Alexandre Lamfalussy, ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
εκείνη την περίοδο, ο Niels Thygesen, καθηγητής Οικονομικών στη Δανία, και ο
Miguel Boyer, πρόεδρος της Banco Exterior de España. Οι εργασίες είχανε ως
αποτέλεσμα την δημιουργία της λεγόμενης «Έκθεσης Delors», η οποία οδήγησε στην
απόφαση του Ιουνίου του 1989 να χρησιμοποιηθούν τρία ξεχωριστά και εξελικτικά
στάδια για τη δημιουργία της ΟΝΕ. Τα στάδια περιγράφονται ακολούθως
(www.ecb.europa.eu):
Το Πρώτο Στάδιο της ΟΝΕ
Το πρώτο στάδιο διήρκησε από την 1η Ιουλίου 1990 έως την 31η Δεκεμβρίου 1993.
Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990, με την κατάργηση κατ' αρχήν όλων των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κατά το πρώτο
στάδιο πραγματοποιήθηκε επίσης, η ελεύθερη χρήση του ECU (Ευρωπαϊκή
Νομισματική Μονάδα), η βελτίωση της οικονομικής σύγκλισης μέσα από την
ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και αύξηση της συνεργασίας
μεταξύ των κεντρικών τραπεζών. Με απόφαση του Συμβουλίου τον Μαρτίου 1990,
εκχωρήθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες στην Επιτροπή των Διοικητών των κεντρικών
τραπεζών των κρατών-μελών της ΕΟΚ, η οποία, από τη σύστασή της το 1964, είχε
διαδραματίσει ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στη νομισματική συνεργασία. Αυτές οι
αρμοδιότητες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και την
προώθηση του συντονισμού της νομισματικής πολιτικής των κρατών-μελών, με
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στόχο την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών. H Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1991 και τροποποίησε τη Συνθήκη για την
ίδρυση της ΕΟΚ, (η «Συνθήκη της Ρώμης»), μετονομάζοντάς την σε Συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισήγαγε, μεταξύ άλλων, το Πρωτόκολλο για το
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και το Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ιδρύματος. (www.ecb.europa.eu)
Το Δεύτερο Στάδιο της ΟΝΕ
Κατά το δεύτερο στάδιο που διήρκησε από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως την 31η
Δεκεμβρίου 1998, εκτελέστηκαν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το Τρίτο
Στάδιο, επιτεύχθηκε σύγκλιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των
κρατών-μελών ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών και η υγιής
κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ίδρυμα (ΕΝΙ) καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), και απαγορεύτηκε
η χορήγηση δανείων από τις κεντρικές τράπεζες στον δημόσιο τομέα. Η ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) την 1η Ιανουαρίου 1994 σηματοδότησε
την έναρξη του δεύτερου σταδίου της ΟΝΕ και, κατά συνέπεια, τη διάλυση της
Επιτροπής των Διοικητών. Τα δύο κύρια καθήκοντα του ΕΝΙ ήταν να ενισχύσει τη
συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και τον συντονισμό των νομισματικών
πολιτικών, και να αναλάβει τις αναγκαίες προετοιμασίες για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), για την άσκηση της ενιαίας
νομισματικής πολιτικής και για τη δημιουργία ενιαίου νομίσματος στο τρίτο στάδιο.
Τον Δεκέμβριο του 1995, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να ονομάσει "ευρώ"
το ECU και επιβεβαίωσε ότι το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ θα ξεκινούσε την 1η
Ιανουαρίου 1999. Επίσης, το ΕΝΙ εκπόνησε ένα χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση
στο ευρώ. Παράλληλα, το ΕΝΙ ανέλαβε να εκτελέσει προπαρασκευαστικές εργασίες
για τις μελλοντικές νομισματικές και συναλλαγματικές σχέσεις που θα επικρατούσαν
ανάμεσα στη ευρωζώνη και τις άλλες χώρες της ΕΕ. Τον Ιούνιο του 1997 ιδρύθηκε ο
νέος μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ), και εγκρίθηκε το ΣΣΑ. Στις 2
Μαΐου 1998 το Συμβούλιο της Ε.Ε., συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή
κυβερνήσεων, αποφάσισε ομόφωνα ότι 11 κράτη-μέλη πληρούσαν τα κριτήρια που
ήταν απαραίτητα για τη συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και την υιοθέτηση του
ενιαίου νομίσματος την 1η Ιανουαρίου 1999. Στις 25 Μαΐου 1998, οι κυβερνήσεις
των 11 συμμετεχόντων κρατών-μελών διόρισαν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και
τα τέσσερα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. H EKT και οι
κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών δεν δέχονται υποδείξεις ούτε από τις
κυβερνήσεις ούτε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με την ίδρυση της ΕΚΤ την
1η Ιουνίου 1998, το ΕΝΙ είχε πλέον ολοκληρώσει το έργο του και τέθηκε υπό
εκκαθάριση. (www.ecb.europa.eu)
Το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ
Κατά το τρίτο στάδιο το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999, πραγματοποιήθηκε
ο αμετάκλητος καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των 11
κρατών-μελών που συμμετείχαν αρχικά στη Νομισματική Ένωση και η εισαγωγή
του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος στις αγορές συναλλάγματος, στις ηλεκτρονικές
πληρωμές, αλλά και σε φυσική μορφή. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η έναρξη άσκησης
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της ενιαίας νομισματικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών
Τραπεζών υπό την ευθύνη της ΕΚΤ, η έναρξη ισχύος του ενδοκοινοτικού μηχανισμού
συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II), καθώς και η έναρξη ισχύος του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Στην αρχή του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, την 1η Ιανουαρίου 1999, ιδρύθηκε
η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή. H OΔE έχει σαν αποστολές: να
διατυπώνει γνώμες προς το Συμβούλιο ή την Επιτροπή είτε μετά από αίτησή τους είτε
με δική της πρωτοβουλία, να παρακολουθεί την οικονομική και χρηματοπιστωτική
κατάσταση των κρατών-μελών και της Ένωσης και να συντάσσει τακτικά εκθέσεις
προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τα θέματα αυτά, ιδίως όσον αφορά τις
χρηματοπιστωτικές σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, να συμβάλει
στην προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά με την ONE να εξετάζει,
τουλάχιστον μια φορά το έτος, την κατάσταση ως προς την ελεύθερη κίνηση των
κεφαλαίων και την ελευθερία των πληρωμών, και να συντάσσει έκθεση προς την
Επιτροπή και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής. Σύμφωνα με το
καταστατικό της, η ΟΔΕ προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου όσον αφορά την
εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και αποτελεί το πλαίσιο του
διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την 1η
Ιανουαρίου 2002 τα εθνικά νομίσματα των δώδεκα κρατών της Ευρωζώνης έπαυσαν
να ισχύουν. Υπήρξε μια ανώτατη μεταβατική περίοδος οκτώ εβδομάδων στα
περισσότερα κράτη-μέλη κατά την οποία κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα τα εθνικά
νομίσματα, αλλά δεν γίνονταν πλέον πληρωμές με κάρτες ή με επιταγές στα παλιά
εθνικά νομίσματα. Οι πληρωμές σε ευρώ αποτελούσαν την πλειοψηφία στο σύνολο
των πληρωμών σε μετρητά ήδη από το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Ιανουαρίου
2002. Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας, ελάχιστες ποσότητες εθνικών νομισμάτων
κυκλοφορούσαν ακόμη. Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη έγιναν 12 με την είσοδο της
Ελλάδας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2001. Η Σλοβενία έγινε το
δέκατο τρίτο μέλος της ζώνης του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007. Ακολούθησαν η
Κύπρος και η Μάλτα έναν χρόνο μετά, η Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009, η
Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011 και η Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014. Οι
κεντρικές τράπεζες των κρατών που εντάχθηκαν στη ζώνη του ευρώ έγιναν
αυτομάτως μέλη του Ευρωσυστήματος.
Τρία κράτη-μέλη δεν υιοθέτησαν το κοινό νόμισμα: το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Δανία, χώρες για τις οποίες ισχύει η ρήτρα εξαίρεσης «οpt-οut», καθώς και η Σουηδία
που δεν εισήγαγε το ευρώ κατόπιν δημοψηφίσματος με αρνητικό αποτέλεσμα τον
Σεπτέμβριο του 2003. Για την εξασφάλιση της επιτυχίας της ΟΝΕ μακροπρόθεσμα
είναι απαραίτητη η συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ο πιο στενός
συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών. (www.ecb.europa.eu)
H διεύρυνση της ΕΕ και το ευρώ
Εφόσον κάποιο κράτος επιθυμεί να υιοθετήσει το ευρώ, τότε αυτό θα πρέπει να
ικανοποιήσει συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, τα οποία ουσιαστικά αναφέρονται
σε υψηλό επίπεδο σταθερότητας τιμών, σε υγιή δημοσιονομική κατάσταση, σε
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, καθώς και σε σύγκλιση των μακροπρόθεσμων
επιτοκίων. Η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλουν από κοινού στη λήψη
αποφάσεων αναφορικά με την ένταξη νέων κρατών-μελών στη ζώνη του ευρώ, είτε
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συντάσσοντας ανά δύο χρόνια εκθέσεις αναφορικά με την πορεία της σύγκλισης, είτε
μετά από σχετικό αίτημα κράτους-μέλους κατά παρέκκλιση. Με βάση αυτές τις
εκθέσεις, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει εάν και κατά πόσον το ενδιαφερόμενο
κράτος-μέλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την
υιοθέτηση του ευρώ. Η ΕΚΤ επίσης συνεργάζεται με όλες τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες των καινούριων κρατών-μελών της ΕΕ, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή
ένταξη τους στο λειτουργικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος. (www.ecb.europa.eu)
Οι διοικήσεις των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τα οποία δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θεωρούνται απλά μέλη του Γενικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΣ, βασικό όργανο λήψης
αποφάσεων, αποκτάται μόνο εφόσον τα κράτη τους υιοθετήσουν το ευρώ. Οι
εμπειρογνώμονες των κεντρικών τραπεζών των χωρών που είναι μέλη συμμετέχουν
στις διάφορες επιτροπές του ΕΣΚΤ. Χάρη στο ευρώ απαλείφονται οι
συναλλαγματικοί κίνδυνοι ανάμεσα στα μέλη-κράτη που το υιοθετούν, έχοντας ως
αποτέλεσμα τη μείωση των επιτοκίων και τη δυνατότητα οι χώρες να ωφελούνται από
τη σταθερότητα των τιμών, η οποία, άλλωστε, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της
ΕΚΤ. Δημιουργείται, επίσης, μία ενοποιημένη κεφαλαιαγορά με βάθος επαρκές και
ρευστότητα ικανή ανάμεσα στα κράτη-μέλη που υιοθετούν το ευρώ. Οι πολίτες,
τέλος, οι οποίοι ταξιδεύουν στη ζώνη του ευρώ, δεν χρειάζεται να πληρώνουν έξοδα
αγοράς συναλλάγματος πλέον. Ωστόσο, για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών από
μια χώρα, αυτή πρέπει να είναι επαρκώς έτοιμη για την υιοθέτηση του ευρώ, η οποία
ετοιμότητα αξιολογείται μέσω της μελέτης των κριτήριων σύγκλισης του Μάαστριχτ.
(www.ecb.europa.eu)
1.3. Η Θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών (OCA)
Σύμφωνα με την θεωρία του Mundell (1961) μια άριστη νομισματική περιοχή
αποτελείται από μια ομάδα κρατών τα οποία έχουνε περιέλθει σε μια νομισματική
ένωση μέσω της υιοθέτησης ενός κοινού νομίσματος και με τη δημιουργία ελάχιστου
κόστους από την απώλεια συναλλαγματικών μηχανισμών, λόγω των παρόμοιων
παραγωγικών δομών, και οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη συχνών
ασύμμετρων οικονομικών διαταραχών, από ευέλικτες αγορές εργασίας και από
δυνατότητες διασυνοριακής κινητικότητας των παραγωγικών τους πόρων.
(Μιχαλόπουλος, 2003)
1.3.1. Τα κριτήρια των ΑΝΠ

Τα οφέλη και τα κόστη από την εισχώρηση ενός κράτους σε μια τέτοια ένωση
εκτιμούνται από τα παρακάτω κριτήρια (Mundell, 1961 & McKinnon, 1963):
α) Ομοιότητες δομών οικονομιών: Επειδή η συναλλαγματική πολιτική ενός κράτους
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ασύμμετρων διαταραχών που πλήττουν την οικονομία
του εντός μιας ευρύτερης ομάδας κρατών, η ομοιότητα των οικονομικών δομών των
κρατών μιας άριστης νομισματικής περιοχής είναι σημαντική, αφού μειώνει τις
επιπτώσεις από την υιοθέτηση μιας κοινής νομισματικής πολιτικής, μέσω της
συμμετρίας των απειλών που δέχονται αυτές οι οικονομίες. Όντας δηλαδή οι
οικονομίες των κρατών-μελών μιας ΑΝΠ όμοιες, οι όποιες διαταραχές είναι μεταξύ
τους πιο συμμετρικές, άρα αντιμετωπίζονται καλύτερα από την μία κοινή
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νομισματική πολιτική στο σύνολο των κρατών.
β) Υψηλή κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών: Ειδικότερα ο συντελεστής της
εργασίας, ο οποίος αποτελεί και τον κύριο μηχανισμό προσαρμογής έναντι των
ασύμμετρων διαταραχών, διαταραχών δηλαδή που πλήττουν είτε συγκεκριμένες
χώρες της ένωσης, είτε όλες τις χώρες της ένωσης σε διαφορετικό βαθμό. Σύμφωνα
με τον Mundell (1961) η ανικανότητα ενός κράτους να αντιμετωπίσει ασύμμετρες
διαταραχές εντός της νομισματικής ένωσης, αφού έχουν απολέσει τη δυνατότητα
άσκησης εθνική πολιτικής σε νομισματικό επίπεδο, αποτελεί ένα κόστος εισχώρησης.
Με την ύπαρξη, όμως, ικανής εσωτερικής κινητικότητας συντελεστών παραγωγής, το
παραπάνω κόστος εξαφανίζεται και παύει ουσιαστικά να υπάρχει η ανάγκη άσκησης
ανεξάρτητης συναλλαγματικής πολιτικής.
γ) ανοιχτότητα εμπορίου ανάμεσα στα κράτη της περιοχής: Σύμφωνα με τον
McKinnon (1963), η ελκυστικότητα της ένταξης για μια χώρα είναι ανάλογη του
πόσο ανοικτή είναι η οικονομία της. Σε μια ανοιχτή οικονομία οι μακροοικονομικές
πολιτικές από τις οποίες εκλείπουν μηχανισμοί συναλλάγματος είναι πιο
αποτελεσματικές. Όσο πιο ανοιχτή είναι μια οικονομία τόσο λιγότερο χρειάζεται μια
εθνική συναλλαγματική πολιτική, άρα τόσο μικρότερο είναι το κόστος από την
απώλεια δυνατότητας καθορισμού της (λόγω ένταξης σε μια κοινή πολιτική της
ΑΝΠ).
δ) Ευκαμψία μισθών και τιμών: Η ύπαρξη ευκαμψίας μεταξύ κρατών με κοινό
νόμισμα σε ότι αφορά τιμές και μισθούς οδηγεί σε εξουδετέρωση του κόστους από
την απώλεια αναπροσαρμογής της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.
ε) Ομοιομορφία ρυθμών πληθωρισμού: Η συμπόρευση των ρυθμών πληθωρισμού
των κρατών-μελών μιας ΑΝΠ βοηθούν στην ενίσχυση του εμπορίου χωρίς την
ανάγκη αναπροσαρμογών της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο υψηλός
πληθωρισμός οδηγεί σε ανάγκη ανατίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής
ισοτιμίας, άρα και μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μιας χώρας.
στ) Ενοποίηση οικονομικών αγορών: Τελευταίο χαρακτηριστικό αποτελεί η
ενοποίηση της οικονομικής αγοράς, όπως αυτή πραγματοποιείται μέσω της
οικονομικής σύγκλισης. Παραδείγματος χάριν στην περίπτωση της ΟΝΕ έχουμε τα
κριτήρια του Μάαστριχτ και την ομοιομορφία των οικονομικών θεσμών και αγορών.
Πολλά οφέλη αλλά και πολλά κόστη περιλαμβάνονται στην ένταξη μίας χώρας σε μία
νομισματική περιοχή σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή κοινού νομίσματος.
Κάθε χώρα οφείλει να αναλύσει τα μεγέθη κόστους και ωφέλειας και να αποφασίσει
εάν την ωφελεί η ένταξη. Η θεωρία των Α.Ν.Π. μας υποδεικνύει πως μια χώρα
μπορεί να θεωρήσει ελκυστικότερη την ένταξή της σε μια νομισματική ένωση, όταν
έχει επέλθει ένας μεγάλος βαθμός ολοκλήρωσης των αγορών των υπολοίπων μελών
με τη δικιά της, μέσω της στενής σύνδεσής των οικονομιών τους λόγω του
ανεπτυγμένου εμπορίου, της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και της
ύπαρξης μεγάλου βαθμού ομοιότητας ή συμμετρίας. Αυτό που καθορίζει τελικά την
επιθυμία μιας χώρας για ένταξη είναι το πρόσημο και το μέγεθος της διαφοράς
ανάμεσα στα οφέλη και τα κόστη από μια τέτοια κίνηση (Krugman & Obstefeld,
2011)
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Τα οφέλη της νομισματικής αποτελεσματικότητας της ένταξης σε ένα σύστημα
σταθερών ισοτιμιών ή της υιοθέτησης ενός κοινού νομίσματος αναφέρονται στην
εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή αβεβαιότητας, σύγχυσης και κόστους
συναλλαγών που προκαλούν οι διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών (Krugman
& Obstefeld, 2011).
Τυχόν υψηλό επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μιας περιοχής
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή κοινού νομίσματος οδηγεί στην
μεγιστοποίηση των οφελών που αποκομίζει κάθε χώρα κρατώντας σταθερές τις
ισοτιμίες του νομίσματός της έναντι των νομισμάτων της περιοχής ή όταν υιοθετεί το
ίδιο νόμισμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση των διασυνοριακών συναλλαγών και
όσο κινητικότεροι οι συντελεστές παραγωγής, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη. (Feenstra
& Taylor, 2007)
Ενδεχόμενη απώλεια οικονομικής σταθερότητας μπορεί να προκύψει από την ένταξη
μιας χώρας σε μία περιοχή σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή κοινού
νομίσματος, λόγω της πρόσθετης αστάθειας από την ανικανότητα πλέον της χώρας να
χρησιμοποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία και την νομισματική πολιτική για να
σταθεροποιήσει το προϊόν και την απασχόληση σε περίπτωση ύπαρξης ασύμμετρων
διαταραχών. (Krugman & Obstefeld, 2011)
1.3.2. Επιπλέον παράγοντες που συμβάλουν σε μια ΑΝΠ

Πέραν των άνω κριτηρίων, υπάρχει και μια σειρά δευτερευόντων κριτηρίων που εν
τέλει ενισχύουν την ελκυστικότητα της δημιουργίας μιας ΑΝΠ και παρατίθενται
παρακάτω.
Ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας.
Πρόκειται για έναν σημαντικό επιπρόσθετο μηχανισμό αντιμετώπισης ασύμμετρων
διαταραχών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης της αγοράς εργασίας,
άρα και μεγαλύτερη η κινητικότητα εργασίας, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος της
απώλειας της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής της χώρας προς ένταξη. (Feenstra &
Taylor, 2007)
Υψηλά επίπεδα πληθωρισμού .
Χώρες με προβλήματα χρόνιου υψηλού πληθωρισμού, λόγω πληθωριστικής
προκατάληψης, που έχουν δηλαδή μία ανεπαρκή ονομαστική άγκυρα, είναι
προθυμότερες να ενταχθούν σε μια νομισματική ένωση στην οποία η ίδια η ένωση ή
μια χώρα που ανήκει στην ένωση αυτή, παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις
πληθωρισμού. Εάν η κεντρική τράπεζα της νομισματικής ένωσης έχει αρκετή
ανεξαρτησία ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε πολιτικές πιέσεις που θα την
ωθούσαν να χρησιμοποιήσει επεκτατική νομισματική πολιτική για να εισπράξει
βραχυπρόθεσμα κέρδη, τότε θα της επιτρέπονταν να διατηρεί χαμηλό πληθωρισμό,
κάνοντας την είσοδο μιας χώρας στην νομισματική ένωση παράγοντα βελτίωσης της
οικονομικής επίδοσης της χώρας, η οποία μέχρι πρότινος έπασχε από υψηλό
πληθωρισμό, και την απώλεια της νομισματικής της ανεξαρτησίας τελικά θετική.
(Feenstra & Taylor, 2007)
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Πολιτικά κίνητρα.
Πέραν των οικονομικών κινήτρων, πολιτικά κίνητρα μπορεί να οδηγήσουν χώρες στη
δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης, όπως λόγοι ασφάλειας και στρατηγικής. Εάν
υπάρχει οικονομικό κόστος, αλλά αυτό υπερκαλύπτεται από τυχόν πολιτικά οφέλη,
τότε η ενοποίηση κρίνεται θετική και ελκυστική. Ενδείξεις και ελπίδες για κοινό
μέλλον, κοινή μοίρα και κοινό προορισμό, οδηγούν κράτη να χρησιμοποιούν την
νομισματική ένωση ως ένα βήμα προς τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά, μέσω του
σχηματισμού μιας πολιτικής ένωσης. (Feenstra & Taylor, 2007)
Πρόβλεψη μελλοντικής εκπλήρωσης κριτηρίων.
Ακόμα και αν τα κριτήρια για μια Α.Ν.Π. δεν ισχύουν εξ’ αρχής, μπορεί αυτά να
εκπληρωθούν μετά τον σχηματισμό της ένωσης και λόγω αυτού. Το κοινό νόμισμα
είναι ικανό να αυξήσει το εσωτερικό της ενώσεως εμπόριο και την κινητικότητα του
συντελεστή εργασίας αναδρομικά, επιβεβαιώνοντας το ορθό της δημιουργίας της
ένωσης. (Feenstra & Taylor, 2007)
Δημοσιονομικές μεταβιβάσεις και δημοσιονομικός φεντεραλισμός.
Πέραν της νομισματικής πολιτικής και της κινητικότητας του συντελεστή εργασίας,
ένας τρίτος εναλλακτικός μηχανισμός προσαρμογής έναντι τυχόν ασύμμετρων
διαταραχών είναι και η δημοσιονομική πολιτική κάθε κράτους. Αν και η
δημοσιονομική πολιτική μιας χώρας, θεωρείται γενικά ανεξάρτητη και αυτόνομη,
ακόμα και αν η χώρα ανήκει σε μία νομισματική ένωση, αυτό δεν ισχύει στην
περίπτωση της δόμησης αυτής της ένωσης πάνω σε ένα σύστημα δημοσιονομικού
φεντεραλισμού, σε ένα σύστημα δηλαδή με δημοσιονομικούς μηχανισμούς που
επιτρέπουν διαπολιτειακές μεταβιβάσεις από χώρες σε καλή δημοσιονομική
κατάσταση προς μια χώρα που χρήζει βοηθείας. (Feenstra & Taylor, 2007)
Στην επόμενη υποενότητα θα αναφερθώ στο δημοσιονομικό φεντεραλισμό
εκτενέστερα.
1.4. Δημοσιονομικός φεντεραλισμός
Ως πεδίο των δημόσιων οικονομικών, o δημοσιονομικός φεντεραλισμός ασχολείται
με την κατανόηση του ποιες λειτουργίες και θεσμοί ανταποκρίνονται καλύτερα σε
κεντρικό δημοσιονομικό σχεδιασμό και ποιες σε έναν δημοσιονομικό σχεδιασμό
καταρτισμένο υπό τη σφαίρα μιας αποκεντρωμένης διοίκησης. (Oates, 1999)
Με άλλα λόγια, είναι η μελέτη του πώς οι δαπάνες και τα έσοδα κατανέμονται μεταξύ
των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης. Ένα σημαντικό μέρος του αντικειμένου του
Δ.Φ. είναι το σύστημα πληρωμών ή επιχορηγήσεων από την κεντρική κυβέρνηση
προς τα χαμηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης.
Ομοσπονδιακές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αυτή την δύναμη για να επιβάλουν
εθνικούς κανόνες και πρότυπα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μεταφοράς εσόδων, υπό
όρους και άνευ όρων. Μεταφορές υπό όρους συντελούνται όταν το χαμηλότερο
επίπεδο της κυβέρνησης το οποίο είναι να λάβει κάποια οικονομική ενίσχυση οφείλει
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να συμφωνήσει σε συγκεκριμένες οδηγίες δαπανών από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση. Μια άνευ όρων επιχορήγηση είναι συνήθως μια μεταφορά οικονομικών
πόρων χωρίς προαπαιτούμενες οδηγίες δαπανών.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως βάσει των ορισμών και της λειτουργίας
του δημοσιονομικού φεντεραλισμού, αυτός μπορεί να αναφέρεται σε ενώσεις
κρατών, σε ομοσπονδιακά κράτη, αλλά και σε μη ομοσπονδιακά κράτη, εφ’ όσων
έχουν σαφή διαχωρισμό των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης με μη
αποκεντρωμένη πολιτική λήψης αποφάσεων.
Οι έννοιες του δημοσιονομικού φεντεραλισμού σχετίζονται με κάθετες και οριζόντιες
δημοσιονομικές σχέσεις. Οι έννοιες που σχετίζονται με οριζόντιες δημοσιονομικές
σχέσεις συνδέονται με τις περιφερειακές ανισορροπίες και τον οριζόντιο
ανταγωνισμό. Ομοίως, οι έννοιες που σχετίζονται με τις κάθετες δημοσιονομικές
σχέσεις αναφέρονται στην κάθετη δημοσιονομική ανισορροπία μεταξύ δύο ανώτερων
επιπέδων διακυβέρνησης, όπως μια νομισματική ένωση ως όλον και τα μεμονωμένα
κράτη που την αποτελούν. Ενώ η έννοια της οριζόντιας δημοσιονομικής
ανισορροπίας είναι σχετικά μη αμφιλεγόμενη, η έννοια της κάθετης δημοσιονομικής
ανισορροπίας είναι αρκετά αμφιλεγόμενη. (Bird, 2003 & Sharma, 2011)
Ένα πρόσφατο άρθρο του Chanchal Kumar Sharma, αποσαφηνίζει την έννοια της
κάθετης δημοσιονομικής ανισορροπίας, διαχωρίζοντας τις έννοιες της κάθετης
δημοσιονομικής ανισορροπίας (VFI) και του κάθετου δημοσιονομικού κενού (VFG).
Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα τα οποία δεν είναι. Το άρθρο ορίζει ότι
κάθε υπάρχουσα ασυμμετρία των εσόδων-δαπανών μεταξύ των δύο επιπέδων της
διακυβέρνησης θα πρέπει απλά να αποκαλείται μια κατακόρυφη δημοσιονομική
ασυμμετρία (VFA). Η ακριβής φύση αυτής της ασυμμετρίας, σε μια συγκεκριμένη
χώρα, μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση ορισμένων κριτηρίων που ο συγγραφέας
έχει εξελίξει, αναφορικά με τον προσδιορισμό της φύσης της ασυμμετρίας σε τρεις
διαφορετικές περιπτώσεις:
1.

2.

3.

Δημοσιονομική ασυμμετρία με δημοσιονομική ανισορροπία (VFI).
Ακατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων εσόδων και ευθυνών
δαπανών. Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση των αρμοδιοτήτων
μέσα στην ένωση.
Δημοσιονομική ασυμμετρία με δημοσιονομικό κενό (VFG).
Επιθυμητή ασυμμετρία εσόδων-δαπανών, αλλά με ένα
δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο πρέπει να κλείσει. Αυτή η
κατάσταση μπορεί να διορθωθεί με την εκ νέου βαθμονόμηση των
κάθετων μεταβιβάσεων.
Δημοσιονομική ασυμμετρία με απλή δημοσιονομική διαφορά
(VFD). Επιθυμητή ασυμμετρία εσόδων-δαπανών χωρίς
δημοσιονομικό έλλειμμα ή ανισορροπία, άρα και χωρίς την ανάγκη
λήψης διορθωτικών μέτρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το ΣΣΑ και τα Διάδοχα Σύμφωνα
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία
που συνθέτουν την πορεία των Ευρωπαϊκών χωρών προς την νομισματική,
οικονομική και εν τέλει πολιτική ενοποίηση. Στην παρούσα ενότητα θα παρατεθεί
όλη η πορεία της υιοθέτησης και μετέπειτα βελτίωσης και ενίσχυσης του ΣΣΑ, μέσα
από τις πληροφορίες πληθώρας κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών
της οργάνων, όπως αυτά παρατίθενται και στο τέλος της παρούσας εργασίας, στην
ενότητα της βιβλιογραφίας.

2.1. Η αρχική μορφή του ΣΣΑ (1997)
Χρειάστηκαν κάποια χρόνια να περάσουν από την υπογραφή της Συνθήκης του
Μάαστριχτ για να γίνει αντιληπτό στην Ε.Ε. πως απαιτούνταν ένας μηχανισμός
επιτήρησης και επιβολής των δημοσιονομικών κριτηρίων του Μάαστριχτ. Αυτή η
διαπίστωση οδήγησε στην υιοθέτηση το 1997 στο Άμστερνταμ από την Ε.Ε. και μετά
από επιμονή της Γερμανίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Σ.Σ.Α.),
δίνοντας έτσι μια ουσιαστική απάντηση στις έντονες ανησυχίες για το εάν τα κράτημέλη θα συνέχιζαν να επιβάλουν δημοσιονομική πειθαρχία και μετά την είσοδό τους
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). Το ΣΣΑ ήταν κυρίως απαίτηση
της Γερμανίας, σε μια προσπάθεια να πείσει τους Γερμανούς πολίτες (και
ψηφοφόρους) πως το νέο σύστημα θα διατηρούσε σε χαμηλά επίπεδα τον
πληθωρισμό. Αυτό ήταν ένα προαπαιτούμενο χωρίς το οποίο τυχόν υψηλά
δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη θα ασκούσαν εν τέλει πιέσεις στην ΕΚΤ για
απορρόφηση δημόσιων χρεών ή ελλειμμάτων, με επακόλουθη την αύξηση της
προσφοράς χρήματος, άρα τελικά και του πληθωρισμού.
To Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο που
επιτρέπει στα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ (ΟΝΕ) να συντονίσουν τις εθνικές
δημοσιονομικές τους πολιτικές, ενθαρρύνοντάς τα να διατηρούν υγιή δημόσια
οικονομικά από τη στιγμή της ένταξής τους στην τρίτη φάση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και υιοθέτησης του ευρώ, και να αποφεύγουν την
εμφάνιση υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Αυτό το Σύμφωνο
ενσωματώθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, είναι μέρος της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτελεί ένα πακέτο από ένα ψήφισμα του Ε.Σ του 1997
και δύο κανονισμούς του Συμβουλίου του 1997. Η υιοθέτηση το 1997 του ΣΣΑ
αποτέλεσε το μέσο για να διατηρηθεί η αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας στο
εσωτερικό της ΟΝΕ, η οποία αρχή εγκαινιάσθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Βάσει της αρχής αυτής, υπήρχε η πεποίθηση ότι η ισορροπία των δημόσιων
οικονομικών
καθιστούσε ευνοϊκότερες τις προϋποθέσεις για την επίτευξη
σταθερότητας των τιμών αλλά και πραγματικής ανάπτυξης που θα δημιουργούσε
θέσεις εργασίας.
Στην ουσία το ΣΣΑ, αποτελεί τον διάδοχο του Προγράμματος Σύγκλισης της
Συνθήκης Μάαστριχτ, με το οποίο ορίζονταν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες
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(συναλλαγματικές ισοτιμίες, πληθωρισμός, επιτόκια, δημόσιο έλλειμμα και χρέος)
προς τους οποίους έπρεπε να συγκλίνουν όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να
ενταχθούν στην ΟΝΕ. Το ΣΣΑ, βασισμένο στο άρθρο 104 της παραπάνω συνθήκης,
υποχρεώνει τα κράτη-μέλη σε δημοσιονομική πειθαρχία με τον σεβασμό των δύο από
τα παραπάνω πέντε κριτήρια, που ορίζουν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ως
ποσοστό του ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 3% και
αντίστοιχα το δημοσιονομικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει
την τιμή αναφοράς του 60%, με κάποιες εξαιρέσεις. Παρέχει την δυνατότητα
επιβολής κυρώσεων σε κράτος-μέλος που δεν συμμορφώνεται στις Συστάσεις του
Συμβουλίου για διόρθωση των παραπάνω δεικτών. Στόχος του ΣΣΑ είναι να
καθιερώσει ένα σύστημα συντονισμού και επιτήρησης των εθνικών δημοσιονομικών
πολιτικών που να εξασφαλίζει ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής πειθαρχίας των
κρατών-μελών θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί μετά την εισαγωγή του ενιαίου
νομίσματος, και να διασφαλίζει την ευρωστία των δημοσίων οικονομικών, που
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ.
Το ΣΣΑ αποτελείται από τρία βασικά σκέλη. (Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ 2005): την
πολιτική δέσμευση, την προληπτική δράση εποπτείας και την αποτρεπτική δράση
εποπτείας.
2.1.1. Πολιτική δέσμευση

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ του 1997, για το
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, αποτελεί τα πολιτικά θεμέλια του ΣΣΑ.
Προβλέπει σταθερούς πολιτικούς προσανατολισμούς για τα κράτη-μέλη, την
Επιτροπή και το Συμβούλιο, για την αυστηρή και ταχεία εφαρμογή του ΣΣΑ.
Τα κράτη-μέλη (Ψήφισμα Ε.Σ. 1997):








Δεσμεύονται να τηρήσουν το μεσοπρόθεσμο στόχο για μια σχεδόν ισοσκελισμένη
ή πλεονασματική δημοσιονομική κατάσταση, η οποία θα τους επιτρέψει να
αντιμετωπίσουν τις συνήθεις κυκλικές διακυμάνσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα το
δημόσιο έλλειμμα εντός της τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ.
καλούνται να δημοσιεύουν, με δική τους πρωτοβουλία, τις συστάσεις του
Συμβουλίου.
δεσμεύονται να αναλάβουν την κατά την κρίση τους αναγκαία διαρθρωτική
δημοσιονομική δράση ώστε να επιτύχουν τους στόχους των εθνικών
προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης.
θα αρχίζουν τις αναγκαίες κατά την κρίση τους διορθωτικές δημοσιονομικές
αναπροσαρμογές χωρίς καθυστέρηση αμέσως μόλις λάβουν πληροφορίες ότι
υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.
θα διορθώνουν το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα το ταχύτερο δυνατόν
μετά την εμφάνισή του και εντός του έτους που ακολουθεί τη διαπίστωσή του,
εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.
δεσμεύονται να μην επικαλούνται τον έκτακτο χαρακτήρα ελλείμματος που
συνδέεται με ετήσια μείωση του ΑΕΠ μικρότερη του 2%, εκτός εάν πρόκειται για
περίπτωση σοβαρής ύφεσης (δηλαδή ετήσια μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά
τουλάχιστον 0,75%).

Όσον αφορά την Επιτροπή (Ψήφισμα Ε.Σ. 1997):
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ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της βάσει της Συνθήκης, με τρόπο που να
διευκολύνει την αυστηρή, έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΣΑ.
υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, τις αναγκαίες εκθέσεις, γνώμες και συστάσεις
που θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο να λάβει ταχέως τις αποφάσεις του.
δεσμεύεται να συντάσσει έκθεση όποτε υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού
ελλείμματος, ή όταν το προβλεπόμενο ή πραγματικό δημόσιο έλλειμμα
υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ.
δεσμεύεται, όταν θεωρεί ότι ένα έλλειμμα άνω του 3% του ΑΕΠ δεν είναι
υπερβολικό και η γνώμη αυτή διαφέρει από τη γνώμη της Οικονομικής και
Δημοσιονομικής Επιτροπής, να αιτιολογεί γραπτώς τη θέση της προς το
Συμβούλιο.
δεσμεύεται, μετά από αίτημα του Συμβουλίου, να διατυπώνει, κατά κανόνα,
σύσταση για λήψη απόφασης από το Συμβούλιο σχετικά με το κατά πόσον
υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα.

Το Συμβούλιο δεσμεύεται να εφαρμόσει αυστηρά και έγκαιρα όλα τα στοιχεία του
συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης για τα οποία είναι αρμόδιο. (Ψήφισμα Ε.Σ.
1997) Συγκεκριμένα το Συμβούλιο:






καλείται να θεωρήσει τις προθεσμίες εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος ως έσχατες διορίες, συνιστώντας να διορθώνονται τα υπερβολικά
ελλείμματα εντός του έτους που ακολουθεί τη διαπίστωση τους, εκτός εάν
συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.
καλείται πάντοτε να επιβάλλει κυρώσεις εάν ένα συμμετέχον κράτος-μέλος δεν
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να τερματίσει την κατάσταση υπερβολικού
ελλείμματος και να εφαρμόσει αυστηρά όλη την κλίμακα των προβλεπόμενων
κυρώσεων, και να επιβάλει κυρώσεις με την μορφή άτοκης κατάθεση αρχικά,
εφόσον το συμμετέχων κράτος δεν συμμορφωθεί με την σύσταση του συμβουλίου
για λήψη των αναγκαίων μέτρων.
καλείται να αιτιολογεί πάντοτε γραπτώς την απόφαση να μην αναλάβει δράση.

2.1.2. Προληπτική δράση

Η προληπτική δράση εποπτείας, βασίζεται στον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 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» ο οποίος
ασχολείται με την πολυμερή εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατώνμελών, μέσα από τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης, και τον συντονισμό
των οικονομικών πολιτικών τους. Στοχεύει στο να προληφθεί η πιθανότητα τα
δημόσια ελλείμματα να υπερβούν το όριο αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο
του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν κατά κανόνα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους,
ετήσιο πρόγραμμα σταθερότητας ενώ τα υπόλοιπα κράτη μη μέλη της ΟΝΕ,
καταρτίζουν πρόγραμμα σύγκλισης, που παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους
σκοπεύουν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα.
Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη με την
οποία να μπορεί να συστήνει στην εκάστοτε χώρα τη λήψη μέτρων πολιτικής. Τα
κράτη-μέλη καταρτίζουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προγράμματα
σταθερότητας και σύγκλισης στα οποία παρουσιάζουν τη μεσοπρόθεσμη
δημοσιονομική στρατηγική τους για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής
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σύγκλισης. Τα προγράμματα αυτά τα ανακοινώνουν δημοσίως για λόγους διαφάνειας.
Τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης περιλαμβάνουν τα εξής (Κανονισμός
1466/97):







ένα μεσοπρόθεσμο στόχο της σχεδόν ισοσκελισμένης ή πλεονασματικής
δημοσιονομικής κατάστασης που αντιστοιχεί σε μια κατάσταση χωρίς κίνδυνο
υπέρβασης του ορίου 3% του ΑΕΠ για το δημοσιονομικό έλλειμμα, ούτως ώστε
να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών),
την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη αυτού του μεσοπρόθεσμου στόχου
(ετήσιοι αριθμητικοί στόχοι) και την αναμενόμενη εξέλιξη του ποσοστού του
χρέους προς το ΑΕΠ.
τις βασικές οικονομικές παραμέτρους και την αναμενόμενη εξέλιξή τους
(ανάπτυξη, απασχόληση, πληθωρισμός και άλλες σημαντικές οικονομικές
μεταβλητές)
περιγραφή και αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής για την επίτευξη των στόχων
του προγράμματος
ανάλυση των επιπτώσεων τυχόν μεταβολών των βασικών οικονομικών
παραδοχών στην κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και στο χρέος
τους μεσοπρόθεσμους στόχους νομισματικής πολιτικής σε συνάρτηση με τη
σταθερότητα των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών (μόνο για τις χώρες
εκτός της ευρωζώνης)

Το Συμβούλιο εξετάζει τα προγράμματα στην αρχή κάθε έτους και γνωμοδοτεί για
καθένα από αυτά, με βάση εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής. Κατά την εξέταση και παρακολούθηση
των παραπάνω προγραμμάτων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα συγκυριακά και
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονομίας του κάθε κράτους-μέλους.
Επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα σημεία (Κανονισμός 1466/97):





οι οικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμα να είναι
ρεαλιστικές.
ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος του προγράμματος να παρέχει
πράγματι το αναγκαίο περιθώριο ασφαλείας για την αποφυγή του υπερβολικού
ελλείμματος και ακολουθείται κατάλληλη διαδικασία προσαρμογής.
τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται να αρκούν για την επίτευξη του
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου.
Οι πολιτικές που ακολουθούνται να ανταποκρίνονται στις γενικές κατευθυντήριες
γραμμές της οικονομικής πολιτικής.

Με βάση αυτή την ανάλυση, το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη με την οποία να μπορεί να
συστήνει στην εκάστοτε χώρα τη λήψη μέτρων πολιτικής. (Κανονισμός 1466/97)



Το συμβούλιο, εξετάζει τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης εντός δύο
μηνών από την υποβολή τους, και μετά από σύσταση της επιτροπής, εκδίδει
γνώμη για το αν πρέπει να προσαρμοστούν.
Το συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μέσα από ένα σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης, απευθύνει σύσταση στο ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος
για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής, για την αποφυγή υπερβολικού
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δημοσιονομικού ελλείμματος, στις περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τον
δημοσιονομικό στόχο.
Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους,
συνεχίζονται ή επιδεινώνονται,
το συμβούλιο θα πρέπει να απευθύνει
αυστηρότερες συστάσεις στο ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος για να λάβει άμεσα
διορθωτικά μέτρα. Τις συστάσεις αυτές μπορεί να τις ανακοινώσει και δημόσια.

2.1.3. Αποτρεπτική δράση

Η αποτρεπτική δράση εποπτείας του συμφώνου αφορά τη λεγόμενη διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) που βασίζεται στον «Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη
διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικών ελλειμμάτων» ο οποίος
διευκρινίζει και επιταχύνει τη διαδικασία για τα υπερβολικά ελλείμματα, ούτως ώστε
να διαδραματίσει έναν πραγματικά αποτρεπτικό ρόλο, και όταν προκύπτουν τέτοια
ελλείμματα, να διασφαλίσει την ταχεία διόρθωσή τους. (Κανονισμός 1467/97)
Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να
αποφεύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών. Η
Επιτροπή αξιολογεί και το Συμβούλιο αποφασίζει εάν διαπιστώνεται υπερβολικό
έλλειμμα ή όχι. Η Επιτροπή, που εκπονεί σχετική έκθεση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη
της, ενδεχόμενες παρατηρήσεις του συγκεκριμένου κράτους-μέλους που αφορούν και
άλλους σχετικούς παράγοντες (απρόοπτο της ύφεσης, σωρευτική μείωση της
παραγωγής, συγκυριακές συνθήκες, μεταρρυθμίσεις κ.λπ.) για την ύπαρξη
υπερβολικού ελλείμματος. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίζει ότι διαπιστώνεται
υπερβολικό έλλειμμα που υπερβαίνει το όριο 3% του ΑΕΠ σε ένα κράτος-μέλος, η
διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή. (Κανονισμός 1467/97)
Δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος εάν η υπέρβαση του
ελλείμματος πάνω από το 3% του ΑΕΠ θεωρείται προσωρινή και έκτακτη και το
έλλειμμα παραμένει κοντά στο όριο 3%. Μία υπέρβαση θεωρείται έκτακτη και
προσωρινή, όταν οφείλεται σε ασυνήθεις περιστάσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο
του κράτους και έχουν σημαντική επίπτωση στην δημοσιονομική κατάσταση του
κράτους, ή αν οφείλεται σε σοβαρή οικονομική ύφεση (πτώση ΑΕΠ τουλάχιστον 2%
ετησίως), και μόλις αυτές οι περιστάσεις εκλείψουν θεωρείται ότι το έλλειμμα θα
μειωθεί στα απαραίτητα όρια. Κατ' αρχάς το Συμβούλιο απευθύνει συστάσεις στο
ενδιαφερόμενο κράτος για να διορθώσει το έλλειμμα. Το εν λόγω κράτος πρέπει να
θέσει τέλος σε αυτή την κατάσταση εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος,
συγκεκριμένα πρέπει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα μέσα σε τέσσερις μήνες και να
διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα μέσα στο επόμενο έτος από τον εντοπισμό του,
εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Το Συμβούλιο παρακολουθεί την εφαρμογή
των συστάσεών της και καταργεί την απόφαση της ΔΥΕ, όταν διορθωθεί το
υπερβολικό έλλειμμα. (Κανονισμός 1467/97)
Σε περίπτωση που το κράτος-μέλος επανειλημμένα δεν συμμορφωθεί με τις
συστάσεις και δεν αναλάβει διορθωτικές πράξεις, το Συμβούλιο ειδοποιεί το
συμμετέχον κράτος, ακόμη και με δημόσια ανακοίνωση, να λάβει περαιτέρω
αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος, και η έσχατη δυνατότητα
είναι να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις μέσα σε δύο μήνες από την ειδοποίηση, ή
μέσα σε δέκα μήνες από την γνωστοποίηση του ελλείμματος, εφόσον δεν ληφθούν
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μέτρα. Σε μια πρώτη φάση η κύρωση θα λαμβάνει τη μορφή άτοκης κατάθεσης
ποσού. Το ποσό αυτής της κατάθεσης περιλαμβάνει ένα σταθερό στοιχείο ίσο με το
0,2% του ΑΕΠ, και ένα μεταβλητό στοιχείο ίσο με το 1/10 της διαφοράς μεταξύ του
εκφρασμένου σε ποσοστό του ΑΕΠ ελλείμματος του προηγουμένου έτους και της
τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. Κάθε ένα από τα επόμενα έτη, το Συμβούλιο
μπορεί να αποφασίσει την αύξηση των κυρώσεων απαιτώντας συμπληρωματική
κατάθεση ίση με το μεταβλητό της στοιχείο. Αλλά εάν το κράτος δεν συμμορφωθεί
ώστε να λάβει δράση και δε διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα, η άτοκη κατάθεση
θα μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο μέσα σε διάστημα δύο ετών από την κατάθεση
του ποσού. Καμία από τις παραπάνω καταθέσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5%
του ΑΕΠ της χώρας. Σε περίπτωση εσκεμμένου ελλείμματος που κρίνεται
υπερβολικό από το Συμβούλιο, εφαρμόζεται επισπευσμένη διαδικασία. (Κανονισμός
1467/97).
2.2. Πρώτη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ (2005)
Το Συμβούλιο ECOFIN, στις 20 Μαρτίου 2005, υπέβαλε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο με τίτλο «Βελτίωση της εφαρμογής του σύμφωνου σταθερότητας και
ανάπτυξης», στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης και της εθνικής
διαχείρισης του δημοσιονομικού πλαισίου, ενισχύοντας τις οικονομικές βάσεις και
την αποτελεσματικότητα του συμφώνου, τόσο ως προς το προληπτικό όσο και ως
προς το διορθωτικό σκέλος του, η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας
των δημόσιων οικονομικών, η προώθηση της μεγέθυνσης και η αποφυγή επιβολής
υπερβολικών επιβαρύνσεων στις μελλοντικές γενιές. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την έκθεση αυτή στα συμπεράσματά του της
23ης Μαρτίου 2005, εισάγοντας σημαντικές τροποποιήσεις στο ΣΣΑ, και
αναφέροντας ότι η έκθεση αυτή ενημερώνει και συμπληρώνει το ΣΣΑ του οποίου
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος. Οι τροποποιήσεις αυτές εισήχθησαν με δύο
νέους κανονισμούς του συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός ΕΚ αριθ.
1055/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005, τροποποιεί τον Κανονισμό ΕΚ
αριθ. 1466/97, ενώ ο Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1056/2005 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2005, τροποποιεί τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 1467/97.
Με τις τροποποιήσεις αυτές εισήχθησαν στοιχεία ευελιξίας που προβλέπουν
ελαφρυντικές διατάξεις για τις χώρες που παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα και
παράταση των προθεσμιών για τη διόρθωση του ελλείμματος. Με την παραπάνω
έκθεση εισάγονται τροποποιήσεις για την ενίσχυση και την αποσαφήνιση της
εφαρμογής του ΣΣΑ, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της
παρακολούθησης των οικονομικών πολιτικών και την αποφυγή υπερβολικών
ελλειμμάτων κατά τις επιταγές της Συνθήκης.
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι το ΣΣΑ, που στηρίζεται στα άρθρα 99 και 104 της
Συνθήκης για τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών και την
αποφυγή των υπερβολικών ελλειμμάτων, είναι ζωτικής σημασίας για την
μακροοικονομική σταθερότητα στην ΟΝΕ, την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, επιβεβαιώνει τη προσήλωση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας (δημιουργία θέσεων
εργασίας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνική συνοχή) (Προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελών, 2005)
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Με την παραπάνω έκθεση διατηρούνται τα δύο ονομαστικά μεγέθη αναφοράς του
Συμφώνου, 3% του ΑΕΠ για το δημοσιονομικό έλλειμμα, και 60% του ΑΕΠ για το
δημόσιο χρέους, ως οι βάσεις της πολυμερούς εποπτείας, αλλά ταυτόχρονα
επιτυγχάνεται ενίσχυση και αποσαφήνιση της εφαρμογής του ΣΣΑ, προκειμένου να
προωθηθεί η διαφάνεια και η εθνική οικείωση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ
και να βελτιωθεί η επιβολή των κανόνων και των διατάξεών του. Με τις παραπάνω
τροποποιήσεις, το Σύμφωνο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες κατά δίκαιο και
συνεπή τρόπο βασισμένο σε ένα σύστημα με κανόνες και θα γίνεται κατανοητό από
την κοινή γνώμη. Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το πλαίσιο κανόνων απλό, διαφανές
και εκτελέσιμο.
Η πενταετής εμπειρία της ΟΝΕ και η έντονη ανομοιογένεια της Ε.Ε. των 25 πλέον
μελών, απαιτεί πιο αποτελεσματικούς και αξιόπιστους κανόνες, έτσι το νέο πλαίσιο
κανόνων, επιτρέπει να συνεκτιμώνται καλύτερα οι διαφορές στην οικονομική
κατάσταση των διαφόρων μελών της ΕΕ και στις οικονομικές εξελίξεις ώστε να
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, η οικονομική μεγέθυνση
και η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας (δημιουργία θέσεων
εργασίας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνική συνοχή).
Μετά από πρόταση του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στις παρακάτω
πέντε κυρίως περιοχές του ΣΣΑ (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005):
1) ενισχύθηκε το οικονομικό σκεπτικό των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να
βελτιωθεί η αξιοπιστία και η οικείωσή τους
2) βελτιώθηκε η «οικείωση» εκ μέρους των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής
3) για το σκοπό της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, έγινε αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση, των περιόδων οικονομικής μεγέθυνσης άνω των τάσεων, ώστε να
αποφεύγονται οι επιτατικές των κυκλικών διακυμάνσεων πολιτικές
4) και καλύτερος συνυπολογισμός των περιόδων οικονομικής μεγέθυνσης κάτω
των τάσεων στις συστάσεις του Συμβουλίου
5) αποδόθηκε πλέον αρκετή προσοχή στο χρέος και τη βιωσιμότητα κατά την
εποπτεία των δημοσιονομικών θέσεων.
Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η δημοσιονομική διακυβέρνηση, ενισχύεται η
αποτελεσματικότητα του Συμφώνου, τόσο στο προληπτικό όσο και στο
επανορθωτικό του σκέλος, διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών, και η μεγέθυνση χωρίς να επιβάλλεται υπερβολικό άχθος
στις μελλοντικές γενεές. Ο ενισχυμένος συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών,
τηρεί την αρχή της επικουρικότητας που καθιερώνει η Συνθήκη, σέβεται τις
προνομίες των εθνικών κυβερνήσεων κατά τον καθορισμό των διαρθρωτικών και
δημοσιονομικών πολιτικών τους και ταυτόχρονα συμμορφώνεται προς τις διατάξεις
της Συνθήκης και του ΣΣΑ. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)



Βελτίωση της διακυβέρνησης: Ορίστηκαν νέες υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη,
την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να ενισχυθεί το δημοσιονομικού
πλαισίου της ΕΕ και οι στόχοι του.
Συνεργασία και επικοινωνία: Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη,
χωρίς να θίγονται οι αντίστοιχες προνομίες τους, θα ενεργούν σε στενή και
εποικοδομητική συνεργασία, με πλήρη και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ τους,
στη διεργασία της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας, προκειμένου
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να
εξασφαλίσουν
διαφάνεια,
υπευθυνότητα,
βεβαιότητα
και
αποτελεσματικότητα στους κανόνες του Συμφώνου.
Βελτίωση της αμοιβαίας στήριξης και άσκηση αμοιβαίας πίεσης: Οι κανόνες
γίνονται αποτελεσματικότεροι μέσα από την ενίσχυση της αμοιβαίας στήριξης
και αμοιβαίας πίεσης, που επιτεύχθηκαν μέσα από την δέσμευση του
Συμβουλίου και της Επιτροπής για αιτιολόγηση και δημοσίευση των
αποφάσεων τους, αλλά και σε επίπεδο ευρωζώνης, μέσα από την οριζόντια
αξιολόγηση των εθνικών δημοσιονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεών
τους στο σύνολο της ευρωζώνης, η οποία θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά το
χρόνο.
Συμπληρωματικοί εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμικά όργανα: Οι
εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες κάθε χώρας πλέον θα πρέπει να
συμπληρώνουν το ενωσιακό πλαίσιο και τους στόχους του ΣΣΑ, και τα εθνικά
όργανα θα πρέπει να παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη δημοσιονομική
εποπτεία, ώστε να ενισχύεται η εθνική οικείωση, να εξαλείφονται τα
αντικίνητρα που οφείλονται σε λογιστικούς και στατιστικούς κανόνες του
δημοσιονομικού πλαισίου, να τονώνεται η μέσω της εθνικής κοινής γνώμης
επιβολή και να συμπληρώνεται η οικονομική και πολιτική ανάλυση που
γίνεται σε επίπεδο ΕΕ.
Πρόγραμμα σταθερότητας για την κυβερνητική θητεία: Τα κράτη-μέλη, κατά
την προετοιμασία της πρώτης επικαιροποίησης του προγράμματος
σταθερότητας/σύγκλισης μετά την ανάληψη της εξουσίας από νέα κυβέρνηση,
με την προοπτική του συνόλου της κυβερνητικής θητείας, παρέχουν
πληροφορίες για τους τρόπους και τα μέσα που προτίθενται να
χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων που χάραξαν με την
δημοσιονομικής στρατηγικής τους.
Συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων: Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών,
υποβάλλουν τα προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης και τις αντίστοιχες
γνώμες του Συμβουλίου στα εθνικά τους κοινοβούλια, τα οποία μπορούν να
συζητούν τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στις συστάσεις στο πλαίσιο των
διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης υπερβολικού ελλείμματος.
Αξιόπιστες μακροοικονομικές προβλέψεις: Τα κράτη-μέλη, μπορούν να
χρησιμοποιούν στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις τους,
τις «κοινές εξωτερικές υποθέσεις» που βασίζονται στις ρεαλιστικές και
συνετές μακροοικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, εφόσον παρέχονται
εγκαίρως από την Επιτροπή, ώστε να βασίζουν τα προγράμματα
σταθερότητας/σύγκλισης και να συντονίζουν τις πολιτικές τους.
Διακυβέρνηση ως προς τις στατιστικές: Με την μεταρρύθμιση διασφαλίζεται
η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα των εθνικών στατιστικών
υπηρεσιών και της Eurostat οι οποίες υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν τις
κατάλληλες πρακτικές, και μέσα για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας και την έγκαιρη υποβολή τους. Επίσης,
γίνονται βήματα για την βελτίωση της διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού
στατιστικού συστήματος μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρησιακής
ικανότητας, των εξουσιών επιτήρησης, της ανεξαρτησίας και της
υπευθυνότητας της Eurostat. Τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
δεσμεύονται να παράγουν δημοσιονομικές στατιστικές υψηλής ποιότητας και
αξιοπιστίας για την γνωστοποίηση κρατικών στοιχείων, και να συνεργάζονται
για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η παράβαση αυτών των υποχρεώσεων
τιμωρείται με κυρώσεις.
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2.2.1. Ενίσχυση του προληπτικού σκέλους

Η κατά το παρελθόν αποτυχία της επίτευξης του ενδιάμεσου δημοσιονομικού στόχου
των «σχεδόν ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών» θέσεων επιτάσσει την ενίσχυση του
προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, μέσω της ανανεωμένης δέσμευσης των κρατώνμελών να προβούν στις απαραίτητες δημοσιονομικές δράσεις για τη σύγκλιση και
συμμόρφωση προς τον στόχο αυτόν. (Έκθεση Συμβουλίου,3/2005)
 Ορισμός του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου: Με δεδομένη την
αυξημένη οικονομική και δημοσιονομική ανομοιογένεια στην ΕΕ των 25
κρατών-μελών, το Συμβούλιο συμφωνεί ότι ο ΜΔΣ θα πρέπει να
διαφοροποιηθεί για τα επί μέρους κράτη-μέλη ούτως ώστε να λαμβάνεται
υπόψη η πολυμορφία των οικονομικών και δημοσιονομικών τους θέσεων και
εξελίξεων καθώς και του δημοσιονομικού κινδύνου για τη βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών, ενόψει και των προβλεπόμενων δημογραφικών
αλλαγών. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005) Κάθε κράτος-μέλος έχει
διαφοροποιημένο μεσοπρόθεσμο στόχο για τη δημοσιονομική του θέση,
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της οικονομίας του. Αυτοί οι ειδικοί ανά χώρα
μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι δύνανται να αποκλίνουν από την
απαίτηση για σχεδόν ισοσκελισμένη ή πλεονασματική θέση. Οι στόχοι αυτοί
παρέχουν περιθώριο ασφαλείας αναφορικά με το όριο δημοσιονομικού
ελλείμματος του 3% του ΑΕΠ, εξασφαλίζουν ταχεία πρόοδο προς τη
βιωσιμότητα, και αφήνουν περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών, ιδίως για
δημόσιες επενδύσεις. Επομένως, για τα κράτη-μέλη που έχουν υιοθετήσει το
ευρώ και για τα κράτη-μέλη του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών
ERM2, οι ειδικοί ανά χώρα μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι ορίζονται
εντός καθορισμένου φάσματος μεταξύ -1% του ΑΕΠ για χώρες με χαμηλό
χρέος και υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού
προϋπολογισμού για χώρες με υψηλό χρέος και χαμηλό δυναμικό ανάπτυξης,
σε κυκλικώς προσαρμοσμένους όρους, και χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα
και τα προσωρινά μέτρα. (Κανονισμός 1055/2005)
 Πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο: Το Συμβούλιο εκτιμά
ότι πρέπει να επιτευχθεί συμμετρικότερη προσέγγιση της δημοσιονομικής
πολιτικής στο σύνολο του οικονομικού κύκλου, μέσω ενισχυμένης
δημοσιονομικής πειθαρχίας σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης, με στόχο
να αποφεύγονται οι πολιτικές που επιτείνουν τις κυκλικές διακυμάνσεις και να
επιτευχθεί σταδιακά ο μεσοπρόθεσμος στόχος, δημιουργώντας έτσι τα
απαραίτητα περιθώρια για την αντιμετώπιση φάσεων οικονομικής ύφεσης και
τη μείωση του δημόσιου χρέους με ικανοποιητικούς ρυθμούς, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα επιτύχει τους ΜΔΣ τους
θα πρέπει να προβούν σε ενέργειες για να το επιτύχουν εφ’ όλης της διάρκειας
του κύκλου. Οι προσπάθειες προσαρμογής τους θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερες στη διάρκεια ευνοϊκών οικονομικών περιόδων, ενώ θα μπορούν
να μειώνονται στις δύσκολες οικονομικές περιόδους, ακολουθώντας την
βασική αρχή χρησιμοποίησης των απροσδόκητων υπερεσόδων για τη μείωση
του ελλείμματος και του χρέους. Για να επιτευχθούν οι ΜΔΣ, τα κράτη-μέλη
της ζώνης του ευρώ ή του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών ERM-ΙΙ
θα πρέπει να επιδιώκουν ετήσια προσαρμογή σε κυκλικά προσαρμοσμένους
όρους, εξαιρουμένων των έκτακτων και άλλων προσωρινών μέτρων, 0,5% του
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ΑΕΠ ως σημείο αναφοράς. Τα κράτη-μέλη που δεν ακολουθούν την
απαιτούμενη πορεία προσαρμογής θα εξηγούν τους λόγους της απόκλισης
στην ετήσια επικαιροποίηση των προγραμμάτων σταθερότητας/σύγκλισης. Η
Επιτροπή θα παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις
αλλά και συμβουλές
ακολουθητέας πολιτικής όταν της ζητηθεί, με την ευκαιρία του ελέγχου των
προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, για να ενθαρρύνει τα κράτημέλη στην τήρηση της πορείας προσαρμογής. Οι προθεσμίες για την εξέταση,
από το Συμβούλιο, των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης,
παρατείνονται από δύο σε τρείς μήνες ώστε να καταστεί δυνατή η διεξοδική
αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης. (Έκθεση
Συμβουλίου, 3/2005)


Συνεκτίμηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: Τα κράτη-μέλη
υποχρεούνται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς που άπτονται της γήρανσης του
πληθυσμού τους, καθώς και για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και
συμμετοχής. Προκειμένου να ενισχυθεί η προσανατολισμένη προς την
αύξηση φύση του συμφώνου, μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με
άμεσες μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις, συμπεριλαμβανομένης της
βελτίωσης της δυνητικής αύξησης, και, συνεπώς, με επαληθεύσιμο αντίκτυπο
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της πορείας προσαρμογής προς το
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο για τις χώρες που δεν έχουν ακόμη
επιτύχει το στόχο αυτόν και όταν επιτρέπεται προσωρινή απόκλιση από το
στόχο αυτόν για τις χώρες που τον έχουν ήδη επιτύχει, εξασφαλίζοντας πάντα
το περιθώριο ασφαλείας ως προς την τιμή αναφοράς του ελλείμματος (3% του
ΑΕΠ) και ότι η δημοσιονομική θέση αναμένεται να επιστρέψει στο ΜΔΣ
εντός της περιόδου του προγράμματος. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)
Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού
συστήματος που εισάγουν πολυπυλωνικό σύστημα που περιλαμβάνει ένα
υποχρεωτικό και πλήρως χρηματοδοτούμενο πυλώνα. Τα κράτη-μέλη που
εφαρμόζουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν
από την πορεία προσαρμογής προς το ΜΔΣ ή και από τον ίδιο το ΜΔΣ, διότι
οι μεταρρυθμίσεις αυτές μολονότι οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη επιδείνωση
των δημόσιων οικονομικών κατά την περίοδο εφαρμογής τους, συντελούν
σαφώς στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων
οικονομικών. Η παρέκκλιση από το ΜΔΣ θα πρέπει να απεικονίζει το καθαρό
κόστος της μεταρρύθμισης, να παραμένει προσωρινή και να διατηρεί το
κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας ως την τιμή αναφοράς. (Κανονισμός
1055/2005)

2.2.2. Βελτίωση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα πρέπει να επιταχυνθεί και να παραμείνει
απλή, διαφανής και δίκαιη. Ο σκοπός της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι
να παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη για δημοσιονομική πειθαρχία, μέσω ενισχυμένης
εποπτείας καθώς επίσης αμοιβαίας υποστήριξης αλλά και αμοιβαίων πιέσεων.
Επιπλέον, η μη λήψη αποτελεσματικής δράσης θα πρέπει να διακρίνεται από τις
εσφαλμένες προβλέψεις κατά την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, προτού
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εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Συμβουλίου σε ένα κράτος-μέλος που
δεν συμμορφώθηκε έγκαιρα.






Εκπόνηση έκθεσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 104: Η Επιτροπή,
κατόπιν παρακολούθησης της πορείας των κρατών προς την επίτευξη του
ΜΔΣ τους, θα εκπονεί πάντα έκθεση βάση του άρθρου 104 της Συνθήκης
προκειμένου να αποφευχθούν τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα. Η
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή γνωμοδοτεί για τις εκθέσεις αυτές,
έπειτα αξιολογούνται από την Επιτροπή και τέλος λαμβάνεται από το
Συμβούλιο η απόφαση περί ύπαρξης ή μη, υπερβολικού ελλείμματος το οποίο
Συμβούλιο απευθύνει συστάσεις διορθώσεις του ελλείμματος. Οι τιμές
αναφοράς 3% για το δημοσιονομικό έλλειμμα και 60% για το δημοσιονομικό
χρέος ως προς το ΑΕΠ, παραμένουν τα θεμέλια της υγιούς δημοσιονομικής
κατάστασης των κρατών. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)
«Έκτακτη και προσωρινή» υπέρβαση του ελλείμματος σε σχέση με την τιμή
αναφοράς: Με βάση τον κανονισμό 1467/97, προκειμένου να θεωρηθεί
έκτακτη, η υπέρβαση πρέπει να οφείλεται σε ασυνήθεις περιστάσεις που
ξεφεύγουν του ελέγχου του κράτους-μέλους και έχουν σημαντική επίπτωση
στη δημοσιονομική του κατάσταση, ή να οφείλεται σε σοβαρή οικονομική
ύφεση. Σοβαρή οικονομική ύφεση θεωρείται επί του παρόντος κανονισμού
ότι υπάρχει εάν το πραγματικό ΑΕΠ εμφανίζει πτώση τουλάχιστον 2% σε
ετήσια βάση. Επίσης, για να θεωρηθεί προσωρινή η υπέρβαση, οι
δημοσιονομικές προβλέψεις της Επιτροπής πρέπει να εκτιμούν ότι το
έλλειμμα θα μειωθεί κάτω από την τιμή αναφοράς μόλις εκλείψουν οι
ασυνήθεις περιστάσεις ή τερματισθεί η σοβαρή οικονομική ύφεση. Οι
τροποποιήσεις του παραπάνω κανονισμού 1467/97, από τον κανονισμό
1056/2005 επιτρέπουν τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο, όταν
αξιολογούν και αποφασίζουν σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού
ελλείμματος σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 104 της
Συνθήκης, να θεωρούν έκτακτη την υπέρβαση της τιμής αναφοράς που
οφείλεται σε αρνητικό ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, ή στη σωρευτική
μείωση της παραγωγής κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων πολύ
χαμηλής ετήσιας οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τις δυνατότητες του
κράτους-μέλους. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)
«Όλοι οι άλλοι σχετικοί παράγοντες»: «Όλοι οι άλλοι σχετικοί παράγοντες»,
σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του κανονισμού 1056/2005 , αντανακλούν τις
εξελίξεις στη μεσοπρόθεσμη οικονομική κατάσταση, ειδικότερα τη δυνητική
οικονομική μεγέθυνση, τις επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, την εφαρμογή
πολιτικών στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, της Ε&Α και της
καινοτομίας, καθώς και τις εξελίξεις στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
κατάσταση ειδικότερα, τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά τις
«ευνοϊκές συγκυρίες», τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, τις δημόσιες
επενδύσεις και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων οικονομικών. Επιπλέον,
θα εξετάζεται δεόντως κάθε άλλος παράγοντας που είναι συναφής κατά τη
γνώμη του οικείου κράτους-μέλους, προκειμένου να αξιολογηθεί καθολικά
και ποιοτικά η υπέρβαση της τιμής αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα
εξετάζονται ιδιαιτέρως οι δημοσιονομικές προσπάθειες για την αύξηση ή τη
διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των χρηματοδοτικών συνεισφορών υπέρ της
προαγωγής της διεθνούς αλληλεγγύης και της ενοποίησης της Ευρώπης.
(Κανονισμός 1056/2005)
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Συνεκτίμηση των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος: Η
εφαρμογή συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες εισάγουν ένα σύστημα
πολλαπλών πυλώνων που περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πυλώνα με πλήρη
χρηματοδότηση, επιφέρει βραχυπρόθεσμη επιδείνωση της δημοσιονομικής
κατάστασης των κρατών, όμως ταυτόχρονα βελτιώνεται αισθητά η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους. Για τον λόγο
αυτό, τυχόν υπέρβαση με μικρή διαφορά της τιμής αναφοράς, εφόσον
οφείλεται στην εφαρμογή συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να
εξετάζεται προσεκτικά και να λαμβάνεται δεόντως υπόψη από την Επιτροπή
και το Συμβούλιο, κατά τις εκτιμήσεις τους, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)
Μεγαλύτερη εστίαση στο χρέος και τη βιωσιμότητα: Το Συμβούλιο εφιστά
την προσοχή για μεγαλύτερη εστίαση στην τήρηση της τιμής αναφοράς του
δημοσίου χρέους κάτω από το 60% του ΑΕΠ αλλά και στην βιωσιμότητα.
Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των κρατών-μελών, τόσο
μεγαλύτερες πρέπει να είναι οι προσπάθειές τους για ταχεία μείωσή του,
επιτυγχάνοντας έναν ικανοποιητικό ρυθμό μείωσής του. Το πλαίσιο εποπτείας
του χρέους θα ενισχυθεί εφαρμόζοντας την έννοια της «επαρκούς μείωσης και
προσέγγισης της τιμής αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό» όσον αφορά το
λόγο χρέους ΑΕΠ με ποιοτικούς όρους, εφόσον λαμβάνονται ταυτόχρονα
υπόψη οι μακροοικονομικές συνθήκες, η δυναμική του χρέους, η επιδίωξη
των κατάλληλων επιπέδων πρωτογενούς πλεονάσματος καθώς και άλλων
μέτρων για τη μείωση του ακαθάριστου χρέους και των στρατηγικών
διαχείρισης του χρέους. Προκειμένου για τις χώρες στις οποίες παρατηρείται
υπέρβαση της τιμής αναφοράς, το Συμβούλιο θα διατυπώνει συστάσεις όσον
αφορά τη δυναμική του χρέους στις γνώμες του σχετικά με τα προγράμματα
σταθερότητας και σύγκλισης. (Έκθεση Συμβουλίου, 3/2005)
Παράταση των προθεσμιών για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης και τη
λήψη μέτρων: Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού 1056/2005, η
προθεσμία για την έκδοση απόφασης δυνάμει του άρθρου 104, παράγραφος 6
για τη διαπίστωση της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος παρατείνεται σε 4
αντί 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσιονομικής κοινοποίησης, επίσης το
χρονικό περιθώριο για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης μετά από
σύσταση για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος δυνάμει του άρθρου
104, παράγραφος 7 παρατείνεται από 4 σε 6 μήνες. Τέλος, η προθεσμία του
ενός μηνός για να αποφασίσει το Συμβούλιο να περάσει από την παράγραφο 8
στην παράγραφο 9 του άρθρου 104 παρατείνεται σε δύο μήνες, και η
προθεσμία των δύο μηνών δυνάμει του άρθρου 104, παράγραφος 9
παρατείνεται σε 4 μήνες. Οι λόγοι όλων των παραπάνω παρατάσεων, είναι να
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εντάσσουν καλύτερα τη δράση στα
πλαίσια της εθνικής δημοσιονομικής διαδικασίας και να αναπτύσσουν μια
περισσότερο συνεκτική δέσμη μέτρων, και να λαμβάνεται υπόψη μια
ενημερωμένη πρόβλεψη της Επιτροπής, ούτως ώστε να εκτιμώνται από
κοινού τα λαμβανόμενα μέτρα και οι σημαντικές αλλαγές των συνθηκών
οικονομικής μεγέθυνσης που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν παράταση
των προθεσμιών. (Κανονισμός 1056/2005)
Αρχική προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος: Κατά
κανόνα, η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος
παραμένει το έτος που έπεται του εντοπισμού του, εκτός και αν συντρέχουν
ειδικές περιστάσεις. Σε ειδικές περιστάσεις, η αρχική προθεσμία για τη

30



διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος θα μπορούσε να είναι ένα έτος
αργότερα, δηλαδή το δεύτερο έτος μετά τον εντοπισμό του. Με την σύσταση
του Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη με υπερβολικό έλλειμμα θα υποχρεώνονται
να επιτυγχάνουν ετήσια ελάχιστη βελτίωση, τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ σε
κυκλικά προσαρμοσμένους όρους, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και
προσωρινά μέτρα, και η αρχική προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού
ελλείμματος θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω
ελάχιστη δημοσιονομική προσπάθεια. Εάν η προσπάθεια αυτή φαίνεται
ικανοποιητική, η αρχική προθεσμία δεν παρατείνεται πέραν του έτους. Η
αρχική προθεσμία θα καθορίζεται με την επιφύλαξη της συνεκτίμησης των
μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων και χωρίς να θίγονται οι
προθεσμίες που ισχύουν για τα νέα και τα μελλοντικά κράτη-μέλη.
(Κανονισμός 1056/2005)
Επανεξέταση των προθεσμιών για τη διόρθωση του ελλείμματος: Οι
προθεσμίες για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος παρατείνονται,
εφόσον ανακύπτουν απρόβλεπτες οικονομικές αντιξοότητες με σημαντικές
δυσμενείς δημοσιονομικές συνέπειες κατά τη διάρκεια διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος. Εάν τα κράτη-μέλη αποδείξουν ότι έχουν αναλάβει
αποτελεσματική δράση σύμφωνα με την αρχική σύσταση ή ειδοποίηση,
απρόβλεπτες εξελίξεις που αφορούν την οικονομική μεγέθυνση δικαιολογούν
επανάληψη της σύστασης και επανεξέταση των προθεσμιών για τη διόρθωση
του υπερβολικού ελλείμματος. (Κανονισμός 1056/2005)

2.3. Ενίσχυση του ΣΣΑ (2011) - Euro Plus Pact
Το 2011, εν μέσω της σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη,
έχει δρομολογηθεί οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι κίνδυνοι
παραμένουν και καθιστούν απαραίτητη την υιοθέτηση μιας συνολικής δέσμης μέτρων
που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την πορεία
προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δέσμη αυτή ενισχύει την οικονομική διακυβέρνηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζει τη διαρκή σταθερότητα της ευρωζώνης στο
σύνολό της. Επίσης αναλαμβάνεται ισχυρή δράση σε επίπεδο ΕΕ για την τόνωση της
ανάπτυξης με την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, τη μείωση της συνολικής
κανονιστικής επιβάρυνσης και την προώθηση του εμπορίου με τρίτες χώρες.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 25 Μαρτίου 2011 υιοθέτησε μια
συνολική δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, τη διατήρηση της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας και τη θεμελίωση της επίτευξης ευφυούς και
βιώσιμης ανάπτυξης που ευνοεί την κοινωνική ένταξη και οδηγεί στη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Τα μέτρα ενισχύουν την οικονομική διακυβέρνηση και την
ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα αυτά
είναι τα εξής: (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011)





Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφαρμογή των μέτρων Στρατηγικής
Ευρώπη 2020, προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικής
μεταρρύθμισης.
Ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση
Αποκατάσταση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα.
Ενίσχυση των μηχανισμών σταθερότητας της ευρωζώνης
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Νέο επίπεδο ποιότητας συντονισμού οικονομικών πολιτικών: το Σύμφωνο για
το Ευρώ plus (+)

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι το κοινό οικονομικό θεματολόγιο της ΕΕ, μια
στρατηγική μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα δεκαετίας για την υπέρβαση της κρίσης, την
προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της αλλαγής του
κλίματος. Η στρατηγική, που συμφωνήθηκε το Μάρτιο του 2010, ορίζει πέντε
μοχλούς για την ανάπτυξη και πέντε στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το
2020. Οι στόχοι αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και ανάπτυξη, την κλιματική
αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. (MEMO/11/364)
Το Σύμφωνο «Ευρώ+» αποτελεί ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα με πρόσθετες
μεταρρυθμίσεις, το οποίο συμφώνησαν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και έξι
χώρες εκτός Ευρωζώνης (Βουλγαρία, Δανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και
Ρουμανία), ως έκφραση της βαθύτερης αλληλεξάρτησής τους. Το Σύμφωνο είναι
πλήρως ενσωματωμένο στο νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και οι σχετικές
δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων των εν
λόγω κρατών-μελών.
Το Σύμφωνο αυτό εγκρίθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2011 στις
24/25 Μαρτίου. Θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της
νομισματικής ένωσης, τη βελτίωση της ποιότητας του συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών στη ζώνη του ευρώ και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να
επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός σύγκλισης. (MEMO/11/364)
Η προσπάθεια για την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για την
ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση στηρίζεται σε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές
(Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011):





Θα είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και
θα την ενισχύει
Θα είναι επικεντρωμένη, προσανατολισμένη στη δράση και θα
καλύπτει πρωταρχικούς τομείς πολιτικής με ουσιώδη σημασία για την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης
Κάθε χρόνο θα αναλαμβάνονται συγκεκριμένες εθνικές δεσμεύσεις από κάθε
αρχηγό κράτους ή κυβέρνηση
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεσμεύονται πλήρως για την ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για
την επιδίωξη των ακόλουθων στόχων (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011): Προώθηση της
ανταγωνιστικότητας, Προώθηση της απασχόλησης, Περαιτέρω συμβολή στη
διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας. Έναν επιπλέον στόχο αποτελεί και η εναρμόνιση της φορολογικής
πολιτικής. Η πρόοδος προς την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα παρακολουθείται
σε πολιτικό επίπεδο από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως, βάσει σειράς
δεικτών που θα καλύπτουν την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τη
δημοσιονομική διατηρησιμότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι χώρες
που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις σε οποιονδήποτε από τους τομείς αυτούς θα
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εντοπίζονται και θα πρέπει να δεσμεύονται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων
προκλήσεων εντός δεδομένου χρονοδιαγράμματος.
2.3.1. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας

Βασική πολιτική δέσμευση για το Σύμφωνο αποτελεί η προώθηση της
ανταγωνιστικότητας με στόχο την μείωση του κόστους εργασίας μέσω της άμεσης
σύνδεσής της με την παραγωγικότητα. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει της εξέλιξης
των μισθών και της παραγωγικότητας και των αναγκών προσαρμογής της
ανταγωνιστικότητας. Θα παρακολουθείται το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
(ΚΕΑΜΠ) επί ορισμένο χρονικό διάστημα, συγκρινόμενο με τις εξελίξεις σε άλλες
χώρες της ζώνης του ευρώ και στους κυριότερους συγκρίσιμους εμπορικούς
εταίρους. Για κάθε χώρα, θα αξιολογείται το ΚΕΑΜΠ για την οικονομία στο σύνολό
της και για κάθε μείζονα κλάδο. Για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εξάπλωση της
ανάπτυξης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ θα προβλεφθούν ειδικά μέσα και κοινές
πρωτοβουλίες για την προώθηση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες που
υστερούν. Κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη για τις ειδικές δράσεις προώθησης της
ανταγωνιστικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι η εξέλιξη του κόστους
συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, τηρώντας παράλληλα τις εθνικές παραδόσεις
όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις, όπως η επανεξέταση
του τρόπου καθορισμού μισθών και ημερομισθίων αλλά και μέτρα για την αύξηση
της παραγωγικότητας, όπως περαιτέρω άνοιγμα των προστατευόμενων κλάδων,
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου. (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011)
2.3.2. Προώθηση της απασχόλησης

Η προώθηση της απασχόλησης και ταυτόχρονα της ανάπτυξης αποτελούν
απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Απαιτείται
πρόοδος στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, η οποία συμβάλει στην
ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάση των
ακόλουθων δεικτών: ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων, και
ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη για τις
ειδικές δράσεις πολιτικής που επιλέγει για να προωθεί την απασχόληση, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: πρέπει να λαμβάνουν μέτρα που
να διασφαλίζουν την προαγωγή του συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας, τη μείωση
της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την
δια βίου μάθηση, αλλά και μέτρα φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως μείωση της
φορολόγησης του εργατικού εισοδήματος κ.α. (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011)
2.3.3. Ενίσχυση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις η μέγιστη προσοχή σε
στόχους όπως η βιωσιμότητα των συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης, και των
κοινωνικών παροχών, καθώς και στη δέσμευση από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη να
μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους τούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ ως
έχουν στο ΣΣΑ. (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011)
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2.3.4. Ενίσχυση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Ένας ισχυρός χρηματοπιστωτικός τομέας είναι καίριας σημασίας για τη συνολική
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του
ενωσιακού πλαισίου για την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα
κράτη-μέλη δεσμεύονται να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία για την εξυγίανση των
τραπεζών με πλήρη τήρηση του κοινοτικού κεκτημένου. Θα διεξάγονται σε τακτική
βάση αυστηρά τεστ αντοχής των τραπεζών (stress tests), συντονισμένες σε επίπεδο
ΕΕ. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ και ο πρόεδρος της Ευρωομάδας θα κληθούν να
ενημερώνουν τακτικά τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως για θέματα σχετικά
με τη μακροδημοσιονομική σταθερότητα και τις μακροοικονομικές εξελίξεις που
απαιτούν ειδική δράση στη ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, για κάθε κράτος-μέλος θα
παρακολουθείται στενά το επίπεδο ιδιωτικού χρέους των τραπεζών, των νοικοκυριών
και των μη χρηματοπιστωτικών εταιριών. (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011)
2.3.5. Συντονισμός της φορολογικής πολιτικής

Η φορολογική πολιτική αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής ευθύνης των κρατών
παραμένοντας εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Η
άμεση φορολογία παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Ο ρεαλιστικός συντονισμός των
φορολογικών πολιτικών είναι αναγκαίο στοιχείο ενός ισχυρότερου συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών προκειμένου να στηριχθούν η δημοσιονομική εξυγίανση και
η οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να μετάσχουν
σε συστηματικές συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής, ιδίως για την
εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, την αποφυγή επιζήμιων
πρακτικών και την υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της απάτης και της
φοροδιαφυγής. Ως εχέγγυο της υλοποίησης του συμφώνου, το Ε.Σ. έθεσε τη
διαδικασία της ετήσιας συμφωνίας, σύμφωνα με τη οποία τα συμμετέχοντα κράτημέλη θα συμφωνούν κάθε χρόνο σε ανώτατο επίπεδο για δέσμη συγκεκριμένων
δράσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν εντός 12 μηνών. Η επιλογή των
συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής προς υλοποίηση θα παραμένει ευθύνη κάθε χώρας,
αλλά στην επιλογή θα συνεκτιμώνται ειδικότερα τα προαναφερθέντα θέματα. Οι
δεσμεύσεις αυτές θα αποτυπώνονται επίσης στα εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων και προγράμματα σταθερότητας που θα υποβάλλονται ετησίως και
τα οποία θα αξιολογούνται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ευρωομάδα στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. (Συμπεράσματα Ε.Σ. 03/2011)
2.4. Δεύτερη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ (2011)
Στις 13 Δεκεμβρίου του 2011, το ΣΣΑ ενισχύεται με την εισαγωγή ενός εξάπτυχου
το λεγόμενο six-pack που αποτελείται από πέντε Κανονισμούς και μία Οδηγία, για
την οικονομική και δημοσιονομική επιτήρηση. Το six-pack προτάθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε και από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η μεταρρύθμιση του ΣΣΑ, αποτελεί την πιο
ολοκληρωμένη ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. αλλά και της
Ευρωζώνης τα τελευταία 20 χρόνια, πραγματοποιώντας σπουδαία βήματα για την
διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την οικονομικής σταθερότητας,
αποτρέποντας την εμφάνιση μιας νέας κρίσης στην Ευρώπη. Η οικονομική και
δημοσιονομική κρίση επιδείνωσε την δημοσιονομική κατάσταση των κρατών-μελών
της Ε.Ε. με αποτέλεσμα 23 από τα 27 μέλη να βρίσκονται αντιμέτωπα με την Δ.Υ.Ε.,
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γεγονός που τα υποχρεώνει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις και τις προθεσμίες
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ώστε να διορθώσουν το έλλειμμα. Με το six-pack
προβλέπεται αυστηρότερη εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών
από την ΕΕ., όπως αυτή προσδιορίζεται στο ΣΣΑ. (MEMO/11/898)
2.4.1. Ισχυρότερη προληπτική δράση μέσω ενός ενισχυμένου Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης

Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα (πέραν
του 3% του ΑΕΠ) και το υπερβολικό χρέος (πέραν του 60% του ΑΕΠ), έτσι ώστε να
μην τίθεται σε κίνδυνο η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Αυτό
επιτυγχάνεται τόσο μέσω της επιτήρησης των εθνικών προϋπολογισμών όσο και
μέσω της εποπτείας και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών (βάσει του
άρθρου 121 της Συνθήκης). Για το σκοπό αυτό, κάθε έτος, τα κράτη-μέλη καθορίζουν
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες που απαιτούνται για την
επίτευξη δημοσιονομικής βιωσιμότητας στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων
και στα Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισής τους (ΠΣΣ). Στη συνέχεια, στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει συστάσεις
πολιτικής (τον Ιούνιο), ή, αν κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο
για την έκδοση έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο την αποφυγή υπερβολικού
ελλείμματος. (MEMO/11/364)
2.4.2. Ισχυρότερη διορθωτική δράση μέσω ενός ενισχυμένου ΣΣΑ

Όταν τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τα όρια που προβλέπονται από τις Συνθήκες,
ενεργοποιείται η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Ωστόσο, η υφιστάμενη
ΔΥΕ δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική, γεγονός που απαίτησε την μεταρρύθμιση της.
Οι δύο βασικές αλλαγές είναι οι αυστηρότεροι κανόνες για τη μείωση του χρέους και η
καλύτερη εφαρμογή των κανόνων. (MEMO/11/364)
2.4.3. Μείωση των μακροοικονομικών
ανταγωνιστικότητας.

ανισορροπιών

και

των

ανισορροπιών

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα κράτη-μέλη έκαναν διαφορετικές οικονομικές
επιλογές, που οδήγησαν σε κενά ανταγωνιστικότητας και σε σημαντικές
μακροοικονομικές ανισορροπίες στο εσωτερικό της ΕΕ. Έτσι συστήνεται ένας νέος
μηχανισμός παρακολούθησης για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των εν λόγω
ζητημάτων πολύ νωρίτερα, η λεγόμενη Διαδικασία Μακροοικονομικών
Ανισορροπιών, η οποία περιλαμβάνει ένα προληπτικό και ένα διορθωτικό σκέλος.
(MEMO/11/364)
2.5. Τρίτη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ (2013)
Το 2011 δύο νέοι κανονισμοί, πέρα από το Six Pack εισήχθησαν για την περεταίρω
ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης,
ενδυναμώνοντας το ΣΣΑ και διασφαλίζοντας την συνεχή παρακολούθηση όλων των
δημοσιονομικών καταστάσεων. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο λόγω των
αλληλεπιδράσεων της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης μεταξύ των
μελών της ευρωζώνης. Αυτή η αλληλεπίδραση αυξάνει την ευημερία σε περιόδους
οικονομικής άνθησης. Ωστόσο, συνεπάγεται και επιμερισμό των κινδύνων ο οποίος
πρέπει να συνοδεύεται από επιμερισμό της ευθύνης και μια απρόσκοπτη διαδικασία
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που να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οικονομικών
«φρένων». Οι δύο νέοι αυτοί κανονισμοί, που αποτελούν το λεγόμενο «two-pack»,
υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011 και τέθηκαν σε ισχύ στις 30
Μαΐου 2013. Βασίζονται στο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτημέλη της Ευρωζώνης να ενισχύσουν τον συντονισμό και την εποπτεία της
δημοσιονομικής τους πειθαρχίας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, η νέα νομοθεσία ισχύει μόνο για τη ζώνη του ευρώ.
(MEMO/11/822)
2.5.1. Ο Πρώτος κανονισμός

Ο πρώτος κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης με ειδικές
διατάξεις για τις χώρες που βρίσκονται σε Δ.Υ.Ε . Προβλέπει την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση των σχεδίων των δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση
της διόρθωσης των υπερβολικών ελλειμμάτων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης,
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής εποπτείας με τη την
καθιέρωση ενός κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος και κοινών
δημοσιονομικών κανόνων, όπως ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις και
ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια που παρακολουθούν την εφαρμογή των
εθνικών κανόνων, για μια πιο δυναμική εκ των προτέρων παρακολούθηση και
αξιολόγηση των προϋπολογισμών των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτή η
πρώτη αξιολόγηση θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμός και εποπτεία των
πολιτικών των κρατών-μελών, θα διευκολύνει τυχόν μεταγενέστερες αποφάσεις για το
κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τοποθετούνται σε ΔΥΕ, και θα επιτρέψει την
καλύτερη πρόληψη τυχόν δημοσιονομικών αποκλίσεων από κράτη-μέλη, και των
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν για τους οικονομικούς εταίρους τους.
(ΜΕΜΟ/12/497). Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει να δημοσιεύσουν και να
υποβάλουν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο τα σχέδια του προϋπολογισμού τους για
το επόμενο έτος, το φθινόπωρο, πριν από την έγκρισή τους από τα εθνικά κοινοβούλια,
ενώ με την τελευταία τροποποίηση του ΣΣΑ έπρεπε να τα υποβάλουν την άνοιξη. Έτσι,
η άσκηση του κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος το φθινόπωρο θα παρέχει
προπαρασκευαστικό υλικό για την αξιολόγηση της επόμενης άνοιξης. Η Επιτροπή θα
τα εξετάσει και θα απευθύνει έγκαιρη γνώμη στο κράτος-μέλος, εφόσον τα σχέδια αυτά
δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ένα εναλλακτικό
σχέδιο εντός 2 εβδομάδων, αν εντοπίζει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης. Η γνωμοδότηση αυτή θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Το εθνικό κοινοβούλιο παραμένει κυρίαρχο στην
τροποποίηση και ψήφιση του πραγματικού προϋπολογισμού έχοντας στα χέρια του την
επιπλέον πληροφορία της γνωμοδότησης. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει την
αξιολόγηση των σχεδίων των κρατών-μελών από την Επιτροπή και τα άλλα κράτημέλη της ζώνης του ευρώ πριν γίνει νόμος ο προϋπολογισμός τους. Εάν το κράτοςμέλος δεν λάβει διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να το συνεκτιμήσει, κατά την
σύστασή του προς το Συμβούλιο για να θέσει το κράτος-μέλος σε ΔΥΕ. Ωστόσο, η
επιτροπή δεν έχει την εξουσία να αλλάξει αυτά τα σχέδια. Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν
επίσης ένα νέο σύστημα κλιμακωτής παρακολούθησης για τα κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης που βρίσκονται σε ΔΥΕ, το οποίο συμπληρώνει το ΣΣΑ. Τα κράτη αυτά
υποχρεούνται να παρέχουν τακτικά πληροφορίες στην Επιτροπή, ανάλογα με το στάδιο
της ΔΥΕ στο οποίο βρίσκονται, ώστε να κρίνει έγκαιρα η Επιτροπή αν υπάρχει
κίνδυνος μη συμμόρφωσης με την προθεσμία διόρθωσης του υπερβολικού
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ελλείμματος, αυτό επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει δράση πολύ πριν από τη λήξη
της προθεσμίας. Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, η Επιτροπή θα απευθύνει σύσταση στο
εν λόγω κράτος-μέλος η οποία παρουσιάζεται στο Κοινοβούλιο, έτσι συντονίζονται και
εποπτεύονται καλύτερα οι πολιτικές των κρατών μελών. Η σύσταση αυτή, μαζί με
την απάντηση του κράτους-μέλους, αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις της Επιτροπής προς
το Συμβούλιο σχετικά με το εάν ένα κράτος μέλος έχει αναλάβει αποτελεσματική
δράση. (MEMO/11/822)
2.5.2. Ο Δεύτερος Κανονισμός

Ο δεύτερος κανονισμός ενισχύει ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες παρακολούθησης
και εποπτείας για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες οικονομικής σταθερότητας, εκείνα που λαμβάνουν χρηματοοικονομική
βοήθεια και εκείνα που βρίσκονται στη διαδικασία εξόδου από τέτοια βοήθεια. Οι
διατάξεις διαβαθμίζονται ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης της
ενδιαφερόμενης χώρας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες οικονομικής σταθερότητας, και εκείνα που λαμβάνουν χρηματοοικονομική
βοήθεια σε προληπτική βάση, υπόκεινται σε πιο αυστηρή εποπτεία από την Επιτροπή
και την ΕΚΤ, σε σχέση με εποπτεία της ΔΥΕ. Υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες
στην Επιτροπή και να δέχονται αξιολογήσεις για το περιεχόμενο της δημοσιονομικής
πολιτικής τους ανά πάσα στιγμή. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή μπορεί να κρίνει
απαραίτητη την λήψη επιπλέον μέτρων από το κράτος, καθώς η οικονομική του
κατάσταση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης
γενικά. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να απευθύνει
σύσταση στο ενδιαφερόμενο κράτος για λήψη οικονομικής βοήθειας και προετοιμασία
Προγράμματος Μακροοικονομικής Προσαρμογής. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει
επίσης μια νέα διαδικασία για την προετοιμασία και την υιοθέτηση μιας μελλοντικής
Διαδικασίας Μακροοικονομικής Προσαρμογής, σε περίπτωση που κάποιο κράτος έχει
λάβει οικονομική βοήθεια έξω από τα πλαίσια της Ε.Ε.(π.χ. από το ΔΝΤ ή το ΕΤΧΣ)
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της Συνθήκης και παράλληλα να αποφεύγεται η
αλληλοεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων. Εισάγεται επίσης ένα νέο
σύστημα επιτήρησης για τα κράτη-μέλη που μόλις ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα
προσαρμογής ή λήψης προληπτικής οικονομικής βοήθειας. Αυτά υπόκεινται σε
ενισχυμένη εποπτεία μέχρι να αποπληρώσουν τουλάχιστον το 75% της ληφθείσας
βοήθειας. (MEMO/11/822)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΣΣΑ – Η ΘΝΗΣΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
Το καλοκαίρι του 1997, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο
Άμστερνταμ, η Ευρώπη εμφάνιζε ρυθμούς ανάπτυξης 2,5% κάτι το οποίο έδινε την
εντύπωση στους ηγέτες των δημοσιονομικά πειθαρχημένων κρατών ότι θα
εξασφάλιζαν την απαιτούμενη σταθερότητα για το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα. Σύμφωνα
με τις δηλώσεις του τότε Βέλγου Πρωθυπουργού, Guy Verhofstadt, το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης χαρακτηριζόταν ως το «βιβλίο» της ευρωπαϊκής
ενοποίησης. (www.eib.org)
Το 1998, οι ηγέτες των κρατών-μελών θεώρησαν πως θα έπρεπε να υπάρξει μια
αλλαγή στις προτεραιότητες της κοινής οικονομικής πολιτικής προτού ολοκληρωθεί
η ζώνη του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισαν να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη
και στην απασχόληση. Η αλλαγή των προτεραιοτήτων ήταν εφικτή διότι ο
πληθωρισμός είχε φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. (www.eib.org)
Κατά τη διάρκεια του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τις
«Γενικές Κατευθύνσεις Οικονομικής Πολιτικής για το 2000», οι οποίες είχαν ως
πυρήνα την αυστηρή τήρηση των αρχών της μονεταριστικής πολιτικής. Την ίδια
χρονιά, επίσης, το Βερολίνο και το Παρίσι είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν μία
πολιτική μείωσης της φορολογίας για τα επόμενα χρόνια. Η απόφαση αυτή, όμως,
προκάλεσε την έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θεώρησε πως
μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τον τιθέμενο στόχο για ισοσκελισμό του
προϋπολογισμού για τα κράτη-μέλη της ζώνης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.
(www.eib.org)
Η παρακάτω ανάλυση αποδεικνύει ότι ο θεσμός του ΣΣΑ εξαρχής δεν στηρίχθηκε σε
σωστές βάσεις.
3.1. Τα θεμέλια της ΟΝΕ ήταν εξαρχής αδύναμα – Η ΟΝΕ τελικά δεν ήταν μια
ΑΝΠ.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι οικονομολόγοι στις προσπάθειες τους να
επιλύσουν το πρόβλημα της αριστοποίησης των νομισματικών περιοχών,
διαμόρφωσαν την θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών.
Η πρωταρχική μορφή των Άριστων Νομισματικών Περιοχών προτάθηκε στο άρθρο
του Mundell (1961) στο οποίο και διατυπώθηκε για πρώτη φορά ξεκάθαρα το
ερώτημα για το ποιο είναι το κατάλληλο πεδίο μιας νομισματικής ζώνης.
Επιπροσθέτως, ο McKinnon (1963), ανέφερε πως το κριτήριο το οποίο θα έπρεπε να
πληρείται από κάποια περιοχή για να μπορεί να συμμετέχει σε Α.Ν.Π. είναι αυτό του
βαθμού ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο. Αυτός είναι και ο λόγος που μία οικονομία
θα ωφεληθεί περισσότερο από ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών όταν είναι ανοιχτή.
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Τέλος, ο Kenen (1969) ανέφερε ότι οι κατάλληλες υποψήφιες χώρες για τη
δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης, είναι αυτές οι οποίες διαφοροποιούνται σε
μεγάλο βαθμό στον τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, όταν
μία χώρα παράγει πολλά προϊόντα δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε υποτίμηση
του νομίσματος της στη περίπτωση που μειωθούν οι εξαγωγές της. Τα αποτελέσματα
αυτού είναι η σταθερότητα του ισοζυγίου πληρωμών, η αύξηση των εξαγωγών
διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος της.
Βασιζόμενοι λοιπόν σε όσα προαναφέρθηκαν, μπορούμε να πούμε πως σύμφωνα με
την θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών, μια ομάδα χωρών πρέπει να
υιοθετεί ένα κοινό νόμισμα μόνο όταν οι οικονομίες τους παρουσιάζουν υψηλό
βαθμό ολοκλήρωσης μέσω του εμπορίου και της κινητικότητας των συντελεστών
παραγωγής, και οι οικονομίες τους είναι ομοιογενείς ώστε τα οικονομικά σοκ που
αντιμετωπίζουν να μην προκαλούν ασυμμετρίες. Σε αυτή την περίπτωση, το όφελος
της αποτελεσματικότητας από το εμπόριο υπερισχύει της απώλειας της οικονομικής
σταθερότητας που εξασφάλιζε η αυτόνομη νομισματική πολιτική. Επιπλέον
οικονομικοί παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν τα επιχειρήματα υπέρ του
σχηματισμού μιας ΑΝΠ, είναι η υψηλή κινητικότητα της εργασίας, οι
δημοσιονομικές μεταβιβάσεις μεγάλης έκτασης, και οι επιδόσεις χαμηλού
πληθωρισμού του συνόλου της ΑΝΠ, ώστε να δημιουργεί μία ονομαστική άγκυρα.
Τέλος, με βάση την θεωρία των ΑΝΠ μια χώρα για να μπορεί να συμμετέχει σε μια
νομισματική ενοποίηση θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:





Ευέλικτες αγορές.
Κινητικότητα των παραγωγικών της συντελεστών.
Χαμηλή συχνότητα στις ασύμμετρες διαταραχές.
Η δημοσιονομική της πολιτική να ασκείται από την Κεντρική εξουσία.

Η μόνη νομισματική ένωση με την οποία μπορεί να συγκριθεί το πείραμα της ΟΝΕ
είναι αυτή των ΗΠΑ.
Η ζώνη του ευρώ, παρόλο που εμφανίζει έναν αρκετά υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης ως
προς το εμπόριο, δεν είναι τόσο υψηλός όσο αυτός των ΗΠΑ. Ένας δείκτης για να
είναι μετρήσιμος ο βαθμός ολοκλήρωσης των αγορών προϊόντων, είναι ο λόγος του
εμπορίου μεταξύ των χωρών της ΕΕ προς το ΑΕΠ της ΕΕ. Εμπόριο μιας χώρας με τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των εισαγωγών και
των εξαγωγών της χώρας αυτής με τις υπόλοιπες της ΕΕ. Σύμφωνα με τους Krugman
και Obstfeld (2011) κατά την δεκαετία 1986-1996, το εμπόριο ανάμεσα στις χώρες
της Ε.Ε. ανέρχεται από 10% έως 20% του ΑΕΠ της ΕΕ. Το συγκεκριμένο ποσοστό
είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ΗΠΑ. Εμπορικές συναλλαγές
τέτοιου βεληνεκούς δεν είναι εφικτό να καταστήσουν την ΕΕ μια ΑΝΠ. Ο
περιορισμένος βαθμός ενδοευρωπαικού εμπορίου που εμφανιζόταν μέχρι το 1992
μπορεί να οφειλόταν σε διαφόρων ειδών εμπόδια τα οποία υπήρχαν ως τότε, αλλά τα
οποία εξαλείφθηκαν με τις ρυθμίσεις του 1992. Παρά τις όποιες όμως
μεταρρυθμίσεις, τα επόμενα χρόνια δεν παρουσιάστηκε κάποια ουσιαστική αύξηση
στο εμπόριο.
Από το 2001, άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή η παρουσία ουσιαστικών
διαφορών διαρθρωτικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών που απαρτίζουν την ΟΝΕ,
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λόγω και της ανεπαρκούς ανάπτυξης που είχε η οικονομία της ζώνης ευρώ από το
έτος αυτό. Για τις διαφορές αυτές είχαν διατυπωθεί πολλές και διάφορες ερμηνείες.
Εκείνη όμως που είχε επικρατήσει ήταν αυτή που έκρινε ακατάλληλη την τότε
ισχύουσα μακροοικονομική ευρωπαϊκή πολιτική τόσο από νομισματικής όσο και από
φορολογικής πλευράς. (Krugman and Obstfeld, 2011).
Επιπλέον, με βάση τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις εξαγωγές εντός των
ΗΠΑ και της Ε.Ε. κατά το έτος 2003, το εμπόριο ανάμεσα σε ορισμένες πολιτείες
των ΗΠΑ, είναι πολύ πιο υψηλό από αυτό ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. (Feenstra &
Taylor, 2007) Επιπλέον, ένας δείκτης ολοκλήρωσης των αγορών προϊόντων αποτελεί
η σύγκλιση των τιμών των διαφόρων ειδών αγαθών σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κάποια
είδη αγαθών εμφάνισαν μεγαλύτερη σύγκλιση (π.χ. ηλεκτρονικά προϊόντα), ενώ
αντίθετα κάποια άλλα μικρότερη, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα. (Krugman and
Obstfeld, 2011). Η δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς στην Ε.Ε. δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί. Επομένως, οι ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να εκπληρώσουν αυτό το
κριτήριο των ΑΝΠ σε σχέση με την ΟΝΕ η οποία δεν φαίνεται να ικανοποιεί αυτό το
κριτήριο.
Κοινές κατευθύνσεις, λοιπόν, αλλά και σημαντικές αποκλίσεις χαρακτήριζαν τα
προγράμματα σταθερότητας των 12 κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ αλλά και τα
προγράμματα σύγκλισης των τριών κρατών-μελών που δεν μετείχαν στη φάση αυτή
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, δηλαδή της Βρετανίας, της
Δανίας και της Σουηδίας. Έτσι, ενώ ο βασικός κανόνας που έπρεπε να διέπει την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική των Δώδεκα ήταν η τήρηση του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που προβλέπει την ταχύτερη δυνατή επίτευξη
δημοσιονομικών πλεονασμάτων για την αντιμετώπιση τυχόν ασύμμετρων
οικονομικών κρίσεων, η τήρησή του κάθε άλλο παρά αυτονόητη αποδείχθηκε στην
πράξη.
Οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης μπορούν να αντιμετωπίσουν συμμετρικά τα
όποια οικονομικά σοκ συμβούν, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και με την
περίπτωση των ΗΠΑ. Ο πλέον δόκιμος τρόπος για να μπορέσει να ελεγχθεί η
συμμετρία των οικονομικών σοκ είναι η σύγκριση της συσχέτισης του ετήσιου
ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ της κάθε χώρας-μέλους, με τον αντίστοιχο ρυθμό για το
σύνολο της Ε.Ε και των ΗΠΑ αντίστοιχα. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα του
έτους 2003, ο μέσος όρος συσχέτισης με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ του συνόλου
της νομισματικής ζώνης, είναι κοντά στο 0,5, με ορισμένες εξαιρέσεις και για τις δύο
ενώσεις αντίστοιχα. Επομένως, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΟΝΕ είναι πιθανό να
εκπληρώσουν κριτήρια των ΑΝΠ. (Feenstra & Taylor, 2007) Παρόλα αυτά, όμως,
ένα πιθανό μελλοντικό πρόβλημα της Ευρώπης που μπορεί να προκύψει από την
μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, είναι η μεγαλύτερη
εξειδίκευση των χωρών της ΕΕ, γεγονός που θα αυξήσει τον κίνδυνο της
ασυμμετρίας.
Σε καμία περίπτωση η συζήτηση που ακολούθησε στη Λιέγη στις 21 Σεπτεμβρίου
2001 δεν είχε το όποιο άμεσο αποτέλεσμα για αναθεώρηση του Συμφώνου, αφού
επρόκειτο περί άτυπου και όχι επίσημου Συμβουλίου Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών. Επιπλέον, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε να καταστήσει
σαφές ότι δεν διάκειται ευμενώς υπέρ της αναθεώρησης του ΣΣΑ. (Feenstra &
Taylor, 2007) Η αναθεώρηση όμως του Συμφώνου εναπόκειτο στην αρμοδιότητα των
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κρατών-μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι τυχαίο ότι της
ανακοίνωσης των Βρυξελλών είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού
Εθνικής Οικονομίας κ. Hans Eichel σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη-μέλη θα έπρεπε
να διαφοροποιήσουν τον στόχο του Συμφώνου και να επικεντρώσουν την προσοχή
τους όχι στο ύψος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, που εξαρτώνται από τον ρυθμό
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά στον έλεγχο του ύψους των καταναλωτικών καθαρά
δαπανών του προϋπολογισμού τους. (Feenstra & Taylor, 2007) Πράγμα που σημαίνει
ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις δημοσιονομικές επενδύσεις τους με στόχο την
επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, αυξάνοντας παράλληλα και το
συνολικό δημοσιονομικό τους έλλειμμα στο οποίο συνυπολογίζεται εκτός από τις
καταναλωτικές δαπάνες και τις δαπάνες του προγράμματος επενδύσεων του δημόσιου
τομέα και το ύψος των τοκοχρεολυσίων για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υιοθετήσει
λύσεις αυτού του είδους αφού κατέστησε σαφές ότι μπορούσαν να προχωρήσουν σε
αύξηση των επενδυτικών δαπανών τους, ενεργοποιώντας τους αυτόματους
μακροοικονομικούς σταθεροποιητές της οικονομίας, μόνον οι χώρες οι οποίες είχαν
σχεδόν ισοσκελίσει τους προϋπολογισμούς τους.
Παρόλα αυτά, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια από τον εκπρόσωπο της βελγικής
προεδρίας, στις 9 Ιουλίου το Eco/Fin είχε αποφασίσει ότι τα κράτη-μέλη που
πλήττονταν σοβαρά από την τότε μη ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, είχαν το
δικαίωμα να επιδείξουν το 2001 και το 2002 στον προϋπολογισμό τους έλλειμμα
υψηλότερο του προβλεφθέντος. Γεγονός που σήμανε ότι η άτεγκτη εφαρμογή του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης «ταρακουνήθηκε γερά», καθώς η Ευρώπη
στη μετά Μάαστριχτ εποχή απομακρύνθηκε σταδιακά από τη μονεταριστική
πολιτική, επιχειρώντας να εισάγει κεϋνσιανές αρχές τόνωσης της ζήτησης στην
οικονομική πολιτική της. (SEC, 2009)
Γίνεται, λοιπόν κατανοητό ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορούν να ισχύσουν
για την Ευρωζώνη, δεδομένης και της διαφορετικότητας των εθνικοτήτων,
παραδόσεων, γλωσσών και των παραγωγικών δομών κάθε χώρας.
Κατά τον De Grauwe (1994), η νομισματική ένωση των 12 χωρών δεν αποτελεί μια
άριστη νομισματική περιοχή και ορισμένες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή θα
υποστούν απώλεια ευημερίας. Στην ΟΝΕ δεν υπάρχει ο αναγκαίος βαθμός
οικονομικής ολοκλήρωσης στο εμπόριο και την κινητικότητα των συντελεστών
παραγωγής ώστε τα οφέλη να είναι μεγαλύτερα από τα κόστη (Krugman και
Obstfeld, 2011) αλλά ούτε καθαρή οικονομική αιτιολόγηση και η δημιουργία της
ΟΝΕ προωθείται κυρίως από πολιτικούς λόγους (Eichengreen και Frieden 1993).
Άρα, η Ευρωζώνη δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Άριστη Νομισματική
Περιοχή αφού η εμφάνιση των ασύμμετρων διαταραχών είναι υψηλή και αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται διαφορετικά θεσμικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά των εθνικών οικονομιών, δυσκαμψία στις αγορές προϊόντων και
εργασίας αλλά και από έλλειψη ενός κεντρικού μηχανισμού δημοσιονομικών
μεταβιβάσεων.
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3.2. Η κρίση αποκάλυψε ότι η ΟΝΕ δεν ήταν πραγματική Οικονομική Ένωση.
Η έννοια της ΟΝΕ εμπεριέχει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και των
δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, μία ενιαία και ανεξάρτητη
νομισματική πολιτική την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(EΚΤ), και ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. Αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για την
οικονομική ολοκλήρωση στην ΕΕ, η οποία ολοκλήρωση συνοδεύεται από
πλεονεκτήματα όπως αύξηση του μεγέθους και της αποδοτικότητας της οικονομίας
και ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης
στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη της. Σε αντίθεση με την νομισματική πολιτική της ΟΝΕ,
δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος ενιαίος φορέας άσκησης της οικονομική πολιτικής της
ΟΝΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) που χαράσσει τη νομισματική
πολιτική με κύριο στόχο τη σταθερότητα. Τα κράτη μέλη διατηρούν την τελική
ευθύνη της οικονομικής πολιτικής τους καταρτίζοντας τον εθνικό τους
προϋπολογισμό εντός συμφωνημένων ορίων, και χαράσσοντας τις δικές τους
διαρθρωτικές πολιτικές.
Έτσι, τα κράτη της ΕΕ, διατήρησαν μεν την εθνική κυριαρχία στην άσκηση της
οικονομικής πολιτικής τους, δεσμεύθηκαν όμως, να την ασκούν συμβάλλοντας στους
στόχους της ΕΕ, μέσα από ένα πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών τους
κατά το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκεται το Συμβούλιο
Οικονομικών και Δημοσιονομικών υποθέσεων (ECOFIN), και οι γενικοί
προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών τους θα βασίζονται σε κοινούς στόχους
για όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη. Το πλαίσιο αυτό του συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών περιλαμβάνει την ενισχυμένη επίβλεψη των
μακροοικονομικών εξελίξεων για να εξασφαλιστεί η πρόοδος της σύγκλισης, των
εξελίξεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των δημοσιονομικών καταστάσεων και
πολιτικών, των εξελίξεων των ονομαστικών και των πραγματικών μισθών,
των εθνικών σχεδίων για την απασχόληση, και των διαρθρωτικών πολιτικών των
κρατών μελών ως προς τις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των
τάσεων του κόστους και των τιμών.
Το 2008 όμως η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από τις
ΗΠΑ, έφτασε και στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για κρίση της
Ευρωζώνης και του Ευρώ. Οι εξωτερικές και απρόβλεπτες περιστάσεις έπληξαν όλα
τα μέλη της Ε.Ε βυθίζοντάς τα σε βαθιά οικονομική ύφεση και διαρκώς αυξανόμενα
επίπεδα ανεργίας, αναδεικνύοντας της αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομικής και
νομισματικής ένωσης. Συγκεκριμένα αποκάλυψε μια ανισορροπία ανάμεσα σε μία
ισχυρή νομισματική ένωση που λειτουργεί με μία ενιαία νομισματική πολιτική υπό
την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΤ, και σε μία ασθενή οικονομική ένωση, οι
οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της οποίας είναι συντονισμένες αλλά
αποκεντρωμένες παραμένοντας στην εθνική αρμοδιότητα.
Όμως στα πλαίσια μίας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, λόγω του αυξημένου
βαθμού αλληλεξάρτησης, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες και τα υψηλά επίπεδα
πληθωρισμού σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν αντίκτυπο και στα υπόλοιπα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ελληνική κρίση, στα πλαίσια της οποίας,
βρέθηκε η Ελλάδα με υπερβολικό έλλειμμα και στα πρόθυρα της πτώχευσης στα τέλη
του 2009. Το γεγονός αυτό επηρέασε και άλλες χώρες της Ευρωζώνης
υπονομεύοντας την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
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Έτσι, το 2009 η παγκόσμια οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση έπληξε όλη την Ε.Ε.
με αποτέλεσμα είκοσι από τα είκοσι επτά κράτη μέλη της να παρουσιάζουν
«υπερβολικά ελλείμματα» πάνω από το 3% του ΑΕΠ τους, παραβιάζοντας έτσι τους
κανόνες του ΣΣΑ, γεγονός που ανάγκασε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τους
δώσουν πίστωση χρόνου για να επανέλθουν σε δημοσιονομική ισορροπία.
Αποδείχθηκε έτσι ακόμη μία φορά η αδυναμία τήρησης του ΣΣΑ, η οποία εν μέρει
πηγάζει από την αδυναμία της ίδιας της ΟΝΕ ως προς την ανεπαρκή οικονομική της
ενοποίηση.
3.3. Οι αδυναμίες των κριτηρίων Μάαστριχτ
Το σύνολο των κριτηρίων απαιτούν ασύμμετρες προσαρμογές, οι οποίες απαιτούν
πολύ χρόνο. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί σε συνδυασμό με τον περιορισμό της
πρόσδεσης σε μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, για τις περισσότερες υποψήφιες
χώρες είναι δυσβάστακτες και συνεπάγονται μεγάλα πολιτικά κόστη. Το γεγονός
αυτό δημιουργεί αμφιβολίες για την αξιοπιστία της σταθερής ισοτιμίας, αλλά και για
την συνέχιση της περιοριστικής πολιτικής εκ μέρους των υποψήφιων χωρών,
αυξάνοντας το κίνδυνο να ξεσπάσει μία συναλλαγματική κρίση. Οι αμφιβολίες αυτές
επαληθεύτηκαν το 1992 όταν όντως ξέσπασε συναλλαγματική κρίση εξαιτίας κυρίως
της έντασης και της διάστασης των μακροοικονομικών κινήτρων μεταξύ της
Γερμανίας και των λοιπών χωρών που είχαν προσδεθεί σε σταθερές ισοτιμίες. Οι
χώρες αυτές είχαν ανάγκη από επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική,
σε αντίθεση με την Γερμανία η οποία παρουσίαζε χαμηλό πληθωρισμό και μεγάλα
πλεονάσματα, με λίγα λόγια τα κριτήρια ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της.
Τα δημοσιονομικά κριτήρια είναι τελείως ανελαστικά και αυθαίρετα. Η αυθαιρεσία
τους οφείλεται στην ανεπαρκή αιτιολογία των αριθμητικών στόχων, του 3% για το
έλλειμμα και 60% για το χρέος. Αντίστοιχα η ανελαστικότητά τους βασίζεται στο
γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί αυτοί κανόνες δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους σε
ποιο στάδιο του οικονομικού κύκλου της βρίσκεται η κάθε υποψήφια χώρα, ώστε να
γίνεται συνετή χρήση της αντί-κυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής. (Feenstra Taylor, 2007)
Επιπλέον, τα οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα επιδόσεων που προκύπτουν από την
διαδικασία της ονομαστικής σύγκλισης των υποψηφίων χωρών, μπορεί να είναι
απλώς προσωρινά και να εξαφανιστούν αμέσως μετά την είσοδό τους στην
Ευρωζώνη. Οι χώρες μετά την είσοδό τους στην Ευρωζώνη διατηρούν την
δημοσιονομική τους πολιτική και έχουν τα δικά τους διαφορετικά κίνητρα, ασκώντας
ως ένα σημείο την επιρροή τους στην ΕΚΤ μέσω της Κεντρικής τους Τράπεζας.
(Feenstra - Taylor, 2007)
3.4. Οι αδυναμίες του ίδιου του ΣΣΑ
Το 1997 ήταν το έτος οπότε και υιοθετήθηκε το ΣΣΑ, όταν ανέκαμψε η ανάγκη της
ΕΕ για ενίσχυση της παρακολούθησης και της επιβολής των κριτηρίων Μάαστριχτ.
Θεωρήθηκε από πολλούς ως η απάντηση στις όποιες ανησυχίες υπήρχαν για το αν τα
κράτη – μέλη θα ακολουθήσουν την πειθαρχία έπειτα από την είσοδό τους στην
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ΟΝΕ. Εν τέλει, αποδείχθηκε πως οι ανησυχίες ήταν βάσιμες καθώς το ΣΣΑ ήταν
ζωσμένο με αδυναμίες και επακολουθούμενο από τον χαρακτηρισμό «Σύμφωνο
Ηλιθιότητας». (Feenstra – Taylor, 2007)
Το έτος 2002, ήταν το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου οι αδυναμίες του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης έγιναν όχι μόνο πασιφανείς αλλά και επικίνδυνες. Στις
απαρχές, λοιπόν, του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τόσο την Γερμανία
όσο και την Πορτογαλία να αναζητήσουν τρόπους για να περιορίσουν τα ελλείμματά
τους.
Τρόπους, λοιπόν, υπέρβασης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης άρχισαν
να αναζητούν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ, με αφορμή και τις
διεθνείς εξελίξεις που δρομολογήθηκαν μετά την 11 η Σεπτεμβρίου 2001. Ειδικότερα,
οι υπουργοί της ευρωζώνης πίστευαν πως θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη οι όποιες
διαταραχές στην πορεία των οικονομιών των κρατών – μελών από την τήρηση του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αφού η τήρηση του Συμφώνου είχε άλλες
επιπτώσεις στις οικονομίες που βρίσκονταν σε πορεία ανάπτυξης και άλλες
επιπτώσεις στις οικονομίες που βρίσκονταν σε στασιμότητα. Αν λάβει κανείς υπόψη
και το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχίσει να συμμερίζεται σε
μεγάλο βαθμό των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ακόμη και στο θέμα της
δημιουργίας του «Ταμείου διαταραχών», είναι σαφές ότι η εποχή του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης είχε «περάσει». Όλοι αναζητούσαν κάτι το
«ελαστικότερο».
Οι αδυναμίες του ΣΣΑ που αποκαλύφθηκαν με την πάροδο του χρόνου ήταν οι
ακόλουθες :
Τα κράτη – μέλη αποκρύπτοντας την πραγματική δημοσιονομική τους κατάσταση
(χρησιμοποιώντας κατά βάση τον «νέο» κλάδο της λογιστικής την «δημιουργική»)
κατάφεραν να εμποδίσουν την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων του ΣΣΑ.
Η ανυπαρξία ενός ενιαίου τρόπου υπολογισμού και τήρησης των μακροοικονομικών
και δημοσιονομικών στοιχείων των κρατών μελών της ΕΕ οδήγησε σε αυτή την
αποτυχία. Είναι γεγονός πως κάποια κράτη-μέλη προσέλαβαν ακόμα και εταιρείες
λογιστών για να καταφέρουν μέσω λογιστικών τεχνασμάτων να παραποιήσουν τα
μακροοικονομικά και δημοσιονομικά τους στοιχεία και να παρουσιάσουν μικρότερα
τα ελλείμματά τους. Ενδεικτικά μπορεί να παρατεθεί η περίπτωσης της Ιταλίας, η
οποία επί χρόνια παρουσίαζε έλλειμμα ίσο με το 2,9% του ΑΕΠ της, και της Ελλάδας
η οποία παραποίησε τα στοιχεία του ελλείμματός της, προκειμένου να καταφέρει να
εισέλθει στην ΟΝΕ το 2001. (Feenstra & Taylor, 2007)
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερθεί η ανυπαρξία ενός ενιαίου αλλά συνάμα και
ισχυρού μηχανισμού επιβολής των αρχών και των κανόνων του ΣΣΑ. Παρά το
γεγονός ότι υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονταν παραποιημένα ελλείμματα
(η παραποίηση γινόταν προς τα κάτω), η τιμωρία που τελικά επιβαλλόταν από το
Συμβούλιο των Υπουργών ήταν όπως απέδειξε και η πορεία αρκετά αδύναμη. Παρά
το γεγονός ότι πολλές ήταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η τυπική διαδικασία για
την επιβολή των όποιων κυρώσεων ξεκινούσε κανονικά, η πραγματική επιβολή
κυρώσεων ήταν σπάνιο φαινόμενο. Το πιο έκδηλο περιστατικό απόδειξης του
προαναφερθέντος ήταν το έτος 2003, κατά τη διάρκεια του οποίου η Γαλλία και η
Γερμανία, χώρες οι οποίες απαίτησαν την υιοθέτηση του ΣΣΑ, παραβίασαν το
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Σύμφωνο χωρίς όμως να τους επιβληθεί καμία κύρωση, εξαιτίας του φόβου των
υπολοίπων κρατών-μελών πως σύντομα και αυτά θα αναγκάζονταν να παραβούν
κάποιον κανόνα, αλλά και λόγω των αυξημένων ψήφων της Γερμανίας και της
Γαλλίας στο Συμβούλιο. (Feenstra & Taylor, 2007)
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως στην ΟΝΕ τα κράτη-μέλη έχουν ήδη
εγκαταλείψει την χρήση του εργαλείου νομισματικής πολιτικής για την έξοδό τους
από περιόδους οικονομικής ύφεσης. Ο κανόνας που έχει επιβληθεί από το ΣΣΑ όσον
αφορά στο έλλειμμα περιορίζει έντονα ένα ακόμη εργαλείο καταπολέμησης μια
οικονομικής ύφεσης, αυτό της δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια
περιόδων οικονομικής ύφεσης, τα κρατικά έσοδα μειώνονται αυτόματα ενώ αντίθετα
οι δαπάνες αυξάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έλλειμμα που θα προκύψει (εκ
του αρνητικού ισοζυγίου ανάμεσα σε έσοδα και δαπάνες) να λειτουργεί ως ένας
αυτόματος σταθεροποιητής, δίνοντας ώθηση στην ενίσχυση της συνολικής ζήτησης
και στην καταπολέμηση της ύφεσης. (Feenstra & Taylor, 2007)
Εν κατακλείδι, επιβεβαιώθηκαν οι όποιες αμφιβολίες είχαν ανακύψει σχετικά με την
τήρηση των κανόνων από τα κράτη – μέλη μετά την είσοδό τους στην ΟΝΕ. Τελικά,
η παρακολούθηση, η τιμωρία και η δέσμευση των κρατών-μελών για δημοσιονομική
πειθαρχία εξασθένησαν μετά την είσοδο τους στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του
Ευρώ. (Feenstra & Taylor, 2007)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προτάσεις για το Μέλλον της Ευρώπης και του ΣΣΑ από
εδώ και Πέρα.
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και η κρίση του ευρώ, δημιούργησαν την
ανάγκη να ληφθούν πολλά μέτρα και να προταθούν πολλά περισσότερα για την
ταχύτερη αντιμετώπιση της ύφεσης που αντιμετώπιζε το σύνολο των χωρών της
Ευρωζώνης και της ΕΕ, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό.
Παρόλη την διάσταση των οικονομικών συμφερόντων των κρατών-μελών της
Ευρωζώνης και τις επακόλουθες δυσκολίες στην λήψη αποφάσεων, επιτεύχθηκε η
λήψη πολλών απαραίτητων μέτρων και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μετά τη θύελλα της σοβαρότερης κρίσης που γνώρισε ο κόσμος από το δεκαετία του
’30, από το καλοκαίρι του 2009 άρχισαν να εκδηλώνονται τα πρώτα δείγματα
οικονομικής σταθεροποίησης. Χάρη στις σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις που
αναλήφθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, μπόρεσε να επιτευχθεί ένας βαθμός
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ αρκετοί δείκτες επανήλθαν
στα προ της κρίσης επίπεδά τους. Ήδη από τους τελευταίους μήνες του έτους αυτού,
το παγκόσμιο εμπόριο σταθεροποιήθηκε, υπήρχαν ενδείξεις ότι η φάση μείωσης των
αποθεμάτων έφτανε στο τέρμα της, ενώ η σχετική ανθεκτικότητα της κατανάλωσης
αποδείχτηκε σταθεροποιητικό παράγοντας κατά τη διάρκεια της ύφεσης. (SEC, 2009)
Στο χώρο της ευρωζώνης τώρα, χάρη στα αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής που
λήφθηκαν από το φθινόπωρο του 2008 αποφεύχθηκε η χρηματοπιστωτική
κατάρρευση και η γενικευμένη καταρράκωση της εμπιστοσύνης. Οι δημοσιονομικές
πολιτικές επικεντρώθηκαν με επιτυχία στην επείγουσα ανάγκη ανόρθωσης της
οικονομίας από την ύφεση, ενώ συνολικά, οι κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης
συμμετείχαν με δίκαιο τρόπο στην κοινή προσπάθεια στήριξης της ζήτησης στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας που συντονίστηκε
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θέσπισαν ένα ευρύ φάσμα σημαντικών μέτρων
δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής, το οποίο μεταξύ άλλων περιλάμβανε τα
αποτελέσματα των αυτόματων σταθεροποιητών και των συνδυασμένων μέτρων
δημοσιονομικών κινήτρων που, κατά διακριτική ευχέρεια, έλαβαν τα κράτη μέλη για
το 2009 και το 2010. Έπειτα, άλλωστε, από γενικώς επιτυχείς προσπάθειες
δημοσιονομικής εξυγίανσης σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
τα περισσότερα κράτη της ευρωζώνης ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την κρίση
πολύ καλύτερα από ό, τι στο παρελθόν. (SEC, 2009)
4.1. Μέτρα κατά της ανεργίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ 2014-2020
Στις 27 Ιουνίου του 2013, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει ένα
σχέδιο δράσης ύψους 6 δις. ευρώ, για την ενίσχυση της απασχόλησης μεταξύ των
νέων και την μείωση της ανεργίας τους, το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τα
επόμενα δύο χρόνια. Συμφωνήθηκε επίσης να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ για την ενίσχυση και την διευκόλυνση του δανεισμού σε μικρομεσαίες
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ιδιωτικές επιχειρήσεις κυρίως στην Νότια Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Σλοβενία,
χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ύφεσης, ώστε να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η παραγωγή και η οικονομική
ανάπτυξη. Ωστόσο, οι τράπεζες αποδεικνύεται ότι διστάζουν να δανείσουν σε
επιχειρήσεις προσπαθώντας να καλύψουν τις δικές τους ζημιές. (www.newsbomb.gr)
4.2. Σύνοδος Κορυφής Οκτωβρίου 2013, κόντρα μεταξύ πρότασης Merkel για
δημοσιονομική ένωση και Hollande για τραπεζική ένωση.
Τον Οκτώβριο του 2013, στην Σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Γερμανίδα Καγκελάριος
Angela Merkel πρότεινε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο με στόχο τον εκτεταμένο
κοινοτικό έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών με δικαίωμα άσκησης βέτο, του
δημοσίου δανεισμού των 28 κρατών-μελών, και των εθνικών σχεδίων έτσι ώστε να
επιτευχθεί ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.
Τα μέτρα αυτά, προτάθηκαν με την πεποίθηση, ότι θα άλλαζαν ριζικά την Ε.Ε. καθώς
θα εξασφάλιζαν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των κρατών-μελών, την κοινή
οικονομική και δημοσιονομική πορεία τους, ακόμη και την πολιτική ολοκλήρωση της
ΟΝΕ. (www.Spiegel.de)
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, με τροποποίηση της Συνθήκης της ΕΕ, θα
εκχωρούνταν επιπλέον εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επεμβαίνει
ασκώντας βέτο στους εθνικούς προϋπολογισμούς που παραβιάζουν τους κανόνες της
ένωσης, και να έχει το δικαίωμα να συνάπτει με κάθε χώρα μέλος συμφωνίες για
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της δημοσιονομικής
πειθαρχίας της, μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και προθεσμίες. Συγκεκριμένα
πρότεινε η κυρία Merkel τον ορισμό ενός οικονομικού επίτροπου της ΕΕ οποίος θα
είναι αρμόδιος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς έχοντας την εξουσία να ασκήσει
βέτο και να στείλει πίσω στο εθνικό κοινοβούλιο έναν προϋπολογισμό που δεν
πληροί τους κανόνες του Συμφώνου. (www.bbc.com). Έτσι θα μπορούν να
παρακολουθούν τα κράτη-μέλη ανά πάσα στιγμή.
Επίσης, η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία ενός νέου ταμείου ο
προϋπολογισμός του οποίου θα χρηματοδοτεί τις υπάκουες χώρες παρέχοντάς τους
ποσά στήριξης στον αγώνα τους να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι χώρες θα μπορούσαν να κάνουν δεσμευτικές
υποσχέσεις για τη διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων και να τους χορηγούνται τα χρήματα
από το ταμείο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένα έργα.
(www.cbc.ca) Για το ταμείο αυτό θα οριστεί ένας υπεύθυνος υπουργός οικονομικών
του Ευρώ. Πραγματοποιείται με αυτόν τον τρόπο το όνειρο της ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας στην οποία συμβάλουν και νέα θεσμικά όργανα όπως ο ESM
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. (www.Spiegel.de)
Έντονες υπήρξαν οι αντιρρήσεις σε αυτή την πρόταση, καθώς οποιαδήποτε αύξηση
της εξουσίας της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά τις εθνικές κυβερνήσεις
πιο αδύναμες και ευάλωτες σε πολιτικές επιθέσεις. (www.Spiegel.de)
Άλλες προτάσεις όμως έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Francois Hollande ο οποίος επέμενε
για τον σχηματισμό μιας τραπεζικής ένωσης μέχρι το τέλος του έτους, και την

47

επιβολή κοινής εποπτείας των τραπεζών, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα έδινε
ώθηση στην ανάπτυξη της ΕΕ. Το σχέδιο της τραπεζικής ένωσης θα δώσει
περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία θα ασκεί
την κοινή εποπτεία όλων των τραπεζών των κρατών της Ευρωζώνης και,
ενδεχομένως, θα αποδυναμώσει τις εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Η
ΕΚΤ θα είναι σε θέση να παρέμβει νωρίς για να αποτρέψει μια επικίνδυνη
συσσώρευση του χρέους των τραπεζών, και το νέο μόνιμο ταμείο διάσωσης, ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), θα είναι σε θέση να
ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες, χωρίς την επιβάρυνση του εθνικού δημόσιου
χρέους και των φορολογούμενων του κράτους-μέλους. (www.bbc.com).
Τέλος, μια τελείως διαφορετική πρόταση είχε να κάνει ο Πρωθυπουργός του Η.Β.
David Cameron, οποίος ασχολήθηκε με την ενιαία αγορά της ΕΕ, η οποία ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί σε τομείς όπως η αγορά υπηρεσιών, η ψηφιακή αγορά και η αγορά
ενέργειας, προτείνοντας δράσεις προς αυτούς τους τομείς. (www.bbc.com).
4.3. Πρόεδρος του Eurogroup: μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της
εργασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.
Στις 27 Μαΐου του 2014 ο Πρόεδρος του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem, στα
πλαίσια μιας ομιλίας του με θέμα την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, πρότεινε μια κοινή
μεταρρύθμιση για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, την μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης της εργασίας, ώστε να μειωθεί το κόστος εργασίας και να καταστεί πιο
ανταγωνιστική η ΕΕ, και πιο λειτουργική και ελκυστική η αγορά εργασίας της, με
αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
(www.eurozone.europa.eu)
4.4. Συμφωνία για ίδρυση ταμείου εξυγίανσης των τραπεζών
Στις 21 Μαΐου του 2014 τα κράτη-μέλη της ΕΕ υπογράψανε μία διακυβερνητική
συμφωνία για τη μεταφορά και την αναδοχή των εισφορών σε ένα ενιαίο ταμείο
εξυγίανσης (SRF) που θα συσταθεί στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης της Ευρώπης
και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τραπεζικές εισφορές. Πρόσφατα
δημιουργήθηκε ένας ενιαίος μηχανισμός επίλυσης (SRM), ο οποίος διαθέτει ένα
κεντρικό διοικητικό συμβούλιο λήψης αποφάσεων και εξασφαλίζει την ομαλή
εξυγίανση τραπεζών που χρεοκοπούν χωρίς προσφυγή στα χρήματα των
φορολογουμένων, μέσα από τη συστηματική προσφυγή στη bail-in των μετόχων και
των πιστωτών, και την πιθανή προσφυγή στο ενιαίο ταμείο εξυγίανσης (SRF).
Σύμφωνα με τη διακυβερνητική συμφωνία, το ταμείο θα δημιουργηθεί μέσα σε οχτώ
χρόνια, φθάνοντας σε επίπεδο-στόχο τουλάχιστον το 1% του ποσού των
καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων όλων των
συμμετεχόντων κρατών-μελών, το οποίο εκτιμάται περίπου σε 55 δισ. ευρώ.
(www.eurozone.europa.eu)
4.5. Ο Marcel Fratzscher προτείνει μια ευρωπαϊκή επενδυτική ατζέντα
Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών, DIW, Marcel
Fratzscher τον Ιούνιο του 2014 προτείνει την δημιουργία μιας ατζέντας ιδιωτικών
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επενδύσεων για την Ευρώπη, ώστε να καλυφθεί το τεράστιο κενό επενδύσεων σε όλη
σχεδόν την Ευρώπη, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας και να
διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ. Η επενδυτική αυτή ατζέντα θα έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας
και της διαρθρωτικής προσαρμογής, και παράλληλα ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς στην παροχή υπηρεσιών. 2. Φορολογικά κίνητρα για την μείωση του κόστους
των επιχειρήσεων. 3. Συγκρότηση ενός Επενδυτικού Ταμείου για την στήριξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την δομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
(ΕΙΒ). Με τις κρατικές εγγυήσεις, το Ταμείο θα μπορούσε να αναχρηματοδοτηθεί με
ευνοϊκούς όρους και να προσφέρει με τους ίδιους όρους κεφάλαια σε επιχειρήσεις
στις χώρες της κρίσης, με στόχο την άμβλυνση της οικονομικής αβεβαιότητας.
(www.dw.de)
4.6. ΕΚΤ - μέτρα ενίσχυσης του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής
πολιτικής
Στις 5 Ιουνίου 2014, η ΕΚΤ με στόχο την διατήρηση της σταθερότητας των τιμών
ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου μέτρα νομισματικής πολιτικής για την ενίσχυση της
λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, στηρίζοντας τις
χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη
διενέργεια μιας
σειράς
στοχευμένων πράξεων πιο
μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ), για την ενίσχυση των τραπεζικών χορηγήσεων προς
τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της ευρωζώνης, με χρονικό ορίζοντα δύο
ετών, με εξαίρεση τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, και την
εντατικοποίηση των προπαρασκευαστικών εργασιών που σχετίζονται με τις οριστικές
πράξεις αγοράς προϊόντων τιτλοποίησης (ABS). (www.ecb.europa.eu)
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Συμπεράσματα
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι περισσότερες μελέτες γύρω από την κρίση
και τα αίτιά της κάνανε μια επιδερμική αναφορά στο πως επηρεάστηκε η κρίση και ο
βαθμός εξάπλωσής της από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των
όρων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστη ενασχόληση υπήρξε με τη
δομική συμπεριφορά των οικονομιών των κρατών μελών και της ίδιας της Ένωσης,
όπως αυτή απορρέει από τα χαρακτηριστικά του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, όπως αυτό διαμορφώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξής του μέσα από
τις διάφορες αναδιαμορφώσεις του.
Όπως φαίνεται και από τα όσα προαναφέρθηκαν, η ιστορία του ΣΣΑ ως
εφαρμοστικού μηχανισμού των όρων της συνθήκης του Μάαστριχτ, είχε εγγενή
προβλήματα, τα οποία οφείλονται και στην ίδια την αρχική πηγή διαμόρφωσης των
κανονισμών του. Η νομισματική ένωση, τελικά, κάθε άλλο παρά μια ισότιμη και
ολοκληρωμένη ένωση δεν ήταν, με τους κανονισμούς που επιβάλλονταν να μην είναι
αρκετοί για να αποτυπώσουν από τη μια μεριά τις πραγματικές δυνατότητες και την
απαιτούμενη περίοδο προσαρμογής κάθε οικονομίας και, από την άλλη, να μην
δύνανται να εξασφαλίσουν την σωστή και ειλικρινή προσαρμογή των σωρών σε
αυτές.
Οι δυνατότητες των χωρών να ασκήσουν δημοσιονομική πολιτική περιορίστηκαν μεν
με την νομισματική ένωση, αλλά οι υπόλοιπες πτυχές της άσκησης οικονομικής
πολιτικής κάθε άλλο παρά ακολούθησαν μια σαφή και ομογενή πορεία, ειδικά με τον
Βορά και τον Νότο να ακολουθούν εξαιρετικά διαφορετικές φιλοσοφίες. Οι βάσεις
που έθεσε το ΣΣΑ δεν ήταν αρκετά στιβαρές ώστε να κρατήσουν τις χώρες της
Ένωσης από το να ακολουθήσουν τη δική τους ατζέντα, με περιορισμένες μάλιστα
δυνατότητες ευελιξίας σε περιπτώσεις εμφάνισης λανθασμένων συμπεριφορών και
κρίσεων, κάτι που οδήγησε και στη διεύρυνση της κρίσης της Ευρωζώνης τα
τελευταία χρόνια.
Αυτό που διαφαίνεται ως θετικό, αν και ακόμα δεν έχει έρθει σε πλήρη ισχύ, είναι η
συνειδητοποίηση εκ μέρους των κρατών της Ευρωζώνης ορισμένων δομικών
αστοχιών του Συμφώνου και εν γένει της λειτουργίας της Ένωσης, κυρίως αυτά που
ξεφεύγουν από τους καθαρά τεχνικούς οικονομικούς όρους και ακουμπάνε το πεδίο
της σαφούς πολιτικής, αφού χωρίς μια συνεκτική και με αναπτυξιακό πρόσημο κοινή
πολιτική, η απλή παρακολούθηση δεικτών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την μη επανάληψη
συστημικών κρίσεων όπως η τελευταία.
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