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

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

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

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

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

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία».  
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Εισαγωγή 
 

 

Η κρίση που ξέσπασε το 2008 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και που 

ταχύτατα εξαπλώθηκε παγκοσμίως δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας στην επιφάνεια χρόνιες ασθένειες του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος και κυρίως της ευρωζώνης. Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου και όχι 

μόνο που επλήγησαν από την κρίση λειτούργησαν ως θρυαλλίδα στην ανάδειξη των 

αδυναμιών της διακυβέρνησης τόσο της ευρωζώνης όσο και της ίδιας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το γεγονός που σαφέστατα πυροδότησε την ατέρμονη 

συζήτηση γύρω από τη λειτουργία της Νομισματικής Ένωσης ήταν το ζήτημα της 

Ελλάδας. Αυτό έθεσε νέα δεδομένα και αμφισβήτησε τη μέχρι τότε δεδομένη 

προοπτική για μακροχρόνια ύπαρξη της ευρωζώνης. Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι 

ηγέτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ζητήματα όχι μόνο λειτουργικά αλλά και δομικά 

για το μέλλον της ευρωζώνης. Όντως, η κρίση οδήγησε ευρωπαϊκούς θεσμούς και 

ηγέτες μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, αν δηλαδή θα επιδίωκαν την επιβίωση της 

νομισματικής ένωσης ή αν θα επέλεγαν την κατάρρευση του οικοδομήματος. 

Παράλληλα, όμως δόθηκε η δυνατότητα για τη συγκρότηση ενός πλαισίου 

διαχείρισης κρίσεων το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τότε, μάλλον εξαιτίας της σθεναρής 

αντίστασης των χωρών προς μια τέτοια κατεύθυνση
1
. Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών 

χωρών φάνηκαν να θέλουν να αναλάβουν δράση, χωρίς όμως να δίνεται η εντύπωση 

περί κοινής αίσθησης του στόχου. Η αρχική έλλειψη μηχανισμών διαχείρισης της 

κρίσης, ίσως και η ενίσχυση της λογικής του διακυβερνητισμού, οδήγησαν στη λήψη 

αποφάσεων που παρέκκλιναν από την κοινοτική μέθοδο και παρέκαμπταν θεσμικά 

όργανα, καταφεύγοντας σε «οιονεί διακυβερνητικές θεσμικές μεθοδεύσεις στις οποίες 

οι εταίροι είχαν δικαίωμα αρνησικυρίας και τα μεγάλα κράτη κατείχαν δεσπόζουσα 

πολιτική θέση»
2
. Όπως ήταν αναμενόμενο, ένα πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων 

συγκροτημένο υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να διορθώσει 

οικονομικές ανισορροπίες και προπάντων να καθησυχάσει τις αγορές. Άλλωστε, μια 

νομισματική ένωση δεν έγκειται μόνο στην επιδιόρθωση των προβλημάτων αλλά και 

στην πρόληψη, τη συνεργασία και το συντονισμό των εταίρων.  

Η ευρωζώνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εν γένει δομικές αδυναμίες που εν 

                                                           
1
 Pisani-Ferry, J., (2010). Euro-Area Governance: What Went Wrong? How to Repair It?. Bruegel Policy 

Contribution, No.2010/05. 
2
 Ζαββός, Γ.Σ., (2013). Από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση σε μια Πολιτική Ευρώπη. Retrieved 3 

Σεπτεμβρίου, 2015 from http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=491462. 
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πολλοίς ευθύνονται για το τέλμα όπου αυτή έχει βυθιστεί. Το πρώτο και βασικό 

ζήτημα που υπογραμμίζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι η ύπαρξη μιας 

ενοποιημένης νομισματικής ένωσης κρατών χωρίς όμως να υπάρχει ταυτόχρονα μια 

δημοσιονομική ένωση να την υποστηρίζει. Μπορεί μέχρι τώρα ο χαρακτήρας της 

Νομισματικής Ένωσης να είναι διακυβερνητικός, εντούτοις είναι ξεκάθαρο πλέον 

πως μια νομισματική ένωση μπορεί να ευημερήσει μόνο εφόσον υπάρχει και μια 

δημοσιονομική αλλά και πολιτική ένωση που να μπορούν να εγγυηθούν τη 

σταθερότητα της πρώτης. Αυτό άλλωστε έχει δείξει και η ιστορία, πως νομισματικά 

συστήματα χωρίς παράλληλη πολιτική και οικονομική ενοποίηση των 

συμβαλλομένων μερών δεν μπόρεσαν να μακροημερεύσουν. Σύμφωνα μάλιστα με 

την Έκθεση Juncker, η επιτυχία μιας νομισματικής ένωσης οικοδομείται στη βάση 

τεσσάρων αλληλεξαρτώμενων μεταξύ τους ενώσεων
3
, μιας Οικονομικής Ένωσης που 

θα «εξασφαλίζει ότι κάθε οικονομία διαθέτει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που θα 

της επιτρέψουν να ευημερήσει στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης», μια 

Χρηματοοικονομική Ένωση που θα βασίζεται σε μια ισχυρή Τραπεζική Ένωση και 

θα προστατεύει το κοινό νόμισμα από τους κλυδωνισμούς, μια Δημοσιονομική 

Ένωση που θα διασφαλίζει υγιή δημοσιονομική πορεία και τέλος, μια Πολιτική 

Ένωση η οποία θα επιτυγχάνει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και θα παρέχει 

ισχυρότερη νομιμοποίηση των διαδικασιών και των θεσμών
4
. Σε κάθε περίπτωση το 

φεντεραλιστικό δημοσιονομικό και πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής μπορεί να σταθεί ως παράδειγμα για τους αρχιτέκτονες μιας ευρωπαϊκής 

δημοσιονομικής ένωσης με γερά θεμέλια, το σωστό σχεδιασμό και την επιθυμία των 

πολιτικών και των ίδιων των λαών της Ευρώπης για μια στενότερη ένωση.  

Μολονότι η απουσία μιας ενοποιημένης οικονομικής και πολιτικής ζώνης 

θέτει σε κίνδυνο τη νομισματική ένωση, αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να επιλύσουν. Οι δομικές αδυναμίες του συστήματος όχι 

μόνο προϋπήρχαν της κρίσης αλλά μάλιστα είτε ενυπήρχαν στο ίδιο το πλαίσιο της 

λειτουργίας της είτε δημιουργήθηκαν από αυτό. Τι σημαίνει όμως αυτό; Η ίδρυση της 

νομισματικής ένωσης σηματοδότησε μια περίοδο εκτεταμένου δανεισμού των χωρών 

με μικρό κόστος και ανεξαρτήτως της οικονομικής δύναμης της καθεμιάς. Αυτό 

βέβαια υποβοήθησε την οικονομική ανάπτυξη των οικονομικά ασθενέστερων χωρών 

                                                           
3
 Juncker, J.C. Η Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

σελ.5. 
4
 Βλ. στο ίδιο, σελ. 5.  
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της Ένωσης, κυρίως δηλαδή των νότιων χωρών, ωστόσο καθώς αυτός ο δανεισμός 

δεν συνοδεύτηκε από μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παραγωγής, οι χώρες αυτές 

άρχισαν σταδιακά να χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους
5
. Παράλληλα, ο 

υπερβολικά εύκολος δανεισμός που πολλές φορές ενθαρρυνόταν από το τραπεζικό 

σύστημα, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών αυτών, 

συντέλεσε στη συσσώρευση υπερβολικού χρέους και μεγάλων ελλειμμάτων. Το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θεσπίστηκε όχι μόνο δεν αντέτεινε μια 

λύση για το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των χωρών, αλλά επιβάρυνε ακόμα 

περισσότερο τις χώρες με υποχρεωτικούς κανόνες περί ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών και με διαδικασίες διόρθωσης των υπερβολικών ελλειμμάτων, 

αφενός απενεργοποιώντας τους αυτόματους σταθεροποιητές της οικονομίας και 

αφετέρου βυθίζοντας τις οικονομίες σε ανατροφοδοτούμενες κρίσεις. Οι αδυναμίες 

της Ένωσης δεν εντοπίζονται αδιαμφισβήτητα μόνο στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης αλλά και στο σύνολο των οικονομικών πολιτικών που μέχρι τώρα αυτή 

έχει ακολουθήσει. Διότι, η Ένωση εν πολλοίς ωχριά, όχι μόνο στο συντονισμό των 

πολιτικών που θα διέπουν τη λειτουργία της, αλλά και στη σύσταση κατάλληλων 

μηχανισμών πρόληψης και διορθωτικών μηχανισμών. Τα δημοσιονομικά εργαλεία 

που τέθηκαν σε ισχύ έπειτα από το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν κατόρθωσαν να 

επιτύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, κάποια από αυτά εξαιτίας του 

διακυβερνητικού ή και μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, όπως λόγου χάρη το 

Σύμφωνο για το Ευρώ ή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής 

Σταθερότητας, που μετέπειτα μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας, ενώ άλλα εξαιτίας των σύνθετων διαδικασιών που προβλέπουν και 

του πλουραλισμού των εννοιών που χρησιμοποιούν. Τέτοιο εργαλείο, παραδείγματος 

χάρη, συνιστά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που, παρότι σχεδιάστηκε με σκοπό το 

βέλτιστο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των μελών της ευρωζώνης, η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών του έχει θέσει ουκ ολίγες φορές σε αμφισβήτηση τη 

λογική και την αποτελεσματικότητά του
6
. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα  

πως η ανάγκη να αναθεωρηθεί στο σύνολό του το πλαίσιο λειτουργίας της 

οικονομικής διακυβέρνησης είναι αδήριτη, αν θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε μια ένωση 

ισχυρή που να μπορεί να παράγει οφέλη για τις ίδιες τις χώρες και τους πολίτες τους.  

                                                           
5
 Bitzenis, A. & Papadopoulos, I. & Vlachos, V., (2013). Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis: The EU 

Institutional Framework, Economic Adjustment in an Extensive Shadow Economy. Cambridge Scholars. 
6
 Βλ. Η Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. 



 

 7 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οδηγός για την οικοδόμηση μιας ισχυρής 

δημοσιονομικής ένωσης μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα των Ηνωμένων 

Πολιτειών, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα 

sui generis μόρφωμα με τις δικές της ιδιαιτερότητες και την ιδιότυπη φύση της. Η 

παρούσα λοιπόν εργασία φιλοδοξεί μέσα από τη προσεκτική μελέτη των δύο 

κεντρικών παραδειγμάτων, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από τη μία, και της 

Ευρωζώνης, από την άλλη, να εξετάσει κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τόσο 

τους σύγχρονους μελετητές όσο και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με την 

πορεία και το μέλλον της Ευρωζώνης. Μέσα από την αντιπαραβολή των δυο, αλλά 

κυρίως την ανάλυση του δημοσιονομικού πλαισίου, η εργασία θα καταδείξει τις 

αδυναμίες της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης και θα προτείνει τη 

θέσπιση δημοσιονομικών εργαλείων απαραίτητων για την ευρωζώνη. Οι 

προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις είναι πρωταρχικής σημασίας αν θέλουμε να 

εγγυηθούμε ένα ευοίωνο μέλλον για τις οικονομίες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες 

αναμφίβολα πρέπει να συνδυαστούν με πολιτικές που δεν θα βασίζονται στο 

διακυβερνητισμό αλλά θα προωθούν περαιτέρω το πνεύμα της ολοκλήρωσης της 

δημοσιονομικής και πολιτικής ένωσης. Όσον αφορά τη σύγκριση με τις ΗΠΑ, 

συμπεραίνουμε πως το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγκαθίδρυση μιας 

ισχυρής δημοσιονομικής ένωσης βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. 

Αναλυτικά, η παρούσα εργασία είναι οργανωμένη ως εξής. Το πρώτο 

κεφάλαιο παρέχει μια συνοπτική ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου του 

δημοσιονομικού φεντεραλισμού. Αναλύει την έννοια του δημοσιονομικού 

φεντεραλισμού και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των σημαντικότερων μελετητών, 

όπως του Musgrave, που ανέπτυξε την κλασική ή πρώτη γενιά δημοσιονομικού 

φεντεραλισμού, του Oates, που έρχεται να συνεχίσει και να οικοδομήσει πάνω στην 

πρώτη γενιά το μοντέλο της δεύτερης γενιάς, καθώς και την προσέγγιση πολιτικής 

οικονομίας, όπως την ονόμασε ο εμπνευστής της, Lockwood. Παράλληλα, θα 

εξεταστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης βασικών δημοσιονομικών εργαλείων, όπως ο 

ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και οι επιχορηγήσεις, και ταυτόχρονα θα 

διερευνηθεί, πάντα από θεωρητική σκοπιά, η έννοια του «ηθικού κινδύνου» και πώς 

αυτός μπορεί να αναπαράγεται μέσα σε μία δημοσιονομική ένωση.  

Εν συνεχεία, η μελέτη θα στραφεί στις ιστορικές καταβολές του πολιτικού 

ομοσπονδιακού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στις απαρχές του 

δημοσιονομικού φεντεραλισμού, με έμφαση στις σημαντικότερες τάσεις του 
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συστήματος με τους θιασώτες του, στην ουσιώδη καθιέρωση του κανόνα περί μη 

διάσωσης καθώς και στην πορεία των γεγονότων που ώθησαν τις Πολιτείες να 

προχωρήσουν στην υιοθέτηση κανόνων ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Στο τέλος 

του δεύτερου κεφαλαίου θα εξεταστεί ενδελεχέστερα η λειτουργία και η σημασία του 

συστήματος επιχορηγήσεων για την ομαλή λειτουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης 

στην Αμερική. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλύονται σημεία 

σταθμοί στην ιστορία τόσο της ίδιας όσο και της ευρωζώνης, ενώ ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται στις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ λόγω της σημασίας τους 

για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια, επιδιώκεται μια 

λεπτομερής ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας της οικονομικής διακυβέρνησης, 

δηλαδή το κανονιστικό πλαίσιο που την περιβάλλει, ήτοι το Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα Νομοθετικά Πακέτα των έξι και των δύο 

μέτρων, η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση καθώς 

και οι μηχανισμοί Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Από την ανάλυση δεν θα 

μπορούσε να λείπει και η κριτική που έχει διατυπωθεί από διάφορους μελετητές για 

τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης και η οποία παρατίθεται επίσης στο τρίτο κεφάλαιο. 

Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο επιχειρεί να καταγράψει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας για την αντιμετώπιση της κρίσης, να μελετήσει και να 

κατανοήσει εμβριθώς το ρόλο της ως διαμορφωτή οικονομικής πολιτικής, αλλά 

κυρίως να επιδείξει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο τρόπο λειτουργίας της ώστε 

να καταστεί εγγυητής μιας χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης.  

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η εργασία επικεντρώνεται στην τωρινή 

υφιστάμενη μορφή της ευρωζώνης και ελέγχει σε ποιο βαθμό αυτή ομοιάζει με μια 

δημοσιονομική ένωση. Επιπρόσθετα, στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνονται 

μεταρρυθμίσεις που μπορούν να επισπεύσουν την εγκαθίδρυση μιας «τέλειας» 

δημοσιονομικής ένωσης. Γι’ αυτό το σκοπό, μάλιστα, επιστρατεύεται και η μέθοδος 

της σύγκρισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ώστε να γίνεται πλήρως 

αντιληπτή τόσο η παρούσα φάση όσο και η αναγκαιότητα των προτάσεων για τις 

μεταρρυθμίσεις.  

Στο τελικό κεφάλαιο με τα συμπεράσματα, η εργασία φιλοδοξεί να συνοψίσει 

τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας που σχετίζονται με την πορεία της 

ευρωζώνης ως εν δυνάμει οικονομική αλλά και πολιτική ένωση, καθώς οι δύο είναι 

στενά συνδεδεμένες, και να αποδείξει τη σημασία και την αναγκαιότητα περαιτέρω 
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δράσεων και πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

Κεφάλαιο 1 

Θεωρητικό Υπόβαθρο Δημοσιονομικού Φεντεραλισμού 
 

1.1 Ορισμός Δημοσιονομικού Φεντεραλισμού  

 

 Μολονότι η έννοια του φεντεραλισμού προϋπήρχε ήδη από τον δέκατο όγδοο 

αιώνα, δεν αναπτύχθηκε παράλληλα κάποια θεωρία που να αφορά στο 

δημοσιονομικό φεντεραλισμό και μόλις τη δεκαετία του ‘50 και μετέπειτα άρχισε να 

γίνεται αντικείμενο μελέτης των οικονομολόγων. Το 1959 ο Richard Musgrave 

επιχείρησε να ορίσει το δημοσιονομικό φεντεραλισμό ως ένα σύστημα που επιτρέπει 

την έκφραση των προτιμήσεων πολλών και διαφορετικών ομάδων ανθρώπων σχετικά 

με την ποιότητα και το είδος των υπηρεσιών στις επιμέρους πολιτείες, κατανοώντας 

και τη διαφοροποίηση στη φορολογία αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων 

δημόσιων υπηρεσιών ανά πολιτεία
7
. Ακολούθησε ο Oates, ο οποίος αναπτύσσοντας 

το προϋπάρχον μοντέλο του Musgrave δημιούργησε τη δική του θεωρία, η οποία 

ονομάστηκε κλασικό μοντέλο του δημοσιονομικού φεντεραλισμού, δίνοντας έτσι το 

έναυσμα για την ενδελεχέστερη εξέταση και μελέτη του ζητήματος
8
. Αναπτύχθηκαν 

έτσι πολλές και διαφορετικές θεωρίες που προσέγγιζαν το ζήτημα του 

δημοσιονομικού φεντεραλισμού όχι μόνο στην ολότητά του, αλλά και εξετάζοντας 

πτυχές του, όπως οι παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν ή ωθούν στην επιλογή 

του, οι παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν σε δημοσιονομική αποκέντρωση, η 

διάρθρωση των οργάνων της διοίκησης και η κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του 

πολυεπίπεδου συστήματος κυβέρνησης, οι επιδράσεις του δημοσιονομικού 

φεντεραλισμού στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα καθώς και πολλά 

άλλα ζητήματα που άπτονται του δημοσιονομικού φεντεραλισμού.  

 

Κλασική ή Πρώτη Γενιά Δημοσιονομικού Φεντεραλισμού 

 

 Πώς γεννήθηκε η πρώτη θεωρητική προσέγγιση του δημοσιονομικού 

                                                           
7
 Ahmad, E. & Brosio, G., (2006). Handbook of Fiscal Federalism. Edward Elgar Publishing, Massachusetts. 

8
 Majocchi, A., (2008). Theories of Fiscal Federalism and the European Experience. No. 608. 
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φεντεραλισμού; Προϋπήρχε ή ήταν το αποτέλεσμα σημαντικών οικονομικών 

γεγονότων; Όπως υπογραμμίζει ο Oates, έναυσμα για την εξέλιξη του πρώτου 

θεωρητικού ρεύματος αποτέλεσε αφενός η Μεγάλη Ύφεση κατά τις δεκαετίες του 

1920 και 1930 και αφετέρου η ανάπτυξη και διάδοση της οικονομικής θεωρίας του 

Κέυνς
9
. Ο Musgrave ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισε στην κυβέρνηση έναν 

κεντρικό, ενίοτε και παρεμβατικό ρόλο στις περιπτώσεις που η αγορά αδυνατούσε να 

αυτορυθμιστεί με δικούς της σταθεροποιητικούς μηχανισμούς
10

. Το πιο 

αντιπροσωπευτικό βιβλίο της σκέψης του Musgrave είναι, όπως αναφέρει και ο 

Tanzi
11

, το “The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy”, που 

αποτελεί την ιδανικότερη αφετηρία για τη συζήτηση του ρόλου της κυβέρνησης και 

κατ’ επέκταση και του δημοσιονομικού φεντεραλισμού και της αποκέντρωσης
12

. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Tanzi, το βιβλίο αυτό αποτέλεσε τουλάχιστον για μισό 

αιώνα πηγή αναφοράς εντός των ακαδημαϊκών κύκλων
13

.  

Σύμφωνα με τον Oates, ο Musgrave αναγνωρίζει τρεις βασικούς στόχους της 

δημοσιονομικής πολιτικής ενός κράτους, που είναι η κατανομή των πόρων, η διανομή 

του εισοδήματος και του πλούτου καθώς και η σταθεροποίηση της οικονομίας μέσω 

της διασφάλισης βιώσιμων επιπέδων απασχόλησης και παραγωγής
14

. Στη βάση αυτού 

του διαχωρισμού εξετάζει τη λειτουργία και το ρόλο του δημόσιου τομέα. Η ανάλυσή 

του περιστρέφεται γύρω από τη διάκριση μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και μιας 

ισχυρής κεντρικής εξουσίας, ενός ενιαίου κυβερνητικού επιπέδου
15

. Σε αυτό το 

σημείο ωστόσο γεννάται ένας προβληματισμός σχετικά με την ανάθεση των 

οικονομικών αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα κυβέρνησης σε πολυεπίπεδα 

συστήματα όπως η Αμερική ή ο Καναδάς
16

. Ο Tanzi επισημαίνει πως η προσέγγιση 

του Musgrave και η περιορισμένης έκτασης αναφορά του στο διαχωρισμό των 

οικονομικών λειτουργιών σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα επεξηγείται από την 

τάση και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, με την ανάδυση ισχυρών κρατών πρόνοιας 

                                                           
9
 Oates, W.E., (2008). On the Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. National Tax Journal, No.2. 

10
 Oates, W.E., (2005). Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. International Tax and Public 

Finance, Vol. 12, pp. 349-373. 
11

 Tanzi, V., (2008). The Future of Fiscal Federalism. European Journal of Political Economy. Vol. 24, pp. 705-

712. 
12

 Βλ. στο ίδιο. 
13

 Βλ. στο ίδιο. 
14

 Oates, W.E., (1968). The Theory of Public Finance in a Federal System. The Canadian Journal of Economics, 

Vol. 1, pp 37-54. 
15

 Βλ. στο ίδιο. 
16

 Βλ. στο ίδιο. 
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και μια εμφανή τάση για ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας
17

. 

Ο Musgrave στο βιβλίο του ξεκαθαρίζει πως το μοντέλο της δημόσιας 

οικονομίας που αναπτύσσει δεν έχει ρεαλιστικό υπόβαθρο, δηλαδή δεν περιγράφει τη 

λειτουργία και τη διαχείριση των οικονομικών της τότε εποχής, αλλά αποτελεί ένα 

μοντέλο κανονιστικής μορφής, που όμως θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από 

κοινωνικούς ή οικονομικούς οργανισμούς με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου 

αποτελέσματος
18

. Άλλωστε, προσθέτει πως το πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας 

οικονομίας καθορίζεται από τις πολιτικές και κοινωνικές αξίες που διέπουν την 

εκάστοτε κοινωνία, ενώ η εφαρμογή του οικονομικού σχεδίου άπτεται των 

συσχετισμών ισορροπίας εντός της αγοράς
19

. Εφόσον, λοιπόν, το μοντέλο του 

Musgrave είναι κατά βάση κανονιστικής φύσης, δεν είναι απορίας άξιο γιατί δεν 

προβαίνει σε διαχωρισμό των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά 

επίπεδα κυβερνήσεων. Σκοπός του μοντέλου του είναι η εξέταση και ανάλυση των 

συστατικών μερών της δημόσιας οικονομίας, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη και 

αποδοτικότερη λειτουργία της, και όχι το ταίριασμα του μοντέλου σε μια 

προϋπάρχουσα οικονομική δομή.  

Οι αρμοδιότητες της κυβέρνησης απορρέουν από ένα σύνολο στόχων προς 

ικανοποίηση και διακρίνονται σε τρεις κλάδους: στην κατανομή των πόρων, στη 

διανομή του εισοδήματος και του πλούτου και τέλος στη σταθεροποίηση της 

οικονομίας. Στον πρώτο κλάδο, αυτόν της κατανομής των πόρων, απαιτείται η ορθή 

χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων για τη διασφάλιση των διορθωτικών αλλαγών 

στην κατανομή των πόρων
20

. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ζητήματα όπως ο 

καθορισμός των προσαρμογών που απαιτούνται στην κατανομή των πόρων, η 

ανάληψη του κόστους που θα προκύψει από την τελευταία αλλά και οι αναγκαίες 

πολιτικές εσόδων και δαπανών έχουν προκαθοριστεί προς εξυπηρέτηση της 

στοχοθεσίας και μάλιστα με δεδομένο ότι και οι άλλοι δύο κλάδοι θα έχουν 

λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά
21

. Ο δεύτερος τομέας αφορά τη διανομή του 

εισοδήματος και πώς η επιθυμητή αυτή διανομή μπορεί να επιτευχθεί ορθότερα και 

αποτελεσματικότερα
22

. Όπως και στην κατανομή των πόρων, και εδώ για την 

εύρυθμη λειτουργία της διανομής του εισοδήματος προϋποτίθεται ότι υπάρχει και 
                                                           
17

 Βλ. The Future of Fiscal Federalism. 
18

 Musgrave, R.A., (1959). The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. Mc Graw-Hill, New York. 
19

 Βλ. στο ίδιο. 
20

 Βλ. στο ίδιο. 
21

 Βλ. στο ίδιο. 
22

 Βλ. στο ίδιο. 
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είναι διαθέσιμο το εισόδημα αυτό, καθώς και ότι η κατανομή των πόρων έχει 

επιτελεσθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών
23

. 

Τέλος, όσον αφορά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, αυτή επιτυγχάνεται με τις 

κατάλληλες οικονομικές πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα της 

συνολικής ζήτησης, αν και εφόσον επιτυγχάνεται τόσο η κατανομή των πόρων με 

τρόπο που εξυπηρετεί την κοινή γνώμη όσο και η ορθή διανομή του εισοδήματος
24

. 

Από τα παραπάνω απορρέει για τον Musgrave ότι «η δημοσιονομική πολιτική είναι 

αποτέλεσμα τριών διαφορετικών σχεδίων, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει 

διαφορετικούς στόχους και αρχές δράσης», που όμως μπορούν να παγιωθούν σε ένα 

ενιαίο προϋπολογισμό με ενιαία μέτρα φορολόγησης και δαπανών.  

Ο Oates έρχεται να συμπληρώσει τα κενά στη θεωρία του Musgrave με ένα 

μοντέλο όπου η κεντρική κυβέρνηση θα επωμίζεται την ευθύνη της 

μακροοικονομικής σταθερότητας και της διανομής του εισοδήματος, ενώ παράλληλα 

θα είναι υπεύθυνη για την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν το 

σύνολο του πληθυσμού, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις και αρχές θα είναι υπεύθυνες για 

την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο
25

. Πιο συγκεκριμένα, 

προβλέπεται ότι η κατανομή των πόρων θα υπόκειται σε γεωγραφικά κριτήρια με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους
26

. Με άλλα λόγια, κρίνεται απαραίτητη και πιο 

αποτελεσματική η παροχή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών από τις τοπικές 

κυβερνήσεις και αρχές λόγω της δυνατότητας των τοπικών αρχών να ανταποκριθούν 

επαρκέστερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πληθυσμού λόγω της εγγύτητας 

και της καλύτερης ενημέρωσής τους. Ο Oates, με το λεγόμενο «θεώρημα της 

αποκέντρωσης», προέβλεπε πως «αν δεν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας που 

συνδέονται με παροχές σε κεντρικό επίπεδο, τότε ένα αποκεντρωμένο σχέδιο 

παροχής δημόσιων αγαθών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις της κάθε 

αυτοδιοικούμενης περιοχής, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε σύγκριση με ένα 

κεντρικό μοντέλο που θα προβλέπει ενιαία και ομοιόμορφη κατανομή των πόρων στις 

τοπικές διοικήσεις»
27

. Μάλιστα αναφέρεται και στο μέγεθος του κέρδους από τη 

διάχυση, το οποίο προσδιορίζεται από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων 

είναι ο βαθμός διαφοροποίησης της ζήτησης στην κάθε αυτοδιοικούμενη περιοχή 

                                                           
23

 Βλ. στο ίδιο. 
24

 Βλ. στο ίδιο. 
25

 Βλ. Theories of Fiscal Federalism and the European Experience. 
26

 Βλ. στο ίδιο. 
27

 Βλ. On the Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions.  
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αλλά και η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή
28

.  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί η διάκριση των δημόσιων αγαθών στην 

οποία προβαίνει, υποστηρίζοντας πως είναι αποκλειστική ευθύνη της κεντρικής 

κυβέρνησης να παρέχει τα δημόσια αγαθά τα οποία αφορούν το σύνολο των πολιτών 

και ως τέτοια ορίζει την εθνική άμυνα
29

. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου η κεντρική 

κυβέρνηση θα αναλάμβανε εξ ολοκλήρου την κατανομή των πόρων, θα αναδύονταν 

κατά τον Oates ορισμένες δυσκολίες, καθώς η κεντρική κυβέρνηση μειονεκτεί σε 

σχέση με μια επιμέρους τοπική κυβέρνηση στο επίπεδο της πληροφόρησης για το 

κόστος των παροχών και τις προτιμήσεις των πολιτών, ενώ παράλληλα υπόκειται σε 

πολιτικά ή και συνταγματικά εμπόδια τα οποία στερούν τη δυνατότητα παροχής 

διαφοροποιημένων δημόσιων αγαθών καθώς υποχρεούται σε ίση μεταχείριση των 

επιμέρους αυτοδιοικήσεων
30

. 

Αναφορικά με τις έτερες λειτουργίες, αυτές σύμφωνα με τον Oates 

εναπόκεινται στην κεντρική κυβέρνηση. Ελλείψει νομισματικών και 

συναλλαγματικών αρμοδιοτήτων και προνομίων και με οικονομίες που δε δύνανται 

να ακολουθήσουν επεκτατική πολιτική, οι περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν στη 

διάθεσή τους περιορισμένα μέσα για την άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής με 

στόχο τη σταθερότητα
31

. Η τελευταία επιτυγχάνεται μέσω ενός πλέγματος 

νομισματικών, οικονομικών και πολιτικών εργαλείων και περιλαμβάνει τη 

δημιουργία ενός εθνικού προϋπολογισμού, τη διατήρηση των τιμών των προϊόντων 

σε σταθερά επίπεδα, την ευθυγράμμιση του νομίσματος στα επίπεδα της αγοράς, ένα 

σύστημα διαφάνειας δημόσιων δαπανών, με νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τις 

διαδικασίες του προϋπολογισμού, το εσωτερικό και διεθνές εμπόριο καθώς και τη 

λειτουργία οργάνων όπως η κεντρική τράπεζα, και όργανα οικονομικής 

διακυβέρνησης
32

. Στη βάση των παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η δυσκολία επιδίωξης 

της πολιτικής σταθερότητας από περιφερειακές κυβερνήσεις, κυρίως εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας και της ποικιλίας των απαιτούμενων δομών. Εντούτοις, είναι 

φυσικό, προσθέτει ο Oates, πως δημοσιονομική πολιτική ασκείται και από τις 

περιφερειακές κυβερνήσεις καθώς κάθε περιφερειακή κυβέρνηση κατέχει 

                                                           
28

 Oates, W.E., (2002). Fiscal Federalism and European Union: Some Reflections. 
29

 Βλ. στο ίδιο. 
30

 Oates, W.E., (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. Vol. 37. 
31

 Βλ. στο ίδιο. 
32

 United States Institute of Peace (15 Μαρτίου, 2014). Macroeconomic Stabilization. Retrieved from 

http://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/9-sustainable-

economy/macroecono 
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αρμοδιότητες που σχετίζονται τόσο με τη φορολογία όσο και με τις δαπάνες
33

. 

Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής χρήματος εκ μέρους των 

περιφερειών, δεν μπορούν να καθίστανται υπεύθυνες και για τη μακροοικονομική 

σταθερότητα
34

.  

Ομοίως με τη μακροοικονομική πολιτική, και η διανομή του εισοδήματος και 

του πλούτου καθίσταται αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης κατά τον Oates, ο 

οποίος μάλιστα διακρίνει διαβαθμίσεις όσον αφορά τη δυνατότητα διανομής του 

εισοδήματος
35

. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως η πολιτική της αναδιανομής του 

πλούτου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το βαθμό κινητικότητας τόσο του 

ανθρώπινου όσο και του οικονομικού κεφαλαίου
36

. Μάλιστα σύμφωνα με τον 

Majocchi, το μέγεθος της εδαφικής περιοχής είναι αντιστρόφως ανάλογο του βαθμού 

κινητικότητας του κεφαλαίου
37

. Με άλλα λόγια, όσο μικρότερη είναι η ζώνη 

δικαιοδοσίας, τόσο διευκολύνονται τα άτομα και το κεφάλαιο να μετεγκατασταθούν. 

Συνεπώς, μια επιθετική πολιτική αναδιανομής του πλούτου εφαρμοζόμενη από την 

εκάστοτε τοπική κυβέρνηση μέσω της επιβολής υψηλής φορολόγησης στα ανώτερα 

εισοδήματα και της πρόβλεψης φοροελαφρύνσεων σε χαμηλόμισθους υποκρύπτει 

κινδύνους για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ίδιας της πολιτικής, 

εφόσον θα υπάρχει γεωγραφική συγκέντρωση χαμηλόμισθων και μετεγκατάσταση 

των οικονομικά εύρωστων νοικοκυριών
38

. Καθώς διευρύνονται τα όρια της ζώνης 

δικαιοδοσίας, αναδύονται περισσότερα εμπόδια για την κινητικότητα του κεφαλαίου, 

άρα διευρύνεται και η επιτυχία προγραμμάτων αναδιανομής πλούτου και αυτό γιατί 

μεγαλύτερη κινητικότητα σημαίνει κατά γενική ομολογία περιορισμό στην επιλογή 

των φορολογικών προγραμμάτων
39

. Ως εκ τούτου, ο Oates συμπεραίνει πως ο 

επιθυμητός βαθμός ανελαστικότητας του κεφαλαίου πραγματώνεται μόνο στο εθνικό 

επίπεδο, όπου εναπόκειται και η ευθύνη για την άσκηση πολιτικής αναδιανομής του 

πλούτου
40

. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Oates προέβλεψε το διαχωρισμό των 

λειτουργιών μιας πολυεπίπεδης κυβέρνησης, αναθέτοντας τη σταθεροποίηση της 

                                                           
33

 Βλ. The Theory of Public Finance in a Federal System. 
34

 Βλ. στο ίδιο. 
35

 Βλ. στο ίδιο. 
36
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οικονομίας και τη διανομή του εισοδήματος στην κεντρική κυβέρνηση, ενώ όσον 

αφορά την κατανομή των πόρων έκρινε αποτελεσματικότερη την ανάληψη της 

λειτουργίας αυτής από τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Η τελευταία υποστηρίζεται και 

από το γνωστό μοντέλο Tiebout, το οποίο προϋποθέτει την ελεύθερη, ανεμπόδιστη 

κινητικότητα των νοικοκυριών τα οποία επιλέγουν την εκάστοτε περιφέρεια στη 

βάση της παροχής δημόσιων αγαθών, το φορολογικό σύστημα καθώς και το 

κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο
41

. Αυτό οδηγεί κατά κανόνα στην 

ομογενοποίηση της ζήτησης εντός μιας διοικητικής περιφέρειας και ως εκ τούτου στη 

μεγιστοποίηση των κερδών από την αποκέντρωση
42

. Κατά συνέπεια, ο Majocchi 

υποστηρίζει πως τα παραπάνω «ενδυναμώνουν την εγκυρότητα του μοντέλου του 

Oates»
43

. 

 

Προσέγγιση Πολιτικής Οικονομίας 

 

Για χρόνια το πρωταρχικό μοντέλο δημοσιονομικού φεντεραλισμού, μια 

συνεισφορά του Musgrave, του Oates και του Tiebout, αποτέλεσε σημείο αφετηρίας 

και αναφοράς στη βιβλιογραφία για τη δημοσιονομική αποκέντρωση, ενώ φώτισε 

διαφορές πτυχές του ζητήματος, κατά κύριο λόγο για την ανάθεση των εξουσιών στα 

διάφορα επίπεδα κυβέρνησης. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που εξέφρασαν τον 

προβληματισμό τους για το κανονιστικής μορφής μοντέλο που είχε δημιουργηθεί. 

Από τα σημαντικότερα σημεία κριτικής που έχει δεχτεί το πρώτο θεωρητικό μοντέλο 

είναι ότι, κατά τους επικριτές του, προϋποθέτει «σε κάθε επίπεδο κυβέρνησης την 

αγαθή και καλοπροαίρετη φύση του κοινωνικού σχεδιαστή», μοναδικός στόχος του 

οποίου καθίσταται η μεγιστοποίηση των κερδών και η επίτευξη της ευημερίας των 

κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής δικαιοδοσίας του. Επιπλέον, το μοντέλο 

προϋποθέτει ad hoc την ανάγκη για ομοιόμορφο πολιτικό σχεδιασμό και την 

υλοποίησή του, με απώτερο σκοπό να αποδείξει την αποτελεσματικότητα της 

αποκέντρωσης των λειτουργιών της κυβέρνησης
44

.  

Ο Lockwood επισημαίνει πως η μελέτη του δημοσιονομικού φεντεραλισμού 

μπορεί να γίνει μόνο στη βάση υιοθέτησης μιας ευρύτερης προσέγγισης πολιτικής 

                                                           
41

 Βλ. Theories of Fiscal Federalism and the European Experience. 
42

 Βλ. στο ίδιο. 
43
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44
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οικονομίας
45

. Μάλιστα την ορίζει ως «τη συστηματική προσπάθεια καταγραφής και 

δημιουργίας ενός μοντέλου προτύπου και μοντελοποίησης της συμπεριφοράς της 

κυβέρνησης, είτε πρόκειται για εθνικό είτε για τοπικό επίπεδο». Η προσέγγιση της 

πολιτικής οικονομίας, σε αντίθεση με την κλασική προσέγγιση του φεντεραλισμού, 

εξετάζει το ρόλο θεσμών, οργάνων και διαδικασιών, όπως λόγου χάρη των 

νομοθετικών σωμάτων και τη λειτουργία των εκλογών, εφόσον αυτοί είναι που 

προκρίνουν και καθορίζουν στην πράξη τις δημοσιονομικές πολιτικές. Με άλλα 

λόγια, δεν προϋποθέτει ad hoc την ύπαρξη μιας φιλάνθρωπης κυβέρνησης, μοναδική 

μέριμνα της οποίας αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και η 

ευμάρειά τους, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία θεσμών σε νομικό, πολιτικό και 

διοικητικό επίπεδο για την ύπαρξη χρηστής διακυβέρνησης
46

. Όπως τα μοντέλα του 

Musgrave και του Oates, η προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας, συνεχίζει ο 

Lockwood, επικεντρώνεται στην ερμηνεία των βασικών πλεονεκτημάτων της 

δημοσιονομικής αποκέντρωσης και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν αυτά να 

αναπτυχθούν
47

. Στη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μια 

αποκεντρωμένη μορφή οικονομικής οργάνωσης εντοπίζονται αφενός η δυνατότητα 

αποτελεσματικότερης κατανομής πόρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

κυβερνήσεις θα μπορέσουν να αντιστοιχήσουν τις ανάγκες των πολιτών με τα 

προσφερόμενα αγαθά, και αφετέρου η αυξημένη ευθύνη λογοδοσίας του εκάστοτε 

κυβερνητικού επιπέδου που έχει συνδεθεί με την αποκέντρωση
48

.  

Για την εμβριθέστερη κατανόηση των διαφορών μεταξύ της κλασικής 

προσέγγισης του φεντεραλισμού και της προσέγγισης της πολιτικής οικονομίας, ο 

Lockwood παραθέτει ένα παράδειγμα με δύο κυβερνητικά επίπεδα, ένα κεντρικό και 

ένα τοπικό: στόχος και των δύο είναι η μεγιστοποίηση των ωφελειών και η παροχή 

δημόσιων αγαθών που παράγουν εν δυνάμει εξωγενείς θετικές ή αρνητικές 

επιδράσεις για τις άλλες περιφέρειες
49

. Κατά τη θεωρία, οι τοπικές κυβερνήσεις δεν 

μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς τα αποτελέσματα της διάχυσης, είτε λόγω 

απουσίας οργάνωσης και κατάλληλων οργάνων, μέσων και θεσμών, είτε λόγω 

απουσίας απαραίτητης πληροφόρησης, εσωτερίκευσης και αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων. Αντίθετα, μια κεντρική εξουσία, που μάλιστα είναι αγαθή και 

                                                           
45

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 33. 
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 Βλ. στο ίδιο, σελ. 1. 
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φιλάνθρωπη κατά την κλασική προσέγγιση, δύναται να εσωτερικεύσει και 

αξιοποιήσει τα όποια αποτελέσματα της διάχυσης
50

. Κατά τον Lockwood, λοιπόν, το 

κλασικό μοντέλο μπορεί να ανιχνεύσει την αποτυχία συντονισμού που παρατηρείται 

κατά την αποκέντρωση, αλλά προκειμένου να ανιχνεύσει τα οφέλη της αντιστοίχησης 

των προτιμήσεων των πολιτών, προβλέπει ένα ομοιόμορφο ελάχιστο επίπεδο 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες της ομοσπονδίας. 

Περαιτέρω, εφόσον προβλέπει την ύπαρξη εξ ορισμού καλοπροαίρετων φορέων 

χάραξης πολιτικής, αποτυγχάνει επειδή καταγράφεται έλλειμμα λογοδοσίας. 

Σύμφωνα πάντα με τον Lockwood, η νέα αυτή προσέγγιση εξηγεί γιατί μια ενιαία 

κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά με μια 

τοπική κυβέρνηση στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών της εκάστοτε 

περιφέρειας ή ακόμα και να προβλέψει το βαθμό της λογοδοσίας των πολιτικών 

αρχών
51

. 

 

 

Δεύτερη Γενιά Δημοσιονομικού Φεντεραλισμού  

 

Η ανάγκη μετεξέλιξης της πρώτης προσέγγισης δημοσιονομικού 

φεντεραλισμού προέκυψε λόγω των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων σε 

διάφορες χώρες της λεγόμενης Δύσης αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες και εν 

μέρει πυροδοτήθηκε και από την ανάγκη εξέλιξης και αναδιάρθρωσης του δημόσιου 

τομέα. Όπως αναφέρει ο Oates, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών υπήρξαν 

δυνάμεις που είτε προωθούσαν μια ισχυρότερη κεντρική κυβέρνηση είτε ωθούσαν 

στην εκ διαμέτρου αντίθετη πλευρά της δημοσιονομικής αποκέντρωσης, 

συμπαρασύροντας έτσι και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα
52

. Στον ευρωπαϊκό 

χώρο μάλιστα οι δυνάμεις αυτές παραδόξως λειτούργησαν ταυτόχρονα. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, λόγου χάρη, οι διαφαινόμενες τάσεις αποκέντρωσης οδήγησαν στην 

εγκαθίδρυση συμβουλίων στη Σκωτία και στην Ουαλία (devolution), ενώ στην 

Ισπανία οι ισχυρές δυνάμεις απόσχισης από την κεντρική εξουσία συντέλεσαν στη 

δημιουργία τοπικών κυβερνήσεων σε δεδομένες περιφέρειες
53

. Στον αντίποδα, οι 

κυβερνήσεις τόσο των παραπάνω όσο και άλλων χωρών παραχώρησαν εξουσίες και 
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αρμοδιότητές τους αυτή τη φορά σε μια πιο κεντρική εξουσία, αυτήν της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επιπλέον, στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης που δημιουργήθηκε, 

κλήθηκαν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης να παραχωρήσουν σε 

ένα επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης εξουσίες που μέχρι πρότινος αποτελούσαν βασικό 

πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς όμως ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας της
54

. 

 Όλες αυτές οι τάσεις λοιπόν αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη όχι μόνο για 

τον εμπλουτισμό της θεωρίας του δημοσιονομικού φεντεραλισμού, αλλά και για την 

επίτευξη μιας εμβριθέστερης κατανόησης της δομής και της λειτουργίας ενός 

πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης
55

. Το θεωρητικό αυτό ρεύμα ονομάστηκε 

δεύτερη γενιά δημοσιονομικού φεντεραλισμού και είχε ως αντικείμενο μελέτης κατά 

κύριο λόγο την επίδοση του δημόσιου τομέα στη βάση τόσο οικονομικών όσο και 

πολιτικών κινήτρων των εχόντων την εξουσία, τα οποία συχνά δεν ταυτίζονται με τις 

προτιμήσεις των πολιτών
56

. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη θεωρητική γενιά, αντίθετα 

με την πρώτη, δεν αντιλαμβάνεται τους λήπτες των αποφάσεων ως δρώντες με 

μοναδικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της κοινωνίας, αλλά ως πολιτικούς 

αξιωματούχους που καθορίζουν τις ενέργειές τους στον πολιτικό και οικονομικό 

στίβο βάσει των δικών τους επιδιώξεων και ιδιοτελών πολιτικών κινήτρων
57

.  

Παρατηρείται ουσιαστικά μια μετάβαση από την κοινωνική μηχανική στη 

θεωρία της δημόσιας επιλογής. Η κοινωνική μηχανική αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο 

τον εικοστό αιώνα και συνδέεται με την ανάδυση ισχυρών κεντρικών εξουσιών των 

κρατών εθνών. Αυτή έγκειται στην οργάνωση και διαχείριση των περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών δυνάμεων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται βέλτιστα 

αποτελέσματα στον κοινωνικό τομέα
58

. Θεωρητικά κάτι τέτοιο θα ήταν ιδανικό. 

Λήπτες αποφάσεων ταγμένοι στην κοινωνική μηχανική με γνώσεις τεχνικές και όχι 

μόνο, που θα μπορούν να διαχωρίσουν τι είναι χρηστό και τι όχι στην κοινωνική 

σφαίρα και που τελικά θα οδηγηθούν στις σωστές επιλογές για την κοινωνία και τους 

πολίτες
59

. Αυτήν τη διακήρυξη χρησιμοποιούσαν και οι «κοινωνικοί μηχανικοί» για 

τους εαυτούς τους και εν μέρει κατόρθωσαν αυτό που επιδίωκαν. Διότι η πάγια 

τακτική τους ήταν να ενθαρρύνουν τη συλλογική δράση προς ένα σκοπό και αρχικά 
                                                           
54
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 Βλ. στο ίδιο.  
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τουλάχιστον το εγχείρημά τους στηριζόταν στη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων. 

Όμως, οι πολιτικές ελίτ δε δίστασαν ακόμα και να «κατασκευάσουν» την 

απαιτούμενη λαϊκή συγκατάθεση, ασκώντας έλεγχο στις συνθήκες που την 

επηρέαζαν
60

.  

Δεν ήταν όμως μόνο αυτή η πρακτική τους που συχνά προσθέτει αρνητικό 

πρόσημο στην κοινωνική μηχανική. Ο εικοστός αιώνας ανέδειξε «μηχανολόγους» 

που στον βωμό του υποτιθέμενου καλού και κακού για την κοινωνία, έφεραν στην 

επιφάνεια θεωρίες για δομικές προκαταλήψεις, όπως ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Βέβαια, 

δεν εξαντλείται όλη η «κοινωνική μηχανική» σε δικτάτορες όπως οι 

προαναφερθέντες. Η σύγχρονη «κοινωνική μηχανική» βασίζεται σε γραφειοκράτες με  

γνώσεις υψηλής τεχνολογίας και ψυχολογίας, οι οποίοι όμως, σύμφωνα με τη θεωρία 

της δημόσιας επιλογής (public choice theory), δεν μπορούν να προασπίσουν το 

δημόσιο συμφέρον. Διότι, αφενός η θεωρία αμφισβητεί την ηθική τους και την 

υποτιθέμενη έμφυτη γνώση τους για το καλό και το κακό, αφετέρου η θεωρία της 

δημόσιας επιλογής αντιλαμβάνεται το εκάστοτε άτομο που συμμετέχει στην πολιτική 

διαδικασία ως ιδιοτελές ον, που καταρχάς προσπαθεί να προασπίσει τα προσωπικά 

του συμφέροντα. Πράγματι, η θεωρία αυτή, σύμφωνα με τον Buchanan, αποτέλεσε 

θεμέλιο λίθο για την κατανόηση των χαμηλών επιδόσεων των γραφειοκρατικών 

δομών, της τάσης των γραφειοκρατών να επαυξάνουν την επιρροή τους, των 

φαινομένων προσοδοθηρίας και των υπόλοιπων κακώς κειμένων των κυβερνήσεων
61

. 

Μέχρι τότε, κατά βάση οι περισσότεροι αναλυτές έβλεπαν την κυβέρνηση ως έναν 

αγαθό μηχανισμό, που θα παράγει τα προσδοκώμενα για τους πολίτες αποτελέσματα, 

αν και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι
62

. Συνεπώς, η προστιθέμενη αξία της 

θεωρίας της δημόσιας επιλογής συνίσταται στην εμβριθέστερη κατανόηση της 

αναποτελεσματικότητας της γραφειοκρατίας λόγω εγγενών αδυναμιών των 

γραφειοκρατικών συστημάτων και της αδυναμίας τους να περιοριστεί το μέγεθός 

τους
63

. Μάλιστα, το τελευταίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους αναλυτές που 

συσχετίζουν το δημόσιο τομέα, ο οποίος ακατάπαυστα επιδιώκει να επαυξήσει την 

ισχύ του με το αδηφάγο μυθολογικό τέρας Λεβιάθαν.  

Εξίσου σημαντικό ζήτημα για τα μοντέλα δεύτερης γενιάς δημοσιονομικού 
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φεντεραλισμού είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργία του συστήματος των 

επιχορηγήσεων. Αν οι θεωρίες της πρώτης γενιάς μελετούν τις οριζόντιες και κάθετες 

δημοσιονομικές ανισορροπίες καθώς και τη διάχυση των ωφελειών, αυτές της 

δεύτερης γενιάς έχουν ως αντικείμενο μελέτης το ρόλο των περιφερειακών 

κυβερνήσεων εντός του συστήματος των επιχορηγήσεων. Ειδικότερα, αναγνωρίζεται 

η σημασία εξεύρεσης ίδιων πηγών εσόδων που θα προάγουν τη λογοδοσία και τη 

διαφάνεια των κυβερνήσεων. Κατά τον Weingast, οι επιχορηγήσεις λειτουργούν 

ανασταλτικά στην παραγωγή κινήτρων για την ανάπτυξη των χρηματοδοτούμενων 

περιοχών, ενώ έχουν συνδεθεί ουκ ολίγες φορές με φαινόμενα διαφθοράς αλλά και 

προσοδοθηρίας
64

. Γι’ αυτό διατείνεται πως ο σχεδιασμός του συστήματος των 

επιχορηγήσεων θα έπρεπε να περιλαμβάνει την «ανταμοιβή των περιφερειακών 

κυβερνήσεων που καλλιεργούν την οικονομική άνθηση της περιφέρειάς τους»
65

. 

Μάλιστα, προσθέτει πως ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να εξυπηρετεί την 

επίτευξη ενός συνόλου στόχων, δηλαδή την οριζόντια εξίσωση, την αποφυγή 

ανταγωνισμών στη βάση του φορολογικού συστήματος των περιφερειών αλλά και τη 

δημιουργία δημοσιονομικών κινήτρων
66

.  Οι επιχορηγήσεις αφενός θα λειτουργήσουν 

ως καταλύτες για τη φορολογική ελάφρυνση των οικονομιών και αφετέρου θα 

περιορίσουν τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στις περιφέρειες εξαιτίας 

του φορολογικού συστήματος. Όσον αφορά την εξίσωση των περιφερειών, έχει 

διατυπωθεί ο προβληματισμός πως συχνά οι επιχορηγήσεις μπορούν να 

λειτουργήσουν εις βάρος των κινήτρων των περιφερειακών κυβερνήσεων για 

οικονομική ανάπτυξη, όμως σύμφωνα με τον Weingast η εξισορρόπηση μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια των περιφερειακών κυβερνήσεων 

για οικονομική ευημερία
67

. Αυτό θα διευκολυνθεί σαφέστατα αν το σύστημα των 

επιχορηγήσεων προβλέπει την ανταμοιβή αυτών των κυβερνήσεων. 

 

1.2 Εργαλεία Δημοσιονομικού Φεντεραλισμού 

 

Κανονιστικό Πλαίσιο Προϋπολογισμού  

 

 Ο δημοσιονομικός φεντεραλισμός ή δημοσιονομική αποκέντρωση μπορεί να 
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αποτελεί βέλτιστο εκφραστή ανομοιογενών συμφερόντων και ένα σύστημα 

διαπνεόμενο από δημοκρατικά ιδεώδη, αυτό όμως δεν το απαλλάσσει από πιθανούς 

κινδύνους. Ο Oates σημειώνει πως ο δημοσιονομικός φεντεραλισμός μπορεί να 

αποτελέσει «το όχημα μέσω του οποίου οι περιφερειακές ή τοπικές κυβερνήσεις 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τα δημοσιονομικά κοινά μεταφέροντας με 

αποτελεσματικό τρόπο το βάρος των προγραμμάτων δράσης τους στο σύνολο του 

έθνους»
68

. Για την περαιτέρω ανάλυση του ζητήματος είναι πρωταρχικός ο 

διαχωρισμός μεταξύ ηπιότερων και πιο αυστηρών περιορισμών του προϋπολογισμού. 

Ο όρος «soft budget constraint» ανήκει, σύμφωνα με τον Oates, στον Kornai, ο 

οποίος χρησιμοποίησε τον όρο στη δεκαετία του 1980 για να περιγράψει κρατικές 

επιχειρήσεις και την απαίτησή τους να διασωθούν από τα χρέη τους από τις εκάστοτε 

σοσιαλιστικές κυβερνήσεις
69

. Από τότε η έννοια του όρου διευρύνθηκε ώστε να 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική οντότητα αποζητά τη διάσωσή της από 

οποιονδήποτε μπορεί να παράσχει τέτοιου είδους αρωγή.  

Στην προκειμένη περίπτωση ο όρος αναφέρεται στις περιφερειακές 

κυβερνήσεις και στις αξιώσεις τους περί διάσωσής τους από την κεντρική εξουσία. 

Μπορεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δηλώνει ρητά την πρόθεση να μη συνδράμει 

σε ενδεχόμενη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά το ζητούμενο είναι η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία της δήλωσης. Με τη βοήθεια του παιγνίου «το δίλημμα του 

φυλακισμένου» μπορούμε να ερμηνεύσουμε την κατάσταση. Αναφέρθηκε ανωτέρω 

πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει στη διάσωση 

οποιασδήποτε περιφερειακής ή τοπικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η αξιοπιστία της 

δήλωσης ελέγχεται από τις τελευταίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν ανάλογη 

οικονομική πολιτική είτε περιστέλλοντας τις δαπάνες είτε επαυξάνοντάς τες σε 

περίπτωση που κρίνουν πως η κεντρική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να εμμείνει στην 

αρχική της δέσμευση
70

. Σε αυτό το σημείο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αν και 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα παραβεί τις αρχικές δεσμεύσεις της. Είναι σαφές 

συνεπώς πως με ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου οι κανόνες είναι ρευστοί και όχι διαυγώς 

αρθρωμένοι, αναδύονται επικίνδυνες πολιτικές συμπεριφορές και αναπτύσσονται 

στρεβλά κίνητρα
71

. Η ανεύθυνη δημοσιονομική συμπεριφορά είναι εγκιβωτισμένη 

μέσα στο σύστημα, ενδογενές και νοσηρό κομμάτι του ίδιου του συστήματος. Αν 
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λοιπόν το πρόβλημα έγκειται στην ίδια τη φύση του συστήματος, τότε η λύση είναι η 

μεταρρύθμιση και ο ανασχεδιασμός των πολιτικών και δημοσιονομικών θεσμών και 

εργαλείων που δημιουργούν τέτοια στρεβλά κίνητρα
72

. 

Προκειμένου να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικό να 

αναγνωριστούν τα αίτια που εμποδίζουν τις κεντρικές κυβερνήσεις να εμμείνουν 

πιστές στις δεσμεύσεις τους. Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναγνωρίζει πως οικονομικά 

και πολιτικά κίνητρα κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις των κεντρικών κυβερνήσεων 

να αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους. Αφενός, τίθεται το ζήτημα της κατάρρευσης μιας 

περιφέρειας, που ανάλογα με το μέγεθός της και στα πλαίσια ενός ενιαίου και 

συνδεδεμένου δημοσιονομικού συστήματος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και 

στις υπόλοιπες περιφέρειες. Αφετέρου, η πολιτική απόφαση μιας κυβέρνησης να μη 

διασώσει μια περιφέρεια, ειδικότερα όταν γίνεται λόγος για μια μεγάλη περιφέρεια, 

μπορεί να κοστίσει την επανεκλογή ή ακόμα και την ακεραιότητα της κυβέρνησης
73

. 

Γι’ αυτό πολλές φορές η αθέτηση των δεσμεύσεων μπορεί να συνεπάγεται μικρότερο 

κόστος από την τήρησή τους. Όσον αφορά τη διάσωση έτερων κυβερνήσεων, αυτή 

μπορεί να διενεργηθεί ποικιλοτρόπως, αλλά κατά βάση το σύστημα των 

επιχορηγήσεων είναι το πιο δημοφιλές και συναντάται σχεδόν σε όλα τα 

δημοσιονομικά φεντεραλιστικά κράτη. Μέσω των επιχορηγήσεων, δηλαδή μέσω της 

μεταφοράς κεφαλαίων από το κέντρο στις περιφέρειες, δύναται η κεντρική 

κυβέρνηση, προφασιζόμενη συνήθως και τον πολυεπίπεδο ρόλο των επιχορηγήσεων, 

να παρέχει οικονομική βοήθεια στις περιφέρειες που βρίσκονται σε οικονομική 

δυσχέρεια. Ωστόσο αυτό, όπως θα δούμε και παρακάτω, υπονομεύει τη χρηστή και 

υπεύθυνη δημοσιονομική συμπεριφορά των περιφερειών, γεγονός που μας οδηγεί 

στην αναζήτηση αυτού του πλαισίου λειτουργίας των δημοσιονομικών εργαλείων που 

θα ενθαρρύνουν χρηστές δημοσιονομικές αποφάσεις και κίνητρα για περαιτέρω 

ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις. 

Η στροφή προς μια κεντρική διαχείριση, υπογραμμίζει ο Oates
74

, θα ήταν μια 

πιθανή λύση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η δύναμη και ο ρόλος των 

περιφερειακών κυβερνήσεων θα μειώνονταν σημαντικά, άρα δεν θα εγειρόταν το 

ζήτημα διαχείρισης μεγάλων κεφαλαίων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Αυτό 

παράλληλα όμως θα σηματοδοτούσε την απόλυτη κυριαρχία και την ανεξέλεγκτη 
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εξουσία της κρατικής κυβέρνησης, ο περιορισμός της οποίας αποτέλεσε εξαρχής 

ζητούμενο για τη δημοσιονομική αποκέντρωση
75

. Κατά συνέπεια, η απάντηση θα 

έπρεπε να εξευρεθεί αλλού και συγκεκριμένα σε μηχανισμούς που θα επέτρεπαν την 

θέσπιση και υιοθέτηση πιο «σκληρών» περιορισμών. Αυτό θα καταστεί δυνατό,  κατά 

τον Oates, εφόσον λάβουμε υπόψη χαρακτηριστικά ανεπτυγμένων οικονομιών 

αγοράς: αφενός την ύπαρξη αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών αγορών που θα 

εποπτεύουν και θα αξιολογούν την πορεία της τοπικής οικονομίας και θα μπορούν, 

εφόσον κριθεί αναγκαίο, να περιορίσουν ή ακόμα και να αναστείλουν τη δυνατότητα 

πίστωσης των συγκεκριμένων οικονομιών
76

, αφετέρου μια κτηματομεσιτική αγορά 

που θα εμπεριέχει την έννοια της κινητικότητας των οικονομικών μονάδων 

ενδεχομένως να συμβάλει στην ορθή λήψη οικονομικών αποφάσεων και σε ορθή 

διαχείριση των κεφαλαίων. Ο διαπεριφερειακός ανταγωνισμός, μάλιστα, που θα 

προκύψει ως συνέπεια της κινητικότητας δύναται να εμφυσήσει χρηστές οικονομικές 

και πολιτικές αξίες στην πολιτική ελίτ της περιφέρειας. 

Ανεξάρτητα με τα παραπάνω, προσθέτει ο Oates, υπάρχει ανάγκη για ένα 

αξιόπιστο και συνάμα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που θα συλλέγει τους 

απαραίτητους πόρους, οι οποίοι μετέπειτα θα χρηματοδοτούν έργα της περιφέρειας
77

. 

Άλλωστε, είναι τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη που προκύπτουν από τα αμιγώς 

χρηματοδοτούμενα έργα που θα δικαιολογήσουν μια αυξημένη φορολόγηση. 

Επιπρόσθετα, καθίσταται απαραίτητη η επανεξέταση του συστήματος επιχορηγήσεων 

ώστε να λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των βασικών του λειτουργιών, 

δηλαδή αυτές της κατανομής πόρων και της διανομής των εσόδων, χωρίς όμως να 

αποτελεί πηγή χρηματοδότησης των χρεοκοπημένων κυβερνήσεων
78

. Σύμφωνα με 

τον Oates λοιπόν, όλα τα παραπάνω καθίστανται επαρκή για τη δημιουργία κανόνων 

που θα δεσμεύουν τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά και εντός ενός υγιούς πλαισίου.  

Αν, ωστόσο, αποδειχτούν είτε ανεπαρκή είτε τέτοιοι μηχανισμοί εκλείψουν, 

ειδικότερα σε περιπτώσεις μεταβατικών οικονομιών, τότε οι περιορισμοί μπορεί να 

είναι νομοθετικού ή και συνταγματικού περιεχομένου, δηλαδή είτε διατάξεις του 

συντάγματος που θα απαγορεύουν την ύπαρξη ελλειμματικών προϋπολογισμών ή 

καλά δομημένοι νόμοι που θα αφορούν και θα ορίζουν τις διαδικασίες μιας 
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ενδεχόμενης χρεωκοπίας, ακόμα και περιορισμοί που θα επιτρέπουν βάσει ορισμένων 

προϋποθέσεων το δανεισμό για κεφαλαιουχικές δαπάνες
79

. Σε κάθε περίπτωση, 

ωστόσο, οι θεσμοί και το πλαίσιο λειτουργίας τους οφείλουν να αντανακλούν τις 

πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας 

ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα το ρόλο τους. Δεν υπάρχει 

συνεπώς καμία ενιαία καθολική δομή παρά μόνο «κάποιες χρήσιμες κατευθυντήριες 

γραμμές»
80

. 

 

Το Σύστημα των Επιχορηγήσεων 

 

Κεντρικό ρόλο στο θεωρητικό κομμάτι της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα 

εργαλεία και τους θεσμούς μιας ομοσπονδίας κατέχει η έννοια των επιχορηγήσεων. Ο 

Cottarelli ορίζει την επιχορήγηση ως «μια ανανταπόδοτη πληρωμή από τον κεντρικό 

σε τοπικούς προϋπολογισμούς»
81

, δηλαδή από την κεντρική ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση στις επιμέρους κρατικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις. Πώς γεννάται 

όμως η ανάγκη των επιχορηγήσεων; Ο ίδιος αναφέρει πως η ανάγκη για μεταφορά 

χρημάτων από την κεντρική κυβέρνηση στις επιμέρους προκύπτει εξαιτίας του 

διαφορετικού βαθμού δύναμης συγκέντρωσης των δαπανών και των εσόδων που 

οδηγεί στην ανάδυση κάθετων ανισορροπιών
82

. Πιο συγκεκριμένα, η ανάθεση 

είσπραξης φόρων και η κατανομή των δαπανών μεταξύ του κέντρου και των 

περιφερειακών κυβερνήσεων πολλές φορές δεν είναι συντονισμένη, με αποτέλεσμα 

τα έσοδα των τοπικών κυβερνήσεων να μην αντιστοιχούν με τις ανάγκες τους
83

. 

Απόρροια των μη συντονισμένων πολιτικών είναι οι κάθετες δημοσιονομικές 

ανισορροπίες, δηλαδή έσοδα διαχειριζόμενα σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολύ 

μεγαλύτερα αναλογικά με τις ανάγκες που αυτό υποχρεούται να καλύψει
84

. Ο 

Weingast τονίζει πως «οι κάθετες δημοσιονομικές ανισορροπίες προκύπτουν όταν το 

κέντρο συγκεντρώνει φόρους με μεγαλύτερη ευκολία και με μικρότερο κόστος από 

τις επιμέρους εθνικές κυβερνήσεις»
85

. Η λειτουργία του ομοσπονδιακού συστήματος 

είναι τέτοια που επιβάλλει την ύπαρξη επιχορηγήσεων, συνεπώς το ζητούμενο είναι ο 
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σωστός σχεδιασμός του συστήματος
86

. Άλλωστε, οι επιχορηγήσεις αποτελούν το 

κυρίαρχο μέρος των δαπανών των επιμέρους κυβερνήσεων
87

.  

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, οι επιχορηγήσεις είναι η μεταφορά ποσών εκ του 

κεντρικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού στους προϋπολογισμούς των Πολιτειών. 

Οι επιχορηγήσεις διακρίνονται σε είδη ανάλογα με την ανάγκη που καλύπτουν. Έτσι, 

προκύπτουν οι «γενικές ή χωρίς όρους επιχορηγήσεις», οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη βούληση των πολιτικών αρχών, και οι «υπό όρους 

επιχορηγήσεις», που διατίθενται για συγκεκριμένο σκοπό
88

. Ειδικότερα, οι γενικές 

επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται με βάση μια φόρμουλα που λαμβάνει υπόψη την 

οικονομική δυνατότητα της εκάστοτε περιφέρειας με σκοπό τη δημοσιονομική 

σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών
89

. Έτσι η επιχορήγηση, όπως πολύ παραστατικά 

αναφέρει ο Oates, καθίσταται «το όχημα για τους σκοπούς της εξισορρόπησης μέσα 

από ένα μοτίβο, μια φόρμουλα μεταφοράς κεφαλαίων από τις πλουσιότερες στις 

φτωχότερες περιφέρειες»
90

. Από την άλλη, οι υπό προϋποθέσεις επιχορηγήσεις 

χορηγούνται με περιορισμούς για τη χρήση τους από τους παραλήπτες και 

αποσκοπούν στην εσωτερίκευση των πλεονεκτημάτων της διάχυσης που προκύπτουν 

από άλλες περιφέρειες
91

. Γι’ αυτόν το σκοπό οι τελευταίες χωρίζονται στις 

επιχορηγήσεις που μπορούν να αντιπροσωπεύσουν ένα καθορισμένο ποσοστό της 

δαπάνης και σε αυτές που δεν σχετίζονται με τη δαπάνη
92

. Επιπρόσθετα, η 

παρεχόμενη οικονομική βοήθεια μπορεί να διατηρηθεί για περιορισμένη περιοχή ή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει δαπάνες σε μεγαλύτερη περιοχή
93

. 

Όλα τα παραπάνω είδη επιχορηγήσεων στηρίζονται σε μία φόρμουλα, ένα 

πρόγραμμα, ενώ μπορεί να υπάρχουν και αυτές που χορηγούνται με βάση το 

ενδιαφέρον του χορηγού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή τη συγκεκριμένη δράση. 

Η επιλογή της κατάλληλης επιχορήγησης είναι συνάρτηση πολλών 

παραγόντων που αφορούν στην κατανομή των πόρων, στην οικονομική 

αποδοτικότητα, στη λογοδοσία, στην αυτονομία των τοπικών κυβερνήσεων καθώς 

και στη δικαιοσύνη. Οι παρεχόμενες επιχορηγήσεις κατά κανόνα μεταβάλλουν την 
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κατανομή των πόρων στις περιφέρειες μειώνοντας το προβλεπόμενο κόστος των 

υπηρεσιών
94

. Τελικά, οι περιφέρειες καταλήγουν να προσφέρουν υπηρεσίες που είτε 

υπολείπονται των αναγκών είτε δεν ανταποκρίνονται σε αυτές. Όσον αφορά το 

κόστος των υπηρεσιών, η χαμηλή φορολόγηση των υπηρεσιών οδηγεί σε μικρότερη 

αποδοτικότητα και ασφαλώς σε υψηλότερο κόστος. Καθώς όμως το σύνολο της 

δαπάνης καλύπτεται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, δε γίνονται προσπάθειες 

για τη μείωση του κόστους. Προκειμένου να ικανοποιείται η ανάγκη της λογοδοσίας 

των τοπικών κυβερνήσεων προς τους ψηφοφόρους τους, είναι απαραίτητο το σύνολο 

των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών καθώς και οι ίδιες 

οι παρεχόμενες υπηρεσίες να φορολογούνται εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας
95

. 

Ωστόσο, εφόσον τα κεφάλαια μεταφέρονται από τον κεντρικό προϋπολογισμό και δεν 

αποτελούν ίδιες πηγές χρηματοδότησης, ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των 

κυβερνήσεων από τους πολίτες των περιφερειών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος, με 

αποτέλεσμα να εκλείπει η λογοδοσία και να παρατηρούνται φαινόμενα διαφθοράς. 

Πέρα από τα παραπάνω, η επιλογή του κατάλληλου τύπου επιχορήγησης δεν 

θα πρέπει να περιστέλλει και να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία της 

περιφερειακής κυβέρνησης. Είναι ουτοπικό να μιλάμε για πλήρη αυτονομία των 

περιφερειακών κυβερνήσεων καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο αν 

αυτές δεν αποδέχονταν τις επιχορηγήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 

προϋποθεσιμότητα των επιχορηγήσεων περιορίζει εν τοις πράγμασιν την αυτονομία 

τους. Καθότι οι επιχορηγήσεις ενέχουν σαφή πολιτικά κίνητρα, δεν θα ήταν 

ριψοκίνδυνο να χρεώσουμε στην κεντρική κυβέρνηση τη διάθεση επαύξησης του 

ελέγχου και της κυριαρχίας της επί των περιφερειών μέσω της επιλογής 

συγκεκριμένων ειδών επιχορηγήσεων και μέσα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Τέλος, η έννοια της δικαιοσύνης θα πρέπει να διέπει οποιαδήποτε δράση. Οι φτωχές 

κυβερνήσεις δε διαθέτουν τα ίδια κεφάλαια με τις πλουσιότερες, ακόμα και αν 

χρηματοδοτούνται από τον κεντρικό προϋπολογισμό, άρα δεν μπορούν να 

χρηματοδοτούνται με τον ίδιο τύπο επιχορηγήσεων
96

. 

 Γενικότερα το σύστημα των επιχορηγήσεων θεωρείται από τις 

σημαντικότερες πολιτικές στον πυρήνα ενός ομοσπονδιακού οικονομικού 

συστήματος και αυτό γιατί ο ρόλος που επιτελούν είναι πολλαπλός. Όπως τονίζει ο 
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Oates, ορθά σχεδιασμένες επιχορηγήσεις μπορούν να επιτελέσουν σοβαρές 

οικονομικές λειτουργίες
97

. Τα βασικότερα σημεία στα οποία συμφωνεί το σύνολο της 

βιβλιογραφίας περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των οφελών στα πλαίσια της 

διάχυσης, τη δημοσιονομική εξισορρόπηση και ένα βελτιωμένο φορολογικό 

σύστημα
98

. Πιο αναλυτικά, οι επιχορηγήσεις στοχεύουν στη διόρθωση των κάθετων 

δημοσιονομικών ανισορροπιών που εμφανίζονται ως συνέπεια της διαφορετικής 

ικανότητας συγκέντρωσης εσόδων από το κέντρο και την περιφέρεια, 

εξασφαλίζοντας στην περιφέρεια τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη των 

αναγκών της
99

.  

Παράλληλα, οι επιχορηγήσεις αποτελούν το μέσο για την εφαρμογή της 

ομοσπονδιακής πολιτικής δια μέσου των ίδιων των τοπικών κυβερνήσεων
100

. Η 

επιλογή αυτής της διαδικασίας εγγυάται την παραγωγή των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων εφόσον οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να ακολουθήσουν 

συγκεκριμένους κανόνες, χωρίς ωστόσο να δεσμεύονται και για τα μέσα με τα οποία 

θα πραγματώσουν τους στόχους της πολιτικής. Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

το σύστημα των επιχορηγήσεων και στην αποζημίωση των περιφερειών για την 

παραγωγή ωφελειών για τους πολίτες άλλων περιφερειών. Σε αυτή την περίπτωση το 

σύστημα των επιχορηγήσεων διασφαλίζει επαρκή αποζημίωση για τις συγκεκριμένες 

περιφέρειες, βασισμένο στις αρχές της δικαιοσύνης και της κατανομής πόρων
101

. 

Τέλος, οι επιχορηγήσεις συνεισφέρουν στην μείωση των οριζόντιων δημοσιονομικών 

ανισορροπιών που προκύπτουν λόγω του διαφορετικού εισοδήματος των τοπικών 

οικονομιών, άρα και του διαφορετικού βαθμού ικανότητας παραγωγής και παροχής 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών
102

. Στην ουσία, οι επιχορηγήσεις σε αυτήν την 

περίπτωση αποτελούν επιπλέον πηγές εσόδων για τις περιφερειακές κυβερνήσεις με 

μικρότερη δημοσιονομική ικανότητα σε σχέση με άλλες πλουσιότερες
103

 και έναν 

τρόπο να περισταλούν οι υπερβολικά μεγάλες διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδημα 

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών αλλά και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 

πλουσιότερων και φτωχότερων πολιτειών, εγκαθιδρύοντας ένα πιο ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον
104

. 

 Αναμφίβολα, ο ρόλος των επιχορηγήσεων αποδεικνύεται εξαιρετικά 

σημαντικός εντός ενός δημοσιονομικά φεντεραλιστικού συστήματος, ωστόσο δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το σχεδιασμό και τη 

λειτουργία τους. Πολλοί αντικρούουν το επιχείρημα περί διαπεριφερειακού 

ανταγωνισμού που επιτυγχάνεται μέσω της δημοσιονομικής εξισορρόπησης, 

προβάλλοντας πως τέτοιου είδους επιχορηγήσεις δεν αποτελούν «απαραίτητο 

στοιχείο του δημοσιονομικού φεντεραλισμού» ούτε προάγουν δημοσιονομικές 

μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα στη πραγματικότητα να καθυστερεί η ανάπτυξη 

φτωχότερων περιφερειών
105

. Το σύστημα των επιχορηγήσεων έχει κατηγορηθεί για 

πολλά δεινά, εκ των οποίων και η δημοσιονομική ανευθυνότητα και η 

μακροοικονομική αστάθεια
106

. Είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε οι τοπικές 

κυβερνήσεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταφορά χρημάτων από το 

κέντρο και παρότι διαθέτουν νομοθετημένους ιδίους πόρους αναπτύσσεται συχνά μια 

σχέση εξάρτησης από το κέντρο που υπονομεύει τις όποιες προσπάθειες για υγιείς 

δημοσιονομικά πολιτικές
107

.  

Επιπλέον, όπως ορθά σημειώνει ο Rodden, η σχέση εξάρτησης ευθύνεται για 

τη λανθασμένη και συχνά διαστρεβλωμένη εικόνα τόσο των πολιτικών ελίτ όσο και 

των ψηφοφόρων και των πιστωτών, τόσο για τη βιωσιμότητα του χρέους της 

εκάστοτε περιφέρειας, όσο και για την προθυμία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να 

προσφέρει αρωγή σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας
108

. Άλλωστε, όπως 

υποστηρίζει ο Oates, η διάσωση μιας περιφέρειας μπορεί να λάβει πολλές μορφές και 

μία από αυτές είναι αναμφίβολα οι επιχορηγήσεις
109

, οι οποίες αποτελούν μια 

κεκαλυμμένη μορφή διάσωσης που χρησιμοποιεί η κεντρική κυβέρνηση και 

αποτελούν «βασικό στοιχείο για την καθιέρωση κανόνων ήπιας μορφής»
110

. Αυτό 

σημαίνει πως το σύστημα επιχορηγήσεων δύναται να προκαλέσει και αντίθετα από το 

επιθυμητό αποτελέσματα αν λάβει κανείς υπόψη του πως περιοχές που διατηρούν 

μεγάλα ελλείμματα χρηματοδοτούνται με περισσότερα χρήματα για την κάλυψή 
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τους
111

. Μάλιστα ο Rodden βλέπει αιτιώδη σχέση μεταξύ της «κυριαρχίας» μιας 

περιφέρειας, όπως την ονομάζει, και μιας πιο περιοριστικής διάθεσης δανεισμού αλλά 

και μικρότερων κάθετων δημοσιονομικών ανισορροπιών
112

. Αντίθετα, στις 

περιφέρειες με πιο αδύναμα κίνητρα για έλλογη οικονομική συμπεριφορά 

παρατηρείται «δημοσιονομική απειθαρχία, μεγαλύτερες κάθετες δημοσιονομικές 

ανισορροπίες καθώς και μεγαλύτερη διάθεση και ευκολία δανεισμού»
113

. 

Δικαιολογημένα λοιπόν ο Inman υποστηρίζει, όπως και ο Oates, πως το ίδιο το 

σύστημα των επιχορηγήσεων μπορεί να εξηγηθεί επαρκέστερα υπό το πρίσμα 

πολιτικών και όχι οικονομικών μοντέλων και αρχών
114

. 

 Αν λοιπόν το σύστημα των επιχορηγήσεων είναι γεμάτο στρεβλώσεις, τότε 

ποιο θα ήταν το ορθότερο πλαίσιο λειτουργίας του; Η απουσία ενός καλά 

σχεδιασμένου συστήματος που δε βασίζεται σε οικονομικές αρχές κινδυνεύει να 

καταλήξει σε ένα πολιτικό παζάρι που υποκρύπτει κινδύνους για την αποτελεσματική 

λειτουργία του δημοσιονομικού φεντεραλιστικού συστήματος
115

. Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα επιχορηγήσεων κατά κανόνα είναι ένα σύστημα 

περιορισμένων μεταβιβάσεων που δεν θα υπονομεύει τις προσπάθειες για 

δημοσιονομική πειθαρχία
116

, με περιορισμένους ρόλους για την αποφυγή σχέσεων 

εξάρτησης των περιφερειών από το κέντρο, ενώ παράλληλα προϋποθέτει την 

ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κυβερνήσεων σχετικά με την παραγωγή εσόδων 

από ίδιες πηγές
117

. Επιπρόσθετα, η έννοια της επιχορήγησης θα πρέπει να ισοδυναμεί 

με την εφάπαξ καταβολή ενός ποσού για τη διενέργεια ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, 

χωρίς δηλαδή να αναμένονται επιπλέον χρήματα σε μια ενδεχόμενη αύξηση των 

δαπανών
118

. Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό να διατηρηθεί η αυτονομία και η 

ελευθερία δράσης της κάθε περιφέρειας, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω μιας αγαστής 

συνεργασίας της περιφέρειας με το κέντρο, τηρουμένων πάντα των κανόνων 

εφαρμογής για τα επιδοτούμενα έργα
119

. Κατά συνέπεια, αυτό θα αποτελέσει εχέγγυο 

της αυτονομίας και της ιδιαιτερότητας της περιφέρειας για την ικανοποίηση των 
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τοπικών αναγκών και προτιμήσεων
120

. 

 

1.3 Η Έννοια του Ηθικού Κινδύνου 

 

Παραπάνω διατυπώθηκε η άποψη ότι ένα σύστημα επιχορηγήσεων μπορεί να 

δημιουργήσει στρεβλώσεις που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την 

αποτελεσματική λειτουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης. Ο όρος «στρεβλώσεις» 

ενέχει τον όρο του «ηθικού κινδύνου». Η έννοια του ηθικού κινδύνου είναι ευρύτατη, 

συναντάται κατά κόρον στον ασφαλιστικό και στον εργασιακό τομέα, ενώ παίζει και 

καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πολιτικό γίγνεσθαι
121

. 

Πολλοί θεωρητικοί έχουν ασχοληθεί με τον ορισμό του πολύπλοκου αυτού όρου. 

Κατά τον Holmstrom, το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου ή αλλιώς πρόβλημα 

κινήτρου έγκειται στην ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών, η οποία δεν επιτρέπει να παρατηρηθούν οι πράξεις του άλλου
122

. Σύμφωνα με 

τον Παπαδόπουλο, ως ηθικός κίνδυνος περιγράφεται η κατάσταση όπου ένας δρών 

αναλαμβάνει αποφάσεις με μεγάλο ρίσκο εφόσον γνωρίζει πως ένας άλλος δρών θα 

εγγυηθεί γι’ αυτόν αν βρεθεί σε δεινή θέση
123

. Ο ηθικός κίνδυνος συνεπώς ενέχει την 

«ηθική αποϋπευθυνοποίηση των οικονομικών δρώντων», που πολύ εύκολα μπορούν 

να οδηγηθούν σε «δημοσιονομική χαλαρότητα» επιζητώντας οικονομικό καταφύγιο 

σε άλλους δρώντες
124

. Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η υιοθέτηση μηχανισμών για 

την επιτήρηση και τον έλεγχο των πράξεων του ενός μέρους με στόχο την καλύτερη 

πληροφόρηση
125

. Βέβαια, πρέπει να γίνει κατανοητό πως μια συνεχής επιτήρηση 

μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά δυσβάστακτη ή ακόμα και αδύνατη
126

. Μάλιστα το 

ζήτημα του ηθικού κινδύνου είναι αρκετά πολύπλοκο διότι είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της οικονομίας
127

. Υφίσταται όπου υφίσταται καταμερισμός κινδύνου
128

 και 

οι ομοσπονδιακές ενώσεις βασίζονται σε μηχανισμούς καταμερισμού κινδύνου. Σε 

απλές περιπτώσεις όπου η επιτήρηση διευκολύνεται, το πρόβλημα του ηθικού 
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κινδύνου μπορεί να αντιμετωπιστεί με κυρώσεις σε παρατηρούμενη παραβατική 

συμπεριφορά
129

. Σε πιο δύσκολες συνθήκες ή όταν η πλήρης επιτήρηση είναι 

αδύνατη ή απαγορευτική λόγω κόστους, τότε επιλέγεται η πρακτική της ελλιπούς 

ενημέρωσης
130

. Ο Stiglitz διακρίνει τρεις διαφορετικές μορφές επιτήρησης και 

ελέγχου: την άμεση επιτήρηση, την επίβλεψη από ένα τρίτο μέρος ή την έμμεση 

επιτήρηση, δηλαδή τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα καλεί τους εταίρους να 

επιτηρούν ο ένας τον άλλο
131

.  

Όπως θα δούμε παρακάτω, ο περιορισμός του ηθικού κινδύνου καθόρισε και 

καθορίζει εν πολλοίς τις ενέργειες τόσο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Μέσω εργαλείων και μηχανισμών είναι εφικτή η αντιμετώπιση του προβλήματος του 

ηθικού κινδύνου και μάλιστα για τον Παπαδόπουλο κάτι τέτοιο είναι επιτακτικό όταν 

πρόκειται για μια δημοσιονομική ένωση. Το ενδεχόμενο της διάσωσης θα πρέπει να 

αποκλείεται εντελώς στα πλαίσια της ένωσης, είτε πρόκειται για κυβερνήσεις είτε για 

χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα
132

. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως η 

κεντρική κυβέρνηση δεν θα προβεί σε διάσωσή τους γιατί αυτό θα ενθαρρύνει 

μελλοντικές ριψοκίνδυνες αποφάσεις και θα στεγάσει λανθασμένες αντιλήψεις για τις 

συνέπειες των πράξεών τους
133

. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι μηχανισμοί που θα 

επιτηρούν συντεταγμένα και αποτελεσματικά οικονομικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας 

έτσι τη σταθερότητα του συστήματος και αποτρέποντας ενδεχόμενους συστημικούς 

κινδύνους
134

. Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συστημικών Κινδύνων και το Συμβούλιο Εποπτείας Οικονομικής Σταθερότητας 

καθώς και το Γραφείο Οικονομικών Ερευνών στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ 

αντίστοιχα
135

.  
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Κεφάλαιο 2 

Η Γέννηση του Φεντεραλισμού και του Δημοσιονομικού 

Φεντεραλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
 

2.1 Ο Φεντεραλισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

 Αν κανείς αναζητήσει τα πρώτα ψήγματα του φεντεραλισμού στην Αμερική 

θα οδηγηθεί στα χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης. Η Αμερικανική 

Επανάσταση φάνηκε να διακατέχεται από ομοσπονδιακές ιδέες και φρονήματα. Το 

πρώτο Αμερικανικό Σύνταγμα εγκαθίδρυσε μια Συνομοσπονδία ονόματι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής αποτελούμενη από δεκατρείς πολιτείες, οι οποίες θα 

διατηρούσαν την κυριαρχία επί του εδάφους τους, την ελευθερία και την ανεξαρτησία 

τους καθώς και κάθε εξουσία και δικαιοδοσία που δεν αποδίδονταν απευθείας στην 

κεντρική εξουσία της Συνομοσπονδίας
136

.  

 Το 1787, με την ψήφιση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, σηματοδοτείται μια νέα εποχή για την ένωση, ενώ παράλληλα 

μεταστρέφεται και το περιεχόμενο των ομοσπονδιακών ιδεών και φρονημάτων. Η 

αναγνώριση των αδυναμιών της παλιότερης ένωσης οδήγησε στην επιθυμία 

οικοδόμησης μιας τελειότερης ένωσης. Στη Συνταγματική Συνέλευση του 1787 στη 

Φιλαδέλφεια αναδύθηκε μια ιδιόμορφη δομή ένωσης, η οποία συνίστατο σε ένα 

αμάλγαμα εθνικών και υπερεθνικών στοιχείων. Το πρώτο αυτό Σύνταγμα είχε 

ομοσπονδιακό χαρακτήρα καθώς αδήριτη ανάγκη αποτελούσε η επικύρωσή του από 

τους πολίτες όχι ενός ενιαίου κράτους αλλά των αυτόνομων και ανεξάρτητων 

πολιτειών που συναποτελούσαν την ένωση. Απαιτούνταν η ομόφωνη συναίνεση, 

συγκατάθεση και όχι απλώς η πλειοψηφία είτε των πολιτών είτε των πολιτειών. 

Άλλωστε ως πολιτεία στο Σύνταγμα καθορίζεται ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο από 

τα άλλα σώμα, το οποίο λειτουργεί εκούσια και δεσμεύεται από τις δικές του 

πράξεις
137

. Εξίσου σημαντική θεωρήθηκε η επικύρωση του Συντάγματος από τους 

πολίτες των Πολιτειών και όχι από τις επιμέρους εκλεγμένες κυβερνήσεις τους, 

γεγονός που συντελούσε στην ανώτερη ισχύ του σε σχέση με τις τελευταίες. Μάλιστα 
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αυτό προσέδωσε στη συνθήκη αμιγώς συνταγματικό και όχι απλά νομοθετικό 

χαρακτήρα. Παράλληλα, προβλέφθηκε και η δυνατότητα τροπολογιών έπειτα από την 

επικύρωσή τους από τα τρία τέταρτα των Πολιτειών εκπροσωπούμενα από το 

νομοθετικό σώμα ή μια συντακτική συνέλευση της εκάστοτε Πολιτείας. Η πρακτική 

αυτή προσέδιδε και πάλι ένα διττό χαρακτήρα στη φύση της Συνταγματικής 

Συνθήκης, έναν ούτε εθνικό ούτε υπερεθνικό
138

.  

 Όσον αφορά το νομοθετικό σώμα, αυτό αποτελούνταν από δύο μέρη που 

επιτελούσαν διαφορετικές λειτουργίες. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εκλεγόταν 

από τους πολίτες της Ένωσης και υπηρετούσε τον εθνικό χαρακτήρα, και η Γερουσία, 

που εκπροσωπούσε την κάθε πολιτεία ως αυτόνομο και ίσο σώμα, όργανο με 

ομοσπονδιακό χαρακτήρα. Η επιλογή και εξουσία του Προέδρου της Ένωσης, 

ωστόσο, ήταν αποτέλεσμα μιας πιο πολύπλοκης διαδικασίας που «πήγαζε από μια 

σύνθετη αναλογία και σχέση μεταξύ των αφενός καθ’ όλα ισότιμων πολιτειών και 

αφετέρου άνισων μελών της ίδιας κοινωνίας»
139

.  

Ένα τρίτο ζήτημα ήταν η φύση της κεντρικής εξουσίας, με στοιχεία τόσο 

εθνικά όσο και ομοσπονδιακά, γεγονός που δεν επέτρεπε την κατηγοριοποίησή της. Η 

κεντρική κυβέρνηση της Ένωσης δεν μπορούσε ασφαλώς να χαρακτηριστεί εθνική ή 

κρατική, δεδομένου ότι μια κεντρική κυβέρνηση ενός κράτους έχει την πλήρη 

κυριαρχία, δικαιοδοσία και εποπτεία όλων των ζητημάτων που αφορούν το κράτος. 

Αλλά ούτε και αμιγώς ομοσπονδιακή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθώς, αντίθετα 

με τα ομοσπονδιακά πρότυπα, το Σύνταγμα έδινε τη δυνατότητα στην κεντρική 

κυβέρνηση να αναφέρεται και να δεσμεύει άμεσα τους πολίτες, χαρακτηριστικό μιας 

εθνικής κεντρικής κυβέρνησης
140

. 

 Η ιδιότυπη αυτή ισορροπία ανάμεσα σε υπερεθνικά και εθνικά 

χαρακτηριστικά αποτέλεσε το περιεχόμενο της ομοσπονδιακής φιλοσοφίας, θιασώτης 

της οποίας υπήρξε σε μεγάλο βαθμό ο Alexis de Tocqueville. Σύμφωνα με τον 

Schutze, ο Tocqueville περιέγραψε την Ένωση των Πολιτειών ως ένα οικοδόμημα 

που ομοιάζει τόσο σε υπερεθνικό συνασπισμό όσο και σε εθνική κυβέρνηση, η 

ιδιαιτερότητα του οποίου φανερώνεται στη «σύνθεση, στη συγκρότηση του 

κεντρικού νομοθέτη»
141

. Το Αμερικανικό Σύνταγμα σε κάθε περίπτωση είχε 

κατορθώσει να συμβιβάσει δύο διαφορετικά ως προς τη φύση τους συστήματα. 
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Αναφορικά και με την έννοια της κυριαρχίας, το Σύνταγμα του 1787 προέβλεπε 

μοιρασμένη ή διπλή κυριαρχία τόσο των πολιτειών όσο και της κεντρικής εξουσίας ή, 

όπως ανέφερε ο Tocqueville, «δύο κυριαρχίες που η καθεμία καθίσταται απαραίτητη 

για την ύπαρξη της άλλης»
142

. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αρχικά 

δεν είχε ταυτιστεί η Ένωση αυτή με ένα ομοσπονδιακό κράτος παρά μόνο με 

πολιτείες, κρατίδια στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο 

άρχισε να γίνεται συνείδηση και να πλάθεται η έννοια του Αμερικανού πολίτη και η 

αμερικανική ταυτότητα, που σταδιακά οδήγησε σε μια πιο στενή σύνδεση μεταξύ των 

πολιτειών και αργότερα στην κατανόηση και συναίσθηση ότι αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη ενός ομοσπονδιακού κράτους.  

 

2.2 Απαρχές Δημοσιονομικού Φεντεραλισμού 

 

 Παράλληλα με την εγκαθίδρυση ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, το 1789 εγκαινιάζεται και ένα νέο σύστημα οικονομικής 

διακυβέρνησης. Μέχρι τότε από την ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών 

απουσίαζε το τραπεζικό σύστημα, μια χρηματιστηριακή αγορά που θα λειτουργούσε 

σε καθορισμένη και προγραμματισμένη βάση, ακόμα και ένα εθνικό νόμισμα
143

. 

Επιπρόσθετα, η Αμερικανική Επανάσταση είχε οδηγήσει σε χρεοκοπία κάθε μορφής 

κρατικής λειτουργίας
144

. Η τελματώδης οικονομική κατάσταση σύντομα οδήγησε 

στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 1787 στη Φιλαδέλφεια
145

. Το νέο, 

αναθεωρημένο Σύνταγμα έδινε στην κεντρική κυβέρνηση αρμοδιότητες και εξουσίες 

αναφορικά με κοινά δημόσια αγαθά όπως η εθνική άμυνα, η διπλωματία ή ορισμένα 

δημόσια έργα, ενώ προέβλεπε τη δυνατότητα δανεισμού και επιβολής φόρων τόσο 

από τις πολιτειακές όσο και από την κεντρική κυβέρνηση της ομοσπονδίας
146

. 

Παράλληλα, προωθήθηκαν μια σειρά καινοτόμων ενεργειών θεσμικού 

χαρακτήρα, όπως η ίδρυση μιας κεντρικής τράπεζας και ενός νομισματοκοπείου των 

Ηνωμένων Πολιτειών, μιας χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς και η ανάληψη του 
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χρέους των επιμέρους πολιτειών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
147

. Το σχέδιο για 

την ανάληψη του χρέους περιλάμβανε, πέρα από την ανάληψη του χρέους των 

επιμέρους πολιτειών, και την ανάληψη χρεών προς ξένες κυβερνήσεις αλλά και προς 

εγχώριους επενδυτές, γεγονός που θα δημιουργούσε ένα συνολικό ομοσπονδιακό 

χρέος περί τα εβδομήντα εννιά εκατομμύρια δολάρια
148

. Όπως ήταν φυσικό, το 

σχέδιο αυτό πυροδότησε πολλές αντιδράσεις καθώς θεωρήθηκε αφενός άδικο για τις 

λιγότερο χρεωμένες πολιτείες και αφετέρου μια κίνηση επιβράβευσης για τους 

κερδοσκόπους. Όμως πέρα από τα παραπάνω, το σχέδιο αυτό θα οδηγούσε στην 

ενδυνάμωση της ομοσπονδιακής εκτελεστικής εξουσίας εις βάρος του Κογκρέσου και 

των Πολιτειών, κάτι που δεν έχαιρε της επιδοκιμασίας των μελών του Κογκρέσου
149

. 

Ο πρώτος Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Alexander Hamilton κλήθηκε να 

υποστηρίξει το σχέδιό του περί κεντρικής ανάληψης του χρέους, που για τον ίδιο 

συμβόλιζε μια ενωμένη αγορά και τη δυνατότητα διασφάλισης μπροστά στο 

ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου
150

 αφού σταδιακά αυτό έμελλε να οδηγήσει στη 

σφυρηλάτηση ενός αμερικανικού οικονομικού πατριωτισμού
151

. Παράλληλα, η 

κίνησή του να επωμιστεί και να αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση την ευθύνη των 

χρεών των χρεοκοπημένων Πολιτειών σηματοδότησε και την απαρχή ενός 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού
152

. Σε όσους εξέφραζαν αμφιβολίες για τη 

συνταγματικότητα της ίδρυσης μιας κεντρικής τράπεζας έσπευσε να υποστηρίξει πως 

αυτό υπονοούνταν μέσα από τις διατάξεις του Συντάγματος που εναπόθεταν τη 

δημοσιονομική πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην εκτελεστική 

εξουσία
153

. Η ίδρυση μιας ομοσπονδιακής Τράπεζας καθώς και το σχέδιο για την 

ανάληψη χρεών εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης αποτέλεσαν πεδίο 

συγκρούσεων μεταξύ πολυποίκιλων πολιτικών δυνάμεων και μάλιστα οδήγησαν στο 

αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ τους. Συνέπεια της ισχυρότατης ρήξης των δυνάμεων 

αυτών ήταν η διαμόρφωση δύο πόλων, των Ομοσπονδιστών με επικεφαλής τον 

Hamilton και των Δημοκρατών Ρεπουμπλικάνων με ηγέτες τον Jefferson και τον 
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James Madison
154

. 

 

Καθιέρωση του Κανόνα της Μη Διάσωσης 

 

Στη διάρθρωση του συστήματος δημοσιονομικού φεντεραλισμού σημείο 

σταθμό αποτέλεσε η καθιέρωση του κανόνα της μη διάσωσης των Πολιτειών έπειτα 

από μια χρεοκοπία. Η ανάθεση των χρεών των επιμέρους Πολιτειών στην 

ομοσπονδιακή Ένωση το 1790 έθεσε αν μη τι άλλο ένα προηγούμενο, το οποίο 

επαναλήφθηκε τόσο μετά τον πόλεμο του 1812 όσο και στην περίπτωση της 

Κολούμπια το 1836
155

. Με την πρακτική αυτή, όπως είναι φανερό, ελλόχευαν πολλοί 

κίνδυνοι και φυσικά ο σπουδαιότερος όλων, ο ηθικός κίνδυνος, εφόσον μέχρι τότε 

θεωρείτο φυσικό σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τις πολιτείες να έχουν 

αρωγό την κεντρική ομοσπονδιακή διοίκηση, που ήταν έτοιμη να αναλάβει 

οποιοδήποτε χρέος τους. 

Σε γενικές γραμμές, τα πρώτα χρόνια του δέκατου ένατου αιώνα το χρέος των 

Πολιτειών διατηρούνταν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, τον πόλεμο του 1812. Ωστόσο, η εξάπλωση προς τη Δύση κατά τις 

δεκαετίες του 1820 και του 1830 οδήγησε στον υπερδανεισμό των πολιτειών, που 

αναγκαστικά χρηματοδοτούσαν έργα υποδομής μέσω επεκτατικής δημοσιονομικής 

πολιτικής. Η χρηματοδότηση μη βιώσιμων προτάσεων δημόσιων έργων καθώς και ο 

υπερδανεισμός οδήγησαν σε ασφυξία τις πολιτείες. Αυτά, σε συνδυασμό με την 

ύφεση μεταξύ του 1839 και του 1843, δημιούργησαν μια έκρυθμη οικονομική 

κατάσταση. Οι πιστωτές, που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τη Βρετανία και την 

Ολλανδία, ασκούσαν πιέσεις στην κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να καλύψει το 

χρέος των υπερχρεωμένων πολιτειών
156

. Η κρίση εξαπλώθηκε και σε άλλες μέχρι 

πρότινος υγιείς οικονομικά πολιτείες, που είδαν τις τιμές των ομολόγων τους να 

πέφτουν, συντελώντας έτσι στη διακοπή εισροής βρετανικών και ευρωπαϊκών 

κεφαλαίων για δεκαετίες. Παρά τη διαμορφούμενη κατάσταση, η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση των οκτώ υπερχρεωμένων πολιτειών 

για την ανάληψη των χρεών τους
157

. Άλλωστε, τα χρέη προέρχονταν από τοπικά έργα 

υποδομής, η πτώχευση των πολιτειών αυτών θα είχε περιορισμένες επιπτώσεις 
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διάχυσης, τουλάχιστον από πλευράς ομολόγων, οι υπερχρεωμένες πολιτείες 

αποτελούσαν σαφώς μικρότερο ποσοστό από τις υγιείς πολιτείες και τέλος η 

οικονομία της χώρας δεν ήταν εξαρτημένη από τα εξωτερικά κεφάλαια στο βαθμό 

που ήταν στο παρελθόν
158

. 

Η απόφαση αυτή το 1840 αποτέλεσε σταθμό στο δημοσιονομικό σύστημα της 

χώρας καθώς καθιέρωσε τον κανόνα της μη διάσωσης από την κεντρική 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση
159

. Εφεξής, τις δεκαετίες του 1840 και του 1850 οι 

περισσότερες πολιτείες υιοθέτησαν κανόνες ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, αλλά 

το σημαντικότερο από όλα, δεν επιδίωξαν να διασωθούν από την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση σε επίπονες οικονομικά συγκυρίες, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική 

τους ανεξαρτησία και ακεραιότητα
160

. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί η φύση του «κανόνα» της μη διάσωσης. Δεν αποτελεί ούτε άρθρο του 

Αμερικανικού Συντάγματος αλλά ούτε προβλέπεται από την ομοσπονδιακή 

νομολογία. Πρόκειται μάλλον για ένα πρότυπο, ένα μοντέλο οικονομικής 

συμπεριφοράς που χαράχθηκε στην ιστορική μνήμη των πολιτειών. 

 

2.3 Οι Σημαντικότερες Τάσεις του Ομοσπονδιακού Συστήματος των Ηνωμένων 

Πολιτειών  

  

Το ομοσπονδιακό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν παρέμεινε 

αναλλοίωτο μέσα στα βάθη των αιώνων. Τουναντίον εξελίχθηκε πολλές φορές 

μάλιστα συμπαρασυρόμενο από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της εκάστοτε 

εποχής. Διαμορφώθηκαν έτσι ποικίλα ομοσπονδιακά συστήματα που εναπέθεταν 

διαφορετικές αρμοδιότητες κάθε φορά στα επίπεδα των κυβερνήσεων, άλλοτε 

ενδυναμώνοντας την κεντρική εξουσία και άλλοτε ενισχύοντας το ρόλο των 

πολιτειακών και τοπικών κυβερνήσεων. Το πρώιμο στάδιο του φεντεραλισμού που 

συναντάται στην Αμερική, όπως είδαμε και παραπάνω, είναι ένας διπλής φύσεως 

κατά κάποιο τρόπο φεντεραλισμός, με διακριτές αρμοδιότητες για την κεντρική 

εξουσία από αυτές των πολιτειακών και των επιμέρους κυβερνήσεων. Το σύστημα 

αυτό θα διατηρηθεί από το 1789 μέχρι περίπου και το 1901
161

. 

Από το 1901 και μετέπειτα παρατηρούνται αλλαγές στο ομοσπονδιακό 
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σύστημα. Η νέα εποχή σηματοδοτεί ένα νέο συνεργατικό σύστημα φεντεραλισμού. 

Στα πλαίσιά του ισχυροποιείται η συνεργασία μεταξύ όλων των κυβερνητικών 

επιπέδων και μεταβάλλεται η ισορροπία των εξουσιών του κάθε κυβερνητικού 

επιπέδου. Το Μεγάλο Κραχ και η περίοδος της ύφεσης που ακολούθησε εισήγαγε νέα 

δεδομένα. Το ΑΕΠ της χώρας κατρακύλησε από τα 104 δις στα 74 δις, οι εξαγωγές 

της χώρας μειώθηκαν κατά 62%, ενώ το συνολικό ποσοστό της ανεργίας έφτανε το 

25%, με την ανεργία σε ορισμένες πολιτείες να φτάνει και το 50%
162

. Ο τραπεζικός 

τομέας είχε διακόψει τη λειτουργία του, ενώ πολλές τράπεζες είχαν ήδη κλείσει
163

. 

Αυτή τη ζοφερή κατάσταση επιχείρησε να αντιμετωπίσει με το σχέδιο ‘New Deal’ ο 

Πρόεδρος των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούσβελτ
164

. Το σχέδιο περιλάμβανε ένα νομοθετικό 

πακέτο οικονομικών μέτρων για την αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας. Μεταξύ 

αυτών ήταν ο Τραπεζικός νόμος, που επανέκτησε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών 

στο τραπεζικό σύστημα και διευκόλυνε την επιστροφή των κεφαλαίων στις τράπεζες, 

ο νόμος για την Κοινωνική Ασφάλιση, την Επιτροπή Κεφαλαιακής Αγοράς καθώς 

και άλλοι νόμοι
165

.  

Το σχέδιο του Ρούσβελτ δεν είχε μόνο ειδικό βάρος για την πορεία ενός λαού 

αλλά και για το ίδιο το θεσμικό και πολιτικό σύστημα. Ισχυροποίησε τις βάσεις του 

δημοσιονομικού φεντεραλισμού και επέκτεινε την εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης 

σε μέχρι πρότινος πολιτειακές αρμοδιότητες. Γι’ αυτό θεωρείται πως αποτελεί τομή 

για την οικοδόμηση νέων σχέσεων ανάμεσα στο ομοσπονδιακό και στο πολιτειακό 

και τοπικό επίπεδο
166

. Οι πολιτείες άλλωστε δεν θα μπορούσαν μόνες τους να 

αναχαιτίσουν τον οικονομικό αυτό αναβρασμό
167

, όχι μόνο λόγω περιορισμένων 

οικονομικών πόρων, αλλά και εν απουσία των απαραίτητων μέσων οπότε η 

παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα κρίθηκε 

επιτακτική. Η ενίσχυση του ρόλου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης φανερώνεται και 

από τα στοιχεία δαπανών το 1932 και 1940. Έτσι, το 1932 το μερίδιο δαπανών των 

τοπικών κυβερνήσεων ανέρχεται στο 50%, των πολιτειακών στο 20% και της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο 30% του συνόλου, ενώ το 1940 τα ποσοστά 
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διαμορφώνονται σε 30%, 24% και 46% αντίστοιχα
168

. 

Ο συνεργατικός φεντεραλισμός διατηρήθηκε περίπου μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1950, οπότε άρχισε να αναδύεται ένα νέο είδος, αυτό του δημιουργικού 

φεντεραλισμού. Ενορχηστρωτής του νέου αυτού συστήματος υπήρξε ο πρόεδρος 

Τζόνσον, ο οποίος επεδίωξε την περαιτέρω ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας εις 

βάρος των πολιτειακών κυβερνήσεων μέσω της επέκτασης του συστήματος των 

επιχορηγήσεων
169

. Μέχρι τότε η παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε 

ζητήματα που άπτονταν των πολιτειών θεωρούνταν αναγκαίο κακό, όμως σε αυτή την 

περίοδο η επέμβαση της κεντρικής εξουσίας δικαιολογείται στη βάση της επίτευξης 

βέλτιστων αποτελεσμάτων
170

. Με άλλα λόγια, η κεντρική κυβέρνηση κατάφερνε, με 

το επιχείρημα για κοινωνικά επιθυμητά αποτελέσματα, να διευρύνει ολοένα τη βάση 

επιρροής της και των αρμοδιοτήτων της. Αυτό συντελέσθηκε κυρίως με την αύξηση 

των επιδοτήσεων σε τοπικές κυβερνήσεις για την προώθηση εθνικών πολιτικών, 

παρακάμπτοντας πολλές φορές το ενδιάμεσο κυβερνητικό στάδιο των πολιτειακών 

κυβερνήσεων
171

. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω ήταν η εγκαθίδρυση μιας νέας 

σχέσης μεταξύ κεντρικής και τοπικής εξουσίας, που για πρώτη φορά ήταν άμεση, και 

από την άλλη η αποδυνάμωση του ρόλου των πολιτειακών κυβερνήσεων και η 

περιστολή των αρμοδιοτήτων τους. Σιγά-σιγά και αυτό το είδος φεντεραλισμού 

εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα τη δεκαετία του ’70 να αναδυθεί ήδη μια νέα τάση. 

 Μέχρι το 1970, όπως είδαμε, υπήρχε μια τάση συνεχούς ισχυροποίησης της 

κεντρικής εξουσίας, συχνά σε βάρος των πολιτειακών κυβερνήσεων. Η νέα αυτή 

τάση που εμφανίζεται γύρω στο 1970 κινείται, θα λέγαμε, αντίθετα με την 

προηγούμενη. Οι διαμάχες για την μορφή που οφείλει να έχει το ομοσπονδιακό 

σύστημα θα οδηγήσει σε αλλαγές στο σύστημα των επιχορηγήσεων και σε 

αμφισβήτηση του ομοσπονδιακού κανονιστικού πλαισίου. Η περίοδος του Σύγχρονου 

Φεντεραλισμού, όπως ονομάστηκε, σχεδιάστηκε στη βάση των δογμάτων του Νέο-

φεντεραλισμού. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αναδιανομή αρμοδιοτήτων εντός 

των διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων με την υιοθέτηση έξι προγραμμάτων που 

περιλάμβαναν τον επιμερισμό των εσόδων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τις 

πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις και είχε ως στόχο τόσο την αλλαγή των 

ισορροπιών στο μερίδιο της εξουσίας όσο και την παραγωγή βέλτιστων 
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αποτελεσμάτων του συστήματος επιχορηγήσεων
172

. Η δεύτερη φάση του Νέο-

φεντεραλισμού συμπίπτει με την προεδρία του Reagan και την προσπάθειά του για 

αναδιάρθρωση του συστήματος διακυβέρνησης. Προσπάθησε μάλιστα να 

υπερασπιστεί την εξουσία των πολιτειών διακηρύσσοντας πως «η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση δεν δημιούργησε τις πολιτείες» αλλά «οι πολιτείες την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση»
173

. Μάλιστα, κατά την προεδρία του εισήχθησαν κοινωνικά 

προγράμματα που ενίσχυαν την αυτονομία και την ευελιξία των επιμέρους 

κυβερνήσεων στο σχεδιασμό των πολιτικών για την επίτευξη των ομοσπονδιακών 

στόχων
174

. Τέλος, τη δεκαετία του ’90 το ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας στρέφεται 

και πάλι στο ρόλο που το εκάστοτε κυβερνητικό επίπεδο οφείλει να διαδραματίζει, 

ενώ διευκολύνονται οι προσπάθειες για μεταβίβαση περαιτέρω εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερα κυβερνητικά επίπεδα. Η ανάγκη για μείωση του 

ομοσπονδιακού ελλείμματος με την παράλληλη ανάγκη για αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παραγόμενων πολιτικών οδήγησε 

στην αναθεώρηση όχι μόνο του ρόλου των κυβερνήσεων αλλά και της ρυθμιστικής 

διαδικασίας του συστήματος των επιχορηγήσεων προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη 

ευελιξία και μεγαλύτερος έλεγχος στις πολιτείες
175

. 

  

Κανόνες Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών 

 

Όπως είδαμε και προηγουμένως, η δύσκολη οικονομική συγκυρία των 

δεκαετιών του 1830 και 1840 οδήγησε, έπειτα από μια επενδυτική άνθηση, σε 

χρεοκοπία έναν μεγάλο αριθμό Πολιτειών
176

. Η ίδια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

ωστόσο δεν παρείχε άμεση οικονομική αρωγή στις Πολιτείες, οι οποίες κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν μόνες τους την διαμορφούμενη κατάσταση. Αποτέλεσμα ήταν να 

οδηγηθούν στην υιοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων που θα διασφάλιζαν την 

ανάπτυξη υγιών δημοσιονομικών πολιτικών και βεβαίως με απώτερο στόχο 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
177

. Ωστόσο, η εξάπλωσή τους, η ακριβής φύση 

των περιεχομένων τους και «η αποτελεσματικότητά τους στη μείωση των 
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ελλειμμάτων» μένει να διερευνηθεί
178

. Διότι η υιοθέτηση των κανόνων αυτών δεν 

σημαίνει επ’ ουδενί πως αυτό αποτέλεσε μια ομοιόμορφη και ομοιογενή διαδικασία. 

Μάλιστα, οι Henning και Kessler υπογραμμίζουν πως εγείρονται ερωτήματα σχετικά 

με την υιοθέτηση των κανόνων αυτών και ιδιαίτερα σχετικά με το ρόλο που έπαιξαν 

οι κεφαλαιακές αγορές, οι ψηφοφόροι, ακόμα και η ίδια η κεντρική κυβέρνηση προς 

την απόφαση αυτή
179

. 

Το πρώτο κύμα προχώρησε στη θέσπιση των κανόνων την επομένη της 

οικονομικής ύφεσης του 1837 και αποτέλεσε την απάντηση στην απαίτηση των 

πολιτών για περισσότερη διαφάνεια και για χρηματοδότηση βιώσιμων έργων 

υποδομής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Henning και Kessler, αρχικά το 

ζητούμενο των κανόνων δεν ήταν η καθολική απαγόρευση των ελλειμμάτων, αλλά 

ένας αυστηρότερος έλεγχος των χρηματοδοτούμενων έργων
180

. Σε πολλές Πολιτείες 

μάλιστα προβλεπόταν διενέργεια δημοψηφίσματος για την έγκριση ενός έργου και 

την έκδοση χρεωστικών τίτλων που συνεπαγόταν την άμεση αύξηση των φόρων για 

την εξυπηρέτησή τους
181

. 

Ποια όμως ήταν η στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ενόψει της 

καθιέρωσης των κανόνων; Η κεντρική κυβέρνηση κράτησε αμιγώς ουδέτερη στάση, 

ομοίως με τη στάση της κατά τη διάρκεια των πολλαπλών χρεοκοπιών των 

Πολιτειών. Δεν προώθησε και πόσο μάλλον δεν διέταξε τις Πολιτείες να 

προχωρήσουν στην υιοθέτηση παρόμοιων δημοσιονομικών κανόνων. Αλλά και οι 

ίδιες οι Πολιτείες δεν φάνηκαν να λειτουργούν συγχρονισμένα, συντονισμένα προς 

πίεση γειτνιαζόντων Πολιτειών για επίτευξη ομοιογένειας, ούτε με απώτερο σκοπό τη 

χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους. Απεναντίας, η πράξη τους αυτή υποδήλωνε 

σαφείς πολιτικές πιέσεις εκ των έσω των πολιτειών και οι ίδιες οι Πολιτείες 

κινήθηκαν αυτόνομα, παρά την κοινή φύση των προβλημάτων. 

Η μεμονωμένη δράση των Πολιτειών – εκτός από το Βερμόντ, που είναι η 

μοναδική Πολιτεία που μέχρι και σήμερα δεν έχει θεσπίσει παρόμοιους 

δημοσιονομικούς κανόνες – οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε ποικιλομορφία όσον 

αφορά τους θεσπισμένους κανόνες, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται ο βαθμός 

αυστηρότητάς τους από τον πιο αυστηρό, όπου προβλέπεται η συνταγματικότητα των 

κανόνων, μέχρι τον πιο «χαλαρό», που απλά απαγορεύει τη μεταφορά ελλείμματος 
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από τον ένα προϋπολογισμό στον επόμενο
182

. Παρόλα αυτά πρέπει να επισημανθεί 

πως η εφαρμογή των κανόνων αυτών αφορούν το γενικό προϋπολογισμό της 

εκάστοτε Πολιτείας. Επιπλέον, οι επιχορηγήσεις από την κεντρική κυβέρνηση 

αποτελούν μέρος ενός ειδικού ταμείου, ενώ στις περισσότερες Πολιτείες υφίσταται 

διαχωρισμός μεταξύ του γενικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 

επενδύσεων
183

. 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών αυτών κανόνων, 

οι απόψεις διίστανται, και αυτό γιατί παρά την υιοθέτησή τους δεν κατάφεραν να 

αποσοβήσουν όλους τους οικονομικούς κινδύνους. Ωστόσο, κατόρθωσαν να 

διατηρήσουν τα ποσοστά χρέους των Πολιτειών σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, ενώ 

μένει να αποδειχθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ του χαμηλού ποσοστού 

χρέους και των δημοσιονομικών κανόνων τόσο με την πολιτική ηγεσία όσο και με τις 

αγορές
184

. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η εκάστοτε Πολιτεία έδρασε αυτοτελώς 

κατά την υιοθέτηση των δημοσιονομικών κανόνων, γεγονός που συντέλεσε στο 

διαφορετικό βαθμό αυστηρότητας των ίδιων των κανόνων. Αυτό που έλκυσε το 

ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας, παρόλα αυτά, είναι η σχέση του βαθμού 

αυστηρότητας των κανόνων με το ποσοστό χρέους. Οι Bohn και Inman βλέπουν 

αιτιώδη συνάφεια και μάλιστα διατείνονται πως κατά κανόνα όσο πιο αυστηροί οι 

κανόνες τόσο μικρότερο το χρέος που εμφανίζει η Πολιτεία
185

. Πιο συγκεκριμένα, 

στην ανάλυσή τους διαχωρίζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες σε αυτούς που έχουν 

νομοθετικό χαρακτήρα και σε εκείνους που ορίζονται ρητά από το Σύνταγμα. Αλλά 

και τους τελευταίους τους διακρίνουν σε ξεχωριστές κατηγορίες. Ο πρώτος και πιο 

ελαστικός κανόνας απαιτεί αποκλειστικά την υποβολή ενός ισοσκελισμένου 

προϋπολογισμού στην αρχή των διαβουλεύσεων. Ο αμέσως επόμενος ήπιας φύσης 

κανόνας προβλέπει ότι η νομοθετική εξουσία θα ψηφίσει ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε αμφότερες τις περιπτώσεις απουσιάζει ο πειθαρχικός 

έλεγχος, με αποτέλεσμα να θεωρούνται νόμιμα τα ελλείμματα στο τέλος του 

δημοσιονομικού έτους
186

. Εν συνεχεία συναντάμε τις Πολιτείες όπου επιτρέπεται το 

ελλειμματικό κλείσιμο του έτους, που όμως υποχρεούνται να το χρηματοδοτήσουν 
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κατά τη διάρκεια του επόμενου. Με αλλά λόγια, στις Πολιτείες αυτές επιτρέπεται η 

μεταφορά χρέους από ένα δημοσιονομικό έτος στο επόμενο και παρά τη 

χρηματοδότησή του, ο πλήρης μηδενισμός του ίδιου του ελλείμματος δεν είναι 

εγγυημένος
187

. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, απουσιάζει ένας 

αποτελεσματικός μηχανισμός εξισορρόπησης του χρέους. Αντίθετα, στις Πολιτείες 

που δεν είναι δυνατή η μεταφορά χρέους υφίστανται αναγκαίοι μηχανισμοί με σκοπό 

τον ισοσκελισμό του ισοζυγίου, που επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο μέσω της 

αύξησης των φόρων, της μείωσης των δαπανών ή ακόμα και με βοήθεια από τα 

ομοσπονδιακά ταμεία. Μάλιστα, για τον ισοσκελισμό στο τέλος του έτους 

χρησιμοποιούνται και διάφορες λογιστικές τεχνικές, με την επέκταση του 

δημοσιονομικού έτους ή με την πρόωρη είσπραξη φόρων ή των επιχορηγήσεων
188

. 

Αναφορικά με την επιβολή των κανόνων, αυτή εναπόκειται στη δικαστική 

εξουσία και σε δικαστικά σώματα που άλλοτε διορίζονται από τον κυβερνήτη της 

Πολιτείας ή από τη νομοθετική εξουσία και άλλοτε αποτελούν ανεξάρτητα σώματα 

που δρουν αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την κυβέρνηση
189

. Συνεπώς, είναι εύλογο 

να έχουμε διαφοροποίηση στο βαθμό επιβολής των κανόνων. Διορισμένα σώματα 

παρουσιάζουν κατά κανόνα μεγαλύτερη ελαστικότητα στην επιβολή των κανόνων, εν 

αντιθέσει με τα ανεξάρτητα ανώτερα δικαστικά σώματα, που είναι αποδεσμευμένα 

από «κυβερνητικές και νομοθετικές πιέσεις» και άρα «προϋποτιθέμενα ισχυρότερων 

ελέγχων της δημοσιονομικής πολιτικής»
190

. 

Πέρα από τη σύνδεση των δημοσιονομικών κανόνων με το χρέος των 

Πολιτειών, οι Bohn και Inman βλέπουν και σαφή σχέση με τα πλεονάσματα. 

Ειδικότερα, επισημαίνουν πως οι Πολιτείες στις οποίες δεν προβλέπεται μεταφορά 

χρέους από το ένα δημοσιονομικό έτος στο επόμενο έχουν υψηλότερα πλεονάσματα 

μακροπρόθεσμα και παράλληλα μικρότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 

ελλειμματικό προϋπολογισμό στη διάρκεια του έτους
191

. Από την άλλη πλευρά, στις 

περιπτώσεις όπου απαιτείται η υποβολή ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ή απλά η 

ψήφιση αυτού ή ακόμα και σε αυτές που επιτρέπεται η μεταφορά του ελλείμματος, 

παρατηρείται σαφώς χαλαρότερη δημοσιονομική πειθαρχία. Τέλος, υπογραμμίζουν 

τη σημασία της συνταγματικής ή όχι φύσης του κανόνα για την αποτελεσματικότερη 
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εφαρμογή του
192

. Έτσι, η πλειοψηφία των  Πολιτειών που απαγορεύουν τη μεταφορά 

ελλείμματος το ορίζουν ρητά εντός του Συντάγματος, με εξαίρεση τρεις πολιτείες που 

δίνουν απλά νομοθετικό χαρακτήρα στη διάταξη αυτή. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

αμελητέα εάν λάβει κανείς υπόψη του τη μεγαλύτερη ευκολία με την οποία μπορεί 

κανείς να ανατρέψει ή απλά να παγώσει την επιβολή του κανόνα της μη μεταφοράς, 

εφόσον απαιτείται απλή πλειοψηφία όταν ο κανόνας έχει νομοθετικό χαρακτήρα 

έναντι της πλειοψηφίας των δύο τρίτων ή ακόμα και του άμεσου δημοψηφίσματος 

όταν πρόκειται για συνταγματική διάταξη. Από τα παραπάνω, εύλογα εξάγεται το 

συμπέρασμα πως μια νομοθετικής φύσης ρύθμιση είναι ελαστικότερη και λιγότερο 

περιοριστική από ρυθμίσεις συνταγματικού περιεχομένου
193

. 

Φαίνεται όμως πως ο βαθμός αυστηρότητας των κανόνων επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τις αγορές στην αξιολόγηση των Πολιτειών
194

. Οι Πολιτείες με τους 

αυστηρότερους κανόνες για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό επιβραβεύονται με έως 

και 15 μονάδες βάσης συγκριτικά με όμοιές τους με χαλαρότερους δημοσιονομικούς 

όρους. Επιπρόσθετα, ενδέχεται ο βαθμός αυστηρότητας των κανόνων να συνδέεται 

και να εξαρτάται από την ίδια την υφιστάμενη πολιτική φιλοσοφία και το πολιτικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της Πολιτείας. Με άλλα 

λόγια, η αυστηρότητα των κανόνων μπορεί να υποκρύπτει σε μεγάλο βαθμό την 

ύπαρξη πολιτικών ηγεσιών που ακολουθούν συντηρητικές δημοσιονομικές 

πολιτικές
195

. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση οι Πολιτείες αυτές έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, όχι τόσο οφειλόμενο στις 

πιθανές νομικές κυρώσεις που μπορεί να τους επιβληθούν, αλλά πολύ περισσότερο 

χάρη στην πολιτική φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν την πολιτική ηγεσία
196

. 

 

2.4 Δημοσιονομικά Εργαλεία ενός Ομοσπονδιακού Συστήματος 

 

 Όπως είδαμε προηγουμένως, στα πλαίσια ενός ομοσπονδιακού συστήματος οι 

αρμοδιότητες του δημόσιου τομέα διαχωρίζονται σε διάφορα επίπεδα, γεγονός που 

υποχρεώνει την ύπαρξη δημοσιονομικών εργαλείων που θα διευκολύνουν τα διάφορα 
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επίπεδα κυβέρνησης στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους
197

. Τα δημοσιονομικά 

αυτά εργαλεία συνίστανται κατά κύριο λόγο στο σύστημα φορολόγησης και στις 

επιχορηγήσεις. 

 Στο επίκεντρο του βιβλιογραφικού ενδιαφέροντος του φορολογικού 

συστήματος μιας ομοσπονδίας βρίσκεται το λεγόμενο πρόβλημα της ανάθεσης 

φόρων, δηλαδή με άλλα λόγια ποιοι είναι οι φόροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες 

χρηματοδότησης του εκάστοτε επιπέδου κυβέρνησης
198

. Ο σχεδιασμός μιας κάθετης 

δομής φορολογίας, υπογραμμίζει ο Oates, είναι μια σύνθετη διαδικασία που 

επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό και τη δυνατότητα κινητικότητας των 

φορολογούμενων μονάδων
199

. Για παράδειγμα, σε επίπεδο εθνικών συνόρων, η 

κινητικότητα κυμαίνεται από ελάχιστη έως και μηδαμινή, ενώ καθώς κινούμαστε στα 

όρια των Πολιτειών ή των περιφερειών ο βαθμός κινητικότητας αυξάνεται 

ραγδαία
200

. Αυτό συνεπάγεται πως οι οικονομικές μονάδες, είτε κάνουμε λόγο για 

ανθρώπινο δυναμικό είτε για κεφάλαιο, μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν άλλες περιφέρειες με σκοπό να αποφύγουν φόρους ή να επωφεληθούν 

από χαμηλότερους
201

.  

Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να εκλείπει εντελώς η 

φορολόγησή τους; Σύμφωνα με τον Oates, η παντελής απουσία φορολόγησης δεν θα 

ήταν αυτοσκοπός, αλλά μάλλον η διαφοροποίηση της ουσίας και της φύσης των 

φόρων
202

. Θα πρέπει λοιπόν η φορολογία σε τοπικό επίπεδο να προσανατολίζεται σε 

φόρους παροχών, δηλαδή σε ανταποδοτικές εισφορές για τα οφέλη που αποκομίζουν 

οι οικονομικές μονάδες από τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές 

κυβερνήσεις
203

. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν αφενός ο φόρος ιδιοκτησίας και 

αφετέρου τα τέλη χρήσης
204

. Ειδικότερα, ο φόρος ιδιοκτησίας μπορεί να αποφέρει 

πολλαπλά οφέλη εφόσον είναι ένας φόρος που επιβάλλεται αποκλειστικά σε τοπικό 

επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ανεξάρτητη πηγή εσόδων της περιφέρειας ή 

Πολιτείας, ενώ παράλληλα προωθείται η λογοδοσία των τοπικών αρχών και οι 

διαφανείς διαδικασίες, καθώς οι πολίτες συνδέουν άμεσα τις φορολογικές εισφορές 
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τους με τα δημόσια έργα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
205

. Από 

την άλλη, αναδιανεμητικοί φόροι όπως αυτοί του εισοδήματος φυσικών ή νομικών 

προσώπων αποτελούν αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης διότι αυτό της 

επιτρέπει να ασκήσει την μακροοικονομική πολιτική για την οποία ευθύνεται
206

. 

Εφόσον ο φόρος είναι σε μεγάλο βαθμό κυκλικός, η κεντρική κυβέρνηση θα έχει στη 

διάθεσή της έναν αυτόματο σταθεροποιητή που θα διευκολύνει τον καταμερισμό του 

κινδύνου από πιθανές αστάθειες του οικονομικού συστήματος καθώς και άλλων 

ειδών αναταραχές
207

. Επιπλέον, ένας φόρος νομικών προσώπων που ορίζεται σε 

κεντρικό επίπεδο διευκολύνει και προάγει την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης αγοράς 

και παράλληλα προσφέρει ένα εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού
208

. 

Αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ο Cottarelli 

υπογραμμίζει πως ορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις και σε επίπεδο Πολιτειών, 

αντανακλώντας ετερογενείς ανάγκες, ωστόσο υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης και 

ρύθμισής τους σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καθώς επιτελούν το ρόλο των αντικυκλικών 

μέτρων και της διαπεριφερειακής εξισορρόπησης
209

. Αντιστοίχως, φόροι 

κατανάλωσης όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας εναπόκεινται και πάλι στο κεντρικό 

επίπεδο κυβέρνησης λόγω της δυσκολίας των τοπικών ή περιφερειακών κυβερνήσεων 

να διαχειριστούν αποτελεσματικά το φόρο και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της 

διαδικασίας είσπραξής του
210

. Παρόλα αυτά, ο Cottarelli επισημαίνει την ύπαρξη 

αποκεντρωμένων φόρων κατανάλωσης, όπως αυτός της λιανικής πώλησης σε πολλές 

Πολιτείες της Αμερικής, δίχως όμως να αγνοεί τη σχετικά μικρότερη αποδοτικότητα 

στη διαχείρισή του
211

. 

 

 

Το Σύστημα των Επιχορηγήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

 

Η επιλογή του συστήματος του δημοσιονομικού φεντεραλισμού δεν ήταν 

τυχαία στην Αμερική και φανέρωνε τη διάθεση των επιμέρους Πολιτειών να 

διατηρήσουν προπάντων την αυτονομία δράσης τους και τη χάραξη της οικονομικής 
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τους πολιτικής, λειτουργώντας ωστόσο εντός ενός φεντεραλιστικού πλαισίου με 

σαφείς περιορισμούς και κανόνες
212

. Μάλιστα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων κυβέρνησης, στη δέκατη 

τροπολογία του Συντάγματος δηλώθηκε ρητά πως οποιαδήποτε αρμοδιότητα δεν 

αποδιδόταν αυστηρά από το Σύνταγμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επαφιόταν 

στη δικαιοδοσία των πολιτειακών κυβερνήσεων
213

. Ήταν αυτή η δέκατη τροπολογία 

του Συντάγματος που εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του φεντεραλισμού, ένα 

σύστημα που θα έθετε τα όρια των εξουσιών τόσο της ομοσπονδιακής όσο και των 

περιφερειακών κυβερνήσεων και πάνω από όλα θα περιφρουρούσε καλύτερα τις 

ελευθερίες του αμερικανικού λαού. 

Οι ρητά διατυπωμένες διατάξεις του Συντάγματος για χρόνια αποτέλεσαν 

«τροχοπέδη» σε οποιαδήποτε προσπάθεια ψήφισης σχεδίων που προέβλεπαν 

μεταφορά ποσών από το κέντρο στις περιφέρειες
214

. Ωστόσο, η αντίσταση των 

πολιτικών άρχισε σταδιακά να κάμπτεται γύρω στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, 

οπότε ξεκινούν τα πρώτα σχέδια επιχορηγήσεων. Το πρώτο σχέδιο ψηφίστηκε το 

1882 και προέβλεπε επιχορηγήσεις για την ανοικοδόμηση κολεγίων που θα 

επικεντρώνονταν στους τομείς της γεωργίας, του στρατού αλλά και σε μηχανολογικές 

σπουδές. Το σχέδιο αυτό μάλιστα, κατά τον Edwards, συνοδευόταν από σαφείς 

περιορισμούς και λεπτομερείς κανόνες, ενώ απαιτούσε και την συχνή αναφορά 

σχετικά με την πορεία των εργασιών
215

. Εντεύθεν, τα σχέδια επιχορηγήσεων 

αυξήθηκαν ραγδαία, κυρίως λόγω και της εισαγωγής του φόρου εισοδήματος το 1913 

από την κεντρική κυβέρνηση, που πλέον διέθετε τα οικονομικά μέσα για την 

περαιτέρω χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων. Όπως είναι κατανοητό, η 

εξάπλωση του συστήματος των επιχορηγήσεων δεν τύγχανε καθολικής αποδοχής και 

συνάντησε αντίσταση, κατά κύριο λόγο από τις ίδιες τις Πολιτείες που 

αντιλαμβάνονταν τη διάθεση επέκτασης των εξουσιών της κεντρικής εξουσίας, ενώ 

παράλληλα γίνονταν μάρτυρες της περιστολής της ελευθερίας τους στη χάραξη 

πολιτικών. Εντούτοις, καθώς η απόφαση εξαίρεσης από τις επιχορηγήσεις δεν θα 

συνοδευόταν από φοροαπαλλαγές από ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους φόρους, κάτι 

τέτοιο καθίστατο εξαιρετικά δύσκολο πολιτικά. Έτσι, τα προγράμματα 

επιχορηγήσεων συνέχισαν να αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς, με αποκορύφωμα 

                                                           
212

 De Rugy, V. & Haeffele-Balch, S., (2010). The Death of Fiscal Federalism. Mercatus on Policy. No.75. 
213

 Edwards, C., (2013). Fiscal Federalism. Cato Institute. 
214

 Βλ. στο ίδιο. 
215

 Βλ. στο ίδιο. 



 

 48 

την εποχή διακυβέρνησης του προέδρου Lyndon Johnson, οπότε και εκτοξεύθηκαν 

στα 530 το 1970 από 132 το 1960. Οι επόμενοι πρόεδροι Richard Nixon, Jimmy 

Carter και Ronald Reagan, παρότι αναγνώρισαν τα προβλήματα του συστήματος, δεν 

μπόρεσαν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές. Βέβαια είναι ουτοπικό να θεωρεί κανείς 

πως το ομοσπονδιακό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς ένα σύστημα επιχορηγήσεων ή πολύ περισσότερο ότι αυτό μπορεί να 

αναδιαρθρωθεί πλήρως. Ωστόσο, οι προσπάθειες του Ronald Reagan σε σχέση με 

τους προκατόχους του για περιορισμό και αναδιάταξη των προγραμμάτων 

επιχορηγήσεων στέφθηκαν από μεγαλύτερη επιτυχία. 

Τα είδη των επιχορηγήσεων που απαντώνται στο σύστημα της Αμερικής 

περιλαμβάνουν τις επιχορηγήσεις που βασίζονται σε ένα ορισμένο σχέδιο, στις 

επιχορηγήσεις που βασίζονται σε μία φόρμουλα, σε αυτές που περιλαμβάνουν πολλές 

κατηγορίες και στις εφάπαξ επιχορηγήσεις
216

. Οι πρώτες παρέχονται σε 

συγκεκριμένες Πολιτείες ή τοπικούς παράγοντες έπειτα από ενδελεχή εξέταση των 

προτεινόμενων σχεδίων, ενώ περιλαμβάνουν την «υποβολή προτάσεων, 

ολοκληρωμένων σχεδίων εργασίας και τακτικών αναφορών» από τους λήπτες των 

επιχορηγήσεων
217

. Η λειτουργία της δεύτερης κατηγορίας επιχορηγήσεων βασίζεται 

σε μια φόρμουλα σύμφωνα με την οποία η νομοθεσία κρίνει το μέγεθος της 

επιχορήγησης που δικαιούται η εκάστοτε Πολιτεία σύμφωνα με τον πληθυσμό και το 

εισόδημα της Πολιτείας. Στο δοθέν ποσό της επιχορήγησης η Πολιτεία υποχρεούται 

συνήθως να συνεισφέρει με ιδίους πόρους. Σύμφωνα με τον Edwards, ο μεγαλύτερος 

όγκος επιχορηγήσεων ανήκει στην τρίτη κατηγορία και πρόκειται για «μικρό εύρος 

επιλέξιμων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες που οφείλουν 

οι Πολιτείες να ακολουθήσουν»
218

. Αντίθετα, οι εφάπαξ επιχορηγήσεις «αφενός 

στοχεύουν σε ένα μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων και αφετέρου παρέχουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στις Πολιτείες σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες 

δραστηριότητες»
219

. 

Πώς όμως γίνεται η διανομή των εσόδων στο σύνολο των Πολιτειών; Πηγή 

των εσόδων του συστήματος των επιχορηγήσεων αποτελούν κατά κύριο λόγο οι 

φόροι εισοδήματος αλλά και η φορολογία των επιχειρήσεων, που συγκεντρώνονται 

από την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και έπειτα διαμοιράζονται ξανά στις 
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Πολιτείες. Αυτό που ξαφνιάζει ωστόσο είναι πως από το σύστημα αυτό απουσιάζει 

ένα συγκροτημένο σχέδιο λειτουργίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ των ποσών που λαμβάνονται από τις Πολιτείες. Αυτό είναι άλλωστε 

και ένα σημείο που διαφοροποιεί το αμερικάνικο σύστημα των επιχορηγήσεων από 

αυτά άλλων χωρών. Ο Bird μάλιστα με μεγάλη έμφαση τονίζει πως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν είχαν ποτέ επιχορηγήσεις που στόχευαν στην οικονομική 

εξισορρόπηση μεταξύ των Πολιτειών
220

, αλλά η λειτουργία της σύγκλισης μεταξύ του 

εισοδήματος των Πολιτειών ανέκαθεν διευκολυνόταν και προωθούνταν μέσω της 

κινητικότητας της εργατικής δύναμης
221

. Αυτός ο παράγοντας, υποστηρίζει ο Oates, 

οδήγησε στη γεφύρωση του χάσματος αναφορικά με το εισόδημα μεταξύ Βορρά και 

Νότου
222

. 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, το σύστημα των επιχορηγήσεων δημιουργήθηκε 

με τη φιλοσοφία ότι η κεντρική κυβέρνηση, διαθέτοντας μεγαλύτερες πηγές εσόδων, 

μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα που θα επέλυαν προβλήματα που τα κατώτερα 

κυβερνητικά επίπεδα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Πέρα από αυτό, το σύστημα 

των επιχορηγήσεων αποτέλεσε μια προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να αφαιρέσει 

δύναμη από τις πολιτείες, όχι πάντα με διάθεση να επαυξήσει τη δική της εξουσία 

αυτή καθαυτή. Ήταν κυρίως μια έκφραση δυσπιστίας για την αποτελεσματικότητα 

των τοπικών κυβερνήσεων στην προάσπιση του γενικού συμφέροντος. Ο James 

Madison μάλιστα παρείχε μια πολιτικοφιλοσοφική εξήγηση για την αναγκαιότητα 

μιας ομοσπονδιακής δομής. Οι τοπικές κυβερνήσεις είναι πολύ ασταθείς και άδικες, 

διότι συχνά το δημόσιο συμφέρον παραγκωνίζεται στο βωμό των συμφερόντων 

διάφορων ομάδων
223

, ή ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη γεωγραφική 

συγκέντρωση μιας ομάδας συμφερόντων, το συμφέρον τους τείνει να εκφέρεται και 

να εκφράζεται ως δημόσιο συμφέρον. Για να απεμπλακεί λοιπόν το τοπικό επίπεδο 

από την πίεση ομάδων συμφερόντων προτείνει ο Madison μία ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση, που θα εγγυάται τη σταθερότητα και θα έχει λαϊκή νομιμοποίηση να 

προασπίζει το εθνικό συμφέρον
224

. Όσον αφορά τις πολιτείες, αυτές θα είναι 

υπεύθυνες για την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων λόγω της εγγύτητάς τους και 

της καλύτερης πληροφόρησής τους.  Η ομοσπονδία θα μπορέσει να περιορίσει την 
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επιρροή των ομάδων συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και 

τελικά να αποτελέσει τη λύση για τα φαινόμενα προσοδοθηρίας στις πολιτείες και την 

αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.   

Στην πράξη όμως το σύστημα των επιχορηγήσεων αποτέλεσε και συνεχίζει να 

αποτελεί το στίβο διάφορων πολιτικών συγκρούσεων όχι μόνο μεταξύ πολιτικών ελίτ, 

αλλά και μεταξύ διάφορων ομάδων συμφερόντων, με σκοπό την εκμαίευση 

μεγαλύτερων επιχορηγήσεων και ευνοϊκότερης κατανομής των πόρων
225

. Αναφορικά 

με την ποιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι επιχορηγήσεις αφαιρούν τη 

δυνατότητα πλουραλισμού και καινοτομίας στο σχεδιασμό των πολιτικών, αυξάνουν 

την γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα καθιστούν το πεδίο των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

των διάφορων επιπέδων κυβερνήσεων θολό
226

. Τέλος, από την πλευρά των 

πολιτειακών κυβερνήσεων, το σύστημα των επιχορηγήσεων τις υποχρεώνει σε μια 

υπαναχώρηση αναφορικά με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση και με την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση
227

. 

Κεφάλαιο 3 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία και Οικονομική Διακυβέρνηση  

3.1 Ιστορικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Η μελέτη του πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατανόησή 

του υπαγορεύει την ιστορική αναδρομή στο ίδιο το οικοδόμημα και στους λόγους που 

αυτό γεννήθηκε. Η ιδέα και η έμπνευση μιας ενωμένης Ευρώπης δεν είναι κάτι 

καινούριο καθώς φαίνεται να ενυπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια, με κάποιους  

μελετητές να βρίσκουν ψήγματά της ακόμα και στα αρχαία χρόνια. Η συμβολή 

μεγάλων διαφωτιστών όπως ο Καντ, ο Βολταίρος και ο Μοντεσκιέ είναι αναμφίβολη 

καθώς και οι τρεις υποστήριξαν την ιδέα της ένωσης κρατών εντός του ευρωπαϊκού 

χώρου.  

Στη σύγχρονη εποχή ωστόσο κομβικό σημείο έπαιξε το μνημόνιο που 

κατέθεσε ο υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας Briand στη Συνέλευση της Κοινωνίας 

των Εθνών το 1930 και το οποίο προέβλεπε την ίδρυση ομοσπονδιακού συνδέσμου 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών
228

. Οι προτάσεις του δε βρήκαν πρόσφορο έδαφος 
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και η άνοδος στην εξουσία του Χίτλερ έμελλε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας 

μελανής εποχής στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης. Το σχέδιο της ένωσης των 

ευρωπαϊκών κρατών που είχε εγκαταλειφθεί, έφερε στο προσκήνιο μετά το τέλος του 

πολέμου ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και μετέπειτα βρετανός πρωθυπουργός 

Churchill στη Ζυρίχη, όπου «απηύθυνε πρόσκληση για την ίδρυση των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Ευρώπης»
229

. Το 1947 ο Αμερικανός υπουργός προτείνει το σχέδιο 

Marshall που προϋπέθετε τη στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρώπης για 

την αποστολή οικονομικής βοήθειας προς ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων 

οικονομιών της Ευρώπης
230

. 

Ο σοβιετικός κίνδυνος που οδήγησε στον αποκλεισμό του Βερολίνου ώθησε 

τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πιέσεις προς τη Γαλλία και τη Μεγάλη 

Βρετανία να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση του γερμανικού προβλήματος 

αλλά και την εκβιομηχάνιση της Δυτικής Γερμανίας
231

. Η «θεσμική καινοτομία» 

αποτέλεσε τον καρπό σκέψης μιας ομάδας με επικεφαλής τον Jean Monnet, 

αντικείμενο της οποίας ήταν η στρατηγική της ολοκλήρωσης που θα επιτυγχανόταν 

μέσω αρχικά της οικονομικής ολοκλήρωσης και της παγίωσης μιας γάλλο-γερμανικής 

σχέσης
232

. Την υλοποίηση της ιδέας αυτής ανέλαβε ο γάλλος Υπουργός Εξωτερικών 

Robert Schuman, οι προσπάθειες του οποίου οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης 

των Παρισίων, που ίδρυε την πρώτη κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα 

και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που προέβλεπε κατά κύριο λόγο την οικονομική συνεργασία 

των συμμετεχόντων χωρών στους τομείς της παραγωγής και διάθεσης του άνθρακα 

και του χάλυβα
233

. Οι διπλωματικές ενέργειες ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί και το 

1956 ο Βέλγος Υπουργός Spaak προτείνει τη δημιουργία μιας Κοινής Αγοράς για όλα 

τα προϊόντα καθώς και μιας για την ατομική ενέργεια
234

. Η πρότασή του γίνεται 

αποδεκτή από τις χώρες που συμμετείχαν στην ΕΚΑΧ και το 1957 ιδρύεται η  

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) καθώς και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). Στόχος της πρώτης είναι η εγκαθίδρυση μιας Κοινής 

αγοράς μέσα από τη συγκρότηση μιας τελωνειακής ένωσης και μιας πολιτικής 
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ανταγωνισμού. Η Κοινή Αγορά θα διέπονταν από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 

υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων
235

.  

Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας στόχευε στην 

«ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και στη διεύρυνση των συναλλαγών αυτής της 

μορφής ενέργειας με άλλες χώρες»
236

. Όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, για την 

κάθε συσταθείσα Κοινότητα (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) προβλεπόταν η ύπαρξη των 

κάτωθι οργάνων: της Συνέλευσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής καθώς και του 

Δικαστηρίου που το 1965 ενοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν και νέα κοινά όργανα 

λήψης αποφάσεων, αυτά της Επιτροπής και του Συμβουλίου
237

. Το εγχείρημα της 

εγκαθίδρυσης και ανάπτυξης της κοινής αγοράς τέθηκε σε κίνδυνο με την ΕΖΕΣ, 

δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, η οποία είχε υπογραφεί 

έπειτα από πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου από έτερα ευρωπαϊκά κράτη και 

λειτουργούσε ανταγωνιστικά ως προς την ΕΟΚ
238

.  

Η παραίτηση του De Gaulle από την προεδρία της Γαλλίας το 1969 

εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία εν 

μέρει είχε αναχαιτιστεί εξαιτίας της διαφορετικής προσέγγισής του για το 

περιεχόμενό της. Για τον De Gaulle, η Ευρώπη δεν ήταν η Ευρώπη των λαών και των 

πολιτών, όπως ο Χάμπερμας οραματίστηκε, αλλά η Ευρώπη των κρατών γιατί μόνο 

αυτά κατά την αντίληψή του θα μπορούσαν να εγγυηθούν την πραγμάτωσή της. Αυτό 

άλλωστε επιχείρησε να κατορθώσει μέσω του σχεδίου Fouchet, μια συνομοσπονδία 

κρατών. Η παραίτησή του έθεσε σε νέα τροχιά την πορεία της Ευρώπης, ιδίως με τις 

εκ νέου διαπραγματεύσεις για ένταξη με τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη 

Δανία και τη Νορβηγία
239

. Η Σύνοδος των ευρωπαίων αρχηγών στη Χάγη επικύρωσε 

την αφοσίωσή τους στην πραγμάτωση της κοινής αγοράς μέσω της ολοκλήρωσης, 

της εμβάθυνσης και της διεύρυνσης με νέα κράτη, αρχής γενομένης με αυτά της 

Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Δανίας, με τους Νορβηγούς να 

απορρίπτουν τελικά την ένταξή τους με δημοψήφισμα το 1972
240

. Υπό το φως των 

νέων εξελίξεων συντάσσεται από τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Βέρνερ, μια 

έκθεση που προέβλεπε τη δημιουργία νομισματικής ένωσης σε τρία στάδια μέχρι το 
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1980 και η οποία απαιτούσε τη μείωση των ορίων διακύμανσης των εθνικών 

νομισμάτων έως και τη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πλήρη 

απελευθέρωση του κεφαλαίου εντός του ευρωπαϊκού χώρου, το συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών και φυσικά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 

τις εθνικές οικονομίες στην κεντρική ευρωπαϊκή εξουσία
241

. Τα παραπάνω σαφώς 

προϋπέθεταν τη σύσταση δυο κοινοτικών οργάνων, αφενός ενός συστήματος 

κεντρικών τραπεζών για το συντονισμό και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής 

και αφετέρου ενός ευρωπαϊκού ταμείου νομισματικής συνεργασίας για την παροχή 

ρευστότητας βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα στα κράτη μέλη που βρίσκονταν σε 

δυσχερή οικονομική θέση
242

.  

Εν μέσω των διαδοχικών πολιτικών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν την απόφασή τους να αναστείλουν την 

μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό και να επιτρέπουν την ελεύθερη 

διακύμανσή του, γεγονός που κατάφερε το 1971 να οδηγήσει στην κατάρρευση του 

συστήματος σταθερών ισοτιμιών Bretton Woods
243

. Έπειτα από την κατάρρευση του 

συστήματος Bretton Woods έγινε μια εκ νέου προσπάθεια σταθεροποίησης των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών με μεγαλύτερα όμως περιθώρια από αυτά που προέβλεπε 

το αρχικό σύστημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της Ευρώπης γρήγορα αναθεώρησαν την 

άποψή τους για το εύρος της διακύμανσης ώστε την άνοιξη του 1972 να θέσουν σε 

εφαρμογή το λεγόμενο σύστημα του «φιδιού» που προέβλεπε το +_ 2,25% εύρος 

διακύμανσης μεταξύ του δολαρίου και των κοινοτικών νομισμάτων αλλά εντός της 

Κοινότητας το εύρος της διακύμανσης των νομισμάτων οριζόταν στο +_1,125%
244

. 

Αλλά και το σύστημα αυτό δεν έτυχε μεγάλης εφαρμογής καθώς οι χώρες 

δυσκολεύτηκαν να μείνουν πιστές στις δεσμεύσεις τους.  

Στον πολιτικό τομέα, η διεύρυνση με την είσοδο της Βρετανίας, της Δανίας 

και της Ιρλανδίας το 1973, αν και στόχευε στο μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της 

ΕΟΚ, συνέπεσε χρονικά με μεγάλες νομισματικές και πετρελαϊκές κρίσεις που είχαν 

ως συνέπεια την κάμψη της παγκόσμιας ζήτησης και τον περιορισμό των εμπορικών 

συναλλαγών της ΕΟΚ με τρίτα μέρη
245

. Το 1974 αποτελεί σημείο σταθμό για τη 
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διάρθρωση της Κοινότητας καθώς με πρωτοβουλία του Giscard d’Estaing και του 

καγκελάριου Schmidt ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και 

Κυβερνήσεων που επικουρούνται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών 

μελών
246

. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Στουτγάρδης, 

λειτουργεί ως ανώτατη αρχή της Κοινότητας με γνώμονα τις Συνθήκες και ως 

εγγυητής, μέσα πάντα από τη διακυβερνητική του φύση και φιλοσοφία, της πολιτικής 

συνεργασίας των κρατών μελών
247

. 

Τα τέλη της δεκαετίας του ’70 σηματοδοτούν νέες εξελίξεις στον οικονομικό 

τομέα, κυρίως με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, μια 

προσπάθεια να παγιωθούν εντός καθορισμένων ορίων οι συναλλαγματικές 

ισορροπίες των νομισμάτων της Κοινότητας
248

. Πέρα από αυτό, η προσπάθεια αυτή 

στόχευε σε ένα γενικότερο πλαίσιο σταθερότητας όχι μόνο των νομισμάτων αλλά και 

των τιμών των αγαθών καθώς και στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών 

της Κοινότητας
249

. Ο βασικός κορμός του Συστήματος ήταν η Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Μονάδα, ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ο δείκτης 

απόκλισης των νομισμάτων από τις συμφωνηθέντες συναλλαγματικές τιμές και τέλος 

οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στήριξης
250

. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα 

(ECU), που αντικατέστησε το «νομισματικό φίδι», υπολογιζόταν με βάση ένα σύνολο 

παραγόντων που περιλάμβανε το ποσοστό συμμετοχής της χώρας στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν και στο εμπόριο της Κοινότητας αλλά και «το βαθμό της 

βραχυπρόθεσμης στήριξης κάθε νομίσματος»
251

. Από το 1989 μάλιστα η νομισματική 

μονάδα κατέστη πιο πολύπλοκη αφού στον υπολογισμό της συνυπολογίζονταν πέρα 

από τα παραπάνω δύο νέοι παράγοντες, αφενός ο πληθωρισμός των κρατών μελών 

και αφετέρου το ύψος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών
252

. Η 

Νομισματική Μονάδα καθιστούσε ένα μέσο αποθεματικού χαρακτήρα που απέβλεπε 

στην παροχή ρευστότητας προς τις χώρες μέλη της Κοινότητας
253

. Ωστόσο, οι 

ασφυκτικοί περιορισμοί που περιέβαλλαν τη λειτουργία της την κατέστησαν μέσο 
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περιορισμένης πιστωτικής ικανότητας
254

. Σε εξωκοινοτικό επίπεδο η μονάδα 

διευκόλυνε κυρίως τη σύναψη δανειακών συμβάσεων και τη χορήγηση πιστώσεων 

μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιωτών, αφού λειτουργούσε ως 

νόμισμα
255

. 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, πυρήνα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος αποτελούσαν οι κεντρικές ισοτιμίες των κοινοτικών νομισμάτων σε 

σχέση με τη Νομισματική Μονάδα. Οι τιμές των νομισμάτων που ανήκαν στον 

Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισορροπιών μπορούσαν να μεταβάλλονται, αλλά μόνο 

εντός των προβλεπόμενων ορίων, ενώ προβλέπονταν και διορθωτικές κινήσεις από 

τις κεντρικές τράπεζες των συναλλασσόμενων χωρών για την αποκατάσταση της 

ισορροπίας των ισοτιμιών των νομισμάτων
256

. Τη μεταβολή των τιμών των 

νομισμάτων έδειχνε ο δείκτης απόκλισης, ο οποίος είχε διπλή λειτουργία, αφενός την 

καταγραφή της «ποσοστιαίας απόκλισης της τρέχουσας ισοτιμίας ενός νομίσματος ως 

προς τη νομισματική μονάδα» και αφετέρου την οριοθέτηση της «μέγιστης δυνατής 

διακύμανσης ενός νομίσματος»
257

. Αν η απόκλιση ενός νομίσματος σε σχέση με την 

νομισματική μονάδα ξεπερνούσε το 75% του επιτρεπόμενου ορίου τότε η χώρα αυτή 

προχωρούσε σε διορθωτικά μέτρα
258

.  

Τέλος, οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στήριξης περιλάμβαναν τις πολύ 

βραχυπρόθεσμες πιστώσεις, τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις και τις μεσοπρόθεσμες 

πιστώσεις. Οι δύο πρώτες αφορούσαν τη χρηματοδότηση και παροχή ρευστότητας 

στις χώρες που αντιμετώπιζαν βραχυπρόθεσμα προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών 

τους και ανήκαν στις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών των κρατών
259

. Οι 

μεσοπρόθεσμες πιστώσεις, από την άλλη, ήταν συνταγματικά θεμελιωμένες στη 

Συνθήκη της Ρώμης και προέβλεπαν την οικονομική αρωγή χωρών που 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με το ισοζύγιο πληρωμών σε πιο μακρινό 

ορίζοντα
260

. Λόγω της αυξημένης σοβαρότητας του πλαισίου και των συνθηκών 

χρηματοδότησης, η απόφαση για τις μεσοπρόθεσμες πιστώσεις επαφιόταν στο 

Συμβούλιο των Υπουργών το οποίο, πέρα από την έγκριση της χρηματοδότησης της 
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εκάστοτε χώρας, πρότασσε και τα αναγκαία μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την 

«αποκατάσταση της ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών»
261

. 

Η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται 

άμεσα με την εκλογή για πρώτη φορά των μελών του Κοινοβουλίου από τους ίδιους 

τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών το 1976. Το 1982 τα εκλεγμένα μέλη του 

Κοινοβουλίου θα πρωτοστατήσουν για την τροποποίηση των τότε υφιστάμενων 

Συνθηκών και την υιοθέτηση μιας νέας Συνθήκης που θα θεμελιώνει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση
262

. Η προσπάθεια των μελών του Κοινοβουλίου δεν τελεσφόρησε, όμως όπως 

αναφέρει και ο Quermonne, «ο ρεαλισμός και η συνοχή του σχεδίου τους 

συνέβαλαν» θετικά στη θεσμική διαδικασία
263

. Η ανάληψη της προεδρίας της 

Επιτροπής από τον Jacques Delors θα σηματοδοτήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων στη 

θεσμική διαδικασία της Κοινότητας. Έτσι το 1986, έπειτα και από την είσοδο της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας στην Κοινότητα, υπογράφεται η Ενιαία Πράξη ή 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη με διατάξεις τόσο οικονομικού όσο και πολιτικού 

χαρακτήρα. Οικονομικά, η Ενιαία Πράξη έρχεται να προωθήσει την εφαρμογή των 

τεσσάρων βασικών αρχών της Κοινής Αγοράς που προέβλεπε την ελεύθερη και 

ανεμπόδιστη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η Κοινή 

Αγορά εν τέλει θα επιτευχθεί μόλις το 1993, ύστερα δηλαδή από 23 χρόνια από την 

πρόβλεψη της Συνθήκης της Ρώμης. Στο θεσμικό και πολιτικό τομέα η συμβολή της 

Ενιαίας Πράξης υπόκειται στην αλλαγή της διαδικασίας ψηφοφορίας εντός του 

Συμβουλίου Υπουργών. Ο «Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου», που προέβλεπε τη 

χρήση του veto από τους αρχηγούς των κρατών μελών εντός του Συμβουλίου, είχε 

σταθεί ουκ ολίγες φορές εμπόδιο στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε η 

Επιτροπή καθώς και στην εφαρμογή των αποφάσεων στον οικονομικό και πολιτικό 

τομέα, στόχος των οποίων ήταν η  περαιτέρω ολοκλήρωση. Μάλιστα η καθυστέρηση 

στη δημιουργία της Κοινής Αγοράς οφείλεται ακριβώς στη δυνατότητα του βέτο των 

κρατών μελών σε οτιδήποτε σχετιζόταν με τις τέσσερις βασικές της αρχές
264

. Το βέτο 

λοιπόν αντικαθίσταται από τη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιου 

των Υπουργών. Όσον αφορά το πλαίσιο συνεργασίας των οργάνων της Κοινότητας, η 

αντικατάσταση του βέτο με ειδική πλειοψηφία εξομαλύνει το πεδίο λήψης 
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αποφάσεων.  

Το 1989, έπειτα και από την ψήφιση και εφαρμογή της Ενιαίας Πράξης, 

φάνηκε πως πολλά προβλήματα που μέχρι τότε ταλάνιζαν την Ευρώπη είχαν ήδη 

δρομολογηθεί και επιλυθεί. Η εμβληματική προσωπικότητα του Delors είχε 

συνεισφέρει τα μέγιστα στην πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ήδη κατά την 

πρώτη του θητεία στην Επιτροπή δρομολογήθηκε το ζήτημα της χρηματοδότησης της 

Κοινότητας με την ψήφιση συμφωνίας το 1987 για τη κατάρτιση δικού της 

προϋπολογισμού. Παράλληλα, η διαδικασία προσαρμογής  των νεοεισαχθέντων 

κρατών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Κοινότητα έβαινε ομαλά, ενώ η 

ψήφιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης δημιουργούσε ένα αίσθημα ευφορίας και 

αισιοδοξίας για το μέλλον της Κοινότητας. Άλλωστε, η αντικατάσταση του 

συστήματος ψηφοφορίας του βέτο με το σύστημα της ενισχυμένης πλειοψηφίας 

ισχυροποιούσε, όπως ρητά αναφέρει ο Welsh, τη θέση της Επιτροπής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα έθετε γερές και υγιείς βάσεις για την πορεία 

ολοκλήρωσης της Ευρώπης
265

. Κατά γενική ομολογία, η τελευταία θα διευκολυνόταν 

μέσα αρχικά από την οικονομική ολοκλήρωση, κατεύθυνση προς την οποία ήδη είχαν 

γίνει βήματα κυρίως με τη θέσπιση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και εν 

συνεχεία με μια οικονομική και νομισματική ένωση. Για το σκοπό αυτό 

συγκροτήθηκε μια επιτροπή με επικεφαλής τον Delors.  

Η επιτροπή Delors συνέταξε την ομώνυμη έκθεση το 1989, η οποία αφορούσε 

την οικονομική και νομισματική ένωση αναλύοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή 

θα οικοδομούνταν. Αναγκαιότητα λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η 

δημιουργία ενός νέου μοντέλου που μεταξύ άλλων θα λαμβάνει υπόψη την ιδιότυπη 

φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναγνωρίζει ένα βαθμό αυτονομίας των 

κρατών μελών στην λήψη αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα. Τονίζεται μάλιστα 

πως η οικονομική και νομισματική ένωση αποτελούν αδιάσπαστα και αδιαίρετα 

κομμάτια ενός συνόλου και πως η οικονομική σύγκλιση των χωρών αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχία της ένωσης
266

. Αναφορικά με τη νομισματική ένωση, η 

έκθεση Werner, η οποία αποτέλεσε βάση για την έκθεση Delors, παραθέτει κάποιες 

βασικές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Αρχικά, η διασφάλιση της απόλυτης 

και αμετάκλητης μετατρεψιμότητας των νομισμάτων χωρίς διακυμάνσεις με το 

                                                           
265

 Welsh, M., (1996). Europe United? The European Union and the Retreat from Federalism. Palgrave 

MacMillan. 
266

 Βλ. Report on Economic and Monetary Union in the European Community, σελ. 15. 



 

 58 

κλείδωμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή βέλτιστα η αντικατάστασή τους από ένα 

κοινό νόμισμα
267

. Δεύτερον, οι πολιτικές για τις αγορές κεφαλαίων καθώς και οι 

νομισματικές και πιστωτικές πολιτικές να επαφίενται σε μια κεντρική εξουσία της 

Ένωσης για τον καλύτερο συντονισμό τους
268

. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται πως 

πρέπει να γίνουν ορισμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις ώστε να διευκολυνθεί η 

μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις εθνικές αρχές σε υφιστάμενα όργανα της Ένωσης ή 

ακόμα και σε νέα όργανα που επωμίζονται την ευθύνη για τη ολοκλήρωση της 

νομισματικής και οικονομικής ένωσης. Η οικονομική ένωση, από την άλλη, 

οικοδομείται στη βάση τεσσάρων αρχών. «Της ενιαίας αγοράς με την ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, της πολιτικής 

ανταγωνισμού και άλλων μέτρων για την ενδυνάμωση των μηχανισμών της αγοράς», 

τις από κοινού πολιτικές για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και της 

περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και του συντονισμού των μακροοικονομικών 

πολιτικών των κρατών
269

. Η πολιτική ανταγωνισμού, αναφέρει ο Delors, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει ανεμπόδιστη η λειτουργία της 

αγοράς, ενώ και οι επιδοτήσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών οφείλουν να 

περισταλούν για να μην παρατηρείται νόθευση του ανταγωνισμού
270

. Καθοριστική 

είναι και η σημασία για την οικονομική ένωση και των πολιτικών για την προώθηση 

των διαρθρωτικών αλλαγών που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη κατανομή των πόρων για 

όλα τα μέλη. Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα υποβοηθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη 

που θα συμβάλει στην περαιτέρω επιδιωκόμενη σύγκλιση των οικονομιών
271

. Τέλος, 

ο συντονισμός της μακροοικονομικής πολιτικής αναδεικνύεται σε κεντρικό στοιχείο 

για τη βιωσιμότητα της Ένωσης. Η σταθερότητα των τιμών και η οικονομική 

ευημερία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Ένωσης και θα 

επιτευχθούν μόνο αν και εφόσον υφίσταται, κατά τον Delors, σωστός συντονισμός 

των οικονομικών πολιτικών και των δημοσιονομικών πολιτικών
272

. Οι τελευταίες 

μάλιστα θα υπόκεινται σε δεσμευτικούς κανόνες, που θα αφορούν κατά κύριο λόγο 

τα ανώτερα αποδεκτά επίπεδα ελλειμματικών προϋπολογισμών
273

. 
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Η έκθεση Delors εκτός από τα παραπάνω προτείνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

που κρίνει ζωτικές για την εύρυθμη λειτουργία της ένωσης. Οι αποφάσεις για τη 

νομισματική και οικονομική πολιτική δεν μπορούν να απορρέουν από το συγκερασμό 

των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ως εκ 

τούτου, είναι αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος αυτόνομος ευρωπαϊκός 

θεσμός που θα αντιπροσωπεύει και θα εκφράζει το σύνολο των κρατών μελών, θα 

απολαμβάνει πλήρη ανεξαρτησία και θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο
274

. Αυτός ο ευρωπαϊκός θεσμός θα είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών, που θα είναι υπεύθυνο για το σύνολο της νομισματικής 

πολιτικής, της διαχείρισης των αποθεματικών και θα έχει στην προμετωπίδα της 

λειτουργίας του τη σταθερότητα των τιμών
275

. Στα πλαίσια της νομισματικής 

πολιτικής θα είναι δυνατό να αγοράσει και να πουλήσει χρεόγραφα στις αγορές. 

Το σχέδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που κατάρτισε η 

επιτροπή Delors θα επιτυγχανόταν σε τρία στάδια, το καθένα από τα οποία προέβλεπε 

τη σύσταση νέων θεσμικών δομών
276

. Όπως ήταν φυσικό, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων τα κλιμάκια των χωρών -καθώς η επιτροπή απαρτιζόταν από τους 

κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών, τρεις ακαδημαϊκούς και τον πρόεδρο της 

Επιτροπής, τον Delors- διαφώνησαν ως προς το σχεδιασμό των τριών φάσεων της 

ένωσης και κυρίως για το αν θα ήταν επωφελές να τεθούν αυστηρές προθεσμίες για 

το κάθε στάδιο ή αν το πλαίσιο της κάθε φάσης θα καθοριζόταν από την πορεία της 

σύγκλισης που θα επιτυγχανόταν στον οικονομικό τομέα
277

. Βεβαίως διαφωνίες 

εκφράστηκαν και για την ημερομηνία έναρξης των τριών φάσεων, αλλά τελικά 

αποφασίστηκε πως το πρώτο στάδιο θα ετίθετο σε εφαρμογή την 1
η
 Ιουλίου του 1990 

και θα περιελάμβανε κατά κύριο λόγο την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και την 

ολοκλήρωση της κοινής αγοράς χωρίς εσωτερικά εμπόδια
278

. Η ολοκλήρωση της 

κοινής αγοράς θα πραγματωνόταν στη βάση τριών δράσεων που περιλάμβαναν την 

υπερπήδηση των εμποδίων για την κοινή αγορά, την αναδιάρθρωση των 

διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τέλος την 

υιοθέτηση μιας νέας διαδικασίας χάραξης και συντονισμού των πολιτικών για την 
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οικονομική σύγκλιση
279

. Στόχος του πρώτου σταδίου αποτελούσε κυρίως η σύγκλιση 

των οικονομιών και η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού στους τομείς 

της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής των κρατών. Η μετάβαση μάλιστα από 

το πρώτο στο δεύτερο στάδιο υπαγόρευε την προετοιμασία για αναθεώρηση της 

Συνθήκης
280

.   

Στο δεύτερο στάδιο, που αφορούσε το χρονικό διάστημα μεταξύ του 1994 και 

του 1999, θα πραγματοποιούνταν βήματα με σκοπό την πραγμάτωση της 

νομισματικής ένωσης. Προβλεπόταν η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ινστιτούτου που θα προετοίμαζε το έδαφος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών, ενώ παράλληλα ζητούμενο αποτελούσε και η ανάπτυξη συνεργατικής 

φιλοσοφίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών
281

. Από τα κράτη μέλη ζητήθηκε η 

δέσμευση ως προς την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης των νομισματικών πολιτικών 

τους με βάση και τα κριτήρια σύγκλισης όπως διατυπώθηκαν στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ
282

. Παράλληλα, κατά τη περίοδο αυτή θα σχεδιαζόταν η ομαλή μετάβαση 

προς το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, ενώ το 1997 θα καθοριζόταν και επίσημα με το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το πλαίσιο της διακυβέρνησης της 

ευρωζώνης
283

.  

Τέλος, το τρίτο στάδιο, που ακολούθησε το έτος 1999 και έπειτα, προέβλεπε 

την καθιέρωση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και τελικά την υιοθέτηση του 

κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων οριζόταν η 

συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που θα απαρτιζόταν από την ίδια την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες της τότε Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης
284

. Μάλιστα δινόταν και συνταγματικά πολιτική ανεξαρτησία 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
285

 όχι μόνο να διατυπώνει και να εφαρμόζει τη 

νομισματική πολιτική της Ένωσης, αλλά και να διαχειρίζεται και πολιτικές για τη 

συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων
286

. Επιπλέον, η ΕΚΤ 

θα ήταν επιφορτισμένη με το έργο της διαχείρισης των αποθεματικών και θα 

                                                           
279

 Βλ. Report on Economic and Monetary Union in the European Community, σελ. 30. 
280

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 30. 
281

 European Commission. Phase 3: The Delors Report. Retrieved 20  Φεβρουαρίου, 2015 from 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/road/delors_report_en.htm. 
282

 Βλ. στο ίδιο. 
283

 Βλ. στο ίδιο. 
284

 Βλ. στο ίδιο. 
285

 Βλ. Policy-Making in the European Union.  
286

 Βλ. Report on Economic and Monetary Union in the European Community, σελ. 21. 



 

 61 

συμμετείχε στο συντονισμό των πολιτικών για την επιτήρηση των τραπεζικών 

συστημάτων
287

. 

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, η διαδικασία διαπραγμάτευσης και 

μετέπειτα η πραγμάτωση της ίδιας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ήταν 

εξαιρετικά πολύπλοκη, όχι μόνο γιατί φιλοδοξούσε να συμβιβάσει τις απόψεις όλων 

των κρατών μελών, αλλά και γιατί σε μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν και αντανακλούσε 

τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Βασικά ζητήματα αντιπαράθεσης ήταν τα χρονικά 

περιθώρια που θα τίθονταν για την μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο, με τις 

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο να επιμένουν για αυστηρά χρονικά περιθώρια που 

θα έβαζαν την Οικονομική και Νομισματική ένωση σε γρήγορη τροχιά και τις 

Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Δανία να προβάλλουν το επιχείρημα της 

οικονομικής σύγκλισης και μιας πιο ομαλής μετάβασης
288

. Πέρα από τα παραπάνω, 

προβληματισμό γεννούσε και το γεγονός μιας πιθανής ένωσης δύο ταχυτήτων
289

. Τον 

Οκτώβριο του 1990 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Ρώμη είχε συμφωνήσει τα στάδια 

και το χρονικό ορίζοντα που αυτά επρόκειτο να ολοκληρωθούν, αλλά εφόσον βέβαια 

επιτυγχανόταν κατά τη γερμανική βούληση η οικονομική σύγκλιση. Αυτό πρακτικά 

σήμαινε πως υπήρχε πιθανότητα κάποια κράτη να εισχωρούσαν στην ένωση πριν από 

άλλα
290

. Πώς αυτό όμως θα μπορούσε να συμβιβάσει τη φύση της ένωσης, εφόσον 

αυτή υπαγόρευε την ταυτόχρονη εφαρμογή ενιαίας νομοθεσίας στα κράτη μέλη
291

; 

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο της Ρώμης υπήρξε και το πότε θα 

μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λαμβάνει δεσμευτικές για τα μέλη της 

ευρωζώνης αποφάσεις νομισματικού και οικονομικού χαρακτήρα. Και πάλι η 

Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας προέβαλε αντίσταση στην ανάληψη των 

καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας με την έναρξη της δεύτερης φάσης, 

εμμένοντας στο αρχικό της επιχείρημα περί συγκλίσεως των οικονομικών πολιτικών 

των χωρών
292

. Τελικά, πράγματι όπως είδαμε και ανωτέρω στα στάδια της 

Ευρωζώνης, η λειτουργία της ΕΚΤ ξεκίνησε κατά το τρίτο στάδιο.  

Παράλληλα με την ευρύτερη διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο, τη φύση 

και την πραγμάτωση της Ευρωζώνης, σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις στο αμιγώς 

πολιτικό κομμάτι στο εσωτερικό και εξωτερικό των κρατών. Μέχρι το 1991 τέσσερις 
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ακόμα χώρες, Αυστρία, Κύπρος, Μάλτα και Σουηδία, κάνουν αίτηση ένταξης στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ στον τομέα της διπλωματίας προωθείται η συνεργασία 

των χωρών με την υπογραφή της Συνθήκης του Σένγκεν και της Διατλαντικής 

Συμφωνίας
293

. Η Συνθήκη του  Σένγκεν έχει ιδιαίτερο βάρος, αφού με αυτήν 

δημιουργήθηκε ένας χώρος μέσα στον οποίο επιτράπηκε και διευκολύνθηκε η 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
294

. Αλλά και στον τομέα της συνεργασίας 

φάνηκε πως άνοιξε ένα νέο παράθυρο, κυρίως μεταξύ των αστυνομικών και των 

δικαστικών αρχών των χωρών του Σένγκεν
295

. Η Διατλαντική Συμφωνία, από την 

άλλη, που υπογράφηκε το 1990 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

Ηνωμένων Πολιτειών, ισχυροποιούσε τη συνεργασία μεταξύ τους σε ζητήματα όπως 

η περιφρούρηση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας, ο 

σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η τόνωση της παγκόσμιας οικονομίας καθώς 

και η αρωγή σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής 

Ευρώπης με σκοπό την προώθηση οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων
296

.  

Πέρα από τις δύο αυτές Συμφωνίες, πρωταγωνιστικό ρόλο το 1989 θα παίξει η 

πτώση του τείχους του Βερολίνου, που θα οδηγήσει στην ένωση της Γερμανίας τον 

Οκτώβριο του 1990, λίγο πριν την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Και αυτό 

γιατί η ένωση της Γερμανίας δεν άλλαξε μόνο το ρου της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 

Ένωσης, αλλά περισσότερο οδήγησε σε μια αναδίπλωση του γερμανού καγκελάριου 

Kohl ως προς την επιδίωξή του για ταυτόχρονη πολιτική ένωση
297

. Μέχρι τότε ο Kohl 

πίεζε, κατά τον Dinan, τη γαλλική πλευρά να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για 

πολιτική ένωση που θα πραγματωνόταν παράλληλα με τη νομισματική
298

. Έπειτα από 

την ένωση της Γερμανίας, ωστόσο, φάνηκε πως οι διαπραγματεύσεις για μια πολιτικά 

ενωμένη Ευρώπη θα τίθονταν στις καλένδες και θα είχαν περισσότερο φιλοσοφικό 

παρά ουσιαστικό χαρακτήρα. Απόδειξη αποτέλεσε η Συνθήκη του Μάαστριχτ που 

υπογράφηκε εν μέσω της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης.  

 

3.2 Συνθήκη του Μάαστριχτ 
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Η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το Φεβρουάριο του 1992  

συντελείται σε μία εποχή πολιτικών ανακατατάξεων στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

γίγνεσθαι, τόσο με την ένωση της Γερμανίας όσο και με την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Ίσως και να αποτελούσε μια προσπάθεια «ενίσχυσης της 

διεθνούς θέσης της Κοινότητας» ενόψει των νέων αυτών δεδομένων ή ενδεχομένως 

μια προσπάθεια συνέχισης των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη
299

. Όπως αναφέρεται μέσα στο κείμενο της Συνθήκης, η τελευταία 

«σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη διαδικασία δημιουργίας μιας πιο στενά 

συνδεδεμένης ένωσης όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στους πολίτες»
300

. Στόχοι της Συνθήκης σε κάθε περίπτωση είναι η «ενίσχυση της 

δημοκρατικής νομιμότητας των οργάνων» αλλά και η αποτελεσματικότερη 

λειτουργία τους, «η εγκαθίδρυση μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης» καθώς 

επίσης η θέσπιση κοινών πολιτικών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

ασφάλειας
301

, ενώ εισάγει παράλληλα την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
302

. 

Η Συνθήκη οικοδομεί την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε τρεις πυλώνες, που 

περιλαμβάνουν «τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφάλειας και τέλος την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές 

υποθέσεις»
303

. Τον πρώτο πυλώνα αποτελούν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την ΕΚΑΧ 

και την Euratom και στον οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη διαδικασία της 

κοινοτικής μεθόδου, που περιλαμβάνει τη συνεργασία αμιγώς διακυβερνητικών 

οργάνων με κοινοτικά όργανα
. 

Ο δεύτερος πυλώνας εισάγει τον τομέα της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, που επιτρέπει την χάραξη κοινών 

πολιτικών αναφορικά με την εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του πυλώνα 

είναι αποκλειστικά διακυβερνητικός και μάλιστα οι αποφάσεις λαμβάνονται ως επί το 

πλείστον με ομοφωνία. Είναι κατανοητό λοιπόν πως στη διακυβερνητική φύση του 

δεύτερου πυλώνα πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Συμβούλιο, με την Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο να περιορίζονται αισθητά. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας, επίσης 

διακυβερνητικού χαρακτήρα, διασφαλίζει τη στενότερη συνεργασία των κρατών 

μελών στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στοχεύοντας 

στη δημιουργία ενός χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.  
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Όσον αφορά στις καινοτομίες της Συνθήκης, αυτές εισάγονται στο θεσμικό 

τομέα αρχικά με την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και αφετέρου με την 

υιοθέτηση της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης και της συναπόφασης, δηλαδή τη 

δυνατότητα που παρέχεται στο «Κοινοβούλιο να θεσπίζει πράξεις από κοινού με το 

Συμβούλιο»
304

. Επιπλέον, ορίζεται η θητεία της Επιτροπής σε πέντε έτη αντί τέσσερα 

κατ’ αντιστοιχία με αυτή του Κοινοβουλίου
305

. Ρηξικέλευθη υπήρξε και η εισαγωγή 

της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας προστιθέμενη στην υπάρχουσα εθνική 

ιθαγένεια. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα και για την εγκαθίδρυση της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης έχει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που προβλέπει την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς μέσω της καθιέρωσης της ΟΝΕ. Η τελευταία 

δομείται βάσει τριών συνιστωσών που περιλαμβάνουν αρχικά το συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και φυσικά την εποπτεία της διαδικασίας 

συντονισμού με την εφαρμογή κανόνων. Ως δεύτερη συνιστώσα νοείται η δημιουργία 

ενιαίου και σταθερού νομίσματος που θα επιτευχθεί αφενός με τη «σταθερότητα των 

τιμών και αφετέρου με την τήρηση της οικονομίας της αγοράς»
306

. Τέλος, 

προβλέπεται η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος σε τρία στάδια: 1
η
 Ιουλίου του 1990 

ξεκινά το πρώτο στάδιο κατά το οποίο απελευθερώνεται η κίνηση κεφαλαίων. 1
η
 

Ιανουαρίου 1994 εγκαινιάζεται το δεύτερο στάδιο κατά το οποίο διευκολύνεται η 

σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, ενώ το τρίτο και τελευταίο 

στάδιο, το οποίο οριοθετείται το αργότερο την 1
η
 Ιανουαρίου του 1999, θεσμοθετεί 

την καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας
307

. Παράλληλα, θεσπίστηκαν διατάξεις περί της νομισματικής 

πολιτικής, που θα ασκείται από το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών, δηλαδή 

από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, περί της ανεξαρτησίας τους από τις εθνικές κυβερνήσεις ή από άλλα 

ευρωπαϊκά όργανα. Ειδικές διατάξεις περιλήφθηκαν στη Συνθήκη για το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το οποίο δε δεσμεύτηκε για τη συμμετοχή στο τρίτο στάδιο και για τη 

Δανία, η οποία θα έκρινε τη συμμετοχή στο τρίτο στάδιο αφού διενεργούνταν πρώτα 

δημοψήφισμα.  
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Είναι γεγονός πως η Συνθήκη του Μάαστριχτ εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες 

και έδωσε πολιτική και οικονομική υπόσταση στην Ένωση, χωρίς όμως να εκλείπουν 

και τα γκρίζα σημεία, όπου φάνηκε μια τάση αναδίπλωσης. Σύμφωνα με τον 

Majocchi, το γεγονός ότι οι πολιτικές για τη σταθεροποίηση της οικονομίας 

καθιστούν διπλή αρμοδιότητα, δηλαδή άπτονται τόσο των εθνικών κυβερνήσεων όσο 

και της Ένωσης, δημιουργεί προβληματισμό. Συγκεκριμένα, οι εθνικές κυβερνήσεις 

καθίστανται υπεύθυνες για το είδος της πολιτικής που θα ακολουθήσουν με στόχο τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας και η Ένωση καθίσταται υπεύθυνη για το μηχανισμό 

επιτήρησης και διασφάλισης ότι επιτυγχάνονται τα κριτήρια σύγκλισης με τις 

επιλεγόμενες πολιτικές καθώς και για το συντονισμό τους
308

. Εδώ έγκειται ωστόσο 

και ο προβληματισμός του Majocchi διότι ο συντονισμός των πολιτικών επαφίεται 

στο Συμβούλιο των Υπουργών, όργανο διακυβερνητικό όπου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με ομοφωνία, «ένας κανόνας που δεν εγγυάται ούτε τη δημοκρατία ούτε 

την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων»
309

. Άλλωστε, ένας τέτοιος κανόνας δε 

συνάδει ούτε με τα δημοκρατικά ιδεώδη του φεντεραλισμού και μάλιστα οδηγεί την 

Ευρώπη σε οπισθοδρομικές τακτικές που δεν προωθούν την ανάπτυξη ούτε την 

πρόοδο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ο Majocchi συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως 

βασικά συστατικά για τη δημιουργία έστω σε πρώιμο στάδιο μιας κοινής οικονομικής 

πολιτικής είναι αφενός η διεύρυνση της χρήσης του κανόνα πλειοψηφίας στη λήψη 

αποφάσεων στον οικονομικό τομέα και αφετέρου η διεύρυνση του ευρωπαϊκού 

προϋπολογισμού ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να μπορούν να λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά με τους εθνικούς πόρους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα 

ομοσπονδιακά συστήματα, χάριν της σταθεροποίησης της οικονομίας
310

.  

 

Κριτήρια Σύγκλισης  

 

Πέρα από τα παραπάνω, η Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει ιδιαίτερη σημασία 

καθώς θεσμοθέτησε τα απαραίτητα κριτήρια για την υιοθέτηση του κοινού 

νομίσματος από τα κράτη μέλη. Αρχικά οριζόταν ότι το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού μιας χώρας θα πρέπει να είναι λιγότερο από το 3% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Δεύτερον, το δημόσιο χρέος δε θα πρέπει 

να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Επιπλέον, ο πληθωρισμός μιας χώρας δεν θα πρέπει 
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να ξεπερνά κατά μέσο όρο 1,5% τον ρυθμό πληθωρισμού των τριών χωρών με τους 

χαμηλότερους πληθωρισμούς. Το τέταρτο κριτήριο σύγκλισης αφορά τα 

μακροπρόθεσμα επιτόκια, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν πάνω από 2% το 

μέσο όρο των επιτοκίων των τριών χωρών με τα χαμηλότερα επιτόκια. Τέλος, 

οριζόταν η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα δυο χρόνια χωρίς 

υποτίμηση του νομίσματος
311

. Βέβαια δε δόθηκε σε όλα τα κριτήρια σύγκλισης η ίδια 

σημασία, όχι μόνο εξαιτίας της αυστηρότητάς τους, που αντικατόπτριζε τη γερμανική 

φιλοσοφία, αλλά επειδή στα κριτήρια έγινε και μία πιο πολιτικής φύσεως 

ανάγνωση
312

. Για παράδειγμα, όσον αφορά στο πρώτο κριτήριο σύγκλισης, δόθηκε 

μια πιο ελαστική ερμηνεία, όπου καθόριζε πως αν το ποσοστό του ελλείμματος 

μειωνόταν διαρκώς και έφτανε κοντά στο σημείο αναφοράς του 3%, τότε θα 

επιτρεπόταν στην χώρα να εισέλθει στη νομισματική ένωση
313

. Γενικότερα, τα χρόνια 

που ακολούθησαν κατέδειξαν την αδυναμία των περισσότερων χωρών να 

ικανοποιήσουν τα κριτήρια σύγκλισης, γεγονός που οδήγησε σε μια πιο ελαστική 

προσέγγιση ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στο τρίτο στάδιο της Ένωσης οι έντεκα 

από τις δώδεκα χώρες, με την Ελλάδα να αποτυγχάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Σουηδία και τη Δανία να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στο τρίτο 

στάδιο της Ένωσης σε μεταγενέστερο χρόνο
314

. Η μη συμμετοχή των τριών αυτών 

χωρών δεν ήταν τυχαία, αφού αντικατόπτριζε την αμφισβήτηση και την αρνητική 

στάση τους για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Διότι μπροστά στις καθόλα 

ρεαλιστικές περικοπές δαπανών που αναγκάστηκαν τα κράτη να θεσμοθετήσουν για 

να επιτύχουν τους στόχους των κριτηρίων, ακόμα και χώρες υπέρμαχες της 

Οικονομικής Ένωσης, όπως λόγου χάρη το Βέλγιο και η Ιταλία, φάνηκαν να 

αναπτύσσουν μια πιο ευρωσκεπτικιστική συλλογιστική.  

 

3.3 Οικονομική Διακυβέρνηση  

 

3.3.1 Συνθήκη Άμστερνταμ – Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης  

 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ που είχε υπογραφεί λίγα χρόνια πριν επέβαλλε 

δημοσιονομικούς κανόνες που τα υποψήφια κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να 
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εφαρμόσουν προκειμένου να εισέλθουν στη Νομισματική Ένωση. Αν και εφόσον 

αυτοί πληρούνταν, τότε τα κράτη μέλη εισέρχονταν στην ένωση χωρίς καμία 

περαιτέρω δέσμευση προς την τήρηση των κανόνων και χωρίς τον κίνδυνο εξόδου 

από την Ένωση
315

. Αυτό βέβαια έκρυβε σημαντικούς κινδύνους και κυρίως 

ενθάρρυνε το δημοσιονομικό εκτροχιασμό των κρατών μελών, γι’ αυτό ο Γερμανός 

Υπουργός Οικονομικών πρότεινε το Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο μάλιστα 

αρχικά προέβλεπε άμεσα πρόστιμα στις χώρες που παραβίαζαν τους κανόνες, αλλά 

τελικά η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε και προέκυψε το τελικό κείμενο το 1997 στη 

Σύνοδο Κορυφής στο Άμστερνταμ
316

. Στο Σύμφωνο Σταθερότητας προστέθηκε η 

ρήτρα της ανάπτυξης χάρη στις πιέσεις της  Γαλλίας.  

Το Σύμφωνο λοιπόν που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1997 στο Άμστερνταμ 

και τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 1999, παράλληλα δηλαδή με την έναρξη του 

τρίτου σταδίου της Οικονομικής Ένωσης, αποτελεί ένα κανονιστικό πλαίσιο για την 

υιοθέτηση και το συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών της 

Ένωσης
317

. Στόχος του η δέσμευση των κρατών μελών να υιοθετήσουν υγιείς 

δημοσιονομικές πολιτικές και ως μεσοπρόθεσμους στόχους σχεδόν ισοσκελισμένες ή 

πλεονασματικές δημοσιονομικές θέσεις
318

. Δηλαδή τα κράτη μέλη έπρεπε να 

διατηρούν χαμηλά ελλείμματα και μικρό δημόσιο χρέος χωρίς να παραβιάζονται τα 

ποσοστά αναφοράς του 3% του ΑΕΠ και 60% του ΑΕΠ αντιστοίχως. Καθορίζονταν 

μάλιστα οι εξαιρέσεις που ανέφερε η Συνθήκη για το κριτήριο του ελλείμματος, 

ορίζοντας πως μία παραβίαση θα ήταν επιτρεπτή μόνο αν το «ΑΕΠ της χώρας είχε 

μειωθεί κατά 2% ή το έλλειμμα ήταν προσωρινό και μικρό»
319

. Τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη με μείωση του ΑΕΠ από 0,75% έως 2% θα μπορούσαν επίσης να 

συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις μόνο μετά από απόφαση του Συμβουλίου
320

.  

Το Σύμφωνο αποτελείται από δύο σκέλη, το προληπτικό και το κατασταλτικό. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1466/1997, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν 
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ετησίως προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης
321

 κυρίως στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Συμβούλιο, και τα οποία παρουσιάζουν τη μεσοπρόθεσμη 

δημοσιονομική στρατηγική των κρατών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν ένα 

μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ώστε να μην υπερβαίνεται το όριο του 3% που 

ορίζει η Συνθήκη για το δημοσιονομικό έλλειμμα, την πορεία προσαρμογής προς την 

επίτευξη του στόχου αλλά και την αναμενόμενη εξέλιξη του ποσοστού χρέους προς 

ΑΕΠ. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τις βασικές οικονομικές παραμέτρους που 

λαμβάνονται υπόψη καθώς και περιγραφές και αξιολογήσεις των προς λήψη μέτρων 

και την ανάλυση των επιπτώσεών τους. Όσον αφορά τις χώρες εκτός ευρωζώνης, 

αυτές καταθέτουν στα προγράμματα σταθερότητας τους μεσοπρόθεσμους στόχους 

νομισματικής πολιτικής σε συνάρτηση με τη σταθερότητα των τιμών και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών
322

. Έπειτα τα προγράμματα εξετάζονται απ’ το 

Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτιμήσεις τόσο της Επιτροπής όσο και της 

Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και δύνανται να ακολουθήσει έγκαιρη 

προειδοποίηση ενός κράτους μέλους για να μην υπερβεί το ποσοστό αναφοράς του 

ελλείμματος. Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα σύστασης από την Επιτροπή, 

όπως ορίζεται στον κανονισμό 1467/1997 που αποτελεί το κατασταλτικό μέρος. Στην 

περίπτωση αυτή δίνεται προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων και αν δε διορθωθεί το έλλειμμα εντός ενός έτους, τότε προβλέπονται 

χρηματικές κυρώσεις.  Ωστόσο, υφίστανται και διατάξεις για τις ειδικές περιπτώσεις, 

δηλαδή αν το έλλειμμα είναι προσωρινό ή απόρροια απρόβλεπτου γεγονότος ή ακόμα 

αν υπάρχει πτώση του ΑΕΠ της χώρας κατά τουλάχιστον 2%.  

Τα γεγονότα που ακολούθησαν είναι γνωστά. Μόλις δύο χρόνια μετά από την 

έναρξη ισχύος του Συμφώνου άρχισαν οι πρώτες παραβιάσεις του με την 

Πορτογαλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία να εμφανίζουν ελλείμματα πάνω από το όριο 

του 3% και με την Ιταλία και το Βέλγιο να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά χρέους, 

ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας η παραβίαση αφορούσε τόσο το έλλειμμα όσο και 

το χρέος. Οι πολλαπλές παραβιάσεις, όπως ήταν εύλογο, προκάλεσαν προβληματισμό 

και κατέδειξαν τις ανεπάρκειες και αδυναμίες του κανονιστικού πλαισίου, με 

αποτέλεσμα την αναθεώρησή του τον Μάρτιο του 2005. Έγινε κυρίως μια 
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προσπάθεια αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της οικονομίας κάθε κράτους, ενώ 

εγκαταλείφθηκε εν μέρει η ιδέα του «one size fits all». Τα κράτη μέλη καθίστανται 

πλέον υπεύθυνα για τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων στόχων με βάση «τα 

χαρακτηριστικά της οικονομίας και ειδικότερα την αναλογία μεταξύ του χρέους και 

του ΑΕΠ καθώς και της πιθανής ανάπτυξης»
323

. 

Το 2008, εν μέσω της κρίσης και με την απειλή αποσταθεροποίησης της 

Ευρωζώνης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη θέσπισης ενός αυστηρότερου πλαισίου 

κυρώσεων για τις χώρες που παραβίαζαν τα συμπεφωνημένα. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση ψηφίστηκαν το 2011 έξι νομοθετικές ρυθμίσεις για την οικονομική 

διακυβέρνηση, εκ των οποίων οι τέσσερις αποτέλεσαν τις βάσεις για την αναθεώρηση 

του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
324

. Οι τέσσερις ρυθμίσεις αφορούσαν 

την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας, την πρόληψη και διόρθωση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών, την επιβολή μέτρων με σκοπό τη διόρθωση των 

υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και το απαιτούμενο δημοσιονομικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινούνται οι οικονομίες των κρατών μελών
325

.  

 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο  

 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο γεννήθηκε ως ανάγκη να συντονιστούν και να 

οργανωθούν οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

έναν ετήσιο κύκλο
326

. Γι’ αυτόν το λόγο, οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικονομικές πολιτικές και τους προϋπολογισμούς διεξάγονται στους πρώτους μήνες 

του έτους, προτού δηλαδή οι κυβερνήσεις προχωρήσουν στη σύνταξη του 

προϋπολογισμού και τη διαμόρφωση των πολιτικών τους
327

. Η εφαρμογή του 

Εξαμήνου περιλαμβάνει μια διαδικασία που περιλαμβάνει από την πλευρά της 

Επιτροπής την ανάλυση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών αλλαγών στις οποίες 

έχουν προχωρήσει τα κράτη μέλη, παρέχοντας συστάσεις αλλά και αξιολογώντας την 
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πρόοδό τους
328

. Τα κράτη μέλη, από την άλλη, προχωρούν στην εφαρμογή των κοινά 

αποδεκτών πολιτικών. Στόχος είναι η σταθερότητα και ανάπτυξη που θα επιτευχθεί 

μέσω ενός πλαισίου και ενός δεσμευτικού χρονικού ορίζοντα.  

Αναλυτικότερα, η διαδικασία προβλέπει τη σύνταξη της Ετήσιας 

Επισκόπησης της Ανάπτυξης, αντικείμενο της οποίας είναι να αναλύσει την 

απόσταση που έχει διανύσει η Ευρώπη προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 

στόχων της
329

. Παραθέτει τις οικονομικές προτεραιότητες για το ερχόμενο έτος και 

μαζί καθοδηγεί τα κράτη μέλη με προτεινόμενες προς υιοθέτηση πολιτικές. Εκτός 

αυτού, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη σύνταξη της Έκθεσης Μηχανισμού 

Επαγρύπνησης, η οποία ανιχνεύει και ενημερώνει τα κράτη μέλη για οικονομικές 

ανισορροπίες που κρύβουν κινδύνους τόσο για τα ίδια όσο και για τη σταθερότητα 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και για τη Διαδικασία 

Μακροοικονομικών Ανισορροπιών
330

. Έπειτα, το Μάρτιο χαράσσεται μια κοινή 

στρατηγική από τους Ευρωπαίους ηγέτες επί των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών 

πολιτικών, ενώ η Επιτροπή καθίσταται υπεύθυνη για την σύνταξη εξατομικευμένων 

οικονομικών εκθέσεων και αξιολογήσεων για το κάθε κράτος μέλος
331

. Εν συνεχεία, 

τα κράτη μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τις πολιτικές και τα 

μέτρα που σχεδιάζουν και προτίθενται να θέσουν σε εφαρμογή για να 

αντιμετωπίσουν τυχόν μακροοικονομικές ανισορροπίες αλλά και να προωθήσουν την 

ανάπτυξη και την απασχόληση
332

. Αυτή η διαδικασία διεξάγεται τον Απρίλιο και η 

Επιτροπή, αφού αξιολογήσει τις προς λήψη πολιτικές και τα προτεινόμενα μέτρα, 

προχωράει στις δικές της προτάσεις για την κάθε χώρα. Τέλος, οι συστάσεις της 

Επιτροπής συζητούνται από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών τον Ιούνιο 

και προσυπογράφονται τον Ιούλιο, οπότε και ενσωματώνονται στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς των κρατών
333

.  

 

Νομοθετικό Πακέτο Έξι Μέτρων 

 

Η ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση 

αποτέλεσε προτεραιότητα των κρατών μελών έπειτα και από τις αδυναμίες που 
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κατέδειξε η κρίση που ξέσπασε το 2008. Αυτή επιτεύχθηκε μέσω της ενδυνάμωσης 

των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ένα πακέτο μέτρων. Το 

νομοθετικό πακέτο των έξι μέτρων, όπως αυτό ονομάστηκε, περιλαμβάνει πέντε 

κανονισμούς και μία οδηγία και τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβριο του 2011 

δεσμεύοντας τα 27 κράτη μέλη με ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις για τα 

μέλη της ευρωζώνης
334

. Αναλυτικότερα, το νομοθετικό αυτό πακέτο ενισχύει το 

προληπτικό μέρος του Συμφώνου, αφού εισάγει την έννοια της μακροοικονομικής 

επιτήρησης, πέρα από την υπάρχουσα δημοσιονομική, με τη δυνατότητα 

προειδοποιήσεων, συστάσεων ακόμα και οικονομικών κυρώσεων
335

. Οι κυρώσεις 

οικονομικού χαρακτήρα, που τίθενται σταδιακά στο προληπτικό σκέλος, ορίζονται 

για τα μέλη της Ευρωζώνης και δύνανται να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ της χώρας
336

. 

Αυτή είναι και μία από τις καινοτομίες του νομοθετικού πακέτου των έξι μέτρων, 

δηλαδή η επιβολή κυρώσεων ήδη από το προληπτικό σκέλος, διότι μέχρι τότε οι 

κυρώσεις επιβάλλονταν αφού ένα κράτος επανειλημμένα αποτύγχανε στην τήρηση 

των συμπεφωνημένων παρά τις προειδοποιήσεις από το Συμβούλιο
337

. Παράλληλα, 

ενισχύεται το κατασταλτικό μέρος του Συμφώνου και «διασφαλίζεται η αυστηρότερη 

εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων καθορίζοντας ποσοτικά την απόκλιση από 

τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους»
338

. Επιπλέον, επαναφέρεται η 

διάταξη για το κριτήριο του χρέους, όπου αν το τελευταίο δεν μειώνεται 

αποτελεσματικά προς την τιμή αναφοράς που ορίζει η Συνθήκη, προβλέπεται η 

εφαρμογή της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος
339

. Η συμβολή του πακέτου 

νομοθετημάτων δεν περιορίζεται στα ανωτέρω. Η οδηγία του νομοθετικού πακέτου 

διευκρινίζει τα «ελάχιστα προαπαιτούμενα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των 

εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων»
340

. Οι σημαντικότερες διατάξεις αφορούν το 

αποτελεσματικότερο και ορθότερο πλαίσιο στατιστικών αναλύσεων, την 

ενσωμάτωση των απαιτούμενων λογιστικών συστημάτων και εθνικών 
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δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνων με το Σύμφωνο Σταθερότητας
341

. Τέλος, 

αναφορικά με τη διαδικασία των κυρώσεων και των προειδοποιήσεων προς τα κράτη 

μέλη, εισάγεται η αντίστροφη πλειοψηφία, όπου μόνο αν η πλειοψηφία των κρατών 

καταψηφίσουν μία πρόταση της Επιτροπής αυτή δεν θα εγκριθεί
342

. Η σημασία της 

καινοτομίας αυτής είναι μεγάλη, αφού έτσι διευκολύνεται η αυτοματοποίηση των 

κυρώσεων, ενώ ενισχύεται θεσμικά και η Επιτροπή
343

.  

 

Νομοθετικό Πακέτο Δύο Μέτρων 

 

Πέρα όμως από το νομοθετικό πακέτο των έξι μέτρων, αποφασίστηκε, έπειτα 

από πρόταση της Επιτροπής, το Νοέμβριο του 2011
344

 η προσάρτηση δύο ακόμα 

κανόνων στο κανονιστικό πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης, η εφαρμογή των 

οποίων δέσμευε αποκλειστικά τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ
345

. Το περιεχόμενό 

τους αφορούσε την εισαγωγή νέων εργαλείων ελέγχου και αξιολόγησης των σχεδίων 

προϋπολογισμού καθώς επίσης και διασφάλιση διόρθωσης των υπερβολικών 

ελλειμμάτων στις χώρες του ευρώ
346

. Ειδικότερα, ο πρώτος κανονισμός, που αφορά 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προϋπολογισμών, ορίζει ότι οι κοινοί κανόνες 

προϋπολογισμού θα πρέπει να ελέγχονται σε εθνικό επίπεδο από ανεξάρτητους 

θεσμούς, ενώ τα κράτη μέλη της ευρωζώνης οφείλουν να καταθέτουν το σχέδιο 

προϋπολογισμού του επόμενου έτους στην Επιτροπή και στο Eurogroup  πριν τις 15 

Οκτωβρίου, συνοδευόμενο από μια ανεξάρτητη έκθεση για τις μακροοικονομικές 

προβλέψεις πάνω στις οποίες έχει τη βάση του ο προϋπολογισμός
347

. Η διαδικασία 

αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή, διευκολύνει τον «έλεγχο των μακροοικονομικών 

πολιτικών όσο το δυνατόν εγγύτερα στην υιοθέτησή τους» και συμβάλλει στην 

ταχύτερη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων
348

. Μετέπειτα, η Επιτροπή 

αξιολογεί κατά πόσο το σχέδιο του προϋπολογισμού συνάδει με τους κανόνες του 

Συμφώνου και είτε απαιτεί την επανεξέτασή του είτε δύναται να απευθυνθεί στο 
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Eurogroup ως μέσο πίεσης προς την συγκεκριμένη χώρα
349

. Παρόλα αυτά, ο 

κανονισμός αποσαφηνίζει πως η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί αμιγώς 

εθνική αρμοδιότητα, η οποία όμως συνοδεύεται πλέον από την ανεξάρτητη γνώμη 

της Επιτροπής
350

.  

 Όσον αφορά το δεύτερο κανονισμό, αυτός προβλέπει αυξημένη επιτήρηση 

των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, που επαφίεται στη 

διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής
351

. Επιπλέον, αποφασίζεται η υιοθέτηση 

προγράμματος προσαρμογής καθώς και επιτήρηση μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, εφόσον συντρέχει λόγος. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα απλούστευσης 

της επιτήρησης του κράτους με τη διακοπή της εφαρμογής της Διαδικασίας 

Μακροοικονομικών Ισορροπιών και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αφού εξ ορισμού οι 

χώρες θα υπόκεινται σε αυστηρή επιτήρηση
352

.  

 

Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 

 

Το 2013 στο νομοθετικό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης έρχεται να 

προστεθεί επισήμως πλέον η έννοια της δημοσιονομικής πειθαρχίας στη βάση των 

Συνθηκών. Έπειτα από κοινή πρωτοβουλία Γαλλίας και Γερμανίας, υπογράφεται η 

Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση από 25 μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αντέδρασε στην 

αναθεώρηση των συνθηκών, και την Τσεχία
353

. Το οικονομικό κομμάτι της 

Συνθήκης, που ονομάστηκε Δημοσιονομικό Σύμφωνο, υπενθυμίζει τη δέσμευση των 

κρατών να συγκλίνουν προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους με το διαρθρωτικό 

έλλειμμα στο 0,5% του ΑΕΠ. Παράλληλα αναφέρεται ρητά πως σε περίπτωση 

απόκλισης από τους στόχους θα ενεργοποιούνται αυτόματα διορθωτικοί μηχανισμοί, 

ενώ η τήρηση των κανόνων θα διεκπεραιώνεται από ανεξάρτητα όργανα
354

. Η 

καινοτομία που εισάγει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο έγκειται στην υποχρέωση των 

κρατών να ενσωματώσουν τη διάταξη για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στην εθνική 

τους νομοθεσία και μάλιστα με διαδικασίες δεσμευτικού και μόνιμου χαρακτήρα, με 
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άλλα λόγια ενσωμάτωση στο ίδιο το Σύνταγμα
355

. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μη 

εφαρμογής των κανόνων στην εθνική νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

εξουσιοδοτείται με το δικαίωμα επιβολής χρηματικών κυρώσεων στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος, χρήματα τα οποία θα απορροφηθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας στην περίπτωση των κρατών μελών της Ευρωζώνης, ενώ για τα 

υπόλοιπα κράτη της Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό
356

. Όσον αφορά 

τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων, αυτός θα διενεργείται σε εθνικό επίπεδο από 

ανεξάρτητες αρχές
357

. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο προβλέπει επίσης τη σύγκλιση 

του χρέους των κρατών μελών προς τα σημεία αναφοράς σε χρονοδιάγραμμα που 

καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
358

. Τα κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται 

στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος υποβάλλουν τόσο στην Επιτροπή όσο και 

στο Συμβούλιο προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης. Σε αυτά περιγράφονται 

όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που το κράτος μέλος προτίθεται να ακολουθήσει 

για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων. Παράλληλα, προτείνεται και η 

δημιουργία ενός μηχανισμού για την ενίσχυση της επιτήρησης των σχεδίων των 

κρατών μελών
359

.   

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 

 

Οι πιέσεις των αγορών και η κρίση χρέους της Ελλάδας, που αντιμετώπιζε 

σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, έθεσε τις χώρες της Ευρωζώνης 

μπροστά σε ένα δίλημμα. Αφενός, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Συνθήκης 

Λειτουργίας της ΕΕ, η οποία ορίζει ότι δεν θα παρέχεται οικονομική βοήθεια σε 

κράτη μέλη οικονομικά αφερέγγυα
360

. Αυτό βέβαια συνοδευόταν και από κόστος για 

τα ίδια κράτη μέλη μέσω των τραπεζών τους, που είναι οι κύριοι δανειστές, αλλά και 

μετέπειτα το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας συστημικής κρίσης. Αφετέρου, θα 

μπορούσαν να αγνοήσουν τη Συνθήκη, είτε με αναθεώρηση της Συνθήκης είτε με 

νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλης φύσεως
361

. Τελικά, το Συμβούλιο κατέληξε τον 
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Μάιο του 2010 με κανονισμό στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Προϋπολογισμό
362

. Πρόκειται για μια εταιρεία των μελών της Ευρωζώνης ιδρυόμενη 

στη βάση μιας Διακυβερνητικής Συμφωνίας των κρατών μελών, που στηρίζεται από 

τις εγγυήσεις αυτών, με προϋπολογισμό 750 δισεκατομμύρια και έδρα το 

Λουξεμβούργο
363

. Ο Μηχανισμός αυτός, που ουσιαστικά ήταν μια «ιδιωτική εταιρεία 

που ανήκε στα κράτη μέλη»
364

, σχεδιάστηκε με στόχο να αντιμετωπιστούν 

επείγουσες καταστάσεις έλλειψης ρευστότητας και υπερβολικού χρέους παρέχοντας 

ρευστότητα μέσω δανείων και πιστώσεων
365

 αποκλειστικά στις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών της Ευρωζώνης
366

, αλλά και αγοράζοντας ομόλογα από τη 

δευτερογενή αγορά
367

. Το κράτος μέλος που λάμβανε τη βοήθεια βέβαια δεσμευόταν 

όχι μόνο για την αποπληρωμή του δανείου και των τόκων, αλλά επίσης για τη 

διόρθωση του ελλείμματος με διαδικασίες που προβλέπονταν σε Μνημόνιο 

Κατανόησης
368

. Η αδυναμία συμμόρφωσης με τα παραπάνω μάλιστα θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε διακοπή της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό
369

.  

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

 

Καθώς η κρίση βάθαινε, έγινε κατανοητό πως ο Μηχανισμός 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν μπορούσε, στα πλαίσια και του προσωρινού 

του χαρακτήρα, να ανταποκριθεί επαρκώς και πως η ανάγκη για ένα ευέλικτο 

εργαλείο μόνιμου χαρακτήρα ήταν αδήριτη. Η βιβλιογραφία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και η Επιτροπή επεσήμαναν την ανάγκη αύξησης του χρηματοδοτικού 

πακέτου, μείωσης των τόκων και αλλαγής του χαρακτήρα του εργαλείου
370

. Η 

Γερμανία, εν αντιθέσει με την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, αντιτάχθηκε 
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στη διεύρυνση των εξουσιών του μηχανισμού
371

. Τελικά, το Συμβούλιο αποφάσισε το 

Δεκέμβριο του 2010 την αύξηση του κεφαλαίου του μηχανισμού στα 500 

δισεκατομμύρια, τη μείωση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα 

δόθηκε η δυνατότητα αγοράς ομολόγων από τον μηχανισμό στην πρωτογενή αγορά, 

ενώ μέχρι τότε προβλεπόταν η δυνατότητα αυτή μόνο στη δευτερογενή
372

.  

Το Φεβρουάριο του 2012 υπεγράφη διακυβερνητική Συνθήκη μεταξύ των 

κρατών μελών βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, ενώ ο Μηχανισμός εγκαινιάσθηκε τον 

Οκτώβριο του 2012
373

. Όπως και ο Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 

έτσι και αυτός περιλάμβανε την «παροχή δανείων εντός ενός πλαισίου προγράμματος 

διαρθρωτικών αλλαγών αλλά και την χρηματοδότηση ανακεφαλαίωσης των 

τραπεζών»
374

. Μια καινοτομία που εισάγει ο μηχανισμός είναι η δυνατότητα 

συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε περιπτώσεις χωρών που αδυνατούν να 

αποπληρώσουν το χρέος τους
375

. Γι’ αυτό και η έγκριση για παροχή οικονομικής 

βοήθειας από το μηχανισμό υπόκειται σε περιορισμούς, που συνδέονται ακριβώς με 

τη βιωσιμότητα του χρέους του εκάστοτε κράτους. Αν λοιπόν από την αξιολόγηση 

προκύψει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, τότε η οικονομική αρωγή χορηγείται μόνο 

έπειτα από δέσμευση του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχει στην εξυπηρέτηση του 

χρέους ώστε αυτό να φτάσει και πάλι σε βιώσιμα επίπεδα
376

. Είναι φυσικό λοιπόν, ο 

νέος μηχανισμός να τυγχάνει μεγαλύτερης αποδοχής εφόσον πέρα από την ένεση 

ρευστότητας που προβλεπόταν ότι θα έδινε, η ιδέα του νέου μηχανισμού 

αγκαλιάστηκε και ως λύση για την αποτροπή και πρόληψη φαινομένων ηθικού 

κινδύνου
377

. Διότι, η προϋποθεσιμότητα για την παροχή οικονομικής βοήθειας στα 

κράτη μέλη από κοινού με το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού, όπου 

δεν προβλέπει απλά τη νομισματοποίηση του χρέους αλλά υποχρεώνει και το κράτος 

σε δημοσιονομική πειθαρχία, μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση ορθότερων 

δημοσιονομικών πολιτικών από τα κράτη μέλη
378

.  
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3.4 Κριτική της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης 

 

Ενόψει της κρίσης που ταλανίζει την Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στην οικοδόμηση ενός αυστηρότερου οικονομικού 

πλαισίου που θα διέπει την ευρωζώνη προχωρώντας στη νομοθέτηση διάφορων 

οικονομικών μηχανισμών και εργαλείων. Την πρώτη σοβαρή ενέργεια των κρατών 

μελών της Ευρωζώνης να σχεδιάσουν ένα οικονομικό πλαίσιο αποτέλεσε το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στο οποίο ασκήθηκε δριμεία κριτική τόσο 

για το σχεδιασμό του όσο και για την μετέπειτα εφαρμογή του. Όσον αφορά το 

σχεδιασμό του Συμφώνου, ο καθορισμός της τιμής αναφοράς του ελλείμματος στο 

3% κρίθηκε αυθαίρετος και μάλιστα η τήρηση αυτού αδιάκριτα από οικονομικές 

συνθήκες αποτέλεσε το σημαντικότερο σημείο επίκρισης
379

. Διότι αυτό πρακτικά 

σήμαινε πως θα απενεργοποιούνταν οι αυτόματοι σταθεροποιητές της οικονομίας σε 

περιόδους ύφεσης και θα βυθίζονταν και πάλι οι οικονομίες σε ανατροφοδοτούμενες 

κρίσεις
380

. Παράλληλα με τα παραπάνω, εκφράστηκε και ο προβληματισμός για το 

πώς θα ήταν δυνατή η σταδιακή μετάβαση από ελλείμματα σε σχεδόν 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς χωρίς να γίνει παραβίαση του ορίου αναφοράς
381

. 

Επιπλέον, η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αποδείχθηκε δύσκολη και 

χρονοβόρα στην εφαρμογή της διότι πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες στον 

υπολογισμό των ελλειμμάτων
382

 και τις διάφορες λογιστικές πρακτικές στα όρια της 

παρανομίας που πολλά κράτη χρησιμοποίησαν για να παρουσιάσουν τα 

δημοσιονομικά δεδομένα τους
383

, διαγνώσθηκε και πολιτική απροθυμία για την 

επιβολή κυρώσεων στις χώρες που παραβίαζαν τα συμπεφωνημένα
384

. Η «διπλή 

ανάγνωση» του Συμφώνου ήταν δυνατό να επιφέρει σημαντική ρήξη μεταξύ των 

χωρών. 

 Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι τελικά μια ενόχληση ή 

μικρός μπελάς, όπως ο Heise ορθά παραθέτει (ελαφρώς τροποποιημένα) τα λόγια του 

Eichengreen, αλλά μάλλον ευθύνεται για το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης προ της κρίσης 

και την αδυναμία των κρατών να ακολουθήσουν τις απαραίτητες πολιτικές 
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συνεργασίας
385

. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με την φιλοκυκλική 

φιλοσοφία του, τείνει να μεγεθύνει το πρόβλημα των οικονομικών ανισορροπιών, 

ενώ οι μηχανισμοί του για περιορισμό του ελλείμματος ενεργοποιούνται όταν η χώρα 

βρίσκεται ήδη σε περίοδο ύφεσης, με μειωμένα δημοσιονομικά έσοδα, αύξηση της 

ανεργίας και του ίδιου του ελλείμματος
386

. Εντούτοις, η μεγαλύτερη αδυναμία του 

Συμφώνου είναι η απλή αναγνώριση της ετερογένειας των οικονομικών πολιτικών 

των κρατών δίχως κάποια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το εκ φύσεως πρόβλημα 

της διαφορετικής δυναμικής της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών, ακανθώδες 

ζήτημα της Ευρωζώνης
387

. 

Ο προβληματισμός γύρω από το Σύμφωνο οδήγησε πρωτίστως σε 

αναθεώρηση του ίδιου του Συμφώνου και μετέπειτα στην ενίσχυση του πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης με τα νομοθετικά πακέτα των έξι μέτρων και μετέπειτα 

με αυτό των δύο. Με την αναθεώρηση, το Σύμφωνο γίνεται πιο σύνθετο και 

λαμβάνονται υπόψη τόσο ο ρυθμός ανάπτυξης των δαπανών όσο και ο ρυθμός 

αύξησης του χρέους
388

. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται και στην επίτευξη των 

μεσοπρόθεσμων στόχων. Δυστυχώς, όμως και πάλι η εφαρμογή των κανόνων 

εξαρτάται από τη διάθεση των εθνικών κυβερνήσεων να συμμορφωθούν με 

αυτούς
389

. Με τα δύο αυτά νομοθετικά πακέτα που ακολούθησαν την αναθεώρηση 

του Συμφώνου αναγνωρίστηκε η σημασία των διαρθρωτικών αλλαγών των κρατών, 

επιχειρήθηκε η ενίσχυση του πλαισίου επιτήρησης, τέθηκαν σε λειτουργία 

αυστηρότεροι μηχανισμοί ελέγχου και ισχυροποιήθηκε το πλαίσιο της οικονομικής 

διακυβέρνησης
390

. Ωστόσο, η απόφαση για τις διαρθρωτικές αλλαγές επαφίεται και 

πάλι στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί 

η εφαρμογή τους εφόσον καμία κυβέρνηση δεν επιθυμεί να λάβει σκληρά μέτρα αν 

δεν συντρέχει έκτακτη ανάγκη
391

. Γενικότερα, το νομοθετικό πακέτο των έξι μέτρων, 

που σκοπό είχε να κατευνάσει τις αγορές και να δείξει ότι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι γρήγορη, απέτυχε διότι οι 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών απεδείχθησαν χρονοβόρες 
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λόγω και των μεταξύ τους διαφωνιών
392

. Τα μέτρα που τελικά ελήφθησαν κρίθηκαν 

ανεπαρκή και με μεγάλη καθυστέρηση ενώ διαφάνηκε και η απροθυμία των κρατών 

μελών της ευρωζώνης για περαιτέρω ολοκλήρωση στο δημοσιονομικό τομέα
393

. Όσο 

για την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής, το προσεχές μέλλον θα δείξει πως αυτή 

θα ανταποκριθεί, αν δηλαδή αναλάβει ένα ισχυρό ρόλο στο συντονισμό των 

οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών της ευρωζώνης
394

 και σε ποιο βαθμό θα 

μπορέσει να επιβάλλει τις κυρώσεις στα κράτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία. 

 Προσπάθειες ενίσχυσης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, όπως 

είδαμε και παραπάνω, έγιναν και με τη δέσμευση των κρατών μελών για 

ενσωμάτωση πλέον του κανονισμού περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στις 

εθνικές νομοθεσίες με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο
395

. Η κριτική για το Σύμφωνο 

επικεντρώνεται κυρίως στην προβλεπόμενη από αυτό υποχρέωση των κρατών μελών 

όχι μόνο να ψηφίσουν νομοθεσία για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά να 

υποχρεώνονται τα τελευταία να προσθέσουν τη διάταξη αυτή στο Σύνταγμά τους. 

Μάλιστα, η έκφραση της απαίτησης αυτής δεν προήλθε μέσα από συνήθεις 

κοινοτικές νομοθετικές διαδικασίες, αλλά μέσω μιας διεθνούς συμφωνίας μεταξύ των 

κρατών, ελλοχεύοντας κινδύνους για την αξιοπιστία της νομοθετικής διαδικασίας της 

Ένωσης και παράλληλα προκαλώντας σύγχυση με την ύπαρξη διαφορετικών 

κανονιστικών προτύπων
396

. Αλλά και αναφορικά με το περιεχόμενό της εκφράστηκαν 

αμφιβολίες για την ουσία της ύπαρξής της, εφόσον οι δημοσιονομικές διατάξεις 

συμπίπτουν με το πακέτο των έξι νομοθετημάτων, που αποτέλεσε κατ’ ουσίαν τη 

δεύτερη αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
397

. Επιπλέον, η 

λογική του εντάσσεται περισσότερο στη λογική της δημοσιονομικής εξυγίανσης και 

όχι σε μια προσπάθεια εξεύρεσης της χρυσής τομής ανάμεσα σε δημοσιονομική 

πειθαρχία και ανάπτυξη
398

. Είναι γεγονός ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο λαμβάνει 

υπόψη του εξατομικευμένους μεσοπρόθεσμους στόχους για το κάθε κράτος μέλος και 

διακρίνει μεταξύ των δομικών και των κυκλικών ελλειμμάτων, ωστόσο κατά τον 
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Παπαδόπουλο αυτή η διάκριση είναι ανεπαρκής αν δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν 

ελλείμματα που προέρχονται από επεκτατική πολιτική ή από σπάταλες και μη 

παραγωγικές κυβερνήσεις
399

. Και συμπληρώνει πως η τακτική του ‘one size fits all’ 

θα αποδειχθεί και πάλι καταστροφική για τη δημοσιονομική πειθαρχία αφού μόνο τα 

αντίθετα αποτελέσματα μπορεί αυτή να παράγει, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη στην 

προσπάθεια τους να επιτύχουν δείκτες ανάπτυξης θα επαυξήσουν τα ελλείμματά 

τους
400

. 

Στην περίπτωση του EFSF, η κριτική ήταν πολύπλευρη και δεν 

επικεντρώθηκε μόνο στην ουσία του μηχανισμού, αλλά ακόμα και στη διαδικασία 

παραγωγής του. Διότι ήταν ένας μηχανισμός που αποφασίστηκε και ιδρύθηκε εκτός 

του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωζώνης ως μια ιδιωτική εταιρεία των κρατών 

χωρίς πρόβλεψη για ενσωμάτωση του νομικού πλαισίου στη νομοθεσία της Ένωσης, 

εγείροντας έτσι ερωτήματα σχετικά με τη νομιμοποίηση του εργαλείου
401

. Το κατά 

πόσο λοιπόν μπορεί η εκτελεστική εξουσία ενός τέτοιου μηχανισμού να είναι 

συμβατή με τις δημοκρατικές αξίες και συνταγματικές νόρμες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τοποθετείται στο κέντρο της κριτικής του εργαλείου
402

. Επιπλέον, 

αμφισβητήθηκε η βάση του μηχανισμού, η οποία προβλέπει την παροχή έκτακτης 

οικονομικής εισφοράς στα κράτη μέλη, καθώς κατά πολλούς αντιβαίνει τη διάταξη 

περί μη διάσωσης των κρατών μελών
403

. Ευρωσκεπτικιστικοί κύκλοι επισημαίνουν 

πως ο EFSF συγκρούεται με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρώπης, ενώ 

προβάλλουν και πιθανούς κινδύνους για τις οικονομίες τους από την απώλεια 

κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν τον μηχανισμό
404

. Ένα δεύτερο επιχείρημα που 

αντικρούουν οι Ευρωσκεπτικιστές είναι αυτό της αλληλεγγύης, το οποίο ενθέρμως 

προέβαλλαν οι υποστηρικτές και εισηγητές του μηχανισμού
405

. Κατά τους πρώτους, η 

παροχή οικονομικής αρωγής προβλέπεται με την ταυτόχρονη υιοθέτηση σκληρών 

μέτρων λιτότητας και πάνω από όλα οριοθετεί τις σχέσεις των κρατών σε ένα πλαίσιο 

προϋποθέσεων, που αντίκειται στην έννοια της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 
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δικαιοσύνης μεταξύ τους
406

. Είναι φανερό πως τα κράτη οδηγήθηκαν στην επιλογή 

του διακυβερνητικού EFSF, αφενός φοβούμενα περαιτέρω απώλεια της εθνικής 

κυριαρχίας τους και αφετέρου εξαιτίας της λανθασμένης κατανόησης της κρίσης
407

. 

Αλλά και πρακτικά ο μηχανισμός παρουσιάζει αδυναμίες. Η αξιολόγηση του 

μηχανισμού βασίζεται στην αξιολόγηση των κρατών που τον απαρτίζουν. Η 

τρωτότητά του διεφάνη με την υποβάθμιση της αξιοπιστίας της Γαλλίας το 2012, που 

οδήγησε στην υποβάθμιση του ίδιου του μηχανισμού και συνεπώς στη μείωση της 

δανειοδοτικής του ικανότητας
408

.  

Παρόμοια είναι και η κριτική που ασκήθηκε στο μεταγενέστερο Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας, καθώς κανένα από τα δύο αυτά εργαλεία δεν παρέχει 

αξιοπιστία τέτοια ώστε να αποτρέψει τη μετάδοση της κρίσης, δεδομένου ότι δεν 

μπορούν να αντικαταστήσουν το ρόλο μιας κεντρικής τράπεζας ως δανειστή έσχατης 

ανάγκης, ούτε μπορούν να εγγυηθούν απεριόριστη ρευστότητα - έχουν περιορισμένη 

χρηματοδοτική ικανότητα- για την αποπληρωμή των κατόχων των κρατικών 

ομολόγων
409

. Ένα άλλο θέμα που θίγουν οι επικριτές των δυο εργαλείων είναι ο 

σκοπός του σχεδιασμού τους, δηλαδή η αντιμετώπιση κρίσεων ρευστότητας ή 

φερεγγυότητας
410

. Στόχος των δύο αυτών μηχανισμών είναι η παροχή ρευστότητας 

στα κράτη που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, παράλληλα όμως καλούνται να 

επιλύσουν ζητήματα ηθικού κινδύνου που προκύπτουν εξαιτίας της παροχής 

ρευστότητας. Για το σκοπό αυτό όμως προβλέπονται αυστηροί περιορισμοί και 

προϋποθέσεις στις χώρες που χρηματοδοτούνται από τους μηχανισμούς
411

. Τα δύο 

όμως αυτά ζητήματα είναι αυτοαναιρούμενα καθώς οι περιορισμοί και οι 

προϋποθέσεις τελικά επηρεάζουν τη ρευστότητα, με αποτέλεσμα να εντείνεται το 

πρόβλημα και να ανακύπτουν ζητήματα φερεγγυότητας των κρατών
412

.  

 

 

3.5 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

Οι συζητήσεις για νομισματική ένωση έφεραν στο προσκήνιο την πρόταση 
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του 1988 για μια κεντρική τράπεζα
413

. Το πλαίσιο λειτουργίας της περιγράφεται ρητά 

στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ενώ η ίδρυσή της έλαβε χώρα το 1994 με τη μορφή του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου, πρόδρομου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας που έλαβε την τελική της μορφή το 1998
414

. Με έδρα τη Φρανκφούρτη, 

διοικείται από τραπεζίτες των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της 

Ευρωζώνης καθώς και από ένα συμβούλιο έξι μόνιμων μελών, η θητεία των οποίων 

είναι μη ανανεώσιμη και καθορίζεται στα οκτώ χρόνια
415

. Ως πολιτικό υποκείμενο, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, όπως επίσης και να αποτελεί αντικείμενο προσφυγής
416

. Επιπλέον, έχει 

τη δυνατότητα να διατυπώνει γνώμες, να κάνει συστάσεις και να παράγει 

κανονισμούς σε πολιτικές που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
417

. Είναι υποχρεωμένη 

να συντάσσει και να καταθέτει ετήσιες αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της 

στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο
418

, ωστόσο «απολαμβάνει μεγαλύτερη πολιτική 

ανεξαρτησία σε σύγκριση με άλλες κεντρικές τράπεζες»
419

. Διότι, αφενός είναι ένας 

θεσμός υπερεθνικού χαρακτήρα, το καταστατικό του οποίου ορίζεται σε συνθήκη και 

μπορεί να τροποποιηθεί μόνο έπειτα από ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών
420

, 

και αφετέρου επειδή κανένας πολιτικός δρών δεν δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις 

και τη λειτουργία της
421

. Μόνο η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να παίξει ρόλο ελεγκτή και να καταστήσει την 

ΕΚΤ υπόλογο, αλλά όπως αναφέρει και ο McCormick, δε διαθέτει τα απαραίτητα 

μέσα γι’ αυτό
422

.  

Αναφορικά με τις αρμοδιότητές της, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ένωσης, όπως επίσης για τη διαχείριση των 

αποθεματικών
423

. Με ζητούμενο πάντα τη σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ επίσης 

υποστηρίζει οικονομικές πολιτικές της Ένωσης που προωθούν την ανάπτυξη και την 

απασχόληση
424

. Περαιτέρω αρμοδιότητες συνίστανται στη διασφάλιση της 
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νομισματικής σταθερότητας μέσα από τον καθορισμό των επιτοκίων εντός της 

Ευρωζώνης
425

 και στη διατήρηση του ποσοστού του πληθωρισμού κάτω ή κοντά 

στην τιμή αναφοράς του 2%
426

. Όσον αφορά το τελευταίο, ο Hodson αξιολογεί θετικά 

το γεγονός πως μέχρι το 2008 η ΕΚΤ κατάφερε να διατηρήσει το ποσοστό του 

πληθωρισμού εντός των καθορισμένων ορίων, ενώ και με το ξέσπασμα της κρίσης 

παρείχε ενέσεις ρευστότητας, αγοράζοντας ομόλογα 60 δισεκατομμυρίων και 

μειώνοντας σε ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια
427

.  

 Καθ’όλη τη διάρκεια της κρίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετείχε 

ενεργά στις προσπάθειες της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσει τις ολοένα 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2005 είχε προειδοποιήσει για 

ενδεχόμενη αστάθεια και ανισορροπίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές
428

, 

προειδοποιήσεις που μάλλον δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη. Από το 2007 και έπειτα η 

ΕΚΤ αναλαμβάνει μέτρα με σκοπό την «άμβλυνση των πιέσεων» και την 

«εξομάλυνση της λειτουργίας της αγοράς»
429

. «Διενεργεί πράξεις 

αναχρηματοδότησης, μειώνει τα επιτόκια και διευρύνει τον κατάλογο των 

περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλειες»
430

. Το 2009, με σκοπό 

να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, προβαίνει στην αγορά καλυμμένων 

ομολογιών, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει το εποπτικό σύστημα των τραπεζών, των 

ασφαλιστικών εταιρειών και των κινητών αξιών. Το 2011, έπειτα από αξιολόγηση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συνεχίζει τις πράξεις χρηματοδότησης και με 

μερικές εξαιρέσεις εξακολουθεί να μειώνει τα επιτόκια, ενώ για πρώτη φορά μειώνει 

και τον συντελεστή ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών σε 1%. Ενώ η κρίση 

βαθαίνει, η ΕΚΤ αποφασίζει το Δεκέμβριο του 2011 και μετέπειτα και τον Μάρτιο 

του 2012 να κατανείμει σε 523 τράπεζες ποσά ίσα με 489 δις και 530 δις αντιστοίχως 

και ταυτόχρονα εγκαινιάζεται ένα πρόγραμμα απεριόριστων αγορών ομολόγων στις 

δευτερογενείς αγορές
431

. Το 2012 και 2013 ενισχύεται το πλαίσιο ελέγχου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και μειώνονται τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά, ενώ 

τίθενται σε εποπτεία 150 τράπεζες από τις μεγαλύτερες της Ευρωζώνης
432

.  
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Ωστόσο, όλες οι ενέργειες της ΕΚΤ δεν έχουν αξιολογηθεί το ίδιο θετικά και 

κατά καιρούς έχει υποστεί δριμεία κριτική για το ρόλο και τις αποφάσεις της. Και 

πρώτα απ’ όλα για τον καθορισμό ενιαίου επιτοκίου για τις χώρες της ευρωζώνης, 

που προξένησε υπερβολικές ανισορροπίες και αποκλίσεις
433

. Στα κράτη μέλη όπου τα 

επιτόκια προηγουμένως ήταν υψηλότερα, το ενιαίο επιτόκιο οδήγησε σε υψηλά 

ποσοστά κατανάλωσης και επενδύσεων παράλληλα με την αύξηση του πληθωρισμού 

και των τιμών του κεφαλαίου
434

. Αντίθετα, στα κράτη όπου τα επιτόκια ήταν 

χαμηλότερα οδήγησε σε μείωση των ποσοστών επενδύσεων και κατανάλωσης
435

. Το 

πρόβλημα με τον καθορισμό του ενιαίου επιτοκίου έγκειται στην ελλιπή μετάδοση 

των σινιάλων της νομισματικής πολιτικής στις κατακερματισμένες αγορές της 

ευρωζώνης. Η κεντρική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ για τα επιτόκια «δεν 

μεταφράζεται επαρκώς σε τοπικό δανεισμό και σε συνθήκες χρηματοδότησης», με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά χώρα, που συνδέονται κατά 

κύριο λόγο και με τη δημοσιονομική ευρωστία του κράτους
436

. Κατά καιρούς η ΕΚΤ 

με διάφορες πολιτικές έχει επιχειρήσει να γεφυρώσει το χάσμα και να οδηγήσει τις 

οικονομίες της ευρωζώνης σε ταχύτερη πορεία σύγκλισης, όμως ελλείψει ενός 

μηχανισμού κεντρικής ανάληψης και έκδοσης χρέους οι προσπάθειες αυτές δεν 

συνέβαλαν σημαντικά προς το στόχο αυτό
437

.  

Στον πυρήνα της κριτικής της ΕΚΤ βρίσκεται ο ρόλος που διαδραματίζει ως 

«δανειστής έσχατης ανάγκης» ή μάλλον για το ρόλο που δε διαδραματίζει ως τέτοιος. 

Η ΕΚΤ αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο της τραπεζικής ένωσης, όμως η συνεισφορά 

της στη σταθερότητα της τελευταίας είναι περιορισμένη με τον παρόντα σχεδιασμό 

της»
438

, εφόσον δεν έχει την «σαφή εντολή» να εγγυηθεί ότι θα παρέχει πάντα 

ρευστότητα
439

. Με άλλα λόγια, αν μια τραπεζική ένωση πρέπει να διαθέτει εξουσίες 

εποπτείας, εξυγίανσης και σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, τότε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα διαθέτει μόνο τα δύο πρώτα
440

. Το γεγονός αυτό, όμως, κάνει το 

ευρώ πιο εύθραυστο και την ευρωζώνη πιο επιρρεπή και εκτεθειμένη σε μια 

συστημική κρίση. Ο φόβος των κατόχων των ομολόγων, ελλείψει εγγυητή τους, 
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οδηγεί στην «πώληση των ομολόγων και πυροδοτεί κρίση ρευστότητας που δύναται 

να μετασχηματιστεί σε κρίση φερεγγυότητας»
441

. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο 

δυσάρεστο γεγονός, είναι αδήριτη και επιτακτική ανάγκη να αναλάβει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα το ρόλο του έσχατου δανειστή, ο οποίος θα καθησυχάζει τους 

επενδυτές και τους κατόχους των ομολόγων και παράλληλα θα εγγυάται τη ροή 

κεφαλαίων στα κράτη της Ένωσης, αποφεύγοντας φαινόμενα μετάδοσης της κρίσης 

μέσα στην Ένωση
442

. 

Υπάρχουν φωνές ωστόσο που αντιτίθενται σε μία τέτοια ενέργεια 

προβάλλοντας μια σειρά επιχειρημάτων, όπως ο κίνδυνος απώλειας των χρημάτων 

της Τράπεζας, ο ηθικός κίνδυνος και ο πληθωρισμός
443

. Το πρώτο επιχείρημα 

έγκειται στην πιθανή απώλεια χρημάτων της Τράπεζας αν αυτή προβεί σε αγορά 

ομολόγων
444

. Ο Paul de Grauwe ανασκευάζει το επιχείρημα υπογραμμίζοντας πως 

μια κεντρική τράπεζα δεν έχει αυτοσκοπό το ίδιο κέρδος αλλά τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του συστήματος με τη παροχή διαβεβαιώσεων για ρευστότητα, γεγονός 

μάλιστα που θα μειώσει τη πιθανότητα ανάγκης σταθεροποίησης του συστήματος 

εφόσον θα υπάρχει εμπιστοσύνη των επενδυτών
445

. Όσον αφορά το επιχείρημα του 

ηθικού κινδύνου, εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Αν λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα 

λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης ανάγκης παρέχοντας ρευστότητα στα κράτη μέλη 

για να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους, αυτό θα «δώσει λάθος σήματα στα σπάταλα 

πολιτικά συστήματα να συνεχίσουν το δημοσιονομικό τους εκτροχιασμό»
446

. Πώς 

μπορεί να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το ζήτημα; Η λύση είναι να τεθούν όρια και 

κανόνες που θα περιορίζουν τα κράτη να εκδίδουν χρέος και στις τράπεζες να 

περιορίζουν τα ρίσκα που λαμβάνουν
447

. Όπως είδαμε, παρά την γενικότερη 

απροθυμία της ΕΚΤ να διευρύνει τη νομισματική βάση, κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

το 2010, προχώρησε μέσα από τη δράση Securities Market Programme στην αγορά 

ομολόγων, ενώ το 2011 και 2012 παρείχε ρευστότητα στις τράπεζες
448

. Επιπλέον, 

συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων, η οποία ως μηχανισμός 

ελέγχου του συστημικού κινδύνου δύναται να αξιολογήσει και να προλαμβάνει 
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κινδύνους που μπορούν να επαπειλήσουν τη σταθερότητα της ευρωζώνης
449

. Τέτοιοι 

μηχανισμοί σίγουρα στρέφονται προς τη σωστή κατεύθυνση για την περιστολή του 

ηθικού κινδύνου, όμως είναι βέβαιο πως απαιτούνται περισσότερες ενέργειες. 

Τέλος, το επιχείρημα πως αν η Κεντρική Τράπεζα λειτουργήσει ως δανειστής 

έσχατης ανάγκης τότε θα προκληθούν πληθωριστικές τάσεις δεν ευσταθεί, σύμφωνα 

με τον De Grauwe
450

. Διότι η παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα δεν 

επιδρά αρνητικά στον πληθωρισμό εφόσον δεν αυξάνει την προσφορά χρήματος, 

καθώς αυτό δεν χρησιμοποιείται για να πιστώσει εξωτραπεζικούς τομείς
451

. Άλλωστε, 

ο προβληματισμός του πληθωρισμού μπορεί να αντιμετωπιστεί εναλλακτικά με την 

πώληση ενεργητικού της Τράπεζας, αν προηγουμένως έχει προηγηθεί αγορά 

κρατικών ομολόγων ώστε να διατηρείται σταθερή η χρηματική βάση
452

. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο, «αυτό που αλλάζει είναι η σύνθεση του ενεργητικού της τράπεζας στον 

ισολογισμό και όχι το μέγεθός του»
453

. 

Τονίστηκε παραπάνω η σημασία της συνταγματικής κατοχύρωσης της 

ανεξαρτησίας της ΕΚΤ, που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την απρόσκοπτη 

λειτουργία της πέρα από διακυβερνητικά συμφέροντα. Όπως επίσης και η επιμονή 

της ΕΚΤ να διατηρεί σταθερό το ποσοστό του πληθωρισμού. Σαφώς είναι απολύτως 

κατανοητά και τα δύο, άλλωστε ειδοποιός διαφορά των κεντρικών τραπεζών από τις 

υπόλοιπες αποτελεί η ανεξαρτησία τους και αναμφίβολα η προσπάθεια για τη 

διατήρηση των τιμών σε σταθερά επίπεδα. Αυτό όμως που δεν είναι κατανοητό είναι 

η ‘εμμονή’ της ΕΚΤ σε μια «αυτοεπιβαλλόμενη ιεραρχία αξιών με τη σταθερότητα 

των τιμών στη προμετωπίδα της οικονομικής πολιτικής ανεξάρτητα από τις 

μακροοικονομικές τάσεις»
454

. Στην περίπτωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των 

Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, πρωταρχικό ρόλο παίζει η μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη και πώς αυτή θα επιτευχθεί με δεδομένα την αύξηση της παραγωγής και 

της απασχόλησης, τη σταθερότητα των τιμών και των επιτοκίων
455

. Επιπλέον, ο 

Παπαδόπουλος υπογραμμίζει πως «μια κεντρική τράπεζα παράγει βέλτιστη 

νομισματική πολιτική» όταν υπάρχει ένας «πολιτικός συνομιλητής» για να 

συνδιαλεχθεί, δηλαδή μια κυβέρνηση με σαφείς οικονομικούς στόχους και με τα 
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κατάλληλα μέσα για την επίτευξή τους
456

. Η ανεξαρτησία εν τέλει της κεντρικής 

τράπεζας έχει νόημα όταν μιλάμε με όρους μιας «ομογενούς οικονομικής ζώνης με 

ομοσπονδιακές αρχές» και όχι ενός κατακερματισμένου οικονομικού συστήματος
457

. 

 

 

 

Κεφάλαιο 4 

Ευρωζώνη: Νομισματική ή και Δημοσιονομική Ένωση; 
 

4.1 Δημοσιονομική Ένωση 

 

Η κρίση που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ταχύτατα 

εξαπλώθηκε στην Ευρώπη έφερε στο φως τις δομικές αδυναμίες του συστήματος της 

Ευρωζώνης. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και η αναποτελεσματικότητα της 

νομισματικής πολιτικής να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας και 

φερεγγυότητας τόσο των τραπεζών όσο και των κρατών σήμανε τον κώδωνα του 

κινδύνου στους πολιτικούς αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Οι 

τελευταίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε καυτά και καίρια ζητήματα για το μέλλον της 

νομισματικής ένωσης που αφορούσαν τόσο τη πιθανή διάλυσή της ή, από την άλλη 

πλευρά, την ισχυροποίηση των δεσμών μέσω της δημοσιονομικής, τραπεζικής και 

πολιτικής ενοποίησης των κρατών μελών
458

. Με τα παραπάνω δεδομένα, το 

ενδιαφέρον της σύγχρονης βιβλιογραφίας στράφηκε στη θεωρητική προσέγγιση του 

ζητήματος, δηλαδή στο τι σήμαινε πρακτικά μια δημοσιονομική ένωση και ποια 

προαπαιτούμενα αυτή θα υπαγόρευε. Με οδηγό άλλες δημοσιονομικές ενώσεις και 

υπό το φως των διδαγμάτων του δημοσιονομικού φεντεραλισμού, η βιβλιογραφία 

αναλύει τις πτυχές μιας δημοσιονομικής ένωσης. Αν υπάρχει κάτι με το οποίο όλοι οι 

θεωρητικοί συμφωνούν είναι, κατά γενική ομολογία, η αδιάσπαστη φύση της 

νομισματικής με τη δημοσιονομική ένωση και είναι αυτή η «παράλειψη» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευθύνεται για το τέλμα που αυτή έχει υπεισέλθει τα 

τελευταία χρόνια
459

. Διότι η υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος σηματοδοτεί την 
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υιοθέτηση σταθερών τιμών ισοτιμίας συναλλάγματος, άρα και τον περιορισμό της 

δυναμικής της νομισματικής πολιτικής να αντιμετωπίσει ασύμμετρες κρίσεις που 

πιθανόν πλήττουν τα κράτη μέλη της ένωσης
460

. Γι’ αυτόν το λόγο, μια νομισματική 

ένωση προϋποθέτει την ύπαρξη εργαλείων δημοσιονομικής πολιτικής προς την 

επίτευξη των στόχων της πρώτης
461

.  

 Μια δημοσιονομική ένωση επιτελεί δύο λειτουργίες, αφενός τη πρόληψη 

ασύμμετρων κρίσεων στο εσωτερικό του συστήματος και αφετέρου τη διόρθωση και 

αντιμετώπιση αυτών
462

. Προκειμένου να αποφευχθεί μια ασύμμετρη κρίση απαιτείται 

η ύπαρξη και ενεργοποίηση δύο μηχανισμών, δηλαδή ενός αξιόπιστου συστήματος, 

στόχος του οποίου θα είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, αλλά και 

δημοσιονομικοί κανόνες που θα αποτρέπουν και θα περιορίζουν τον ανεξέλεγκτο 

δανεισμό των κυβερνήσεων
463

. Αναφορικά με το διορθωτικό κομμάτι, αυτό 

περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα υποστηρίζει οικονομικά τις 

διαρθρωτικές αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών, κανόνων που θα προσδίδουν 

αξιοπιστία στους ισχυρισμούς των κυβερνήσεων για την αποπληρωμή των χρεών, 

αλλά και την ύπαρξη «εργαλείων που θα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη όπου 

και όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία»
464

. Πέρα από αυτά ωστόσο, η επιτυχία μιας 

δημοσιονομικής ένωσης εξαρτάται και από το βαθμό της πολιτικής ενοποίησης των 

κρατών που την απαρτίζουν
465

. Διότι μια δημοσιονομική ένωση εμπεδώνεται μέσω 

της δέσμευσης σε κοινούς στόχους εκ μέρους των συστατικών μερών της
466

. 

Συνεπώς, μια δημοσιονομική ένωση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρήζει ενός 

ενιαίου νομίσματος και μιας τραπεζικής ένωσης ώστε οι κεντρικές τράπεζες να 

εγγυώνται τη σταθερότητα των τιμών καθώς και της δημιουργίας ενός χώρου που θα 

επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο εμπορίου και κεφαλαίου αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού
467

. Δημοσιονομική ένωση βεβαίως δεν μπορεί να υφίσταται 

χωρίς μια ενιαία δημοσιονομική πολιτική που θα δεσμεύει τα κράτη και θα καθορίζει 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα τελευταία μπορούν να κινηθούν, επιτρέποντας 

ταυτόχρονα ένα βαθμό αυτονομίας των κρατών
468

. Ο βαθμός αυτονομίας ωστόσο 
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υπόκειται σε περαιτέρω δημοσιονομική πειθαρχία, αυτήν τη φορά από τις ίδιες τις 

αγορές. Ακρογωνιαίο λίθο μιας δημοσιονομικής ένωσης αποτελεί σε κάθε περίπτωση 

η δέσμευση για την επίτευξη κοινών στόχων που θα ενεργοποιεί και θα ενθαρρύνει το 

πνεύμα της συλλογικότητας αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των 

αποφάσεων
469

. Η ενδυνάμωση άλλωστε της συμμετοχής των πολιτών υπαγορεύεται 

για τη νομιμοποίηση των εργαλείων και μηχανισμών της ένωσης αλλά και για την 

προσπέλαση προβλημάτων που απορρέουν από τη μειωμένη αποδοτικότητα εντός της 

ένωσης
470

. 

Με άλλα λόγια, μια δημοσιονομική ένωση νοείται εφόσον πληρούνται τα 

παρακάτω. Πρώτον, υπάρχει ένα ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών υπεύθυνο 

για την επιβολή κοινών δημοσιονομικών κανόνων
471

. Αυτό θα διαχειρίζεται το 

συνολικό χρέος της ένωσης μέσω των ομολόγων της ένωσης, την αποπληρωμή των 

οποίων θα εγγυάται ένας υψηλός ομοσπονδιακός προϋπολογισμός
472

. Επιπλέον, 

αρμοδιότητες του Υπουργείου θα επικεντρώνονται στην πρόληψη αρχικά  

μακροοικονομικών ανισορροπιών, με σαφή προσανατολισμό στον έλεγχο της 

βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, του δημόσιου χρέους, στα ποσοστά της 

παραγωγικότητας και τη σχέση με τους μισθούς και μετέπειτα στη βέλτιστη 

αντιμετώπισή τους
473

. Δεύτερον, ένα ευρωομόλογο θα μπορέσει να αποτελέσει τομή 

στο σημερινό ομιχλώδες οικονομικό σύστημα της Ευρωζώνης. Θα λειτουργήσει ως 

ομπρέλα προστασίας για τα κράτη μέλη που θα διευκολυνθούν στην εξυπηρέτηση 

του μεγάλου χρέους τους, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν σημαντική πηγή 

ρευστότητας
474

. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μιας κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας που 

θα παρέχει ρευστότητα και θα παίζει θεσμικά το ρόλο του δανειστή έσχατης ανάγκης 

εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους επενδυτές κρίνεται πρωταρχική σε μια 

δημοσιονομική ένωση. Η ΕΚΤ δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο αυτό και μάλιστα 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για τον 

πληθωρισμό, εν αντιθέσει με την Fed, που επωμίζεται την ευθύνη για τη διασφάλιση 

της σταθερότητας των τιμών, σε συνάρτηση πάντα με το δείκτη πλήρους 
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απασχόλησης
475

. Έναν άλλο άξονα του τραπεζικού συστήματος θα καλύπτει μια 

ισχυρή ομοσπονδιακή τράπεζα επενδύσεων που θα χρηματοδοτεί παραγωγικές 

επενδύσεις για την τόνωση της βιομηχανίας, τη βελτίωση των υποδομών και την 

προαγωγή της καινοτομίας
476

. Για τον καταμερισμό του κινδύνου εξίσου σημαντικό 

ρόλο παίζουν τόσο το σύστημα των άμεσων μεταβιβάσεων όσο και ένα νομισματικό 

ομοσπονδιακό ταμείο. Το πρώτο θα λειτουργεί ως μηχανισμός αυτόματης 

σταθεροποίησης της οικονομίας αφού θα απορροφά ασύμμετρα σοκ. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει αφενός πως η Ευρωζώνη διαθέτει επαρκείς ιδίους πόρους για να 

χρηματοδοτήσει ένα σύστημα άμεσων μεταβιβάσεων, αφετέρου πως ένας μηχανισμός 

αλληλεγγύης μέσω αναδιανομής πόρων είναι αποδεκτός
477

. Το ομοσπονδιακό 

νομισματικό ταμείο, από την άλλη, θα λειτουργεί για να αντιμετωπίσει ασύμμετρα 

σοκ και θα διαθέτει μηχανισμούς αναδιάρθρωσης χρέους, κατόπιν φυσικά ενδελεχούς 

εξέτασης της εκάστοτε περίπτωσης. Τέλος, μια δημοσιονομική ένωση χρήζει μιας 

τραπεζικής ένωσης και ενός ομοσπονδιακού μηχανισμού εγγύησης καταθέσεων σε 

όλες τις τράπεζες της ένωσης
478

.  

 

4.2 Η Μετέπειτα Πορεία για την Ευρωζώνη  

 

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ένα sui generis μόρφωμα. Δεν 

υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο προηγούμενο ένωσης τόσων διαφορετικών και 

κυρίαρχων κρατών υπό ένα κοινό νόμισμα και με ενιαία κεντρική τράπεζα. Η 

ιδιότυπη φύση της ένωσης θα περίμενε κανείς να συμπλεύσει με ανάλογες δομές που 

θα διευκολύνουν τη λειτουργία της. Δυστυχώς, σωρεία λανθασμένων ενεργειών 

οδήγησαν στην κρίση που ταλανίζει την ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν 

μόνο ο λανθασμένος πολιτικός σχεδιασμός, το ελλιπές πλαίσιο συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών ή το πλαίσιο επιτήρησης των τραπεζών, ούτε και οι 

ανεπαρκείς κυρώσεις προς τα κράτη μέλη που επέδειξαν οικονομική ανευθυνότητα, 

αλλά κυρίως η ύπαρξη ενός υπερεθνικού νομίσματος με την παράλληλη συνέχιση 

οικονομικών πολιτικών κυρίαρχου κράτους
479

. Αν λοιπόν το πρόβλημα είχε να κάνει 

με τη διστακτικότητα των κρατών μελών να παραχωρήσουν επιπλέον αρμοδιότητες 

                                                           
475

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 75.  
476

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 75. 
477

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 75. 
478

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 76. 
479

 Βλ. Completing the Euro- A Road Map Τowards Fiscal Union in Europe. 



 

 91 

στις Βρυξέλλες, τότε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προσανατολίζεται και η 

λύση του προβλήματος, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας Tommaso Padoa-

Schioppa
480

. Θα πρέπει να εξευρεθεί μια ιδιότυπη μορφή δημοσιονομικού 

φεντεραλισμού που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κρατών να διατηρήσουν 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αυτονομία και την κυριαρχία τους παράλληλα με την 

εθνική τους ταυτότητα και κουλτούρα, πάντα όμως υπό την ομπρέλα ενός κοινού 

νομίσματος. Ένα τέτοιο sui generis οικοδόμημα, που θα συμβιβάζει το παράδοξο, 

δηλαδή ένα συγκερασμό οικονομικής ένωσης χωρίς όμως να απολέσουν τα κράτη σε 

μεγάλο βαθμό την εγχώρια πολιτική κουλτούρα τους, είναι εφικτό και περιλαμβάνει 

ένα πακέτο προτάσεων
481

.  

Πρώτα από όλα διαχωρίζονται τα δύο είδη οικονομικών ετερογενειών που 

συναντώνται στην ένωση, οι δομικές ετερογένειες και οι κυκλικές ετερογένειες. Οι 

πρώτες αφορούν το μοτίβο της οικονομίας της εκάστοτε χώρας και υποδηλώνουν τη 

σχέση του ΑΕΠ της συγκεκριμένης χώρας με το ΑΕΠ των υπόλοιπων κρατών. Οι 

δομικές ετερογένειες δεν αποτελούν εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία μιας 

νομισματικής ένωσης και συνεπώς η όποια προσπάθεια για απάλυνση των 

ανομοιογενειών είναι αμιγώς πολιτική απόφαση
482

. Εντούτοις, μια τέτοια πολιτική 

απόφαση θα ήταν αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη μιας βέλτιστης 

νομισματικής ένωσης. Η σύγκλιση μεταξύ των ετερογενειών αυτών θα μπορούσε να 

ευοδωθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, όχι απαραιτήτως με ένα σύστημα 

επιχορηγήσεων αλλά με τη διαφοροποίηση του φορολογικού πλαισίου για τις 

επιχειρήσεις
483

. Μια διαφοροποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις σε 

λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της ευρωζώνης θα έδινε τη δυνατότητα για 

μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων σε αυτές τις περιοχές που, είτε λόγω της υπερτίμησης 

του νομίσματος είτε λόγω της απουσίας μεταρρυθμίσεων στα παραγωγικά τους 

μοντέλα επλήγησαν περισσότερο.  

Οι κυκλικές ετερογένειες, από την άλλη, είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα και 

αφορούν τους κύκλους οικονομικής δραστηριότητας της εκάστοτε χώρας συγκριτικά 

με αυτούς των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. Οι κυκλικές ετερογένειες δεν 

αποτελούν μείζον ζήτημα, αν και εφόσον ο χαρακτήρας τους είναι προσωρινός. Σε 

αντίθετη περίπτωση, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της 

                                                           
480

 Βλ. στο ίδιο. 
481

 Βλ. στο ίδιο. 
482

 Βλ. στο ίδιο. 
483

 Βλ. στο ίδιο. 



 

 92 

Ευρωζώνης, αφού σχετίζονται με οικονομικές ανισορροπίες, τον πληθωρισμό και το 

ποσοστό της ανάπτυξης. Στην παρούσα κατάσταση είναι αναγκαία η αντιμετώπιση 

των ετερογενειών αυτών σύμφωνα με την ομάδα εργασίας Tommaso Padoa-

Schioppa, διότι η κοινή πολιτική των επιτοκίων για όλα τα κράτη μέλη που 

ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβάρυνε το πρόβλημα των 

ετερογενειών αυτών
484

. Η διόρθωση αυτών διευκολύνεται με δύο τρόπους, αρχικά με 

την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με σκοπό την προώθηση του ενιαίου νομίσματος 

και μετέπειτα με τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ταμείου κυκλικής προσαρμογής 

για την ανακούφιση των ενδογενών ανισορροπιών των οικονομιών των κρατών
485

. Το 

πρώτο σημείο, δηλαδή η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, μπορεί να εμπεδωθεί 

καλύτερα στη βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της αγοράς καθώς και η 

ενθάρρυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της νομισματικής 

ένωσης, κάτι που θα τόνωνε το ενιαίο νόμισμα
486

. Αναμφίβολα, τα παραπάνω θα 

πρέπει να συνδυαστούν με μεταρρυθμίσεις εντός των χωρών, δηλαδή με 

προσαρμογές των τιμών και των μισθών. Όσον αφορά στο δεύτερο σημείο, δηλαδή το 

ταμείο κυκλικής προσαρμογής, αυτό θα χρηματοδοτείται από εθνικές πηγές των 

κρατών μελών της ευρωζώνης κατά τις περιόδους μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης, 

θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση των ιδίων και θα μπορεί να αποτελέσει 

χρηματοδοτική πηγή σε περιόδους ύφεσης.  

Αναφορικά με την οικονομική διακυβέρνηση, προτείνεται η σύσταση μιας 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χρέους, η οποία θα είναι κάτι λιγότερο από ένα υπουργείο 

οικονομικών ή ένα εθνικό θησαυροφυλάκιο αλλά κάτι περισσότερο από ένα απλό 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η παροχή 

οικονομικής αρωγής υπό προϋποθέσεις
487

. Οι αρμοδιότητές της θα περιλαμβάνουν 

από τη διευκόλυνση έκδοσης χρέους ενός κράτους με ταυτόχρονες διαβεβαιώσεις εκ 

μέρους του κράτους μέχρι και τη διάσωση του κράτους με μεταβίβαση εθνικής 

κυριαρχίας στην Υπηρεσία. Ανάλογα με το ποσοστό του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ 

που θα εκδίδει η κάθε χώρα, θα πρέπει να συμμορφώνεται και με τις αξιώσεις της 

Υπηρεσίας, που αυξάνονται γεωμετρικά με το εκδιδόμενο χρέος και περιλαμβάνουν 

διαφορετικά στάδια εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας, παραδείγματος χάρη την 

τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου, του Συμφώνου Σταθερότητας και 
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Ανάπτυξης, την υιοθέτηση Μνημονίων και διαρθρωτικών προγραμμάτων, την 

παρέμβαση στην προετοιμασία του εθνικού προϋπολογισμού ή ακόμα και την 

εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας στο δημοσιονομικό τομέα
488

. Τη διεύθυνση της 

Υπηρεσίας θα έχει ένας Υπουργός Οικονομικών που θα προέρχεται από την 

Ευρωζώνη, θα εγγυάται τη δημοκρατική φύση των αποφάσεων και θα επιτηρεί την 

εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης σε κανονικές περιόδους, ενώ 

σε περιόδους κρίσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και λήψη των 

αποφάσεων στη χώρα που έχει παραχωρήσει δημοσιονομικές εξουσίες στην 

Υπηρεσία
489

. 

Επιπλέον, η ομαλή λειτουργία της Ένωσης θα διασφαλιστεί μέσα από την 

τραπεζική ένωση, προς την οποία έχουν γίνει μεν βήματα, μικροπροληπτικά κυρίως, 

με τη σύσταση τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τράπεζες, τις Κινητές 

αξίες και Αγορές και των Ασφαλίσεων και των Επαγγελματικών Συντάξεων και 

μακροπροληπτικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, δεν φαίνεται 

ωστόσο να επαρκούν
490

. Είναι απαραίτητη η ίδρυση ενός ενιαίου θεσμού εποπτείας 

των τραπεζών όλης της Ένωσης, το οποίο θα συλλέγει και θα διαχειρίζεται τις 

πληροφορίες που αφορούν το τραπεζικό σύστημα, θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τους 

συνδέσμους μεταξύ των τραπεζών και να διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές 

λειτουργούν. Ένας τέτοιος θεσμός θα απολαμβάνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από 

αντίστοιχους στα επιμέρους κράτη μέλη και θα αποτελεί είτε αυθύπαρκτο θεσμό, 

στενά όμως συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε ένα κομμάτι 

εντός της. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ενός κατά τα αμερικανικά πρότυπα 

Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων με αρμοδιότητες που θα αφορούν την 

εξυγίανση των τραπεζών αλλά και την εγγύηση των καταθέσεων, η χρηματοδότηση 

του οποίου θα προέρχεται εν μέρει από ένα τέλος ασφάλειας, στο οποίο θα 

συνεισφέρουν οι τράπεζες αλλά φυσικά και οι εθνικοί προϋπολογισμοί
491

. 

Στην προμετωπίδα των προτάσεων βρίσκεται ο ρόλος που οφείλει η Κεντρική 

Τράπεζα να διαδραματίσει ως εγγυητής της ρευστότητας και έσχατος δανειστής διότι 

μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στις αγορές ομολόγων
492

 και να αποτρέψει 
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αυτοτροφοδοτούμενες κρίσεις διατηρώντας τα επιτόκια των ομολόγων σταθερά
493

. 

Σκοπός, όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα παραπάνω, δεν θα είναι να καταστήσει τα 

αφερέγγυα κράτη αξιόχρεα αλλά να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους 

επενδυτές εφόσον αποτελεί σε κάθε περίπτωση εγγυητή, αποτρέποντας πιθανές 

κρίσεις
494

. Ο σκεπτικισμός που έχει δημιουργηθεί γύρω από την παραπάνω πρόταση 

έγκειται στο γεγονός ότι ο ρόλος της ΕΚΤ ως εσχάτου δανειστή αφενός προσκρούει 

σε νομοθετικά εμπόδια, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις Συνθήκες, 

αφετέρου δημιουργεί συνθήκες ηθικού κινδύνου και διευκολύνει την 

αποϋπευθυνοποίηση των κρατών μελών. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα αυτό προτείνεται και μια εναλλακτική, που περιλαμβάνει την παροχή 

πιστωτικής γραμμής στον EFSF για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των κρατών, 

θέτοντας όμως και ένα όριο στη δανειοδότηση των κρατών εφόσον αυτή θα 

προέρχεται από τον EFSF
495

.  

Δε νοείται δημοσιονομική και νομισματική ένωση δίχως ενιαίο 

προϋπολογισμό. Εντούτοις και σε αυτόν τον τομέα φαίνεται πως η Ευρωζώνη 

υπολείπεται συγκριτικά με άλλες ενώσεις. Η αδυναμία της Ένωσης δεν έγκειται στην 

παντελή απουσία ενός ενιαίου προϋπολογισμού αλλά στο μέγεθος και την πηγή 

χρηματοδότησής του. Ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αποτελεί ιστορικά μικρό 

ποσοστό επί του συνολικού ΑΕΠ της Ευρώπης, αφού ισοδυναμεί μόλις με το 1% του 

ΑΕΠ και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τους προϋπολογισμούς των κρατών 

μελών
496

. Επιπρόσθετα, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει βάσει νομοθεσίας να 

είναι ισοσκελισμένος, ενώ δε διαθέτει και τη δυνατότητα δανεισμού. Επιπλέον, 

ελλείψει ιδίων χρηματοδοτικών πόρων και για πιο στρατηγικό προγραμματισμό, ο 

σχεδιασμός του είναι επταετής. Όλα τα παραπάνω, ωστόσο, έχουν κυρίως αρνητικό 

πρόσημο για την Ένωση διότι τα έσοδα είναι σαφώς πολύ μικρά για τη στοχοθεσία 

της, προβλέπεται ελάχιστη ευελιξία και δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης 

αντικυκλικών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικοί κύκλοι. 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί βασικό πυλώνα μιας δημοσιονομικής ένωσης, 

γεγονός που επιτείνει την ανάγκη μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού της Ένωσης 

που θα βασίζεται σε ευρωπαϊκές και όχι εθνικές πηγές χρηματοδότησης και συνεπώς 
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θα προσδίδει ένα βαθμό ανεξαρτησίας και ελευθερίας στις ευρωπαϊκές αρχές να 

χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού κατά βούληση, είτε σε τομείς 

δικής τους δικαιοδοσίας, είτε για επενδύσεις σε πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές
497

. 

Αυτό θα επέτρεπε στον προϋπολογισμό να εξακολουθήσει να ασκεί τις βασικές 

λειτουργίες του, δηλαδή τη χρηματοδότηση υπερεθνικών πολιτικών καθώς και 

κρατών μελών σε οικονομική δυσχέρεια, και θα μπορέσει να λειτουργήσει ως 

επενδυτικός δίαυλος για τις χώρες που χρήζουν οικονομικών προσαρμογών
498

. Η 

παροχή οικονομικής βοήθειας βέβαια θα υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο του 

Κοινοβουλίου
499

. Για τη βέλτιστη λειτουργία των παραπάνω μάλιστα προτείνεται η 

ταυτόχρονη υιοθέτηση ομολόγων της Ένωσης, με σκοπό τόσο την οικονομική 

διευκόλυνση των ασθενέστερων χωρών όσο και των δότριων χωρών που θα 

συνεισέφεραν λιγότερα
500

. 

Η εναλλακτική της υιοθέτησης μιας μορφής ευρωομολόγου είναι μια λύση 

γενικά αποδεκτή ως συμφέρουσα για την αντιμετώπιση οιωνδήποτε κρίσεων αλλά 

και για την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής ένωσης. Ένα ευρωομόλογο κοινό για 

όλες τις χώρες, το οποίο θα υποκαθιστά εν μέρει τα εθνικά ομόλογα
501

. Οι χώρες, από 

την πλευρά τους, θα είναι υπεύθυνες για το χρέος
502

. Αυτό θα εμποδίζει τις χώρες να 

εκδίδουν χρέος αυτοβούλως και θα υπαγορεύει την κατάθεση των εθνικών 

προϋπολογισμών προς έγκριση από τα υπόλοιπα κράτη μέλη
503

. Τα πλεονεκτήματα 

μιας τέτοιας ρύθμισης είναι ποικίλα. Αρχικά, δημιουργείται ένα δίχτυ ασφάλειας 

εφόσον το χρέος των χωρών πλέον είναι ενιαίο, άρα υπάρχουν και μεγαλύτερες 

εγγυήσεις. Έπειτα, ελαχιστοποιείται η τρωτότητα των κρατών απέναντι σε 

αυτοτροφοδοτούμενες κρίσεις και εντείνεται η αφοσίωση και η δέσμευσή τους στη 

νομισματική ένωση
504

. Στον αντίποδα της συλλογιστικής για τα ευρωομόλογα 

βρίσκονται τα επιχειρήματα περί ηθικού κινδύνου και μεταφοράς χρημάτων από τα 

πιο οικονομικά εύρωστα στα υπόλοιπα κράτη
505

. Δυστυχώς, η αναβίωση του 

διακυβερνητικού πνεύματος στην ευρωζώνη, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο να 

οδηγηθούν τα κράτη σε μια πιο ανεύθυνη δημοσιονομική συμπεριφορά, που 
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ελλοχεύει σε ένα ευρωομόλογο, και με τη ρητορική των πιο ισχυρών κρατών για τα 

ασύμμετρα οφέλη, έχει οδηγήσει σε μια οπισθοχώρηση στο ζήτημα των 

ευρωομολόγων. Βέβαια είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως η υιοθέτηση ενός 

ομολόγου προς μερική αντικατάσταση των εθνικών ομολόγων υπαγορεύει την 

ύπαρξη ενός υψηλού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ο οποίος θα εγγυάται σε κάθε 

περίπτωση την αποπληρωμή του χρέους των ομολόγων, συμβάλλοντας έτσι στη 

διαμόρφωση ευνοϊκότερων επιτοκίων διότι όσο χαμηλότερο το ρίσκο αποπληρωμής 

του χρέους των ομολόγων τόσο χαμηλότερα και τα επιτόκια των αγοραστών
506

. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την άλλη, τονίζει πως οποιαδήποτε 

ενέργεια προς μια δημοσιονομική ένωση θα πρέπει να διέπεται από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά. Βέλτιστους «δημοσιονομικούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο», 

«ισχυρούς διορθωτικούς μηχανισμούς» και καλύτερο «συντονισμό». Πρώτα από όλα, 

σημειώνει πως η Ευρωζώνη, αντίθετα με τις υπόλοιπες νομισματικές και 

δημοσιονομικές ενώσεις, δε διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς καταμερισμού κινδύνων, 

ούτε και οι κεφαλαιαγορές παρέχουν επαρκή ασφάλεια σε περιπτώσεις κρίσεων
507

. Ο 

EFSF και ο ESM λειτουργούν εν μέρει ως μηχανισμοί καταμερισμού κινδύνου, όμως 

μόνο αφού η κρίση έχει ήδη πλήξει μια οικονομία
508

. Εναλλακτικά, η τραπεζική 

ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός καταμερισμού κινδύνων 

συμβάλλοντας στην ένωση των κατακερματισμένων τραπεζικών συστημάτων των 

χωρών και ενισχύοντας το ρόλο των πιστωτικών αγορών
509

. Αυτό προϋποθέτει ένα 

κοινό αποτελεσματικό πλαίσιο επιτήρησης και έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. 

Όμως απαιτείται καλύτερη επιτήρηση των δημοσιονομικών πολιτικών με σαφείς 

δημοσιονομικούς στόχους, δημοσιονομικό προγραμματισμό και αυξημένη διαφάνεια 

και λογοδοσία. Παράλληλα με τους στόχους, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να 

οριοθετούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται οι δημοσιονομικές πολιτικές των 

κρατών για την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και πρόβλεψη σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των κρατών με τα προαπαιτούμενα. Άλλο σημαντικό στοιχείο που 

τονίζει το ΔΝΤ είναι η ενσωμάτωση των κανόνων στην εθνική νομοθεσία. Το Ταμείο 

προτείνει να δίνεται η δυνατότητα στην κεντρική εξουσία της Ένωσης να μπλοκάρει 

                                                           
506

 Βλ. Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis: The EU Institutional Framework, Economic Adjustment in 

an Extensive Shadow Economy. 
507

 Βλ. Toward a Fiscal Union for the Euro Area. 
508

 Βλ. στο ίδιο. 
509

 Βλ. στο ίδιο. 



 

 97 

με βέτο τυχόν αποφάσεις που δεν συνάδουν με το κανονιστικό πλαίσιό της
510

. Είναι 

προφανές πως κάτι τέτοιο εισάγει μια νέα διάσταση αναφορικά με την  πολιτική 

ολοκλήρωση της Ένωσης, που τα κράτη μέλη τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται να 

επιθυμούν. 

Η θωράκιση μιας δημοσιονομικής ένωσης απέναντι σε οικονομικές κρίσεις, 

προσθέτει το ΔΝΤ, μπορεί να επιτευχθεί και μέσω των επιχορηγήσεων ή μιας κοινής 

ασφάλειας ανεργίας
511

. Στην πρώτη περίπτωση προτείνεται ένα ταμείο έκτακτης 

ανάγκης που θα συγκεντρώνει χρήματα από τα κράτη μέλη και θα τα χορηγεί στα 

κράτη που βιώνουν οικονομικές δυσκολίες
512

. Η βοήθεια θα παρέχεται εκ των 

προτέρων δηλαδή, πριν τα κράτη βρεθούν σε χρηματοδοτική δυσπραγία. Από την 

άλλη, μια κοινή ασφάλιση ανεργίας που θα δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς των 

επιδομάτων ανεργίας εντός των ορίων της Ένωσης μπορεί να διασφαλίσει ένα 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τέλος, το ΔΝΤ αναγνωρίζει πως όλα τα παραπάνω 

εργαλεία καταμερισμού κινδύνου δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά αν δεν 

συνδυαστούν με έναν προϋπολογισμό που θα κατανείμει τον κίνδυνο μέσω των 

εσόδων προβλέποντας μικρότερες συνεισφορές για τα κράτη μέλη που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυστοκίες. Είναι αντιληπτό πως ο προϋπολογισμός 

αποτελεί ναυαρχίδα των μηχανισμών καταμερισμού κινδύνων, αφού αυξάνει τις 

αρμοδιότητες της κεντρικής εξουσίας τόσο αναφορικά με τα έσοδα όσο και με τις 

δαπάνες. Ένας προϋπολογισμός της ευρωζώνης απαρεγκλίτως θα σηματοδοτούσε 

περαιτέρω απώλεια εθνικής κυριαρχίας, δεδομένης μιας πιο κεντρικής φορολόγησης 

και της πρόβλεψης δαπανών από την κεντρική εξουσία. Τέλος, μακροπρόθεσμα 

συνιστάται η δημιουργία ενός μηχανισμού χρέους της ευρωζώνης που θα δύναται να 

χρηματοδοτεί προσωρινές επιχορηγήσεις, να λειτουργεί ως αξιόπιστος μηχανισμός 

στήριξης του τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας παράλληλα κλίμα 

εμπιστοσύνης στους επενδυτές.  

 

4.3 Σύγκριση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωζώνης 

 

Η δημοσιονομική ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούσε πάντα 

πρότυπο για οποιαδήποτε δημοσιονομική ένωση, όπως και για την Ευρωζώνη. 

Πρόκειται για δύο νομισματικές ενώσεις με ομοιότητες αλλά και αρκετές ειδοποιούς 
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διαφορές. Και οι δύο είναι ενώσεις με κοινό νόμισμα και ενιαία αγορά που 

αποτελούνται, στην περίπτωση των ΗΠΑ, από διαφορετικές πολιτείες, ενώ στην 

Ευρωζώνη από διαφορετικά κράτη. Χωρίς να λεχθεί κάτι αξιωματικά, διότι οι ΗΠΑ 

είναι μια τεράστια χώρα με πολλές αντιθέσεις και ετερογένειες, θα μπορούσαμε 

ωστόσο να υποστηρίξουμε πως είναι σχετικά πιο ομοιογενής από την Ευρωζώνη. 

Όσον αφορά τώρα το οικονομικό σκέλος, η πρώτη αποτελεί παράλληλα και μια 

δημοσιονομική ένωση, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην Ευρώπη, εφόσον τα κράτη μέλη 

διεξάγουν αυτόνομα τη δημοσιονομική τους πολιτική, ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

είναι μικρός και δεν αποτελεί εργαλείο μακροοικονομικής σταθεροποίησης, δεν 

υφίστανται επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση ασύμμετρων κρίσεων και τέλος 

υπάρχει ελάχιστη κινητικότητα εργατικού δυναμικού
513

. Κεντρική διαφορά μεταξύ 

των δύο αποτελεί το μέγεθος του προϋπολογισμού, καθώς ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης υποχρεούται συνταγματικά να είναι ισοσκελισμένος, δεν προέρχεται από 

ιδίους πόρους της Ένωσης και συνιστά μόλις το 1% του συνολικού ΑΕΠ. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει πως η ικανότητα της Ένωσης να λάβει αντικυκλικά μέτρα ή να 

συμβάλλει στη μακροοικονομική σταθερότητα της οικονομίας περιορίζεται
514

. Αλλά 

και η ικανότητα λήψης αναδιανεμητικών μέτρων περιστέλλεται εξαιτίας του μικρού 

μεγέθους του προϋπολογισμού
515

. Επιπλέον, το μικρό μέγεθος του προϋπολογισμού 

δυσχεραίνει τη δημιουργία μηχανισμών καταμερισμού κινδύνου εντός της Ένωσης. 

Βέβαια στην περίπτωση της Ευρωζώνης η απουσία τέτοιων μηχανισμών δεν 

οφείλεται μόνο στον προϋπολογισμό, αλλά είναι συνέπεια και πολιτικών επιλογών. 

Παρά ταύτα, οι μηχανισμοί καταμερισμού κινδύνου είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για μία 

δημοσιονομική και νομισματική ένωση και ιδιαίτερα για τη ζώνη του ευρώ εξαιτίας 

«των περιορισμών των μακροδημοσιονομικών πολιτικών»
516

. Στην ευρωζώνη, 

αντίθετα με τις ΗΠΑ, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι πολύ μικρή 

εξαιτίας των «γλωσσικών και πολιτιστικών εμποδίων», αλλά κυρίως λόγω των 

«θεσμικών περιορισμών», όπως λόγου χάρη η αδυναμία μεταφοράς συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων ή επιδομάτων ανεργίας από το ένα κράτος στο άλλο
517

. Αν υπήρχε αυτή 

η δυνατότητα, όπως ισχύει στις ΗΠΑ, τότε θα ήταν εγγυημένο ένα ελάχιστο ατομικό 
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εισόδημα
518

. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, όπου η κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού είναι μεγάλη, η ασφάλεια των ανέργων είναι αρμοδιότητα κατά βάση της 

κεντρικής κυβέρνησης, με τις πολιτειακές κυβερνήσεις να έχουν έναν επικουρικό 

ρόλο στη χρηματοδότηση των επιδομάτων ανεργίας
519

. 

Το κομμάτι των επιχορηγήσεων είναι ένα ακόμα σημείο που διαφοροποιεί εν 

πολλοίς τις δύο ενώσεις. Είναι σαφές πως δεν μπορεί να νοηθεί δημοσιονομική 

ένωση χωρίς ένα καλώς σχεδιασμένο σύστημα άμεσων μεταβιβάσεων από το κέντρο 

προς τις επιμέρους κυβερνήσεις. Δεν υποστηρίζεται πως το σύστημα μεταβιβάσεων 

των ΗΠΑ είναι το βέλτιστο δυνατό και θα πρέπει να λαμβάνεται ως πρότυπο, αφού 

το ίδιο έχει επικριθεί πως οδηγεί σε στρεβλώσεις, ωστόσο δεν θα πρέπει να 

παραβλέπεται η σημασία του για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Αντίστοιχα, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, 

τα οποία μέσω της αναδιανομής πόρων στα κράτη μέλη στοχεύουν στην ενίσχυση και 

προώθηση φτωχότερων περιοχών εντός των κρατών μελών
520

. Εντούτοις, τα ταμεία 

αυτά δεν ομοιάζουν με το οργανωμένο σύστημα άμεσων μεταβιβάσεων που 

διαθέτουν οι ΗΠΑ ούτε εξυπηρετούν τις ίδιες λειτουργίες.  

Όσον αφορά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και εδώ παρατηρούνται 

μεγάλες διαφορές. Στις ΗΠΑ πιθανά σοκ που πλήττουν τις τράπεζες δεν μεταδίδονται 

τόσο άμεσα στις πολιτείες όσο στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, καθώς η 

αναδιάρθρωσή τους επαφίεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με το ρόλο των 

πολιτειακών κυβερνήσεων να είναι δευτερεύοντα
521

. Η αναδιάρθρωσή τους, σε κάθε 

περίπτωση, δεν κλυδώνισε τη «δημοσιονομική θέση ή την πιστοληπτική ικανότητα» 

των πολιτειών
522

. Αλλά και από την άλλη, οι τράπεζες δεν αποτελούν «αγωγό» 

ρευστότητας στις ΗΠΑ διότι, για παράδειγμα, το 2010 που ξέσπασε η κρίση, οι 

τράπεζες κατείχαν μόλις το 8,6% των κρατικών ομολόγων
523

. Δυστυχώς, στην 

Ευρωζώνη τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση 

μεταξύ του Δημοσίου και του τραπεζικού τομέα και έκθεση του τελευταίου στους 

χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Πολλά κράτη μέλη αναγκάστηκαν από το 2010 και 

μετά να προχωρήσουν σε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κάτι που επιβάρυνε την 
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οικονομική τους θέση, ενώ και αυτές με τη σειρά τους ήταν πολύ εκτεθειμένες αφού 

κατείχαν μεγάλα ποσοστά των κρατικών ομολόγων. 

Κομβικό σημείο στη σύγκριση των δυο ενώσεων αποτελούν οι κεντρικές 

τράπεζες, από τη μία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένας νέος συγκριτικά με την 

ομοσπονδιακή τράπεζα της Αμερικής θεσμικός παράγοντας, με μεγαλύτερη όμως 

ανεξαρτησία. Διότι μια αλλαγή στη λειτουργία της ΕΚΤ θα απαιτούσε αναθεώρηση 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ενώ της ομοσπονδιακής τράπεζας μπορεί να επιτευχθεί 

απλά με την ψήφιση ενός νομοσχεδίου
524

. Βέβαια, παρά τη μεγαλύτερη ‘τρωτότητα’ 

της ομοσπονδιακής τράπεζας της Αμερικής σε πολιτικές πιέσεις, αυτή εξακολουθεί 

να αποτελεί κεντρικό πυλώνα για τη σταθερότητα της Ένωσης, αξιόπιστο και 

φερέγγυο ‘παίκτη’ που εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές, αφού αναλαμβάνει το 

ρόλο του έσχατου δανειστή.  

Τέλος, απαραίτητη για τη σύγκριση των δυο είναι η αναφορά τόσο στους 

κανόνες για ισοσκελισμένους ή σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που έχουν 

υιοθετήσει οι πολιτείες όσο και ο κανόνας περί μη διάσωσης. Όπως αναλύθηκε 

παραπάνω εκτενώς, οι πολιτείες μετά το δεύτερο κύμα χρεοκοπιών το 1830 και 1840 

προχώρησαν ως επί το πλείστον στην υιοθέτηση κανόνων ισοσκελισμένων ή σχεδόν 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Πολλοί μάλιστα έσπευσαν να συγκρίνουν τους 

κανόνες αυτούς με αυτούς που το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το 

Δημοσιονομικό Σύμφωνο επιβάλλουν, επιχειρώντας να στηρίξουν τα Σύμφωνα και να 

αναδείξουν τη σημασία της τήρησής τους από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Σε 

αυτό το σημείο όμως είναι ανάγκη να επισημάνουμε ορισμένες διαφορές. Πρώτον, οι 

πολιτείες προχώρησαν αυτόνομα και ανεξάρτητα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

τόσο στην υιοθέτησή τους όσο και στην εφαρμογή τους και ούτε υποδείχθηκε σε 

αυτές από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση η θέσπισή τους
525

. Η ανεξαρτησία και 

αυτονομία των πολιτειακών κυβερνήσεων στη θέσπιση και η ελευθερία στην 

εφαρμογή τους στο εσωτερικό των πολιτειών είναι κάτι που μπορεί να προασπίσει τη 

σταθερότητα της Ένωσης
526

. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ευρωζώνης ορίστηκαν 

περιορισμοί στο χρέος και τους προϋπολογισμούς κοινοί για όλα τα κράτη, σαφώς με 

τη σύμφωνη γνώμη τους, αλλά έπειτα από «επιβολή της Επιτροπής και του 

                                                           
524
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Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου»
527

. Μάλιστα, ένας κανόνας κεντρικά θεσπισμένος μπορεί 

πιο εύκολα να χάσει την αξιοπιστία του αν ένα η περισσότερα κράτη τον 

παραβιάσουν, όπως αποδείχτηκε και με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι 

κανόνες του οποίου παραβιάστηκαν πολλαπλώς και σε συνδυασμό με την απροθυμία 

για την επιβολή κυρώσεων στις χώρες παραβάτες, οδήγησε σε μεγάλη αμφισβήτησή 

του
528

. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η θέσπιση των κανόνων αυτών 

δεν έγινε σε όλες τις πολιτείες έπειτα από συνταγματοποίησή τους και η αυστηρότητα 

στην εφαρμογή τους ποικίλλει ανά πολιτεία. 

Το πιο ενδεικτικό στοιχείο όμως για την ομοσπονδιακή ένωση των ΗΠΑ είναι 

ο αξιόπιστος κανόνας περί μη διάσωσης, ο οποίος σε συνδυασμό με τους κανόνες για 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς συνθέτει την πειθαρχία των αγορών στις 

πολιτείες
529

. Ο κανόνας αυτός, αν και πρόκειται περισσότερο για πολιτικό παρά για 

συνταγματικό κανόνα, παρέχει επαρκή σταθερότητα στο σύστημα και πάνω από όλα 

μειώνει τον ηθικό κίνδυνο, δηλαδή το ενδεχόμενο οι πολιτείες να οδηγηθούν σε 

δημοσιονομική ανευθυνότητα. Στην περίπτωση της Ευρωζώνης, παρά την πρόβλεψη 

στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ένωσης περί μη διάσωσης των κρατών μελών 

που θα αντιμετώπιζαν την χρεοκοπία, τα τελευταία χρόνια, μπροστά και στον εμφανή 

κίνδυνο μιας συστημικής κρίσης, φαίνεται πως ο κανόνας αυτός ‘παραμελήθηκε’. 
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Συμπεράσματα 

 

Η ευρωζώνη έχει φτάσει μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημμα. Η πορεία και το 

μέλλον της κρίνονται μέρα με τη μέρα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να 

αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Θα αναζωπυρωθεί και θα επικρατήσει ο 

διακυβερνητισμός ή θα προχωρήσουμε πιο βαθιά στην ολοκλήρωση; Το τοπίο είναι 

νεφελώδες διότι λείπει η πολιτική βούληση των ηγετών και από την άλλη τα 

ευρωπαϊκά όργανα που θα μπορούσαν να προωθήσουν την ολοκλήρωση είναι μη 

αποφασιστικά. Ωστόσο, η απουσία πολιτικής βούλησης δεν είναι το μοναδικό 

πρόβλημα. Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο σύνολο της 

οικονομικής της διακυβέρνησης. Η κρίση κατέδειξε με τον πιο ωμό τρόπο 

προβλήματα στον τομέα της συνεργασίας και του συντονισμού. Ακόμα δεν είναι 

ξεκάθαρο ποιοι μηχανισμοί θα τίθενται σε λειτουργία για την πρόληψη αλλά και την 

αντιμετώπιση των οικονομικών ισορροπιών και ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος των 

οργάνων στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Πολλοί μηχανισμοί που 

σχεδιάστηκαν κυριολεκτικά εν μία νυκτί χρήζουν επανεξέτασης εν ευθέτω χρόνω για 

την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Διαδικασίες πρέπει να δρομολογηθούν 

προς την απλοποίηση υφιστάμενων μηχανισμών που ο σύνθετος χαρακτήρας τους 

πολλές φορές εξασθενεί την ισχύ τους. Γενικότερα, απαιτείται μια επανεξέταση όλου 

του πλαισίου διακυβέρνησης της ευρωζώνης που μέχρι τώρα «πολιτικά βασιζόταν 

στην έλλειψη εμπιστοσύνης», η οποία τρέφεται από μια λογική σύνθετων 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τον προϋπολογισμό, και που συχνά υποθάλπουν 

φαινόμενα προσοδοθηρίας και ενθαρρύνουν συμπεριφορές που υποκρύπτουν ηθικό 

κίνδυνο
530

. Αν η ολοκλήρωση αποτελέσει τελικά μονόδρομο για την ευρωζώνη, τότε 

οι προσπάθειες  προς αυτήν την κατεύθυνση θα «πρέπει να συμβαδίζουν με 

μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία, νομιμοποίηση» και διαφάνεια στις 

διαδικασίες
531

. Για τους περισσότερους μελετητές, περαιτέρω ολοκλήρωση 

ουσιαστικά σημαίνει ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

σε μια κεντρική εξουσία που θα ενορχηστρώνει τις προσπάθειές της προς το 

συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών και την επιτήρηση της εφαρμογής τους. 

Ο Jacques Delors αναφέρει χαρακτηριστικά πως για να συνεχίσουμε τη πορεία της 
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Ευρώπης και της Ευρωζώνης οφείλουμε να είμαστε τολμηροί στις αποφάσεις μας 

τόσο για τους οικονομικούς θεσμούς όσο και για τις οικονομικές πολιτικές
532

. Μια 

εύρωστη νομισματική ένωση προϋποθέτει τη θωράκισή της σε τομείς όπου απαιτείται 

συνεργασία, όπως για παράδειγμα στα δημοσιονομικά και στον κοινωνικό τομέα. Ο 

Delors κατανοεί σε βάθος πως μια ένωση είναι έννοια συνώνυμη με την έννοια της 

αλληλεγγύης
533

. Πρακτικά δεν υφίσταται ένωση αν ο καθένας είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για το χρέος του, ούτε μπορεί η διαδικασία της ολοκλήρωσης να 

προχωρήσει αν αυτή επαφίεται σε όργανα αμιγώς διακυβερνητικά. Τελικά, η 

ολοκλήρωση προς μια πιο ομοσπονδιακή μορφή με ένα κεντρικό δρώντα μπορεί να 

προωθήσει το βέλτιστο συντονισμό των χωρών, να εγγυηθεί την παροχή ενός 

ελάχιστου βαθμού αγαθών για τους πολίτες και να εφαρμόσει αποτελεσματικότερα 

πολιτικές για την αναδιανομή των πόρων και τη σταθεροποίηση
534

. 

 Έχει διατυπωθεί ωστόσο και η άλλη άποψη, αυτή δηλαδή που διατείνεται πως 

η αποκέντρωση μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά σε ένα ομοσπονδιακό 

μόρφωμα. Μάλιστα, o Pisani-Ferry αναφέρει ρητά πως είναι γέννημα της φαντασίας 

να γίνουν τα όνειρα για μια ομοσπονδιακή ένωση πραγματικότητα
535

. Ο ίδιος 

καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα ερμηνεύοντας την απροθυμία των Ευρωπαίων 

ηγετών να προωθήσουν ένα πλαίσιο κοινής διαχείρισης της κρίσης. Η στρατηγική 

λύση, προσθέτει για την ευρωζώνη, είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα καθώς αυτό 

μπορεί να προωθήσει τη δημοκρατία και δημοκρατικές μορφές συμμετοχής στην 

κυβέρνηση εξαιτίας της εγγύτητας των κυβερνήσεων στους πολίτες τους, άρα και η 

λογοδοσία και ο έλεγχος των πολιτικών είναι αυξημένα σε σχέση με ένα 

αποκεντρωμένο σύστημα
536

. Η δημοσιονομική αποκέντρωση έγκειται στην μεταφορά 

αρμοδιοτήτων, άρα και ευθυνών, σε πολιτειακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, οι 

κυβερνήσεις των οποίων θα κληθούν να λογοδοτήσουν για την ποιότητα της 

διακυβέρνησής τους.  

Η δεύτερη προς εξέταση παράμετρος είναι η σχέση μεταξύ αποκέντρωσης και 

οικονομικής ανάπτυξης. Έχει υποστηριχθεί πως η αναζήτηση καινοτομιών θα 

οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
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και σε καλύτερη ποιότητα αυτών
537

, κάτι που θα οδηγήσει σε χαμηλότερους φόρους 

και λιγότερες δαπάνες, άρα σε προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
538

. Είναι 

γεγονός πως το κίνητρο για αποταμίευση και η ρύθμιση της κατανάλωσης ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας ετερογενούς κοινωνίας μπορεί να έχει πολλαπλά 

οφέλη και να οδηγήσει πράγματι σε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη
539

, παρόλα αυτά 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Άλλο κομμάτι των θεωρητικών βλέπει τη 

δημοσιονομική αποκέντρωση όχι απαραίτητα ως αίτιο για την οικονομική ανάπτυξη 

αλλά ως επακόλουθο αυτής. Δηλαδή δεν προηγείται η οικονομική αποκέντρωση αλλά 

επιλέγεται αυτή ως βέλτιστη επιλογή ενός ανεπτυγμένου κράτους. Βέβαια, η 

διακυβερνητική δομή της εκάστοτε πολιτικής οντότητας αποτελεί συνάρτηση 

πλήθους οικονομικών και πολιτικών παραγόντων και δεν θα πρέπει να δεχόμαστε τη 

σχέση αίτιου αιτιατού μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και αποκέντρωσης ως μόνη και 

αυταπόδεικτη.  

Εν τέλει, το πιο ουσιώδες είναι να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο 

κυρίαρχες τάσεις, αυτή ενός συστήματος με έναν ισχυρό κεντρικό δρώντα, που όμως 

θα εναποθέτει αρμοδιότητες στις «περιφέρειες», δηλαδή στα κράτη μέλη, και ένα πιο 

αποκεντρωμένο σύστημα με ξεκάθαρες αρμοδιότητες που θα επαφίενται στα κράτη 

μέλη. Μια σταθερή ομοσπονδιακή ευρωπαϊκή δομή που θα εγγυάται τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση και στην οποία οι εξουσίες θα κατανέμονται με βάση την αρχή της 

επικουρικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών ομοσπονδιακών οργάνων και εθνικών 

κρατών
540

. Όπως εύστοχα υπογραμμίζει ο Delors, χωρίς περαιτέρω 

ομοσπονδοποίηση,  πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περισσότερη συνεργασία, 

αλληλεγγύη, συνοχή και διαφάνεια
541

; Θα πραγματωθεί μια υπερεθνική Ευρώπη των 

λαών, όπως αυτή που οραματίστηκε ο μεγάλος πολιτικός φιλόσοφος Χάμπερμας, ή 

θα εξακολουθήσουν τα κράτη μέλη να αντιλαμβάνονται την Ευρώπη με όρους 

ατομικής ιδιοκτησίας;  
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