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Εισαγωγή.
Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από μία σειρά γεγονότων
τα οποία ως επίκεντρο είχαν την εξασφάλιση πολιτικής και οικονομικής
σταθερότητας ανάμεσα στα κράτη της γηραιάς Ηπείρου. Μέσα από μία
σειρά διαδικασιών και γεγονότων η αναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής
συμμαχίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία μίας ισχυρής οντότητας η οποία
προσπαθεί να βρει το βηματισμό της στους τομείς της κοινωνικής
συνοχής και διάρθρωσης της οικονομίας και της πολιτικής σκέψης. Με
την οικονομία να είναι κυρίαρχος πυλώνας γύρω από τον οποίο χτίζονται
οι σχέσεις των κρατών αλλά και της ίδιας της Ένωσης ήταν φυσικό οι
όροι και οι διαδικασίες εισαγωγής και παραμονής σε αυτήν αλλά και
ελέγχου να βασίζεται σε όρους οικονομικής σταθερότητας και
προοπτικής. Μέσα από την Οικονομική διακυβέρνηση την οποία
άσκησαν οι φορείς και τα θεσμικά όργανα της ένωσης, από το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκύπτουν οι μηχανισμοί που
διαχειρίζεται η Ένωση στην προσπάθεια της να υπάρξει σύγκλιση στον
οικονομικό τομέα αλλά και στο πολιτικό τομέα προωθώντας κοινές
πολιτικές και νόμους για τα κράτη μέλη για να επιτευχθεί η ενοποίηση
και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η εργασία αυτή αναλύει τους
μηχανισμούς που χρησιμοποιεί η Ένωση, ειδικά ως προς τη χρήση του
κοινού νομίσματος , Ευρώ. Προσπαθεί ακόμα να αναλύσει το πώς το
Σύμφωνο για το Ευρώ, ως βασικό πολιτικό εργαλείο προκύπτει ως
πολιτική προϋπόθεση εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου.

Κεφάλαιο 1.
1.Η ιστορία της Ευρώπης.
Η ΕΕ και το Ευρώ έχουν όχι μόνο οικονομικές αλλά πολύ περισσότερο
πολιτικές καταβολές, οι οποίες ξεκινούν από το παρελθόν της Ευρώπης.
Από το 1880 και μετά έως το 1914 η Ευρώπη ήταν μία ειρηνική περιοχή
που χαρακτηριζόταν από οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Το
σκηνικό όμως αλλάζει εντελώς το εικοστό αιώνα με τους παγκόσμιους
πολέμους και την οικονομική κρίση του ’29. Η κατάρρευση του χρυσού
οδηγεί στην οικονομική παρακμή. Το τέλος του 2ου ΠΠ άφησε την
Ευρώπη οικονομικά κατεστραμμένη. Η ύφεση που ακολούθησε οδήγησε
στην ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το σχέδιο Μάρσαλ (παροχή
βοήθειας από ΗΠΑ) απαιτούσε διαχείριση από ανωτάτη ευρωπαϊκή αρχή
αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των κρατών γεγονός που ώθησε
στην ενοποίηση. Το σύστημα Bretton Woods (1946) καθιέρωσε σταθερές
συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του αμερικανικού δολαρίου ενώ το
1952 δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ). Το 1957 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(Euratom) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ενώ το 1967
συγχωνεύονται τα θεσμικά τους όργανα δημιουργώντας τρία νέα θεσμικά
όργανα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τότε αρχίζει μια σειρά γεγονότων
αναφορικά με τη νομισματική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών και την
ενοποίησή τους. Το 1968 η κατάργηση των δασμών ανάμεσα στα πρώτα
έξι κράτη της ΕΚ , η νομισματική κρίση του 1969, η αναφορά της
επιτροπής Werner η οποία πρότεινε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Νομισματικής Ένωσης το 1970, η πρώτη διεύρυνση της ΕΚ κατά τρία
μέλη το 1973, και η κατάρρευση του συστήματος του Breton Woods την
ίδια χρονιά οδήγησαν στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος (Ε.Ν.Σ.) στο οποίο συμμετείχαν οι κυβερνήσεις και οι
κεντρικές τράπεζες των κρατών- μελών της ΕΟΚ το 1979. Η κεντρική
ιδέα του ΕΝΣ ήταν ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Μ.Ι.Σ.)
ένας μηχανισμός σταθερών και προσαρμόσιμων συναλλαγματικών
ισοτιμιών1.Ο μηχανισμός αυτός ορίζει την κεντρική ισοτιμία κάθε
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νομίσματος σε σχέση με ένα νομισματικό καλάθι το ECU ( European
currency unit) το οποίο αποτελεί προάγγελο του Ευρώ. Η κατάρρευση
του Σοβιετικού μπλοκ , οι πόλεμοι στα Βαλκάνια και η ενοποίηση της
Γερμανίας μαζί με τα οικονομικά γεγονότα της περιόδου της δεκαετίας
του 1990 οδήγησαν σε μία νομισματική κρίση η οποία επιτάχυνε τις
εξελίξεις για νομισματική ενοποίηση. Έτσι το 1991 υπογράφεται η
συνθήκη του Μάαστριχτ και η οικονομική και νομισματική ένωση
αρχίζει να υλοποιείται σε τρία στάδια κατά τη περίοδο 1991-1999.

1.1 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Υπογράφθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ στις 1
Νοεμβρίου το 1993. Είναι γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και θεωρείται η σημαντικότερη Συνθήκη λόγο του πλούσιου
οικονομικού , πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου της2. Εισήγαγε μια
νέα νομοθετική διαδικασία, τη διαδικασία της συναπόφασης που
ενίσχυσε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων
καθώς και νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων3. Κύριος
σκοπός της Συνθήκης ήταν η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής
Νομισματικής Ένωσης καθώς και η εισαγωγή στοιχείων πολιτικής
ένωσης όπως η κοινή πολιτική εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων4.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα , στο εξωτερικό επίπεδο της κατάρρευσης του
κομμουνισμού και της προοπτικής της γερμανικής επανένωσης όπου
οδήγησαν στη προσπάθεια για ενίσχυση της διεθνούς θέσης της
Κοινότητας ενώ, στο εσωτερικό επίπεδο τα κράτη επιθυμούσαν να
συνεχίσουν τη πρόοδο που δημιουργήθηκε από την Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη μέσω άλλων μεταρρυθμίσεων. Η Συνθήκη λοιπόν του Μάαστριχτ
ανταποκρίνεται σε πέντε βασικούς στόχους. Αυτοί είναι οι εξής: η
ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των οργάνων. Επίσης κάνει λόγο για την
εγκαθίδρυση μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης καθώς και την
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=el
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ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της κοινότητας. Και τέλος αναφέρει
τη θέσπιση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.
Όσον αφορά την οικονομική και νομισματική ένωση η Συνθήκη
προβλέπει τη καθιέρωση ενός ενιαίου νομίσματος σε τρία στάδια. Το
πρώτο απελευθερώνει τη κίνηση των κεφαλαίων και ξεκινά την 1/7/1990,
το δεύτερο στάδιο επιτρέπει τη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών των
κρατών και αρχίζει την1/1/1994. Και τέλος το τρίτο στάδιο πρέπει να
αρχίσει την 1/1/1999 με τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος και την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 5. Η Συνθήκη του
Μάαστριχτ καθόριζε το χρονοδιάγραμμα μετάβασης στην ΟΝΕ καθώς
και τα κριτήρια σύγκλισης των οικονομιών των χωρών που συμμετείχαν.
Το χρονοδιάγραμμα της Συνθήκης ήταν:
1ο στάδιο:
Ιούλιος 1990-Δεκεμβριος 1993 → Συντονισμός της
οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και συμμετοχή των κρατών
μελών στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
2ο στάδιο: Ιανουάριος 1994- Δεκέμβριος 1998 → Προβλέπεται η ίδρυση
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος στην Φρανκφούρτη με μέλη τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες και με σκοπό το συντονισμό της
νομισματικής πολιτικής των κρατών. Απαγορεύεται η χρηματοδότηση
των δημόσιων ελλειμμάτων από τις κεντρικές τράπεζες.
3Ο στάδιο: Ιανουάριος 1999-2002 → Αμετάκλητος καθορισμός των
συναλλαγματικών ισοτιμιών , ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας , υιοθέτηση του Ευρώ ως κοινό νόμισμα και απόσυρση των
εθνικών νομισμάτων έως το 2002.

1.2 Τα Κριτήρια του Μάαστριχτ.
Η Συνθήκη όρισε μια σειρά κριτηρίων, τα λεγόμενα «κριτήρια
σύγκλισης» τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι χώρες που επιθυμούν να
συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Αυτά αποσκοπούν στη
δημιουργία ισχυρών οικονομιών, με υγιή δημοσιονομικά που θα
διευκολύνουν την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και θα
δημιουργήσουν μία αξιόπιστη και σταθερή οικονομική πολιτική. Τα
κριτήρια είναι τα εξής:
5
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→ ο πληθωρισμός δεν πρέπει να είναι υψηλότερος από 1,5 ποσοστιαίες
μονάδες από το μέσο πληθωρισμό των τριών χωρών με τη καλύτερη
απόδοση.
→ τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο
ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο των τριών χωρών με τη καλύτερη
απόδοση.
→ ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 3%.
→ ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ δεν πρέπει να ξεπερνά το
60%.
→ το νόμισμα της υποψήφιας χώρας θα πρέπει να συμμετέχει στο
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ( exchange rate mechanism) του
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και να μην έχει υποτιμηθεί
έναντι άλλου κοινοτικού νομίσματος κατά τα διάρκεια της τελευταίας
διετίας.
→ οι κεντρικές τράπεζες θα είναι ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις.
Αυτά τα κριτήρια αποσκοπούν στη δημιουργία δημοσιονομικών
συνθηκών ώστε να διευκολυνθεί η ενιαία άσκηση νομισματικής
πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για να γίνει αυτό θα
πρέπει να επιτευχθεί οικονομική σταθερότητα σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Πολλοί πιστεύουν ότι η διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος
σε χαμηλά επίπεδα θα δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας και θα
αποφευχθεί το φαινόμενο της διαφοροποίησης του επιπέδου των
επιτοκίων από χώρα σε χώρα ενώ ταυτόχρονα ο χαμηλός πληθωρισμός
θα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ομαλοποίηση των
συναλλαγματικών συναλλαγών μεταξύ κρατών. Τα κριτήρια αυτά έγιναν
αντικείμενο κριτικής από τους οικονομολόγους, καθώς κάποιοι από
αυτούς υποστήριζαν ότι η σύγκλιση των επιπέδων πληθωρισμού
βασίζεται στην εξής σκέψη: « εάν υποθέσουμε ότι εισερχόμαστε σε μια
νομισματική ένωση χωρίς την απαραίτητη σύγκλιση τότε φαινόμενα
ακαμψίας τιμών και μισθών είναι βέβαιο ότι θα συμβούν και θα
οδηγήσουν σε προβλήματα προσαρμογής καθώς και σε ύφεση αρκετές
από τις χώρες που θα παρουσιάσουν υψηλό πληθωρισμό»
(Eichengreen6). Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη του κριτηρίου
6
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δεν είναι αναγκαία. Ο Krugman 7 , για παράδειγμα επισημαίνει ότι : «Αν
η μετάβαση προς την ΟΝΕ συνδεθεί πραγματικά με απολύτως σταθερές
συναλλαγματικές ισοτιμίες , τότε οι χώρες – μέλη χάνουν πλέον την
αυτονομία τους ως προς την άσκηση νομισματικής πολιτικής σε
μεμονωμένο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε αύξηση του
πληθωρισμού σε μια χώρα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από
διαταραχές στα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας, οι οποίες
δικαιολογούνται από το γεγονός ότι οι οικονομικοί παράγοντες δρουν σε
κάθε περίπτωση διαφορετικά. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση , μια
χώρα της ΟΝΕ μπορεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα , για να αποτρέψει
αύξηση του πληθωρισμού της, ιδιαίτερα αν εμμένει στη διατήρηση της
σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμία». Όσον αφορά τη
σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών εντός συγκεκριμένων
ορίων για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών από την ένταξη στην ΟΝΕ ώστε
να αποφευχθούν αναπροσαρμογές , υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε το
κόστος για τη διατήρηση της σταθερότητας αυτής να είναι υψηλό.
Επιπλέον είναι πιθανόν να προκαλέσει κερδοσκοπικές επιθέσεις από
αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από την επικείμενη
σύγχυση. Ο De Grauwe υποστηρίζει ότι η διατήρηση σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών θα είναι δύσκολη πρώτον λόγω της
συνεχούς απειλής εμφάνισης κερδοσκοπικών φαινομένων και δεύτερον
λόγω της βάσιμης πιθανότητας να υπάρξουν κερδοσκοπικές επιθέσεις
πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ εάν έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι
κυβερνήσεις θα υπαναχωρήσουν μπροστά σε μια αναπροσαρμογή 8. Τα
αποτελέσματα επίδρασης (spillover effects) στη δημοσιονομική πολιτική
που προκύπτουν καθώς αυξάνεται ο βαθμός οικονομικής και
νομισματικής ολοκλήρωσης δημιουργούν την ανάγκη για έλεγχο της
δημοσιονομικής πολιτικής. Η Συνθήκη του Maastricht αντιπροσωπεύει
ένα καθοριστικής σημασίας στάδιο στην οικοδόμηση της Ευρώπης 9.
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Βέβαια σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι εξής Συνθήκες: Αρχικά η
Συνθήκη του Άμστερνταμ η οποία υπογράφθηκε το 1997 και τέθηκε σε
ισχύ το 1999. Η οποία Συνθήκη στον τομέα των πολιτικών εισήγαγε μια
καινοτομία της οποίας στόχος ήταν η μεταφορά των διατάξεων για τη
καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στο τμήμα περί
Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
συνθήκη του Άμστερνταμ ενίσχυσε επίσης τις νομοθετικές εξουσίες του
Κοινοβουλίου. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε η Συνθήκη της Νίκαιας η
οποία υπογράφθηκε το 2001 και τέθηκε σε ισχύ το 2003 με στόχο τη
μεταρρύθμιση των θεσμών της ΕΕ ενόψει της εισδοχής των χωρών από
την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Ωστόσο έγιναν κάποιες
αλλαγές πολιτικής κυρίως στον τομέα της αμυντικής πολιτικής. Τέλος
εξίσου σημαντική Συνθήκη για την ΕΕ είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας η
οποία ξεκίνησε ως συνταγματικό σχέδιο στα τέλη του 2001. Προωθήθηκε
το 2002 και το 2003 από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση στα πλαίσια της
οποίας εκπονήθηκε το σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος
της Ευρώπης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ το 2009 και
έδωσε νέες νομοθετικές εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
έθεσε σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο Υπουργών όσον αφορά τη λήψη
αποφάσεων της ΕΕ. Η Συνθήκη έθεσε νέους τρόπους συνεργασίας του
Κοινοβουλίου με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα10.
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Κεφάλαιο 2.
2. Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. (ΕΟΔ).
Οικονομική διακυβέρνηση ονομάζεται το σύστημα θεσμικών οργάνων
και διαδικασιών που θεσπίστηκε με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της
Ένωσης στον οικονομικό τομέα11. Οι κρίσεις στο χρηματοπιστωτικό , το
δημοσιονομικό και τον οικονομικό τομέα που ξεκίνησαν το 2008
κατέδειξαν ότι η ΕΕ χρειαζόταν ένα μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης
που θα ήταν πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τον οικονομικό και
δημοσιονομικό συντονισμό ή τα ad hoc μέτρα 12, που εφαρμόζονταν έως
τότε. Στο τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης περιλαμβάνονται η
αναθεώρηση των υφιστάμενων και η εισαγωγή νέων διατάξεων για τη
καθιέρωση μεγαλύτερου συντονισμού και ενισχυμένης εποπτείας των
δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και η
δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου για τη διαχείριση των
χρηματοπιστωτικών κρίσεων 13. Σύμφωνα με τον Πάνο Καζάκο « ο όρος
οικονομική διακυβέρνηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νέων διαδικασιών
και θεσμών για τη διοίκηση της οικονομίας» . Σήμερα λοιπόν τα
περισσότερα στοιχεία της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ
επανεξετάζονται 14 .

2.1 Μηχανισμοί της ΕΟΔ και η εξέλιξή τους.
Η υιοθέτηση των κανόνων για την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Διακυβέρνηση έγινε σταδιακά και εντάθηκε την περίοδο όπου η Ένωση
κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κρίσης χρέους πολλών κρατών
– μελών της Ευρωζώνης και να επανεξετάζει τους μηχανισμούς ,
διαδικασίες και κανόνες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να προλάβουν
και να αντιμετωπίσουν την κρίση. Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τρία
στάδια στη διαδικασία υιοθέτησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Διακυβέρνησης. Τα δύο πρώτα τοποθετούνται χρονικά πριν
από τη κρίση του 2010 , ενώ η τρίτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη
11
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φάση λοιπόν υιοθέτησης κανόνων της ΕΟΔ τοποθετείται στη Συνθήκη
του Μάαστριχτ στην οποία ενσωματώθηκε η βασική επιλογή των κρατών
για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και όχι η εγκαθίδρυση μια
κοινής οικονομικής πολιτικής. Οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονταν με
την οικονομική διακυβέρνηση ήταν στο άρθρο 121 ΣΛΕΕ15 , με το οποίο
προβλέπεται σύστημα πολυμερούς εποπτείας των οικονομικών πολιτικών
των κρατών της ΕΕ και το άρθρο 126 ΣΛΕΕ16 , που αφορά τη
δημοσιονομική πειθαρχία και προβλέπει τη διαδικασία που ακολουθείται
στην περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) . Η τελευταία διάταξη
εξειδικεύεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης17
και καθορίζει τις τιμές αναφοράς του δημόσιου χρέους στο 60% του ΑΕΠ
και του προβλεπόμενου δημόσιου ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ. Οι
διατάξεις αυτές συνοδεύονται από την απαγόρευση του άρθρου 123
ΣΛΕΕ που αφορά τις υπεραναλήψεις και τις άλλες πιστωτικές
διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, την
απαγόρευση του άρθρου 124 ΣΛΕΕ, που αφορά και των οργανισμών της
ένωσης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης υπάρχει η απαγόρευση
του άρθρου 125 ΣΛΕΕ με την οποία εισάγεται η ρήτρα μη διάσωσης (no
bail –out clause ) σύμφωνα με την οποία η Ένωση και τα κράτη δεν
ευθύνονται ούτε αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις κράτους- μέλους. Η
δεύτερη φάση αφορά τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών
πολιτικών των κρατών και της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφο 1 της ΣΛΕΕ ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των
κρατών στο πλαίσιο της Ένωσης αλλά και η διαδικασία της πολυμερούς
εποπτείας επ’ αυτών έχουν ως βάση τους Γενικούς προσανατολισμούς
των οικονομικών πολιτικών των κρατών και της Ένωσης, οι οποίοι
θεσπίζονται κατά το άρθρο 121 παράγραφο 2 ΣΛΕΕ από το Συμβούλιο
κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και στη βάση συμπερασμάτων του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αποτελούν σύσταση προς τα κράτη – μέλη
(soft law, δηλαδή εργαλεία μικρότερης κανονιστικής έντασης18) . Και
15
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τέλος η τρίτη φάση είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Υιοθετήθηκε ως ένα κανονιστικό πλαίσιο που παροτρύνει τα κράτη να
διατηρούν υγιή δημόσια οικονομικά. Με το Σύμφωνο επιχειρήθηκε ο
καθορισμός του πολιτικού πλαισίου για την εξειδίκευση των στόχων και
τον λειτουργικό προσδιορισμό των διαδικασιών που προβλέπουν οι
διατάξεις της Συνθήκης. Καθορίζονται λοιπόν οι δεσμεύσεις των κρατών
με κορυφαία τη τήρηση του μεσοπρόθεσμου στόχου για μια σχεδόν
ισοσκελισμένη ή πλεονασματική δημοσιονομική κατάσταση και
προβλέπονται οι υποχρεώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου στο
πλαίσιο της διαδικασίας εποπτείας, που συγκροτείται από ένα
προληπτικό και κατασταλτικό σκέλος19.

2.2 Ανεπάρκειες του συστήματος ΕΟΔ.
Η κρίση χρέους πολλών κρατών- μελών της Ευρωζώνης ανέδειξε τις
ανεπάρκειες του συστήματος των κανόνων της ΕΟΔ, όπως αυτοί
δομήθηκαν και λειτούργησαν με βάση τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι
κυριότερες είναι οι εξής σύμφωνα με τον Μ.Δ Χρυσομάλλη :
→ Πρώτον, διέκρινε εύκολα κανείς μια ανεπάρκεια, που είναι
αποτέλεσμα της επιλογής των κρατών να δημιουργήσουν ένα σύστημα
κανόνων, που κλήθηκε να θέσει σε λειτουργία το συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών και όχι την εγκαθίδρυση μιας κοινής οικονομικής
πολιτικής.. Βασικές πτυχές αυτής της δομικής ανεπάρκειας ήταν οι εξής:
Χαλαρές ως ανύπαρκτες νομικές δεσμεύσεις των κρατών , αφού οι
σχετικές πράξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( Γενικοί
προσανατολισμοί , Συστάσεις , Εκθέσεις κα) δεν αποτελούν κατά το
άρθρο 288 ΣΛΕΕ νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης. Οι πράξεις
αυτές χαρακτηριζόμενες ως « soft law» αναπτύσσουν περισσότερο
πολιτική δεσμευτικότητα παρά νομική, που και αυτή αδυνατίζει ανάλογα
με το πολιτικό βάρος του κράτους κατά του οποίου απευθύνονται. Στην
ανεξάρτητη διοικητική αρχή». Παπαδόπουλος Γ. καθηγητής πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σημειώσεις
Μεταπτυχιακού μαθήματος «Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ».
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ουσία τα εργαλεία που επιλέχθηκαν κατά τον αρχικό σχεδιασμό της ΟΝΕ
και ειδικά οι Γενικοί Προσανατολισμοί των Οικονομικών Πολιτικών των
κρατών προέτρεπαν περισσότερο σε αυτοπειθαρχία ( self – discipline)
χωρίς να επιβάλλουν μια γενική νομική υποχρέωση συμμόρφωσης κατά
το σχεδιασμό και υλοποίηση των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Έτσι
οι διαδικασίες που προέβλεπε η Συνθήκη για τη δημοσιονομική
πειθαρχία και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατέρρευσαν
όταν το 2003- 2004 η Γαλλία και Γερμανία στην ουσία αρνήθηκαν να
μειώσουν τα ελλείμματά τους, βοηθούμενες από την «αλληλεγγύη» των
υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου που αρνήθηκαν να επιβάλλουν τις
προβλεπόμενες κυρώσεις στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
όπως είχε προτείνει η Επιτροπή.
→ Δεύτερον, πέρα της δομικής ανεπάρκειας του συστήματος
εντοπίστηκαν σοβαρές και ουσιαστικές αδυναμίες στην άσκηση της
εποπτείας και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών.
Οι πιο σημαντικές απ’ αυτές είναι οι εξής: Η εποπτεία ήταν περιορισμένη
καθ’ ύλη, αφού βασίζονταν σε λίγες και ανελαστικές παραμέτρους. Έτσι
η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των κρατών επικεντρώνονταν
στο δημοσιονομικό έλλειμμα , ενώ άλλες πτυχές της οικονομικής
πολιτικής οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημοσιονομική
κατάσταση όπως πχ. το κοινωνικό- ασφαλιστικό , η ανταγωνιστικότητα ,
η απασχόληση και καταλαμβάνουν μικρή έκταση στη διαδικασία της
εποπτείας (unsound fiscal evolutions). Η ποιότητα των οικονομικών
στοιχείων που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της βρισκόταν σε αμφισβήτηση αφού η Eurostat βάσιζε
τις εκτιμήσεις της στα διαθέσιμα στοιχεία των κρατών αντί να τα
πιστοποιεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συστάσεις της Επιτροπής πολλές
φορές να βασίζονται σε λάθος δείκτες. Η ΔΥΕ ( διαδικασία υπερβολικού
ελλείμματος) του άρθρου 126 ΣΛΕΕ κρίθηκε ως αναποτελεσματική αφού
απαιτούσε αρκετό χρόνο για να διατυπωθεί η προβλεπόμενη
προειδοποίηση και πολύ περισσότερο για να καταλήξει το Συμβούλιο σε
σύσταση ή σε κυρώσεις. Η Επιτροπή που έχει την πρωτοβουλία
εξαντλούνταν στην έκδοση μη δεσμευτικών πράξεων ενώ τέλος η
πολιτική και κατά διακριτική ευχέρεια διαχείριση των υποθέσεων από το
Συμβούλιο έκανε δύσκολη την προώθηση της διαδικασίας. Τέλος η
προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής κυρώσεων λειτούργησε αφού
επιβλήθηκαν διάφορες κυρώσεις αν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχε
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είτε γιατί αυτές δεν κλιμακώνονταν
σωστά είτε γιατί προβλέπονταν μια μικρή γκάμα κυρώσεων χωρίς

αντίστοιχη πολιτική επιβράβευσης επίτευξης στόχων ( «πολιτική
καρότου και μαστιγίου» ) , είτε γιατί οι κυρώσεις επιβάλλονται όταν ήδη
η κατάσταση έχει ξεφύγει και το κράτος κατά του οποίου απειλούνταν
έχει ήδη περιέλθει σε δημοσιονομική δυσχέρεια είτε τέλος γιατί ήταν
δύσκολο στους υπουργούς οικονομικών να καταλήξουν σε κυρώσεις
στην ουσία σε βάρος ενός εκ των ομολόγων τους.
→ Τρίτον η αρχική αρχιτεκτονική της οικονομικής διακυβέρνησης της
ΟΝΕ χαρακτηρίζονταν από την απουσία θεσμοθετημένων μηχανισμών
πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων ενδεχομένως για να μη δημιουργηθεί
ανασφάλεια στις αγορές σχετικά με την αξιοπιστία του εγχειρήματος.
Επικράτησε έτσι η θέση παρά τις αντίθετες απόψεις ότι η «η
δημοσιονομική σταθερότητα, μέσω της πειθαρχίας σε συνδυασμό με τον
ασθενή όπως προαναφέρθηκε, συντονισμό των οικονομικών πολιτικών
των κρατών θα απέτρεπαν την εμφάνιση διαταραχών ή κρίσεων στο
εσωτερικό της Ευρωζώνης, ή θα τις περιόριζαν στην επικράτεια
μεμονωμένων κρατών χωρίς κινδύνους μετάδοσης στα άλλα μέλη της
ευρωζώνης»20 . Η θέση αυτή αποδείχτηκε απολύτως εσφαλμένη και τα
κράτη της ευρωζώνης αναγκάστηκαν αφενός να δημιουργήσουν τους
απαραίτητους μηχανισμούς εν μέσω της κρίσης που είχαν μειωμένη
αποτελεσματικότητα λόγω της δημιουργίας τους σε καταστάσεις πίεσης
και χωρίς σταθερά νομικά θεμέλια και αφετέρου να καταφύγουν στην
«τεχνογνωσία» του ΔΝΤ για την κάλυψη του αντίστοιχου ελλείμματός
τους.
→ Τέταρτον , η έναρξη λειτουργίας της ΟΝΕ συνοδεύτηκε από απότομη
επιτάχυνση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Αυτό από τη μία
μεριά δημιούργησε ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων
αλλά συγχρόνως κατέστησε ταχύτερη τη μετάδοση των κλυδωνισμών
από τη μια χώρα στην άλλη. Παρά την αυξημένη ολοκλήρωση των
αγορών η ευθύνη για την προληπτική εποπτεία και τη εποπτεία και τη
διαχείριση των κρίσεων παρέμεινε κατά κύριο λόγο στο επίπεδο των
κρατών.Αυτή η ασυμμετρία μεταξύ ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών
αγορών αφενός και το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παρέμενε κατακερματισμένη σε εθνικό
20

” Μ.Δ.Χρυσομάλλης, αναπληρωτής καθηγητής νομικής σχολής ΔΠΘ “ Ευρωπαϊκή Οικονομική
Διακυβέρνηση: νομικές και θεσμικές προσεγγίσεις”. Μάθημα: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/.../PPΕΟΔ2%20(2)%20(5)%20(1).pp... “Απουσία
μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, για να αποφευχθεί η ανασφάλεια στις αγορές και
να αποτραπεί ο «ηθικός κίνδυνος»” moral hazard.
moral hazard: http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp

επίπεδο, αφετέρου είχαν ως αποτέλεσμα τον ανεπαρκή συντονισμό
μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλες τις φάσεις της τρέχουσας κρίσης.
→ Πέμπτον οι μηχανισμοί οικονομικής διακυβέρνησης παρουσίασαν
όπως είναι φυσιολογικό όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είτε από καταβολής της όπως πχ οι
χρονοβόρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή ο θεσμικός πολυκεντρισμός
που οδηγεί σε έλλειψη συνοχής και σε πολυγλωσσία ( κράτη – μέλη ,
ΕΚΤ , Επιτροπή, Προεδρία, ECOFIN , Eurogroup) είτε της φάσης που
διανύουμε όπως το έλλειμμα οραματικής πολιτικής ηγεσίας, η εμφάνιση
εθνικισμού και σοβινισμού σε συνδυασμό με εκτεταμένο λαϊκισμό σε
πολλά κράτη, η κατάρρευση στην ουσία του εξισορροπητικού άξονα
Παρισιού – Βόννης. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα είναι το
αποτέλεσμα της αδυναμίας των πολιτικών ηγεσιών να εσωτερικεύσουν
τις συνέπειες της μεγάλης αλληλεξάρτησης των πολιτικών των κρατών
που γεννούσε η εγκαθίδρυση της ΟΝΕ. Για πολλούς το έλλειμμα
εσωτερίκευσης αυτής της αλληλεξάρτησης έχει ως αποτέλεσμα τη
διάβρωση σταδιακά της αλληλεγγύης εντός της Ένωσης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα κράτη αλλά και τα όργανα της Ένωσης, κρίνοντας εκ
του αποτελέσματος, επέδειξαν σημαντική έλλειψη προβλεπτικότητας για
την επερχόμενη κρίση, το μέγεθός της και τις επιπτώσεις της21.

2.3 Προσπάθειες ενίσχυσης της ΕΟΔ.
Οι προσπάθειες για ενίσχυση του συστήματος οικονομικής
διακυβέρνησης και της αντιμετώπισης των ανεπαρκειών του που
αναφέρθηκαν ξεκίνησαν τη διετία 2004-2005 με πρωτοβουλία της
Επιτροπής αλλά έμελε να ολοκληρωθούν εν μέσω της κρίσης χρέους και
να λάβουν επείγοντα χαρακτήρα. Η υιοθέτηση των κανόνων για την ΕΟΔ
έγινε σταδιακά ειδικά την περίοδο 2010-2013. Η Ένωση κλήθηκε να
αντιμετωπίσει το ζήτημα της κρίσης χρέους πολλών κρατών και να
επανεξετάσει κανόνες , μηχανισμούς και διαδικασίες που αποδείχθηκαν
ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Οι κρίσιμες αποφάσεις
λήφθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε το
Μάρτιο του 2011 στις Βρυξέλλες. Με τις αποφάσεις τους στις 25
Μαρτίου 2011 οι αρχηγοί των κυβερνήσεων και των κρατών επιχείρησαν
αφενός να εμβαθύνουν το σύστημα της ΕΟΔ ώστε να αποφευχθούν στο
μέλλον παρόμοιες κρίσεις και αφετέρου να αντιμετωπίσουν τη κρίση
21
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χρέους κρατών της ευρωζώνης. Ωστόσο δύο μόλις χρόνια μετά (Άνοιξη
2013) αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν νέα δέσμη μέτρων αυτή τη φορά
μόνο για τα κράτη – μέλη της ευρωζώνης. Οι σχετικές αποφάσεις
αρθρώνεται σε τέσσερεις κύκλους:
→ Στην υιοθέτηση του προταθέντος από την Επιτροπή «πακέτου των έξι
νομοθετικών μέτρων» που θεσπίστηκε τελικά το Φθινόπωρο του 2011,
αποτελούμενο από έξι νομικές πράξεις της ΕΕ ( 5 κανονισμούς και 1
οδηγία) που τέθηκαν σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου του 2011. Με τη δέσμη
των μέτρων αυτών επιχειρήθηκε η εμβάθυνση των κανόνων της
οικονομικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του ΣΣΑ, κυρίως μέσω της
αντιμετώπισης πολλών από τις ανεπάρκειες του συστήματος22. Τα
χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων αυτών που αφορούν το σύνολο των
κρατών της Ένωσης είναι η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η
διεύρυνση του πεδίου εποπτείας των οικονομικών πολιτικών των κρατών
πέραν του χρέους και του ελλείμματος, η ενίσχυση του μηχανισμού και
των εξουσιών της Επιτροπής ως μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των
κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας.23
→ Στο σύμφωνο για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη
Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ ή Δημοσιονομικό Σύμφωνο , που υιοθετήθηκε
το Μάρτιο του 2011 στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες και πήρε τη μορφή inter se διεθνούς συμφωνίας μεταξύ των
17 κρατών της ζώνης του Ευρώ με τη συμμετοχή και 6 κρατών εκτός
ζώνης ( Βουλγαρία , Ρουμανία , Λετονία , Λιθουανία, Δανία και
Πολωνία). Το Δημοσιονομικό σύμφωνο που προέβλεπε τη θέση του σε
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ισχύ όταν επικυρωθεί από 12 τουλάχιστον συμβαλλόμενα μέρη που είναι
μέλη της ευρωζώνης, τέθηκε τελικά σε ισχύ τον Ιανουάριο του 201324.
→ Στην ίδρυση, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο
της ευρωζώνης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για
την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε κράτη – μέλη της , «που θα
υπόκεινται σε αυστηρούς όρους». Για την ίδρυση του ΕΜΣ απαιτήθηκε
διακυβερνητικός χαρακτήρας που τον έθεσε εκτός του ενωσιακού
νομικού και θεσμικού πλαισίου άρθρο 48 παρ. 6ΣΕΕ. Υπήρξε
τροποποίηση του άρθρου 136 ΣΛΕΕ στο οποίο προστέθηκε μια τρίτη
παράγραφος. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη «τα κράτη με νόμισμα το Ευρώ
μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα
ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να διασφαλίζεται η
σταθερότητα της Ζώνης του Ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή
απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού
θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους»25. Ο ΕΜΣ τέθηκε σε επιχειρησιακή
λειτουργία το 2013 και υποκατέστησε τους προσωρινούς μηχανισμού
χρηματοδοτικής συνδρομής ( EFSM και EFSF ).
→ Στην υιοθέτηση την Άνοιξη του 2013 της συμπληρωματικής « δέσμης
των δύο νομοθετικών μέτρων» ή «δίπτυχου» (two – pack ) αποτελούμενο
από δύο Κανονισμούς της ΕΕ που τέθηκαν σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2013.
Με τα μέτρα αυτά που ισχύουν μόνο για τα κράτη της ευρωζώνης
επιχειρήθηκε με την αξιοποίηση της κτηθείσας από τη κρίση του 2010
εμπειρίας, η συμπλήρωση των ρυθμίσεων «της δέσμης των έξι
νομοθετικών μέτρων».
Θα πρέπει να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι και η νέα προσπάθεια για
την εμβάθυνση των κανόνων της οικονομικής διακυβέρνησης βασίζεται
στο μοντέλο που υιοθετήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Έτσι τα
24
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κράτη μεταξύ ακραίων επιλογή δηλαδή είτε να αποκαταστήσουν την
ανισορροπία της ΟΝΕ με τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινής
οικονομικής πολιτικής είτε να τη διαλύσουν γυρνώντας στα εθνικά τους
νομίσματα επέλεξαν να ενισχύσουν το συντονισμό των εθνικών
οικονομικών πολιτικών αντιμετωπίζοντας τις προαναφερθείσες
ανεπάρκειες26 .

2.4 Το νέο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης.
Μετά το 2008 οποιεσδήποτε αντιδράσεις στο πλαίσιο της οικονομικής
διακυβέρνησης που πραγματοποιούνταν σε εθνικό κυρίως επίπεδο είχαν
και ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα όπως για παράδειγμα η αντίδραση του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας στην παγκόσμια οικονομική
κρίση (Schirm 2011)27 . Η κρίση έδωσε ερέθισμα στους ευρωπαίους
αξιωματούχους για την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων στο
ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο. Όμως εκείνη την περίοδο αυτή η
πρόκληση αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολη για τους ευρωπαίους με
εξαίρεση τον τομέα της νομισματικής πολιτικής όπου εκεί υπήρχε ήδη
ένα καλά οργανωμένο υπερεθνικό σύστημα λήψης αποφάσεων. Έτσι για
παράδειγμα ενώ υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου υπερεθνικού
ρυθμιστικού και εποπτικού χρηματοοικονομικού συστήματος, τα κράτη
μέλη πέρα από τις διακηρύξεις δεν έδειχναν την απαραίτητη θέληση για
την πραγματοποίησή του. Τα κράτη της Ένωσης προτιμούσαν να
ακολουθούν ξεχωριστά μονοπάτια τόσο για τις μεταρρυθμίσεις όσο και
τα πακέτα ώθησης των οικονομιών τους τα οποία στόχευαν στην
αντιμετώπιση της κρίσης (Schirm 2011). Όμως για το μεγαλύτερο μέρος
του 2009 η ευρωπαϊκή κρίση ήταν για τους ηγέτες της ΕΕ τραπεζική. Το
κακό με αυτό ήταν σύμφωνα με τους Pisani- Ferry και Sapir πως: «η
διαχείριση της κρίσης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ανάθεση
26
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των αρμοδιοτήτων που υφίστανται στην ΕΕ: η ΕΚΤ και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν ενεργήσει σαν
πάροχοι ρευστότητας, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν ασχοληθεί με τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
ενδυναμώσει τις αρχές του ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι
ορισμένοι από τους δρώντες κυρίως η ΕΚΤ έχουν προχωρήσει πέρα από
το προ- υπάρχον πλαίσιο , κανένας δεν έχει προχωρήσει πέρα από τον
προ- υπάρχοντα ρόλο του. Ειδικότερα , δεν υπήρξαν χρηματοδοτούμενα
από την ΕΕ σχέδια διάσωσης των προβληματικών υπερεθνικών
θεσμών»28. Η κρίση έφερε ουσιαστικά προβλήματα και μη βιώσιμες
τάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κατέδειξε τον μεγάλο βαθμό
αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ. Κρίθηκε αναγκαίος ένας
μεγαλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών στην ΕΕ για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και για την τόνωση της
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο μέλλον. Για το
σκοπό αυτό το σύστημα οργάνων και διαδικασιών που υφίστανται στην
ΕΕ για τον οικονομικό συντονισμό αναθεωρήθηκε και ενισχύθηκε το
2011 ( με την έγκριση της «δέσμης των έξι μέτρων») , το 2012 ( με
προτάσεις για την «τραπεζική ένωση» και τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)), το 2013 (με την έγκριση της
«δέσμης δύο μέτρων» ) , το 2014 (με τη θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού
Μηχανισμού (ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ))
και το 2015 ( με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων). Η ενισχυμένη διακυβέρνηση περιλαμβάνει ένα νέο
συγχρονισμένο υπόδειγμα εργασίας, το ευρωπαϊκό εξάμηνο, για τη
συζήτηση και το συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών
προτεραιοτήτων, την αυστηρότερη ενωσιακή εποπτεία των
δημοσιονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των
μακροοικονομικών ανισορροπιών και μέσα για τις περιπτώσεις κρατών
μελών που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες. Το
Ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι
δημοσιονομικές μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των
κρατών συντονίζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν τα μέλη να
λαμβάνουν υπόψη τους προσανατολισμούς της ένωσης σε αρχικό στάδιο
της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού τους και σε διάφορες
άλλες πτυχές διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής τους. Στόχος είναι
28
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να διασφαλιστεί ότι θα αναλύονται και θα αξιολογούνται ταυτόχρονα
όλες οι πολιτικές και ότι θα συμπεριλαμβάνονται τομείς πολιτικής, όπως
η μακροοικονομική ανισορροπία και ζητήματα του χρηματοπιστωτικού
τομέα που προηγουμένως δεν υπάγονταν συστηματικά σε οικονομική
εποπτεία29.
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Κεφάλαιο 3.
3. Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) είναι ένα σύνολο
κανόνων που σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης φροντίζουν να διατηρούν υγιή δημόσια οικονομικά και
συντονίζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Ορισμένοι κανόνες του
ΣΣΑ έχουν ως στόχο να προλαμβάνουν τυχόν προβληματικές
κατευθύνσεις των δημοσιονομικών πολιτικών και άλλοι να διορθώνουν
τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα ή τα υψηλά επίπεδα του
δημόσιου χρέους30.

3.1 Η φύση και η λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης.
Το 1992 τα κράτη της ΕΕ έκριναν ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η
ΟΝΕ πρέπει τηρηθούν ορισμένοι δημοσιονομικοί όροι, πράγμα το οποίο
προέκυψε από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την
πρόβλεψη για τη λειτουργία της ΟΝΕ. Ο βασικός όρος που τέθηκε είναι
να μην ξεπερνά το έλλειμμα κάθε κράτους το 3% του ΑΕΠ και να μην
ξεπερνά το δημόσιο χρέος το 60% του ΑΕΠ.31 Προφανώς αυτοί οι
ορισμοί δεν αντανακλούν επιλογές σε επιστημονικά κριτήρια αλλά σε
πολιτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών. Με την πάροδο του χρόνου η
Γερμανία στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (Συνθήκη του
Άμστερνταμ το 199732) πρότεινε και επέβαλλε μια συμφωνία όλων των
κρατών της ΕΕ, η οποία έγινε γνωστή με τον όρο « Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης»33. Ο βασικός στόχος του Συμφώνου είναι
30

ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index.el.html
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Αυτά προβλέφθηκαν στο Πρωτόκολλο για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος που συνοδεύει
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Το πρωτόκολλο αυτό εξειδικεύθηκε με τον Κανονισμό 3605/1993 όπου
ορίστηκε ως έλλειμμα το παθητικό ισοζύγιο μεταξύ εσόδων και εξόδων και ως χρέος η ονομαστική
αξία όλων των ακαθάριστων υποχρεώσεων του δημοσίου. Δ. Σκιαδάς, διοικητική ενημέρωση 2010
,τεύχος 53 «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η Ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» σελ28-43.
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https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_el.pdf η
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Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=EL Ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 17 Ιουνίου 1997.

η δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού οικονομικής πολιτικής. Ο
μηχανισμός αυτός αφορά την καθιέρωση, την εφαρμογή και την τήρηση
κανόνων που είναι αναγνωρισμένοι από όλα τα κράτη, και που
αναθέτουν τη κύρια ευθύνη χάραξης πολιτικής στις εθνικές αρχές. Ενώ η
μη τήρηση των κανόνων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων. Βασικός
στόχος
του μηχανισμού είναι η δημιουργία μίας αρμονικής
μακροοικονομικής πολιτικής στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται μια
δημοσιονομική πολιτική η οποία θα μπορεί να συνυπάρξει με τη
νομισματική πολιτική που θα ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα34.Ο
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κρατών οδηγεί σε
σταθερότητα των νομισματικών και δημοσιονομικών συνθηκών. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση και την αξιοπιστία της νομισματικής
πολιτικής. Αυτό δίνει την ώθηση σε κυβερνήσεις ώστε να
εκμεταλλευθούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη σύνεση που
επιδεικνύουν άλλα κράτη που παίρνουν μέρος στην ίδια συντονιστική
προσπάθεια. Για αυτό το λόγο προσπαθούν να ασκήσουν πολιτικές που
δεν είναι κατάλληλες με τους στόχους και τους κανόνες συντονισμού
χωρίς όμως να επωμιστούν κυρώσεις εφόσον το δημοσιονομικό και
νομισματικό καθεστώς είναι ενιαίο για όλες τις χώρες που μετέχουν σε
μια τέτοια ένωση (φαινόμενο του «δωρεάν επιβάτη»35). Αυτό δημιουργεί
λοιπόν στα κράτη το εξής: πρώτον το «κράτος- δωρεάν επιβάτης» δεν
αυξάνει το χρέος του και δεύτερον μπορεί να προκαλέσει συνθήκες
κρατικής πτώχευσης για το «κράτος – δωρεάν επιβάτης» κάτι για το
οποίο τα κράτη θα υποχρεωθούν να δαπανήσουν πόρους. Για την
αποφυγή τέτοιων καταστάσεων επιλέγονται τα εξής: α) η συλλογική
διαχείριση των χρεών ( κάτι που συνεπάγεται εκχώρηση μέρους της
εθνικής κυριαρχίας από όλους τους συμμετέχοντες) και β) η επιβολή
κανόνων – ορίων δημοσιονομικής συμπεριφοράς και κυρώσεων στην
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I. Begg. D. Hodson, I Maher Economic Policy Coordination in the European Union, National Institute
Economic Review January 2003 page 66-68.
http://eucenter.wisc.edu/omc/Papers/EconPolCoord/begg_et_al.pdf
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I. Begg. D. Hodson, I Maher Economic Policy Coordination in the European Union, National Institute
Economic Review January 2003 και Δ. Σκιαδάς διοικητική ενημέρωση τεύχος 53, 2010«Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η Ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης» σελ 28-33.

περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων36. Το ΣΣΑ εκφράζει το
συμπέρασμα ότι όταν υπάρχει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική τα κράτη
θα πρέπει αρχικά να είναι προσεκτικά στις δαπάνες τους, δεύτερον να
δημιουργούν αποθεματικά για περιόδους ύφεσης, τρίτον να ελαττώνουν
την αυστηρότητα στις δαπάνες τους και τέταρτον να δέχονται την ύπαρξη
μικρού ελλείμματος που θα επιτρέπει την επένδυση στην ενίσχυση της
οικονομικής δραστηριότητας και της πραγματικής οικονομίας
(λειτουργία αυτόματων δημοσιονομικών σταθεροποιητών37). Πρέπει να
σημειώσουμε ότι έχει ασκηθεί μεγάλη κριτική προς αυτή την αντίληψη.
Γνωστή είναι η σκληρή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής R. Prodi38 , που χαρακτήρισε «ηλίθιο» το ΣΣΑ. Σύμφωνα με
το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης τα κράτη έχουν δεσμευτεί να
τηρήσουν τους δημοσιονομικούς όρους όπως έχουν καθοριστεί από τη
συνθήκη του Μάαστριχτ. Υπάρχουν κάποια περιθώρια ευελιξίας που
αφορούν μόνο εξαιρετικές περιστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεσμεύτηκε να επιβλέπει αυστηρά την εφαρμογή του Συμφώνου αυτού
με διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 126 Συνθ ΛΕΕ (πρώην 104
ΣυνθΕΚ) και εξειδικεύθηκαν με τους Κανονισμούς 1466/199739 και
1467/199740. Η διαδικασία που περιγράφεται είναι η εξής:

36

Δ Σκιαδάς, διοικητική ενημέρωση τεύχος 53, 2010 «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η
Ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» σελ 28-43.
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βλέπε σχόλιο 35 και K. Barysch, A pact for stability and growth, Policy Brief Center of European
Reform. http://cer-staging.thomas
paterson.co.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/policybrief_stabilityandgrowth_
oct03-5403.pdf
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R. Prodi, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-04-16_en.htm .
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Κανονισμός (ΕΚ) 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος.
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Η Επιτροπή επιβλέπει την δημοσιονομική κατάσταση των κρατών και αν
διαπιστώσει απόκλιση (με χαρακτηριστικά μονιμότητας ) των μεγεθών
ελλείμματος και χρέους από τους στόχους συντάσσει έκθεση/ γνώμη της
οποίας αποδέκτης είναι το κράτος και όχι το Συμβούλιο το οποίο απλώς
ενημερώνεται41. Έτσι το Συμβούλιο εξετάζει το θέμα ζητώντας και την
άποψη του εμπλεκομένου κράτους και αποφασίζει περί της ύπαρξης ή μη
υπερβολικού ελλείμματος. Εάν η απόφαση είναι θετική τότε το
Συμβούλιο διατυπώνει συστάσεις προς το κράτος αυτό, ώστε αυτό να
λάβει κάποια μέτρα. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση ή οι προσπάθειες του
δεν έχουν αποτελέσματα τότε οι συστάσεις του Συμβουλίου
δημοσιοποιούνται. Εάν και πάλι δεν συμμορφωθεί το κράτος, τότε το
Συμβούλιο απευθύνει επίσημη ειδοποίηση – απόφαση προς το κράτος,
ζητώντας την λήψη των μέτρων υποχρεώνοντας το να υποβάλλει
τακτικές εκθέσεις προόδου. Η μη συμμόρφωση του κράτους προς την
ειδοποίηση δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να επιβάλλει κυρώσεις.
Το κάθε κράτος υποχρεούται να δημοσιεύει όλα τα αναγκαία στοιχεία
όταν εκδίδει ομόλογα στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων ώστε να εξετάζει από την αρχή την δανειοδοτική πολιτική
της42. Για όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου δεν λαμβάνεται υπόψη η
ψήφος του ενδιαφερόμενου κράτους. Οι κυρώσεις σταματούν με την
συμμόρφωση του κράτους. Παράλληλα προβλέπεται ένα σύστημα
«έγκαιρης προειδοποίησης43», που περιλαμβάνει την υποβολή τριετών
Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης από τα κράτη με
δυνατότητα επικαιροποίησης κατ’ έτος και στην αξιολόγηση των
στοιχείων των προγραμμάτων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Επιτροπής. Στα προγράμματα αυτά περιγράφονται διάφορες μορφές
συντονισμού οικονομικής πολιτικής. Οι μορφές συντονισμού
οικονομικής πολιτικής έχει αναλυθεί ως εξής: α) ο «σκληρός»
συντονισμός πολιτικών (hard policy coordination) που αφορά την
επιβολή πολιτικών επιλογών με έντονο το υπερεθνικό στοιχείο καθώς οι
εθνικές αρχές εφαρμόζουν την πολιτική αλλά η εσφαλμένη εφαρμογή
41

Κ. Στεφάνου, Μ Τσινσιζέλης, ΑΡ. Φατούρος, Θ. Χριστοδουλίδης, Αθήνα 2009 «Εισαγωγή στις
Ευρωπαϊκές Σπουδές» τόμος Α ΄ Ενοποιητική δυναμική ,δικαιοταξία , διακυβέρνηση σελ. 100 εκδ.
Σιδέρης , και Π. Παναγιωτόπουλος ,Αθήνα 2008«Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σελ. 106107εκδ Σάκκουλα.
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Δ. Σκιαδάς , διοικητική ενημέρωση, τεύχος 53, 2010«Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η
Ευρωπαϊκή επιλογή για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» σελ 28-43.
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Ν. Μπάρμπας, Ιούνιος 2010 « Η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από
δημοσιονομικής άποψης». σελ.89

οδηγεί σε διορθωτική και κυρωτική παρέμβαση ενός υπερεθνικού
οργάνου , β) ο «ήπιος» συντονισμός πολιτικών (soft policy coordination)
περιλαμβάνει την έκδοση οδηγιών , κατευθύνσεων πολιτικής με στόχο
την ισορροπία μεταξύ σταθερότητας αξιοπιστίας και ευελιξίας και έχει
ως προϋπόθεση την προπαρασκευή που έχει οδηγήσει στην εκ των
προτέρων δέσμευση των κρατών, την εφαρμογή των πολιτικών κάτι που
ελέγχεται από το σύνολο των εμπλεκόμενων κρατών (peer review) , γ) ο
«καθοδηγούμενος» συντονισμός πολιτικών ( guided policy coordination)
που έχει να κάνει με τον ήπιο συντονισμό αλλά οι κατευθυντήριες
οδηγίες για την εφαρμογή της πολιτικής προέρχονται από θεσμικά
κείμενα , δ) ο «χαλαρός» συντονισμός πολιτικών (loose policy
coordination) μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από πολλούς διεθνείς
οργανισμούς αλλά και διακυβερνητικά σχήματα με απλές διεθνείς
πολιτικές συμφωνίες χωρίς έννομες συνέπειες44. Η επιλογή των
πολιτικών αυτών γίνεται εθελοντικά δηλαδή βρίσκετε βούλησης των
κρατών. Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία δεσμευτικών
κανόνων για όλους τους και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκχώρηση
μέρους της εθνικής κυριαρχίας σε δημοσιονομικά θέματα. Έτσι
ενισχύεται η τάση για ύπαρξη υπερεθνικών οργάνων στα οποία
εκχωρούνται αρμοδιότητες σχεδιασμού και επιβολής μέσω νομικά
προβλεπόμενων διαδικασιών , δημοσιονομικών πολιτικών. Η λειτουργία
του Συμφώνου αποτελεί μια
μορφή της Ανοικτής Μεθόδου
45
Συντονισμού . Η μέθοδός αυτή καθιερώθηκε στα πλαίσια της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας ως μηχανισμός εναλλακτικός στη κοινοτική
μέθοδο που έχει ως στόχο τη δημιουργία του κοινοτικού κεκτημένου
μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης46. Δημιουργούνται λοιπόν ως αποτέλεσμα όλων
αυτών προβληματισμοί για τη νομική ισχύ του ΣΣΑ. Αρχικά κάνουμε
44
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αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» σελ 28-43.
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Δ. Σκιαδάς, Διοικητική ενημέρωση τεύχος 53, 2010 «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η
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λόγο για ένα κείμενο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία που παραθέτει τη
δέσμευση των κρατών που το προσυπογράφουν. Η θέση αυτή βρίσκετε
στο ότι κατά το άρθρο 288 ΣυνθΛΕΕ47 τα νομικά εργαλεία που έχει στη
διάθεση της η Ένωση δεν περιλαμβάνουν τα ψηφίσματα συνεπώς το
σύμφωνο δεν είναι κείμενο κανονιστικού χαρακτήρα και δεν έχει νομική
ισχύ. Ένας ακόμα προβληματισμός που έχει τεθεί είναι η σημασία του
περιεχομένου του ΣΣΑ, που είναι τέτοια που πρέπει το σύμφωνο να
θεωρείται διάταξη συνταγματικού επιπέδου καθώς η τήρηση του παίζει
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη και λειτουργία της ΟΝΕ. Μέχρι σήμερα η
εφαρμογή του συμφώνου αλλά και ο τρόπος που το προσέγγισε το ΔΕΚ
δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμήνευση ως προς τη δεσμευτικότητα
του τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο48.

3.2 Το σχέδιο της Επιτροπής για το ΣΣΑ (2002).
Η αποτίμηση του Συμφώνου είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα για τον
απλό λόγο ότι δεν μπορεί να απομονωθεί το σύμφωνο από διαδικασίες
και μέτρα πολιτικής σε άλλους τομείς για να αποδοθούν σε αυτό
συγκεκριμένες οικονομικές επιδόσεις. Οι τελευταίες εξαρτώνται όχι μόνο
από τη λειτουργία του ΣΣΑ αλλά και από τι αποφάσεις σε άλλες μορφές
συνεργασίας και οπωσδήποτε από τη νομισματική πολιτική. Έχει
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι γνώμες διίστανται όσον αφορά το ρόλο
του ΣΣΑ και της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στη σημερινή
οικονομική συγκυρία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ δεν υποστήριξε
τις εθνικές κυβερνήσεις και έτσι οδήγησε σε κρίση εφαρμογής του
συμφώνου. Αντίθετα από τη πλευρά της ΕΚΤ μπορεί να υποστηριχθεί ότι
τα δημοσιονομικά προβλήματα δημιουργήθηκαν αναγκάζοντας την
τράπεζα να εμμείνει σε αυστηρούς αντιπληθωριστικούς στόχους επειδή οι
κυβερνήσεις δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις τους όταν η συγκυρία
ήταν ευνοϊκή. Κατά συνέπεια η κριτική που ασκούν κάποιες
κυβερνήσεις στο ΣΣΑ αποσπά την προσοχή από τη δική τους αποτυχία
στη δημοσιονομική πολιτική. Το ΣΣΑ κατά της άποψη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής βοήθησε στο να τεθούν υπό έλεγχο οι δημόσιες οικονομίες
των κρατών. Έπαιξε δηλαδή σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο. Η
επιστημονική κριτική έχει υποδείξει ότι το ΣΣΑ δεν προσαρμόζεται στις
47
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εθνικές ιδιαιτερότητες υπακούοντας στη λογική του «one size fits all»49.
Η ομοιόμορφη πολιτική δεν ταιριάζει σε μία Ευρώπη που χαρακτηρίζεται
από πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Άλλωστε για να θυμηθούμε λίγο
την οικονομική ιστορία ο Κέϋνς 50 είχε υποδείξει ότι για να επιβιώσει η
οικονομία της αγοράς πρέπει να δημιουργούνται όροι σταθερότητας με
την ενεργό πολιτική. Βέβαια η κριτική δεν έμεινε αναπάντητη. Ούτε είναι
ορθή σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα δεν είναι σωστό ότι το ΣΣΑ per
se στέκεται εμπόδιο στην αντικυκλική πολιτική και αυτό γιατί ο στόχος
του σχεδόν ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είχε υιοθετηθεί έτσι ώστε
οι κυβερνήσεις να αποκτήσουν περιθώρια για την άσκηση αντικυκλικής
πολιτικής σε περίπτωση ύφεσης51. Δεν οφείλεται λοιπόν στο ΣΣΑ ότι δεν
εφαρμόζεται τώρα αντικυκλική πολιτική αλλά ούτε και στο ότι η
Γερμανία εφαρμόζει μια πολιτική αύξησης των φόρων και μείωσης των
δαπανών. Έτσι προτείνεται η μεταρρύθμιση του ΣΣΑ52. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι το ανώτατο όριο του 3% δεν πρέπει να καταργηθεί ή να
αυξηθεί. Επίσης κατά την Επιτροπή θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες οι
διαδικασίες συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα για τις χώρες που απέχουν
πολύ από τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, το στόχο του συμφώνου ,
θα πρέπει να ελαττωθούν κάθε χρόνο τα ελλείμματα κατά 0,5% , αν δεν
έχουν μεγάλα χρέη, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Τέλος
χώρες με χρέη κάτω του 60% του ΑΕΠ θα έχουν περισσότερη ελευθερία
να δανείζονται για παράδειγμα για να χρηματοδοτήσουν μια φορολογική
μεταρρύθμιση. Καταλήγοντας, όσοι εφάρμοσαν στο παρελθόν καλή
πολιτική θα υπόκεινται σε λιγότερους περιορισμούς. Ουσιαστικά το
πρόγραμμα της Επιτροπής για το ΣΣΑ το 2002 προέβλεπε:
→ η οροφή του 3% του ΑΕΠ για τα ελλείμματα παραμένει βασική
δέσμευση όλων. Επίσης πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκαιρής
προειδοποίησης ότι επίκειται υπερβολικό έλλειμμα.
49
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→ τα κράτη με δημοσιονομικά ελλείμματα μακράν του στόχου « του
σχεδόν ισορροπημένου προϋπολογισμού» , πρέπει να τα μειώνουν κατά
μισή εκατοστιαία μονάδα κάθε χρόνο. Το ποσοστό μείωσης θα είναι
μεγαλύτερο σε χώρες με μεγάλα χρέη.
→ σε χώρες με χαμηλά ελλείμματα και συνολικά χρέη κάτω του 60%
ΑΕΠ θα δίνεται περισσότερη ελευθερία να δανείζονται για επενδύσεις σε
τομείς όπως η έρευνα και τεχνολογία και οι υποδομές ή για να
πραγματοποιήσουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση.
→ χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους πάνω από το 60% ΑΕΠ θα πρέπει να
συντάξουν φιλοδοξίες μακροχρόνιες στρατηγικές για τη μείωσή τους53.
Βέβαια η Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει ανακοινώσεις για τα σχέδια των
εκάστοτε δημοσιονομικών προγραμμάτων, κάνοντας και μία συνολική
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή αφορά τα κράτη που υπάγονται στο
προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, τα οποία είτε συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις τους, είτε όχι. Επίσης αφορά κράτη που υπάγονται στο
διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ, καθώς και για τις μετέπειτα χρονικές
προβλέψεις για τη τύχη των δημοσιονομικών προγραμμάτων54.

3.3 Η εφαρμογή και τα προβλήματα.
Η εφαρμογή του ΣΣΑ αποδείχθηκε μια πολύ δύσκολη διαδικασία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η εφαρμογή του άρχισε σε συνθήκες
οικονομικής ευμάρειας. Έτσι εμφανίστηκαν πολυπόθητες προτάσεις
οικονομικής πολιτικής για τα κράτη. Όταν λοιπόν το Ευρώ μπήκε στην
αγορά άρχισε να καλύπτει μεγάλος μέρος της διεθνούς αγοράς. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα οι αγορές να κρίνουν τη δύναμη των κρατών από το νέο
νόμισμα. Για παράδειγμα η Γερμανία όπου το νόμισμά της ήταν
αξιόπιστο και ισχυρό εγγυόταν την ασφάλεια όλης της Ευρωζώνης, και
είχε ως αποτέλεσμα την εξισορρόπηση των επιτοκίων δανεισμού. Βέβαια
σε χώρες όπως η Γερμανία με ισχυρό νόμισμα το επιτόκιο δανεισμού
ανέβηκε αλλά δεν συνέβη το ίδιο σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα. Όλο
αυτό λοιπόν οδήγησε στην αύξηση των ελλειμμάτων, των χρεών αλλά
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και στην αύξηση του δανεισμού55. Στην περίπτωση του ΣΣΑ καλούνται
οι κυβερνήσεις των κρατών να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς
«κρατούν το πηδάλιο» της Ένωσης. Οι κυβερνήσεις δέχονται τη βοήθεια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
να αποφευχθούν τα τυχόν λάθη λόγο των πολιτικών επιλογών που
εμφανίζονται ενώπιον των κυβερνώντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Κεντρική Τράπεζα δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές επιλογές και
παρά τις αντιδράσεις των εθνικών κυβερνήσεων συνεχίζουν την πορεία
τους στο δρόμο που έχουν χαράξει οι συλλογικές αποφάσεις των
κυβερνήσεων και εν προκειμένω το ΣΣΑ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέχρι
σήμερα υπήρξαν πολλές χώρες οι οποίες άσκησαν δημοσιονομικές
πολιτικές με αποτέλεσμα το έλλειμμά τους είτε να ξεπεράσει το όριο του
3% είτε να αυξηθεί κατά τρόπο που να έχει σχεδόν βέβαιη προοπτική ότι
θα το ξεπεράσει σε συνθήκες «υπερθέρμανσης» της οικονομίας56. Έτσι
σε όλες τις περιπτώσεις ξεκινά η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στις ανάλογες συστάσεις προς το
Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN) ώστε να
επιβληθούν αυτές. Πρώτη φορά το Συμβούλιο (ECOFIN) κινήθηκε
εναντίον της Πορτογαλίας το 2002 και εναντίον της Ελλάδας το 2005,
ενώ εναντίον της Γερμανίας που παραβίασε το σύμφωνο δεν κινήθηκε
ποτέ αν και η Επιτροπή είχε εισηγηθεί για αυτό. Η στάση αυτή του
Συμβουλίου (ECOFIN) χαρακτηρίστηκε επιεικής και φάνηκε από την
απόφαση του ΔΕΚ57. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να προσφύγει ενώπιων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΔΕΚ) κατά αυτής της παράλειψης58. Το ΔΕΚ ακύρωσε τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου και γνωστοποίησε ότι η δικαιοδοσία του
Συμβουλίου να ακούει την άποψη της Επιτροπής δεν μπορεί να του
επιτρέψει να απέχει από τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να τηρεί, δηλαδή
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να επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη που παραβιάζουν το ΣΣΑ59. Συνεπώς η
απόφαση του ΔΕΚ αποτελεί μια νομική βάση που αποδεικνύει ότι ο
μηχανισμός ελέγχου για την εφαρμογή του ΣΣΑ έχει νομική υπόσταση
που δεν μπορεί να τύχει παρερμηνείας και τα στάδια τα οποία
περιλαμβάνει είναι επαρκώς προδιαγεγραμμένα στις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας την οποία οφείλουν να τηρούν όλα τα κράτη
όσο ισχυρά και αν είναι. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
λοιπόν χαρακτηρίστηκε ως ανελαστικό, και υπήρξαν πολλοί που το
κατηγόρησαν και το επέκριναν κυρίως για τα μέτρα και τις κυρώσεις που
προέβλεπε60.

3.4 Η κριτική και η αναθεώρηση στο ΣΣΑ.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελούσε ένα χάρτη των
οικονομικών και δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ, και οι
αδυναμίες του βρίσκονταν σε αντίθεση με το καθεστώς της ΟΝΕ. Η
κυριότερη αδυναμία του ΣΣΑ ήταν αποτέλεσμα της άρνησης και
απροθυμίας των κρατών να εκχωρήσουν αρμοδιότητες στα όργανα της
ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Σύμφωνο να τεθεί σε καθεστώς κριτικής
ακόμα και από όργανα της ίδιας της Ένωσης , την Επιτροπή. Η κριτική
αυτή επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα σημεία δηλαδή:
1)την ανελαστικότητα του Συμφώνου που αφορούσε τη θέσπιση του
στόχου για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος που απευθύνονταν στα κράτη
χωρίς να δίνει σημασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός61.
2)την ασυνέπεια κατά την εφαρμογή του που αφορούσε τα όρια που
έθετε το ΣΣΑ τα οποία όμως δεν τηρήθηκαν ούτε από τα κράτη αλλά
ούτε και από τα όργανα της Ένωσης62.
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3)την αναξιοπιστία και μεροληψία κατά την εφαρμογή η οποία έγινε
φανερή από την απόφαση του ΔΕΚ63.
Οι αδυναμίες εφαρμογής του ΣΣΑ έχουν αναδειχθεί σε σειρά εγγράφων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής64. Για την αντιμετώπιση τους προτάθηκε η
αναθεώρηση του ΣΣΑ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2005 όταν το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη σχετική έκθεση του Συμβουλίου
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία προσδιορίστηκε η
«ατζέντα» αυτής της αναθεώρησης αναδεικνύοντας τα εξής σημεία:
→ ενδυνάμωση της οικονομικής λογικής των δημοσιονομικών κανόνων
έναντι της διαδικαστικής ώστε να είναι πιο αξιόπιστοι,
→ έμφαση στη συμμετοχή των εθνικών αρχών στις σχετικές διαδικασίες,
→ χρήση δημοσιονομικών περιόδων ώστε οι εθνικές οικονομίες που
έγκειται σε ύφεση να μπορούν να έχουν ανάκαμψη,
→ να λαμβάνει υπόψιν το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών τα δεδομένα οικονομικής ύφεσης στις συστάσεις που
απευθύνει ,
→ απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στη πορεία δημοσιονομικών μεγεθών
με έμφαση στο δημόσιο χρέος και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα65.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την
αναθεώρηση των Κανονισμών 1466/97 και 1467/9766 κάτι που έγινε
αποδεκτό με την έκδοση των κανονισμών 1466/97 και 1056/200567.
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Βλέποντας κάποιος τις προσθήκες και τις αλλαγές στο ΣΣΑ, μπορεί να
συμπεράνει κανείς ότι, αν και η πρόβλεψη ορισμένων επιπλέον
παραμέτρων για τον χαρακτηρισμό μιας οικονομίας ως υγιούς κινούνταν
προς τη σωστή κατεύθυνση, αναμφίβολα θα γινόταν εκμετάλλευση
αυτών. Για κάποιους ΣΣΑ, δεν κατέστη πιο ευέλικτο αλλά αντίθετα
δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη να το αποφεύγουν. Το
αποτέλεσμα είχε ως εξής: το ΣΣΑ να έχει καταστεί μέχρι το ξέσπασμα
της κρίσης στην ευρωζώνη αναποτελεσματικό, διάτρητο και εν τέλει
ανεφάρμοστο.

3.5 Η εξελικτική πορεία από το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης προς το Σύμφωνο για το Ευρώ.
Μέσο της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
προτάθηκε λοιπόν μια σειρά αλλαγών για την ενίσχυση του ΣΣΑ που
στόχευαν στα εξής68:
→ να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη στο πλαίσιο του διορθωτικού σκέλους
του ΣΣΑ η στενή σχέση μεταξύ του χρέους και του ελλείμματος κυρίως
σε χώρες με υψηλό χρέος στις οποίες το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το
60% του ΑΕΠ.
→ να επιταχυνθεί η ΔΥΕ και να καταστεί η επιβολή κυρώσεων στα
κράτη ημιαυτόματη δηλαδή να απαιτείται ειδική πλειοψηφία στο
Συμβούλιο για την απόρριψη πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την
επιβολή κυρώσεων αλλά όχι και την έγκρισή της.
→ να βελτιωθούν τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια με ιδιαίτερη έμφαση
σε θέματα λογιστικής και στατιστικών καθώς και σε μεθόδους
προγνώσεων.
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Τη τελευταία δεκαετία λόγω των αποκλίσεων στην οικονομική πορεία
των κρατών έγιναν ακόμη μεγαλύτερες οι διαφορές στην
ανταγωνιστικότητα και δημιουργήθηκαν μακροοικονομικές ανισορροπίες
στο εσωτερικό της ΕΕ. Για να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων
καταστάσεων στο μέλλον λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε νέο μηχανισμό
επιτήρησης. Μέσω αυτού του μηχανισμού θα εντοπίζονται και θα
διορθώνονται εγκαιρότερα τέτοιου είδους προβλήματα. Ακόμα μέσω
αυτού θα παρακολουθούνται οι οικονομίες των κρατών ώστε να
εντοπίζονται νεοεμφανιζόμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στις
περιπτώσεις που τα κράτη υπερβαίνουν τα όριο προειδοποίησης η
Επιτροπή θα διενεργεί διεξοδικές μελέτες για να διαπιστώσει κατά πόσον
οι ανισορροπίες είναι επιβλαβείς και αν είναι αναγκαίο θα διατυπώνει
συστάσεις. Ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα με πρόσθετες
μεταρρυθμίσεις με την ονομασία « Σύμφωνο του Ευρώ+» συμφωνήθηκε
από τα κράτη της Ευρωζώνης ως έκφραση της βαθύτερης
αλληλεξάρτησής τους καθώς και από τις έξι χώρες εκτός Ευρωζώνης οι
οποίες επέλεξαν να το προσυπογράψουν: η Βουλγαρία ,η Δανία , η
Λετονία , η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Το πρόγραμμα αυτό
επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς στην ανταγωνιστικότητα, την
απασχόληση, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας69. Κάθε κράτος της
ζώνης του Ευρώ οφείλει να υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα και να
αναπτύξει ειδικές δράσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.
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Κεφάλαιο 4.
4. Το Σύμφωνο Euro Plus Pact.
Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταγράφεται το
Σύμφωνο για το Ευρώ+ για να υπάρξει τόνωση της ανταγωνιστικότητας
και ως και τούτου την επίτευξη υψηλότερου βαθμού σύγκλισης
ενισχύοντας την κοινωνική οικονομία αγοράς της ΕΕ. Το Σύμφωνο
παραμένει ανοιχτό στη συμμετοχή και άλλων κρατών και σέβεται
πλήρως την ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς. Το Σύμφωνο αυτό
επικεντρώνεται ιδίως σε τομείς που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα
και είναι κρίσιμοι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την
αποφυγή επιβλαβών ανισορροπιών. Η ανταγωνιστικότητα έχει ουσιώδη
σημασία ώστε να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει ταχύτερη και πλέον βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση να
παράγει υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες της και να διατηρήσει
τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα. Τα άλλα κράτη καλούνται να
συμμετάσχουν εθελοντικά . Αυτή η προσπάθεια προς ενίσχυση του
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και
τη σύγκλιση στηρίζεται σε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές70-71.
→ είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
και θα την ενισχύσει παρέχοντας προστιθέμενη αξία. Είναι συνεπής προς
τα υφιστάμενα μέσα (Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο,
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές, Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και νέο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας) και θα
αξιοποιεί τα μέσα αυτά. Συνοδεύεται δε από χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της. Οι
νέες αυτές δεσμεύσεις ενσωματώνονται εφεξής στα εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας και υπάγονται στο σύνηθες πλαίσιο
εποπτείας με την Επιτροπή να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων και με τη συμμετοχή
όλων των σχετικών συνθέσεων του Συμβουλίου και της Ευρωομάδας. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκτελεί πλήρως το ρόλο του σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες του. Οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν πλήρως σε
επίπεδο ΕΕ μέσω της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής.
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→ είναι επικεντρωμένη, προσανατολισμένη στη δράση και καλύπτει
πρωταρχικούς τομείς πολιτικής με ουσιώδη σημασία για τη προώθηση
της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Αφορά κυρίως δράσεις που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών. Στους επιλεγέντες τομείς
πολιτικής συμφωνούνται κοινή στόχοι σε επίπεδο Αρχηγών Κράτους και
Κυβερνήσεως. Τα συμμετέχοντα κράτη επιδιώκουν τους στόχους αυτούς
εφαρμόζοντας το δικό τους μείγμα πολιτικών και λαμβάνοντας υπόψη
τους τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
→ Κάθε χρόνο αναλαμβάνονται συγκεκριμένες εθνικές δεσμεύσεις από
κάθε αρχηγό κράτους. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη λαμβάνουν υπόψη
τους τις βέλτιστες πρακτικές και αυτοσυγκρίνονται με τα κράτη με τις
καλύτερες επιδόσεις εντός της Ευρώπης και μεταξύ άλλων στρατηγικών
εταίρων. Η εκπλήρωση των δεσμεύσεων και η πρόοδος προς την
επίτευξη των κοινών στόχων πολιτικής παρακολουθούνται κατ’ έτος σε
πολιτικό επίπεδο από τους Αρχηγούς κράτους και κυβερνήσεων της
ζώνης του ευρώ και των συμμετεχουσών χωρών με βάση έκθεση της
Επιτροπής. Επιπλέον τα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
διαβουλεύονται με τους εταίρους τους πριν εφαρμόσουν δευτερογενείς
επιπτώσεις.
→ Τα συμμετέχοντα κράτη δεσμεύονται πλήρως για την ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς, η οποία συμβάλει καίρια στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ72.

4.1 Η ουσία του Συμφώνου Euro Plus Pact και οι διατάξεις.
Όταν γεννήθηκε το Ευρώ η νομισματική πολιτική τέθηκε υπό την ευθύνη
του Ευρωσυστήματος δηλαδή της ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) η οποία ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό , και των
κεντρικών τραπεζών των κρατών που υιοθέτησαν το Ευρώ. Η
δημοσιονομική πολιτική (φόροι και δαπάνες) συνεχίζει να παραμένει
αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων οι οποίες ωστόσο έχουν
αναλάβει τη ευθύνη να τηρούν από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες για
τα δημόσια οικονομικά γνωστό ως Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Το Σύμφωνο θεωρείται πρώτον εργαλείο διακυβέρνησης ,
δεύτερον ένα στοιχείο του προγράμματος ανασχηματισμού οικονομικής
διακυβέρνησης της ευρύτερης ΕΕ και τρίτον από την άποψη της
συζήτησης της Κοινωνικής Ευρώπης. Μπορεί να έχει σοβαρή επίδραση
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στην αυτονομία των κρατών όσον αφορά τους τομείς που καλύπτει ή αν
αυτή η αναστάτωση θα είναι μη αποτελεσματική73. Το Σύμφωνο Euro
Plus που μετονομάστηκε σε «Συντονισμός Ισχυρότερης Οικονομικής
Πολιτικής για την Ανταγωνιστικότητα και τη Σύγκλιση74» είναι ένα
προϊόν της Γαλλό- Γερμανικής προσπάθειας για τον καλύτερο
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε ως
αυστηρότερος διάδοχος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το
οποίο είχε κατακριθεί επειδή είχε υλοποιηθεί με ασυνέπεια. Οι
προσπάθειες για την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής
πολιτικής στο πλαίσιο του συμφώνου θα πρέπει να κατευθύνονται από
τέσσερις κατευθυντήριους κανόνες:
→ θα πρέπει να
συμφωνούν με την υπάρχουσα οικονομική
διακυβέρνηση της ΕΕ και να την ενισχύουν ενώ θα παρέχουν μια
σταθερή αξία. Θα πρέπει να είναι συνεπείς και συντονισμένες με τα
υπάρχοντα όργανα στην περιοχή. Ακόμα θα πρέπει να ξεπερνούν αυτό το
σκοπό συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις που
υποστηρίζονται
από
ένα
χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής
και
περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και
Σταθερότητας τα οποία θα βρίσκονται υπό τακτική παρακολούθηση.
→ θα στοχεύουν σε τομείς πολιτικής προτεραιότητας που είναι
σημαντικοί για την υιοθέτηση ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης
επικεντρώνοντας τις δράσεις όπου η αρμοδιότητα ανήκει στα κράτη. Σε
αυτούς τους επιλεγμένους τομείς οι κοινοί στόχοι θα συμφωνούνται σε
κυβερνητικό επίπεδο ( αρχηγοί κρατών) και με τη συμμετοχή των
κρατών θα επιδιώξουν σκοπούς εντός των δικών τους πολιτικών όσον
αφορά τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
→ κάθε κράτος θα αναλαμβάνει συγκεκριμένες εθνικές δεσμεύσεις κάθε
έτος. Η πραγματοποίηση αυτών των δεσμεύσεων και η πρόοδος προς
τους σκοπούς των πολιτικών θα παρακολουθείται πολιτικά από τις
Κυβερνήσεις ή από τους Αρχηγούς των κρατών ετησίως.
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→ το Σύμφωνο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την Μονή Αγορά καθώς και
όλα τα συμμετέχοντα κράτη θα παραμένουν αφοσιωμένα στην εξέλιξη
του75.
Σύμφωνα με αυτές τις γραμμές τα κράτη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο
δεσμεύονται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ακολουθηθεί μια
σειρά καθορισμένων στόχων. Πρέπει να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα, να προωθήσουν την απασχόληση, να συμβάλουν
περαιτέρω στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να
ενισχύσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Κάθε κράτος λοιπόν θα
αναπτύξει εθνικά μέτρα που θα αναλάβει για να πετύχει αυτούς τους
στόχους. Επίσης η καταγραφή προόδου των κοινών στόχων θα είναι
βασισμένη σε μια ομάδα δεικτών που καλύπτουν την ανταγωνιστικότητα,
την εργασία, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και οικονομική
σταθερότητα. Τα συμμετέχοντα κράτη θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις σε
κάθε τομέα που θα πρέπει να δεσμευθούν ότι θα αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα76. Όσον αφορά τις
διατάξεις του Συμφώνου σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ένωσης
1173/2011 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του
ευρώ προβλέπονται τα εξής:
→ τα κράτη με νόμισμα το ευρώ έχουν ιδιαίτερο συμφέρον και ευθύνη
να εφαρμόζουν οικονομικές πολιτικές που προωθούν την εύρυθμη
λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και να αποφεύγουν
πολιτικές που τη θέτουν σε κίνδυνο.
→ η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
επιτρέπει τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων στη ζώνη του ευρώ καθ’
υπέρβαση των εφαρμοστέων σε όλα τα κράτη διατάξεων με σκοπό την
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής
ένωσης.
→ η πείρα που αποκτήθηκε και τα λάθη που έγιναν στην πρώτη δεκαετία
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης καταδεικνύουν την ανάγκη να
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βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση που πρέπει να
βασίζεται σε έναν αποφασιστικότερο εθνικό ενστερνισμό των κανόνων
και πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και σε ένα στιβαρότερο
πλαίσιο σε επίπεδο ένωσης για την εποπτεία των εθνικών οικονομικών
πολιτικών.
→ το βελτιωμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να
βασίζεται σε διάφορες αλληλοσυνδεόμενες και συνεκτικές πολιτικές για
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση οι οποίες θα στηρίζονται σε μια
στρατηγική της ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση εστιάζοντας
ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στην
προώθηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και της
ανταγωνιστικότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενισχυμένης
συνεργασίας των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών σε ένα
αποτελεσματικό πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικού
δημόσιου ελλείμματος σε ένα ισχυρό πλαίσιο για την πρόληψη και τη
διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών σε ελάχιστες απαιτήσεις για
τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια και σε μια ενισχυμένη ρύθμιση και
εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς συμπεριλαμβανομένης της
μακροπροληπτικής εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού
Κινδύνου.
→ το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το ολοκληρωμένο
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συμπληρώνουν και να
είναι συμβατά με μια ενωσιακή στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης.
Ωστόσο αυτές οι αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των διάφορων πτυχών δεν θα
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις του συμφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης.
→ η επίτευξη και διατήρηση μιας δυναμικής εσωτερικής αγοράς θα
πρέπει να θεωρείται στοιχείο κατάλληλης και εύρυθμης λειτουργίας της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
→ η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο στη
διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας όσον αφορά τις αξιολογήσεις του κάθε
κράτους , την παρακολούθηση , τις αποστολές επιτοπίως , τις συστάσεις
και τις προειδοποιήσεις. Όταν λαμβάνει αποφάσεις περί κυρώσεων ο
ρόλος του συμβουλίου θα πρέπει να είναι περιορισμένος ενώ θα πρέπει
να χρησιμοποιείται αντίστροφα ειδική πλειοψηφία.

→ η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί αποστολές εποπτείας για να
εξασφαλιστεί ένας μόνιμος διάλογος με τα κράτη προς επίτευξη των
στόχων του κανονισμού 1173/2011.
→ η Επιτροπή θα πρέπει σε μικρά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε
αξιολόγηση του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης και ειδικότερα
της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των κυρώσεων. Οι αξιολογήσεις
θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίστοιχες προτάσεις.
→ κατά την εφαρμογή της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να
περιλαμβάνει στενότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.
→ είναι δυνατόν να καθιερωθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάλογος
οικονομικού περιεχομένου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην Επιτροπή
να δημοσιοποιεί τις αναλύσεις της και στο Πρόεδρο του Συμβουλίου ,
την Επιτροπή και αν χρειασθεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας να συζητούν. Ενώ
αναγνωρίζεται ότι συνομιλητές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
πλαίσιο του διαλόγου αυτού είναι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι
εκπρόσωποι τους, δηλαδή η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι τους. Η αρμόδια επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επιτρέψει στο κράτος το οποίο
αφορά απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 4-5 και 6 του
παρόντος Κανονισμού 1173/2011 να συμμετάσχει σε ανταλλαγή
απόψεων.
→ είναι απαραίτητες οι κυρώσεις για να καταστεί πιο αποτελεσματική η
επιβολή της δημοσιονομικής επιτήρησης στη ζώνη του ευρώ. Οι
κυρώσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την αξιοπιστία του πλαισίου
δημοσιονομικής επιτήρησης της Ένωσης.
→ οι κανόνες που θεσπίζονται με τον παράγοντα κανονισμό αναμένεται
να
εξασφαλίσουν
δίκαιους,
έγκαιρους,
κλιμακωτούς
και
αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμόρφωση με το προληπτικό
και διαρθρωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
ιδίως με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/9777 του Συμβουλίου της 7ης
Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας και το συντονισμό των
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οικονομικών πολιτικών και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/199778
του Συμβουλίου για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος όπου η τήρηση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας εξετάζεται με βάση τα κριτήρια του
δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους.
→ οι κυρώσεις για τα κράτη με νόμισμα το ευρώ οι οποίες θα βασίζονται
στο Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπετε να δώσουν
κίνητρα για την προσαρμογή και τη διατήρηση του μεσοπρόθεσμου
δημοσιονομικού στόχου.
→ για να αποθαρρυνθεί η παραποίηση εκ προθέσεως ή εκ βαρείας
αμέλειας των στοιχείων του δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου
χρέους τα οποία αποτελούν στοιχεία για το συντονισμό της οικονομικής
πολιτικής στην Ένωση θα πρέπει να δίνετε πρόστιμο στο υπεύθυνο
κράτος.
→ για να συμπληρωθούν οι κανόνες υπολογισμού των προστίμων για
διαστρέβλωση στατιστικών στοιχείων καθώς και οι κανόνες για τη
διαδικασία που θα ακολουθεί η Επιτροπή για τη διεύρυνση τέτοιων
πράξεων πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κανόνες
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ79 βάσει λεπτομερών κριτηρίων που
θα ορίζουν το ύψος του προστίμου και τον τρόπο με τον οποίο θα
διεξάγει η Επιτροπή τις έρευνες.
→ στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
η προσαρμογή στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και η
προσήλωση σε αυτόν θα πρέπει να διασφαλίζονται μέσω της υποχρέωσης
πραγματοποίησης προσωρινής τοκοφόρου κατάθεσης που επιβάλλεται σε
ένα κράτος με νόμισμα το ευρώ το οποίο σημειώνει ανεπαρκή πρόοδο
στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει
όταν ένα κράτος ακόμη και αν το έλλειμμά του είναι κάτω από την τιμή
αναφοράς του 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
αποκλίνει σημαντικά από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή την
ενδεδειγμένη πορεία
προσαρμογής προς αυτόν και αδυνατεί να
διορθώσει την απόκλιση αυτή.
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→ η τοκοφόρος κατάθεση που επιβάλλεται θα πρέπει να αποδεσμεύεται
και να τίθεται εκ νέου στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους με τους
δεδουλευμένους τόκους μόλις το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι έχει
τερματιστεί η κατάσταση από την οποία προέκυψε η υποχρέωση της
κατάθεσης.
→ στο διαρθρωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
οι κυρώσεις για τα κράτη με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να έχουν τη
μορφή μιας υποχρεωτικής άτοκης κατάθεσης συνδεόμενης με απόφαση
του Συμβουλίου διαπιστωτική της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος
εφόσον έχει ήδη επιβληθεί τοκοφόρος κατάθεση στο συγκεκριμένο
κράτος στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης ή σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων δημοσιονομικής πολιτικής που προβλέπονται στο
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ή τη μορφή της υποχρέωσης
καταβολής προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με σύσταση του
Συμβουλίου για τη διόρθωση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.
→ για να μην υπάρξει αναδρομική εφαρμογή των κυρώσεων δυνάμει
του προληπτικού σκέλους του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης
που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό οι εν λόγω κυρώσεις θα
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αποφάσεις τις οποίες εγκρίνει
το Συμβούλιο δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ ) αριθ. 1466/199780.
→ το ύψος της τοκοφόρου κατάθεσης, της άτοκης κατάθεσης και του
προστίμου που προβλέπονται ,θα πρέπει να ορίζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται εύλογη κλιμάκωση των κυρώσεων στο
προληπτικό και στο διαθρωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και να παρέχει επαρκή κίνητρα για τα κράτη με νόμισμα το
ευρώ ώστε να συμμορφώνονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της
ένωσης. Το πρόστιμο κατά το άρθρο 12681 παρ. 11 της ΣΛΕΕ και όπως
ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1467/9782 αποτελείται
από μια σταθερή συνιστώσα που ισούται με 0,2% του ΑΕΠ και από μια
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μεταβλητή συνιστώσα. Συνεπώς η κλιμάκωση και η ισότιμη μεταχείριση
των κρατών εξασφαλίζονται εάν η τοκοφόρος κατάθεση είναι ίση με 0,2
% του ΑΕΠ δηλαδή με το ύψος της σταθερής συνιστώσας του προστίμου
που συνδέεται με το άρθρο 126 παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ.
→ θα πρέπει το Συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να μειώνει ή να
ακυρώνει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα κράτη με νόμισμα του
ευρώ. Στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να συστήσει τη μείωση του
ύψους μιας κύρωσης ή να την ακυρώσει λόγω έκτακτων οικονομικών
περιστάσεων.
→ η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να αποδεσμεύεται όταν το υπερβολικό
έλλειμμα διορθωθεί, ενώ οι τόκοι των καταθέσεων και τα εισπραττόμενα
πρόστιμα θα πρέπει να διατίθενται στους μηχανισμούς σταθερότητας για
την παροχή οικονομικής στήριξης.
→ το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει μεμονωμένες
αποφάσεις για την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται. Στο
πλαίσιο του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών που
διεξάγεται στο Συμβούλιο κατά το άρθρο 121 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ οι
εν λόγω μεμονωμένες αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
συνέχειας των μέτρων που θεσπίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα
121 και 126 της ΣΛΕΕ και τους κανονισμούς (ΕΚ ) αριθ. 1466.97 και
(ΕΚ) αριθ. 1467/97.
→ δεδομένου ότι ο κανονισμός 1173/201183 περιέχει γενικούς κανόνες
για την αποτελεσματική επιβολή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και
(ΕΚ) αριθ. 1467/97 θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία του άρθρου 121 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ.
→ δεδομένου ότι ο στόχος που έχει τεθεί ,δηλαδή η δημιουργία ενός
συστήματος κυρώσεων για να ενισχυθεί η εφαρμογή του προληπτικού
και διορθωτικού τμήματος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς στο επίπεδο των κρατών η ένωση
μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας που
διατυπώνονται στο άρθρο 584 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
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(ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας85 όπως διατυπώνεται ο
παρών δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του
στόχου αυτού86.

4.2 Μια πρόωρη αξιολόγηση του Συμφώνου Euro Plus Pact.
Θέμα προς αξιολόγηση αποτελεί η νομική φύση του ίδιου του Συμφώνου.
Η αξιολόγηση του τι είδους νομική πράξη το αποτελεί προβλέπετε είναι
καθοριστική για τη φύση των νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
που δημιουργεί. Θα σημαίνει τη θέση στην ιεραρχία των νομικών πηγών
και τη σχέση τους με άλλα ρυθμιστικά όργανα. Η νομική φύση δεν είναι
σαφής. Το Σύμφωνο δεν αποτελεί καμία από τις νομικές πηγές που
παράγονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με τη συνθήκη
δεδομένου ότι δεν ταιριάζει σε καμία από τις ορισμένες κατηγορίες. Το
Σύμφωνο είναι όντως ένα όργανο δημόσιου διεθνούς δικαίου. Στην
νομική αρχιτεκτονική της ΕΕ η νομική φύση του και η διαδικασία για την
ανάπτυξη και την έγκριση του το κατατάσσουν ως κανονιστικό μέσο που
δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε πάνω σε ένα πλαίσιο διακυβερνητικής
συνεργασίας σε σχέση με το πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας λήψης
αποφάσεων της ΕΕ. Η κοινωνική πολιτική είναι σε μεγάλο βαθμό ένα
προνόμιο των κρατών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και με
την αρχή της επικουρικότητας87, η κοινοτική μέθοδος είχε περιορισμένη
εφαρμογή στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Έτσι δεν αποτελεί
έκπληξη ότι η κοινωνική πολιτική θεωρούνταν από την πολύ αρχική
στιγμή της ως μια καλά βάση για την έναρξη των νέων διακυβερνητικών
πειραμάτων. Η νέα διακυβέρνηση είναι ένα προκάλυμμα που αναφέρεται
σε διάφορες μορφές διακυβέρνησης στην Ευρώπη οι οποίες αποκλίνουν
από την «κλασική» της κοινοτικής μεθόδου. Παρά την μεγάλη ποικιλία
των μεθόδων τα νέα εργαλεία διακυβέρνησης μοιράζονται μια σειρά από
χαρακτηριστικά: αρχικά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη
κατανομή εξουσίας, δεύτερον το συντονισμό και την ενσωμάτωση
πολλαπλών επιπέδων, τρίτον την ποικιλομορφία και την αποκέντρωση,
τέταρτον τη διαβούλευση, πέμπτον την ευελιξία και την αναθεώρηση και
έκτον τον πειραματισμό, την ανταλλαγή , τη γνώση και τη δημιουργία
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της. Λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων οι νέες τεχνικές διακυβέρνησης
έγιναν αντιληπτές από τους ακαδημαϊκούς καθώς και από τους φορείς
χάραξης πολιτικής ως μια ευκαιρία για μια νέα διάσταση στην ένταξη
στην ΕΕ τόσο όσον αφορά την νέα ώθηση και τη μορφή της συνεργασίας
όσο και όσον αφορά τους νέους τομείς που ήταν ανέφικτοι για την
κλασική κοινοτική μέθοδο αλλά θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα νέα
μέσα διακυβέρνησης. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού (OMC) ξεχώρισε
μέσα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και εφαρμόστηκε σε τομείς
όπως η απασχόληση , η πολιτική88. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
νέων εργαλείων είναι ο ήπιος χαρακτήρας τους όσον αφορά τις
επιπτώσεις και τη δημιουργία τους από τις υποχρεώσεις των κρατών. Τα
νέα μέσα διακυβέρνησης είναι κατά κανόνα εθελοντικά, περισσότερο
συντονιστικά παρά σκόπιμα και η εφαρμογή τους βασίζεται στην
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία μάθηση παρά σε
αυστηρές υποχρεώσεις, η τήρηση των οποίων ελέγχεται και εκτελείται.
Αυτή είναι η αδυναμία και η ισχύς της νέας ήπιας διακυβέρνησης. Η
διαφάνεια, η ευελιξία και η επιείκεια των μέσων της την καθιστούν πιο
ελκυστική για τα κράτη τα οποία μπορούν να είναι πιο τολμηρά και
πρόθυμα να δεσμευτούν. Ως εκ τούτου το συντονιστικό αποτέλεσμα και
οι αμοιβαίες οπτικές εκμάθησης νέων μηχανισμών διακυβέρνησης
τείνουν να τονιστούν ως επιτυχείς. Από την άλλη η ήπια φύση των νέων
εργαλείων καθώς και ο ειδικός επιεικής χαρακτήρας των υποχρεώσεων
τους περιορίζει σοβαρά την εφαρμογή τους. Σε όλους τους τομείς όπου η
αξιόπιστη δέσμευση και οι αυστηρές απαιτήσεις είναι απαραίτητες για
την επίτευξη του ρυθμιστικού στόχου τα ήπια νέα εργαλεία απλά δεν θα
είναι χρήσιμα. Τοποθετώντας το Σύμφωνο στο πλαίσιο της νέας
συζήτησης για τη διακυβέρνηση δημιουργεί ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις. Σε αντίθεση με τη γενική κατανόηση του Συμφώνου ως
ένα ήπιο εργαλείο η ενδελεχής ανάγνωση των διατάξεων του προτείνει
ένα άλλο προϊόν. Πιο συγκεκριμένα το Σύμφωνο αποτελεί ένα ήπιο
ρυθμιστικό μέσο ανοιχτό για συμμετοχή σε εθελοντική βάση. Αν τηρηθεί
επιβάλει μια σειρά από σταθερές ορισμένες, χρονικά περιορισμένες και
επαληθεύσιμες δεσμεύσεις για τα κράτη που συμμετέχουν. Ενώ οι
περισσότερες υποχρεώσεις είναι ένας γενικά νέος τύπος διακυβέρνησης
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ένας σημαντικός αριθμός των διατάξεων απαιτούν συγκεκριμένες
δεσμεύσεις που οι ειδικοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν εντός ορισμένης
χρονικής περιόδου και τα κράτη υπόκεινται σε επιτήρηση89. Ακόμη και
αν οι συγκεκριμένες ετήσιες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα
συμμετέχοντα κράτη βασίζονται στη δική τους εκτίμηση των αναγκών
και των ικανοτήτων καθώς και το δικό τους σχεδιασμό για τις εθνικές
μεταρρυθμίσεις, τα προγράμματα των εθνικών μεταρρυθμίσεων και τα
προγράμματα βιωσιμότητας υποβάλλονται σε αξιολόγηση από την
Επιτροπή , το Συμβούλιο και το Eurogroup. Έτσι οι δεσμεύσεις
καθίστανται δεσμευτικές για τα κράτη ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις
των γενικών συνθηκών. Κατά συνέπεια εάν η εθνική κατάσταση αλλάξει
δραματικά τα προγράμματα δεν θα είναι τόσο εύκολο να αναθεωρηθούν.
Στην πραγματικότητα είναι ασαφές τι επιπτώσεις θα υπάρξουν σε τέτοιες
καταστάσεις.

4.3 Το Σύμφωνο Euro Plus Pact ως στοιχείο του νέου
προγράμματος οικονομικής διακυβέρνησης.
Για να τοποθετηθεί το Σύμφωνο στο πλαίσιο της ατζέντας της
οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύντομη και
απλοποιημένη εικόνα του πλαισίου μεταρρύθμισης. Το νέο πρόγραμμα
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ καθοδηγείται από τρεις μεγάλους
στόχους:
→ να ενισχύσει της οικονομική ατζέντα με στενότερη εποπτεία της ΕΕ
→ να διασφαλίσει τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ
→ να επισκευάσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα
για αυτές τις τρεις πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς μια
σειρά από πρωτοβουλίες δεσμεύτηκαν να πραγματοποιηθούν. Υπό το
πρίσμα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος οι δραστηριότητες της ΕΕ
στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να καθοδηγούνται
από τις προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν στη στρατηγική της
Ευρώπης 202090. Οι κανονισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με την
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νέα μέθοδο εργασίας που αναφέρεται ως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο91 που
διευκολύνει τον αποτελεσματικό συντονισμό των οικονομικών και
διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών. Προκειμένου να μειωθούν οι
μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών ένας νέος
μηχανισμός επιτήρησης τέθηκε σε εφαρμογή για να παρακολουθεί τις
εθνικές οικονομίες των αναδυόμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών
και να κάνει διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται. Επιπλέον το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενισχύθηκε σημαντικά. Όσον
αφορά τη θεσμική δομή, νέα γραφεία ιδρύθηκαν στον χρηματοπιστωτικό
τομέα για να διευκολυνθεί η έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και η
σωστή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Ως εκ
τούτου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS)
συστάθηκε για να ενισχύσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μικρό και
μάκρο- προληπτική εποπτεία το οποίο αποτελείται από τρεις νέες
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESA) για τραπεζικές , ασφαλιστικές και
τις αγορές κινητών αξιών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού
Κινδύνου (ESRB) δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί , να εντοπίζει
και να ιεραρχεί τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Επιπλέον ο νέος μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) αντικατέστησε τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης
που συστάθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2010 δηλαδή το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και
ανέλαβε τα καθήκοντα που εκπληρώνουν για την παροχή οικονομικής
βοήθειας όπου χρειάζεται προς τα κράτη της ζώνης του ευρώ. Τέλος ως
συμπληρωματικό στοιχείο της άσκησης οικονομικής διακυβέρνησης το
Σύμφωνο Euro Plus προορίζεται για την υποστήριξη της εθνικής
εφαρμογής της μεταρρύθμισης μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων
Μεταρρυθμίσεων. Μια σειρά από ζητήματα μπορούν να τεθούν
προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τις πιθανές επιπτώσεις του
Συμφώνου στο πλαίσιο του συνόλου μεταρρύθμισης της οικονομικής
διακυβέρνησης.
Διατυπώθηκε
η
άποψη
ότι
οι
δείκτες
ανταγωνιστικότητας που εφαρμόζονται από το Σύμφωνο στην
πραγματικότητα είναι περιορισμένης χρήσης. Το Σύμφωνο μπορεί να
θεωρηθεί ως το μέσω για την παροχή παράνομης προστασίας των
πιστωτών της Ευρωζώνης οι οποίοι ελέγχουν τη ρύθμιση της ημερήσιας
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διάταξης και έχουν την εξουσία να υπαγορεύουν λύσεις για πιο
εξαρτώμενα μέλη του συλλόγου92.

4.4 Η επίδραση του προγράμματος Euro Plus Pact.
Ένα ζήτημα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η τοποθέτηση τέτοιων
πρωτοβουλιών όπως το σύμφωνο Euro Plus στη συζήτηση της
Κοινωνικής Ευρώπης93 και πως κρίνουμε την επίδραση του σε αυτό. Το
σύμφωνο λοιπόν παρεμβαίνει σίγουρα στις εθνικές κοινωνικές συμβάσεις
και σε ευαίσθητα συστήματα πρόληψης και προστασίας της εργασίας και
της κοινωνικής πρόνοιας. Τοποθετείται ανοιχτά και εστιάζει σε περιοχές
που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό
να κριθεί αν το κάνει αυτί με τη δέουσα αναλογικότητα και την
ευαισθησία που απαιτούνται σε καταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα μια
έμμεση παραβίαση όσο ήπια μπορεί να είναι, της αρχής των
απαριθμημένων δυνατοτήτων που εμφανίζονται. Οι στόχοι της
αυξημένης ανταγωνιστικότητας και της υψηλότερης σύγκλισης είναι
σίγουρα σημαντικοί αλλά μόνο αν διενεργούνται σε σχέση με την
ποικιλία των κοινωνικών μοντέλων της Ευρώπης. Διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος της προσπάθειας για την ανταγωνιστικότητα σε βάρος της
κοινωνικής πρόνοιας και της εθνικής κοινωνικής κανονιστικής
ισορροπίας η οποία θα ξανά εκχωρήσει κυριαρχία στις οικονομικές
ελευθερίες πάνω από την πολιτική ιθαγένεια. Το Σύμφωνο λοιπόν μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την εθνική περιοχή κάτι το οποίο
δικαιολογεί γιατί ορισμένα κράτη επέλεξαν να μη συμμετέχουν. Το βήμα
για τις εθνικές περιοχές δεν πραγματοποιείται μέσω αρνητικής
ολοκλήρωσης μέσω δικαστικού ακτιβισμού αλλά έμμεσα μέσω εν μέρει
θετικού τρόπου. Δηλαδή δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή των εθνικών ρυθμιστικών εξελίξεων κατευθύνονται από
ένα εξωτερικό παράγοντα αντί από το δημοκρατικό υπόλογο πλαίσιο του
κράτους. Τέλος αυτή η εξωτερική καθοδήγηση κατευθύνεται προς λεπτά
και ευαίσθητα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσιο. Έτσι αν και το Σύμφωνο
υπογραμμίζει την εθελοντική συμμετοχή δεν προειδοποιεί αρκετά για τις
συνέπειες του.
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4.5 Ο Διεθνής ρόλος του Ευρώ.
Αφού έχουμε αναλύσει τη μορφή αλλά και τη λειτουργία του Συμφώνου
Euro Plus Pact ας αναφέρουμε τη χρησιμότητα του στις διεθνείς αγορές.
Έτσι θα ξεκινήσουμε με μία ιστορική αναφορά για τη δημιουργία του
νομίσματος που υιοθέτησαν τα περισσότερα κράτη- μέλη της ΕΕ σε μια
προσπάθεια για σταθερότητα. Επίσης θα αναλύσουμε τη χρησιμότητα
του Ευρώ ακόμα και σε χώρες που χρησιμοποιούν διαφορετικό νόμισμα.
Η σοβαρή προσπάθεια νομισματικής σταθεροποίησης στην ΕΕ άρχισε το
1978 όταν εκδηλώθηκαν οι διεθνείς νομισματικές κρίσεις. Το 1979
εφαρμόστηκε το ΕΝΣ με σκοπό να επιτευχθεί η αναγκαία νομισματική
σταθερότητα ώστε να μην αναιρούνται τα επιτεύγματα της ΕΕ όσον
αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Το ΕΝΣ ολοκλήρωσε
την αποστολή του το 1998 με το πέρασμα στο ευρώ . Στα πλαίσια του
ΕΝΣ καθιερώθηκε επίσης το ECU που αποτέλεσε τη βάση του
μελλοντικού ευρώ. Η αξία του Ecu καθορίστηκε με βάση ειδικούς
συντελεστές συμμετοχής των διάφορων νομισμάτων σε ένα καλάθι
νομισμάτων. Τα οφέλη από την εισαγωγή του ευρώ υπολογίστηκαν από
την επιτροπή σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ή το 0,4% του
κοινοτικού ΑΕΠ κυρίως λόγω της εξαφάνισης του κόστους μετατροπής
των νομισμάτων στις εμπορικές συναλλαγές. Επίσης με το ευρώ
εξαφανίζεται και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το ενιαίο νόμισμα
δημιουργεί προϋποθέσεις για οικονομίες κλίμακος , καταργεί τα αρνητικά
στοιχεία της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και συμβάλλει στη
συγχώνευση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε διεθνές επίπεδο το
ευρώ θα βελτιώσει τη σταθερότητα του νομισματικού συστήματος που
διαταράσσουν οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας του δολαρίου και θα
συμβάλει στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης όσον αφορά την
καθιέρωση ενός διεθνούς σταθερού νομισματικού συστήματος. Έτσι
καταργούνται οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών των εθνικών νομισμάτων
των κρατών και άρα οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις που παρεμποδίζουν
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ένα βασικό επιχείρημα
υπέρ του ευρώ είναι ότι με την καθιέρωση του οι καταναλωτές θα
συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών στην
κοινοτική αγορά θα εντατικοποιηθεί ο ανταγωνισμός και θα συγκλίνουν
έτσι οι τιμές προς τα κάτω και θα αυξηθεί επίσης η αγοραστική δύναμη
των καταναλωτών. Με το ευρώ θα ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία.
Αλλά τα οφέλη δεν είναι αυτόματα. Με τη προώθηση του ευρώ έπρεπε
πρώτα από όλα να συγκλίνουν οι μακροοικονομικές πολιτικές των

κρατών όπως η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική94. Ο διεθνής
ρόλος του ευρώ αναφέρεται στη χρήση του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές
καθώς και από κατοίκους χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ.
Χρησιμοποιείται από το δημόσιο τομέα αρκετών χωρών εκτός της ζώνης
του ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα ή ως νόμισμα αναφοράς. Η
κατεύθυνση πολιτικής που ακολουθεί η ΕΚΤ είναι ουδέτερη σε ότι αφορά
τη διεθνή χρήση του ευρώ. Η ΕΚΤ ούτε εμποδίζει ούτε υποστηρίζει τη
χρήση του νομίσματος της εκτός της ζώνης του ευρώ, αλλά θεωρεί ότι η
χρήση αυτή είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα δυνάμεων της
αγοράς95.Το ευρώ δεν είναι μόνο το νόμισμα της Ευρωζώνης αλλά έχει
και ισχυρή διεθνή παρουσία. Για να χαρακτηριστεί ένα νόμισμα διεθνές
πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις – λειτουργίες : 1) να αποτελεί μέσο
πληρωμής στις συναλλαγές, 2) να θεωρείται μονάδα μέτρησης που να
διευκολύνει την ενημέρωση σχετικά με τις τιμές και 3) να
χρησιμοποιείται ως συναλλαγματικό απόθεμα . Από την εισαγωγή του το
1999 έχει καθιερωθεί ως ένα ισχυρό διεθνές νόμισμα μετά το δολάριο
των ΗΠΑ. Εντός της Ευρωζώνης το ενιαίο νόμισμα είναι το μέσο με το
οποίο οι κυβερνήσεις , οι επιχειρήσεις και τα άτομα πραγματοποιούν και
δέχονται πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες. Το μέγεθος , η σταθερότητα
και η ισχύς της οικονομίας της Ευρωζώνης κάνουν το ευρώ όλο και πιο
ελκυστικό και πέραν των συνόρων της. Η ευρεία χρήση του ευρώ στο
διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα καταδεικνύει την
παγκόσμια σημασία του. Χρησιμοποιείται μαζί με το δολάριο των ΗΠΑ
ως σημαντικό νόμισμα στη περίπτωση νομισματικών κρίσεων. Το 2015
πάνω από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων συναλλαγματικών διαθέσιμων
ήταν σε ευρώ. Είναι επίσης το νόμισμα με τη δεύτερη μεγαλύτερη
διαπραγματευτική κίνηση στις αγορές ξένου συναλλάγματος
συμμετέχοντας στο 33% όλων των ημερήσιων συναλλαγών σε παγκόσμιο
επίπεδο. Χρησιμοποιείται ευρέως για την έκδοση κρατικών και εταιρικών
χρεογράφων παγκοσμίως. Το 2015 το μερίδιο του ευρώ στις διεθνείς
αγορές χρεωστικών τίτλων ανήλθε σε 40% περίπου ποσοστό αντίστοιχο
με το μερίδιο του δολαρίου ΗΠΑ. Είναι επίσης το νόμισμα που
χρησιμοποιείται για τις τιμολογήσεις και τις πληρωμές στις διεθνείς
εμπορικές συναλλαγές και όχι μόνο μεταξύ τρίτων χωρών.
Χρησιμοποιείται ως νόμισμα τιμολόγησης εμπορικών πράξεων για πάνω
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από το 50% του συνόλου των εισαγωγών της Ευρωζώνης και για πάνω
από το 65% του συνόλου των εξαγωγών της. Πολλές χώρες
διαχειρίζονται τα νομίσματά τους συνδέοντας τα με το ευρώ το οποίο
ενεργεί ως νόμισμα πρόσδεσης ή αναφοράς. Ο χαρακτήρας του ευρώ ως
παγκόσμιου νομίσματος σε συνδυασμό με το μέγεθος και την οικονομική
βαρύτητα της Ευρωζώνης ωθεί τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς
όπως το ΔΝΤ και το G7 να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την
οικονομία της Ευρωζώνης ως ενιαία οντότητα με αποτέλεσμα να
ισχυροποιείται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κόσμο. Προκειμένου
να αντλήσει όφελος από αυτή την ισχυρότερη θέση και να συμβάλει
αποτελεσματικά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα η
Ευρωζώνη εκφράζεται ολοένα και περισσότερο με μια φωνή στα
οικονομικά φόρουμ. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο στενότερο συντονισμό
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο πλαίσιο διεθνών οικονομικών συναντήσεων96.

4.6 Η εξελικτική πορεία του Σύμφωνου του Ευρώ σήμερα.
Για να κατανοήσουμε την εξελικτική πορεία του Συμφώνου του Ευρώ θα
πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στα προβλήματα που ανάγκασαν κατά
κάποιο τρόπο τα κράτη να ενταχθούν στην ΕΕ. Ίσως μπορούμε να πούμε
ότι η ΕΕ λειτούργησε σαν δικλίδα ασφαλείας. Μέσω των πολιτικών που
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις φανερώνεται η ανάγκη για μία ένωση, αλλά
και για μία κοινή γραμμή στα νομισματικά και οικονομικά θέματα. Το
Ευρώ είναι πλέον το νέο νόμισμα για πολλούς Ευρωπαίους. Αυτή τη
δεκαετία όλο και περισσότερα κράτη υιοθετούν το Ευρώ. Η 1η
Σεπτεμβρίου 2001 ταυτίζεται με το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Οι
χώρες της ΕΕ αρχίζουν να συνεργάζονται στενότερα για τη
καταπολέμηση του εγκλήματος. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ
Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης εξαλείφονται με την προσχώρηση 10
νέων χωρών στην ΕΕ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας κυρώνεται από όλα τα
κράτη της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ το 2009. Παρέχει στην ΕΕ σύγχρονα
θεσμικά όργανα και πιο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει σκληρά την Ευρώπη. Η ΕΕ
βοηθά ορισμένες χώρες να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και θεσπίζει
μια «τραπεζική ένωση» με σκοπό ένα ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο
τραπεζικό τομέα. Το Δεκέμβριο του 2012 απονέμεται στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση το Νόμπελ Ειρήνης. Η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της ΕΕ το
2013. Το 2014 διεξάγονται οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
εκλέγονται περισσότεροι ευρωσκεπτικιστές. Αποφασίζεται μια νέα
πολιτική ασφαλείας μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Ο
θρησκευτικός εξτρεμισμός εντείνεται στη Μέση Ανατολή και σε
διάφορες χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Οδηγεί σε κοινωνική
αναταραχή και πολέμους που αναγκάζουν πολλούς να εγκαταλείπουν τις
εστίες τους και να αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη. Η ΕΕ δεν
αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα της φροντίδας των προσφύγων αλλά
γίνεται στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων97.
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προκλήσεις όπως οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Ο
συντονισμός αυτός είναι εντονότερος μεταξύ των 19 χωρών που έχουν
υιοθετήσει το Ευρώ ως νόμισμά τους. Όλα τα κράτη ανήκουν στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) , ένα πλαίσιο οικονομικής
συνεργασίας .

Κεφάλαιο 5.
5.Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο σήμερα.
Στις 30 Ιανουαρίου 2012 επιτεύχθηκε συμφωνία σε επίπεδο κορυφής για
περαιτέρω ενίσχυση των διατάξεων της δέσμης έξι μέτρων και του ΣΣΑ.
Στις 2 Μαρτίου υπογράφθηκε από τους αρχηγούς των κρατών η Συνθήκη
για την Σταθερότητα, τη Συνεργασία και τη Διακυβέρνηση στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση γνωστή και ως Δημοσιονομικό
Σύμφωνο (Fiscal Compact). Πρόκειται για μία συνθήκη την οποία
υπέγραψαν 25 από τα κράτη της ΕΕ, και η οποία είναι δεσμευτική μόνο
για τα κράτη της ζώνης του Ευρώ. Η συνθήκη δεν αποτελεί μέρος του
Κοινοτικού Δικαίου. Περιλαμβάνει όμως διάταξη στην οποία
προβλέπεται ότι οι ουσιαστικές ρυθμίσεις της θα ενσωματωθούν στο
Κοινοτικό δίκαιο εντός πέντε ετών. Πρόκειται λοιπόν για διακρατική
συνθήκη και εάν τα μέλη της Ευρωζώνης καθυστερήσουν να
ενσωματώσουν τις σχετικές διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο
κινδυνεύουν να τιμωρηθούν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με πρόστιμο ίσο με 0,1% του ΑΕΠ. Το Δημοσιονομικό
Σύμφωνο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 μετά την επικύρωση
του από τα Κοινοβούλια δώδεκα χωρών μελών της ζώνης του ευρώ. Οι
διατάξεις του Δημοσιονομικού Συμφώνου θα πρέπει να ενσωματωθούν
στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας έως την 1η Ιανουαρίου του 2014, και
συγκεκριμένα θα πρέπει να ενσωματωθούν στο Σύνταγμα κάθε χώρας ή
σε νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος. Με τον τρόπο αυτό οι σχετικές
διατάξεις θα θεωρούνται στο εσωτερικό – εθνικό δίκαιο και όχι ως
επιβαλλόμενες έξωθεν. Έτσι ισχυροποιείται το ΣΣΑ και καλύπτονται
κάποια κενά που δεν αντιμετωπίσθηκαν με την δέσμη των έξι μέτρων.
Επίσης ενισχύεται η δημοσιονομική πειθαρχεία , η δημοσιονομική
διακυβέρνηση και η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής στην ζώνη
του ευρώ 99-100.
Στα δεδομένα λοιπόν που αναφέρθηκαν παραπάνω βασίστηκε το
παρακάτω άρθρο:
“Τη 1η Ιανουαρίου του 2013 τέθηκε σε ισχύ το νέο Δημοσιονομικό
Σύμφωνο που προέβλεπε αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία ιδίως
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διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ» σελ 1-26.

για τα κράτη της Ευρωζώνης. Η κυριότερη διάταξη του νέου συμφώνου
το οποίο αν και δεν είναι ευρωπαϊκή συνθήκη έχει την ισχύ διεθνούς
συνθήκης είναι αυτή που ορίζει ότι τα κράτη πρέπει να ενσωματώσουν
στο εθνικό τους δίκαιο την υποχρέωση να παρουσιάζουν
ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και σε περίπτωση
μη επίτευξης των στόχων να λαμβάνουν αυτομάτως διορθωτικά μέτρα.
Σύμφωνα με τον λεγόμενο «χρυσό κανόνα» ο οποίος επιβλήθηκε από τη
Γερμανίδα καγκελάριο κ. Άνγκελα Μέρκελ , στην χειρότερη των
περιπτώσεων ένα κράτος της Ευρωζώνης θα πρέπει να παρουσιάζει
διαρθρωτικό έλλειμμα ίσο με 0,5% του ΑΕΠ. Παράλληλα τα κράτη που
έχουν δημόσιο χρέος μεγαλύτερο από 60% του ΑΕΠ θα πρέπει να
μειώνουν το υπερβολικό χρέος κατά 1/20ό κάθε χρόνο. Επίσης τα κράτη
πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα πετύχουν τους ειδικούς για κάθε χώρα
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους που ορίζει η Κομισιόν και το
ECOFIN στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Τα
25 κράτη της ΕΕ που είχαν δηλώσει ότι θα υπογράψουν το
Δημοσιονομικό Σύμφωνο (πλην Βρετανία και Τσεχία) έπρεπε να
ενσωματώσουν το σύμφωνο στο εθνικό τους δίκαιο κατά προτίμηση σε
συνταγματικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει το
δημοσιονομικό σύμφωνο αρκετά κράτη της ΕΕ (μεταξύ τους και η
Ελλάδα). Στην περίπτωση που ένα κράτος δεν πετύχει τους στόχους του
νέου συμφώνου ενεργοποιούνται αυτομάτως διορθωτικά μέτρα δηλαδή
αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών τα οποία αποφασίζονται από το
εν λόγω κράτος μέλος με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
μπορεί να διαπιστώνει τη μεταφορά του κανόνα περί ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Δεδομένου ότι
οι αποφάσεις του ΔΕΕ είναι δεσμευτικές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
με το Σύμφωνο μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το 0,1% του ΑΕΠ
στα μέλη της Ευρωζώνης. Παράλληλα κράτη που δεν έχουν μεταφέρει το
νέο σύμφωνο στο εθνικό τους δίκαιο, δεν δικαιούνται τη λήψη βοήθειας
από τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (EMS). Τέλος το
σύμφωνο προβλέπει την σύγκληση συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης
τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο101’’. (σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας
Καθημερινή.)
Κάνοντας αναφορά στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο λοιπόν πρέπει να
αναφέρουμε τα εξής: ότι με το Σύμφωνο τίθεται η υποχρέωση των
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κρατών να τηρούν τον κανόνα της ισοσκελισμένης ή πλεονασματικής
δημοσιονομικής διαχείρισης (χρυσός κανόνας). Τα κράτη αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να ενσωματώσουν τον κανόνα στις εθνικές έννομες
τάξεις και αν αυτό είναι δυνατό στην ανώτερη βαθμίδα της εθνικής τους
δικαιοταξίας δηλαδή το σύνταγμα. Τέλος το Σύμφωνο προβλέπει την
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για τον έλεγχο της τήρησης των
υποχρεώσεων των κρατών σε ότι αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία102.

5.1 Η εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου.
Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση
(TSCG) ήταν μία από τις πολλές αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την οικονομική κρίση και την επακόλουθη κρίση με το ευρώ . Είχε
σχεδιαστεί για να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το πρόβλημα υπό
έλεγχο, ακόμη και αν η TSCG έπρεπε να γίνει εκτός των ορίων της
Συνθήκης της Λισαβόνας103 . Θέτει πιο θεμελιώδη ζητήματα αρχής που
αφορούν τη νομιμότητα των κρατών, μαζί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
προχωρώντας εκτός των ορίων της Συνθήκης της Λισαβόνας για να
επιτευχθούν οι στόχοι που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω των
κανονικών μεθόδων τροποποίηση της Συνθήκης. Είναι απαραίτητο λοιπόν
να κατανοήσουμε κάποιες πολιτικές πιέσεις που οδήγησαν στην TSCG. Η
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και η επακόλουθη κρίση του ευρώ
πυροδότησε τη νέα ή τροποποιημένη νομοθεσία της ΕΕ πριν να επινοηθεί η
TSCG. Έτσι η TSCG πέρασε έξι αναθεωρήσεις πριν από το κείμενο που
τελικά συμφωνήθηκε μεταξύ των υπογραφόντων . Οι τροποποιήσεις κατά
τη διέλευσή του ποικίλλουν, αλλά το κυρίαρχο θέμα ήταν η αποδυνάμωση
των παραινέσεων που εμφανίστηκαν το Δεκέμβριο του 2011 και στην
αρχική έκδοση του TSCG. Όπως αναφέραμε η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι συμβαλλόμενα κράτη
των οποίων το νόμισμα είναι το Ευρώ θα έχουν επικυρώσει την TSCG104.
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Το Άρθρο 1 της TSCG προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν,
δεδομένου ότι τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυση
του πυλώνα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης με τη θέσπιση
κανόνων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω ενός
δημοσιονομικού συμφώνου, για την ενίσχυση του συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών τους και για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της
ζώνης του ευρώ.
Το Άρθρο 2 της TSCG ασχολείται με τη σχέση μεταξύ της TSCG και τη
Συνθήκη της Λισαβόνας . Το άρθρο 2 (1), προβλέπει ότι η TSCG πρέπει
να εφαρμόζεται και να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.
Τα Άρθρα 3-8 της TSCG προσδιορίζουν τις διατάξεις σχετικά με
δημοσιονομικό σύμφωνο . Το άρθρο 3 (1) της TSCG περιέχει τον κανόνα "
ισορροπημένου προϋπολογισμού "105 και είναι η καρδιά της νέας
Συνθήκης . Οι προϋπολογισμοί από τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι
ισορροπημένοι ή πλεονασματικοί106. Αυτό θεωρείται ότι τηρείται αν το
ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης είναι σε
μεσοπρόθεσμο στόχο της συγκεκριμένης χώρας του, όπως ορίζεται στο
αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με ένα κατώτερο
όριο διαρθρωτικού ελλείμματος της τάξης του 0,5 % του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς.107 Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει
να εξασφαλίζουν ταχεία σύγκλιση προς τον αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο
στόχο τους. Το χρονικό πλαίσιο για μια τέτοια σύγκλιση προτείνεται
από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους
διατηρησιμότητας στη συγκεκριμένη χώρα. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος
αξιολογείται με βάση τη συνολική εκτίμηση με το διαρθρωτικό
ισοζύγιο ως σημείο αναφοράς σε συμφωνία με το αναθεωρημένο
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Προσωρινή απόκλιση από
αυτές
τις
αρχές
επιτρέπεται
μόνο
σε
εξαιρετικές
108
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μηχανισμό διόρθωσης. Ο αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης καθορίζεται
στο άρθρο 3(2) της TSCG.
Το άρθρο 4 της TSCG ορίζει ότι, όταν ο λόγος του χρέους προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει το 60 % τιμή αναφοράς στο
άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 12 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το
συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να μειωθεί σε ένα μέσο ποσοστό ενός
εικοστού κατ 'έτος ως σημείο αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2
του κανονισμού 1467/97, όπως τροποποιήθηκε109.
Το άρθρο 5 της TSCG επιβάλλει την υποχρέωση στα συμβαλλόμενα
κράτη που υπόκεινται σε μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας να τεθεί σε εφαρμογή ο
μηχανισμός διόρθωσης
Το άρθρο 7 της TSCG στην πραγματικότητα ενσωματώνει την
αντίστροφη ειδική ψήφο πλειοψηφίας : τα συμβαλλόμενα κράτη των
οποίων το νόμισμα είναι το Ευρώ δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις
προτάσεις της Επιτροπής, εφόσον κρίνει ότι ένα κράτος με νόμισμα το
ευρώ παραβιάζει το κριτήριο του ελλείμματος στο πλαίσιο της
διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, με την επιφύλαξη ότι η
υποχρέωση αυτή δεν ισχύει εάν η ειδική πλειοψηφία των εν λόγω κρατών
αντιτίθεται στην προτεινόμενη απόφαση.
Το Άρθρο 8 της TSCG προβλέπει την αναγκαστική εκτέλεση του άρθρου 3
(2) με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μέσω του άρθρου273 της
TFEU. Το Άρθρο 8 της TSCG είναι πολύπλοκο, και τροποποιήθηκε πολλές
φορές.
Τα γενικότερα ζητήματα του οικονομικού συντονισμού αντιμετωπίζονται
με τα άρθρα 9-11 της TSCG. Έτσι το άρθρο 9 της TSCG περιέχει μια
επιχείρηση από τα συμβαλλόμενα κράτη να εργαστούν από κοινού προς
μια οικονομική πολιτική που προωθεί την εύρυθμη λειτουργία της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και της οικονομικής
ανάπτυξης μέσω της ενισχυμένης σύγκλισης και την ανταγωνιστικότητας.
Το Άρθρο 10 της TSCG ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη " είναι έτοιμα"
για να κάνουν ενεργό χρήση των άρθ..136 της TFEU( Συνθήκη για τη
λειτουργία της ΕΕ), καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με
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θέματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης του
ευρώ, χωρίς να υπονομεύουν την εσωτερική αγορά.
Το άρθρο 11 της TSCG προβλέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των
μεταρρυθμίσεων της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε τα συμβαλλόμενα
μέρη να μπορούν να επωφεληθούν από τις βέλτιστες πρακτικές.
Η διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζεται με το άρθρο 12
της TSCG, το οποίο προβλέπει άτυπες συναντήσεις των αρχηγών κρατών
των συμβαλλομένων μερών με νόμισμα το ευρώ, σε συναντήσεις
κορυφής για το ευρώ, μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής110.
Συνοπτικά λοιπόν οι κυριότερες νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τα εξής:
→ Τα κράτη δεσμεύονται νομικά και σε μόνιμη βάση να διατηρούν
ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για το
μεσοπρόθεσμο στόχο (ΜΤΟ). Με την νέα ρύθμιση το μέγιστο
επιτρεπόμενο διαρθρωτικό έλλειμμα είναι 0,5% του ΑΕΠ ενώ με το
προηγούμενο καθεστώς ήταν 0,1% του ΑΕΠ. Εάν το δημόσιο χρέος
είναι πολύ κάτω του 60,0% του ΑΕΠ τότε το διαρθρωτικό έλλειμμα
επιτρέπεται να φτάσει έως το πολύ 1,0% του ΑΕΠ.
→ Εάν υπάρξει απόκλιση από το στόχο τότε θα υπάρχει αυτόματος
μηχανισμός διόρθωσης ο οποίος θα αποσκοπεί να διορθώνει τη
σωρευτική επίπτωση της και απόκλισης στη δυναμική του χρέους. Ο
περιορισμός της απόκλισης και η επάνοδος στην τροχιά προς το
μεσοπρόθεσμο στόχο θα είναι ταχύτατη. Η Επιτροπή θα καθορίζει τις
βασικές αρχές λειτουργίας του αυτόματου μηχανισμού.
→ Περαιτέρω ισχυροποίηση της ΔΥΕ. Η διαδικασία γίνεται συντομότερη
και πιο αυτόματη ενώ περιορίζονται και τα περιθώρια πολιτικών
παρεμβάσεων.
→ Ο κανόνας υιοθετήθηκε με τη δέσμη των έξι μέτρων για μείωση του
χρέους όταν αυτό υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ κατά 1/20 της διαφοράς
ετησίως περιλαμβάνεται ρητά και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και η
δέσμευση γίνεται ισχυρότερη για τα κράτη.
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→ Τα κράτη υποχρεούνται να ανακοινώσουν εκ των προτέρων στην
Επιτροπή το πρόγραμμα έκδοσης νέου χρέους. Πρόκειται για ρύθμιση
που δεν υπήρχε στο παρελθόν111.
Η υποχρέωση για την εξισορρόπηση του εθνικού προϋπολογισμού είναι ο
πυρήνας της TSCG. Αυτό περιέχεται στο άρθρο 3, και πρέπει να
διαβάζονται με άρθρο 3, η οποία ορίζει την ουσία της. Οι συνέπειες είναι,
ωστόσο, λιγότερο σημαντικές από ό, τι όταν προτάθηκε η TSCG αρχικά
το Δεκέμβριο του 2011 . Η έκταση του τι θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί
στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων της Συνθήκης δεν έχει ελεγχθεί
πλήρως . Είναι αμφισβητήσιμο, όπως προαναφέρθηκε, ότι σχεδόν τα
πάντα στην TSCG θα μπορούσαν να είχαν γίνει σύμφωνα με τις
ισχύουσες
διατάξεις
της
Συνθήκης
της
Λισαβόνας,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την ενισχυμένη συνεργασία.

5.2 Η σχέση του Συμφώνου του Ευρώ με το Δημοσιονομικό
Σύμφωνο και η οικονομική κρίση.
Μελετώντας τη λειτουργία του Συμφώνου του Ευρώ αλλά και του
Δημοσιονομικού Συμφώνου, ας παρατηρήσουμε αυτά τα δυο Σύμφωνα
σε σχέση με την οικονομική κρίση που δημιούργησε πολλά και μεγάλα
προβλήματα στην ΕΕ. Η οικονομική κρίση είναι συγκεντρωμένη στις
χώρες που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ. Οι βασικοί λόγοι της
συγκέντρωσης της κρίσης στην ευρωζώνη είναι οι εξής:
→ όταν οι χώρες της ζώνης εντάχθηκαν στην ΟΝΕ και άλλαξαν τα
νομίσματά τους για το ευρώ εγκατέλειψαν δύο ζωτικής σημασίας
εργαλεία για τη διαχείριση των οικονομιών τους :τη δύναμη της
εκτύπωσης χρήματος και του ορισμού των επιτοκίων και την ελευθερία
να επιτρέπουν στα επιτόκια τους να διακυμαίνονται προκειμένου να
προσαρμόσουν τις εσωτερικές ανισορροπίες ή τους εξωτερικούς
κινδύνους.
→ δεύτερον η ευρωπαϊκή επιτροπή κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD)
βάση των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ επέτρεψε στις τράπεζες των κρατών
να εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου για το δημόσιο
χρέος της χώρας που ανήκουν. Η ιδέα κινδύνου εντός της ζώνης του
ευρώ κρίθηκε εξωπραγματική λαμβάνοντας υπόψη των κριτηρίων που
συμφωνήθηκαν στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τη
διατήρηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού κάτω από το 3% και
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για το δημόσιο χρέος στο 60% του ΑΕΠ. Αυτό συνεπάγεται το χαμηλό
κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών και την επένδυση αυτών
των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα
άλλων κρατών. Έτσι οι τράπεζες του πυρήνα του ευρώ έσπευσαν να
αγοράσουν ομόλογα στην περιφέρεια του ευρώ και η διαδικασία αυτή
οδήγησε τα spreads τους σε λιγότερο από 30 μονάδες βάσης.
→ τρίτον ενώ η περιφέρεια του ευρώ έχανε την ανταγωνιστικότητα της
έναντι της Γερμανίας, το σύνολο της ζώνης του ευρώ έχανε την
ανταγωνιστικότητά του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ , του κινέζικου γιουάν
και άλλα νομίσματα. Η εκτίμηση της αξίας του ευρώ και η αποδοχή του
ως ένα παγκόσμιο νόμισμα κατέστησε δύσκολο για την ευρωζώνη να
αυξήσει τις εξαγωγές , τις εισαγωγές και συνεπώς επιβραδύνθηκε η
αύξηση του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων112.

5.3 Το Σύμφωνο του Ευρώ ως πολιτική προϋπόθεση
εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου.
Στη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση τα κράτη έχουν την
υποχρέωση να θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού
ενδιαφέροντος και να προαγάγουν τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη
οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ με σκοπό το συντονισμό των οικονομικών
πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. Τα κράτη υποχρεούνται να διατηρούν υγιή
και βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά και να προλαμβάνουν την
υπερβολική αύξηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολο της.
Έτσι
απαιτείται
η
καθιέρωση
συγκεκριμένων
κανόνων
συμπεριλαμβανομένου ενός «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού»
και ενός αυτόματου μηχανισμού για τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων.
Ακόμα τα συμβαλλόμενα μέρη ως κράτη της ένωσης έχουν την
υποχρέωση να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να
θέσει σε κίνδυνο τη πραγματοποίηση των στόχων της ένωσης στο
πλαίσιο της οικονομικής ένωσης ιδίως την πρακτική της συσσώρευσης
χρέους εκτός των λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης. Το Σύμφωνο
λοιπόν για το Ευρώ θέτει μια ατζέντα όπου ο λόγος ύπαρξης του
προέρχεται από το δημοσιονομικό σύμφωνο. Οι στόχοι λοιπόν του
112

Kenneth Matziorinis, Ch. Joerges “Unity in Duversity as Europe’s Vocation..” op. cit. (p.91) .

Συμφώνου του Ευρώ είναι όπως έχουμε αναφέρει αρχικά να ενισχύσει
την οικονομική ατζέντα με στενότερη εποπτεία της Ένωσης, να
διασφαλίσει τη σταθερότητα της ζώνης του Ευρώ αλλά και να
επισκευάσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έτσι η σωστή λειτουργία και
η σωστή εφαρμογή του Συμφώνου του Ευρώ θα προκύψει από τη σωστή
εφαρμογή των κανόνων του Δημοσιονομικού Συμφώνου ,καθώς με αυτό
όχι μόνο ισχυροποιείται η θέση του, αλλά και λόγο της επιβολής των
διάφορων κυρώσεων που προβλέπονται το Σύμφωνο για το Ευρώ
προκύπτει ως προϋπόθεση εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου.
Ίσως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι
η δίοδος για τη σωστή λειτουργία του Συμφώνου του Ευρώ αφού τα
κράτη υποχρεούνται κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν και να
εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές με τις οποίες θα μπορέσουν να
εφαρμόσουν το σύμφωνο του ευρώ, αφού χωρίς την ύπαρξη του
δημοσιονομικού συμφώνου θα έπρεπε να συμφωνηθούν από κοινού
πολιτικές που θα επικεντρώνονται σε τομείς που θα εμπίπτουν στην
εθνική αρμοδιότητα και είναι κρίσιμοι για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή ανισορροπιών.
Υπογράφθηκαν λοιπόν οι εξής διατάξεις:
Άρθρο 1
Αφορά το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής, όπου τα κράτη
συμφωνούν να ενισχύσουν τον οικονομικό πυλώνα της οικονομικής και
νομισματικής ένωσης θεσπίζοντας ένα σύνολο κανόνων που αποβλέπει
στην προώθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω ενός
δημοσιονομικού συμφώνου, στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης
του ευρώ υποστηρίζοντας την υλοποίηση των στόχων της ένωσης για
βιώσιμη ανάπτυξη , απασχόληση , ανταγωνιστικότητα και κοινωνική
συνοχή. Αυτό ισχύει για τα κράτη με νόμισμα το ευρώ και για τα
συμβαλλόμενα μέρη στο βαθμό και υπό τους όρους που καθορίζονται
στο άρθρο 14.
Άρθρο 2
Αφορά τη συνοχή και τη σχέση με το δίκαιο της ένωσης. Η συνθήκη
εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από τα κράτη σύμφωνα με τις συνθήκες
που αποτελούν το θεμέλιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 της
συνθήκης για την ένωση και με το δίκαιο της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων
των κανόνων διαδικασίας όπου απαιτείται η θέσπιση πράξεων
παράγωγου δικαίου. Η συνθήκη εφαρμόζεται στο μέτρο που είναι
συμβατή με τις συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο της ένωσης και με το

δίκαιο της ένωσης , και δεν θίγει τις αρμοδιότητες της ένωσης να ενεργεί
στο τομέα της οικονομικής ένωσης.
Άρθρο 3
Αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο. Τα κράτη εφαρμόζουν κανόνες που
καθορίζονται στη παρούσα συνθήκη όπως:
1)
η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης κράτουςμέλους πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική,
2)
ο κανόνας του στοιχείου θεωρείται ότι τηρείται αν το ετήσιο
διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αντιστοιχεί στον
ανά χώρα καθορισθέντα μεσοπρόθεσμο στόχο όπως ορίζεται στον
αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με
καθορισμό του κατώτερου ορίου για το διαρθρωτικό έλλειμμα στο
0,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς. Τα
συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν την ταχεία σύγκλιση προς τον
αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο στόχο τους. Το χρονοδιάγραμμα μιας
τέτοιας σύγκλισης θα προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
λαμβανομένων υπόψη των ανά χώρα κινδύνων βιωσιμότητας. Η
πρόοδος που συντελείται προς την κατεύθυνση του
μεσοπρόθεσμου στόχου και η τήρηση του στόχου αυτού
αξιολογούνται βάσει συνολικής εκτίμησης με σημείο αναφοράς το
διαρθρωτικό ισοζύγιο συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης
δαπανών χωρίς να υπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας
στο σκέλος των εσόδων σύμφωνα με το αναθεωρημένο σύμφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης,
3)
τα κράτη μπορούν προσωρινά να αποκλίνουν από τον
αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο στόχο τους ή από την πορεία
προσαρμογής για την επίτευξη του μόνο υπό εξαιρετικές
περιστάσεις,
4)
όταν ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς είναι αισθητά
χαμηλότερος της τιμής αναφοράς του 60% και όταν οι κίνδυνοι
από την άποψη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων
οικονομικών είναι περιορισμένοι, το οριζόμενο για τον
μεσοπρόθεσμο στόχο κατώτατο όριο που προβλέπεται στο στοιχείο
μπορεί να αυξηθεί για να φθάσει σε διαρθρωτικό έλλειμμα που δεν
θα υπερβαίνει το 1,0% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε
τιμές αγοράς,
5)
σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις από τον
μεσοπρόθεσμο στόχο ή την πορεία προσαρμογής σε αυτόν τίθεται

αυτομάτως σε λειτουργία διορθωτικός μηχανισμός. Ο μηχανισμός
περιλαμβάνει την υποχρέωση του συγκεκριμένου συμβαλλόμενου
μέρους να εφαρμόσει μέτρα για τη διόρθωση των αποκλίσεων
εντός ορισμένης προθεσμίας.
Οι κανόνες που καθορίζονται ισχύουν στο εθνικό δίκαιο των
συμβαλλόμενων μερών το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας συνθήκης μέσω διατάξεων δεσμευτικού και
μόνιμου χαρακτήρα, κατά προτίμηση συνταγματικού ή μέσω
διατάξεων των οποίων η πλήρης τήρηση και εκπλήρωση
κατοχυρώνονται μέσω των διαδικασιών που διέπουν τον εθνικό
προϋπολογισμό. Τα κράτη θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο τον
διορθωτικό μηχανισμό που αναφέρεται βάσει κοινών αρχών που
πρέπει να προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά
τον χαρακτήρα , την έκταση και το χρονοδιάγραμμα της
διορθωτικής δράσης που πρέπει να αναληφθεί ακόμη και σε
περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις καθώς και το
ρόλο και την ανεξαρτησία των οργάνων που είναι αρμόδια σε
εθνικό επίπεδο για την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων
που καθορίζονται. Ο διορθωτικός μηχανισμός σέβεται απόλυτα τις
εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου ισχύει επίσης : ότι ο όρος «ετήσιο διαρθρωτικό
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης» αναφέρεται στο ετήσιο κυκλικά
προσαρμοσμένο ισοζύγιο χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και
τα προσωρινά μέτρα , και ότι ο όρος «εξαιρετικές περιστάσεις»
αναφέρεται σε περίπτωση ασυνήθιστου γεγονότος το οποίο
εκφεύγει του ελέγχου του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους
και το οποίο έχει σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική
κατάσταση της γενικής κυβέρνησης ή σε περιόδους έντονης
οικονομικής κάμψης όπως καθορίζεται στο αναθεωρημένο
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης υπό τον όρο ότι η
προσωρινή απόκλιση του ενδιαφερόμενου κράτους δεν θέτει σε
κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών
μεσοπρόθεσμα.
Άρθρο 4
Σύμφωνα με αυτό όταν το χρέος της κυβέρνησης ενός κράτους προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60% που
αναφέρεται τότε το κράτος πρέπει να το μειώσει κατά ένα εικοστό
ετησίως κατά μέσο όρο. Η ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος που
οφείλεται στην παραβίαση του κριτηρίου χρέους αποφασίζεται σύμφωνα

με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 126 της συνθήκης για τη
λειτουργία της ένωσης.
Άρθρο 5
Το κράτος που υπάγεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος βάσει
συνθηκών θεσπίζει πρόγραμμα δημοσιονομικής και οικονομικής
συνεργασίας που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική και διαρκή
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματός του, όπου το περιεχόμενο αυτών
των προγραμμάτων καθορίζονται στο δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης. Η
υποβολή τους για την υιοθέτηση και η παρακολούθησή τους θα
πραγματοποιούνται εντός του πλαισίου των ισχυουσών διαδικασιών
εποπτείας βάσει του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.
Άρθρο 6
Τα κράτη έχοντας ως στόχο να συντονίσουν τον σχεδιασμό της έκδοσης
εθνικών χρεογράφων υποβάλλον εκ των προτέρων έκθεση σχετικά με την
έκδοση των δημόσιων χρεογράφων τους στο συμβούλιο της ευρωπαϊκής
ένωσης και στην ευρωπαϊκή επιτροπή.
Άρθρο 7
Τα κράτη με νόμισμα το ευρώ δεσμεύονται να υποστηρίζουν τις
προτάσεις ή συστάσεις τις οποίες υποβάλλει η ευρωπαϊκή επιτροπή όταν
θεωρεί ότι ένα κράτος της ένωσης με νόμισμα το ευρώ παραβιάζει το
κριτήριο του ελλείμματος στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όταν διαπιστώνεται μεταξύ
των κρατών με νόμισμα το ευρώ ότι μια ειδική πλειοψηφία μεταξύ τους
καθοριζόμενη κατ’ αναλογία προς τις σχετικές διατάξεις των συνθηκών
που αποτελούν το θεμέλιο της ένωσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
θέση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους, αντιτίθεται στην
προτεινόμενη ή συνιστώμενη απόφαση.
Άρθρο 8
Η επιτροπή καλείται να υποβάλλει εγκαίρως στα κράτη μια έκθεση με τις
θεσπισθείσες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 2. Αν η
επιτροπή αφού έχει δώσει την ευκαιρία στο κράτος να υποβάλλει τις
παρατηρήσεις του , καταλήξει στην έκθεση της στο συμπέρασμα ότι αυτό
το κράτος έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με το άρθρο 3 παράγραφο 2,
ένα ή περισσότερα κράτη θα προσφύγουν στο Δικαστήριο της ένωσης.
Σε περίπτωση που ένα κράτος κρίνει ανεξάρτητα από την έκθεση της
Επιτροπής ότι κάποιο άλλο κράτος έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με
το άρθρο 3 παράγραφο 2 μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Σε άλλες

περιπτώσεις η απόφαση του δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τα μέρη
της διαδικασίας τα οποία λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να
συμμορφωθούν με την απόφαση εντός προθεσμίας που αποφασίζεται από
το δικαστήριο. Εάν ένα κράτος θεωρεί ότι κάποιο άλλο δεν έχει λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη απόφαση
του δικαστηρίου μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου
και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατόπιν κριτηρίων τα
οποία καθορίζονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή στο πλαίσιο του
άρθρου 260 της συνθήκης για τη λειτουργία της ένωσης. Αν το
δικαστήριο διαπιστώσει ότι το κράτος δεν έχει συμμορφωθεί με την
απόφασή του μπορεί να του επιβάλει ένα κατ’ αποκοπή ποσό ή
χρηματική ποινή ανάλογη των περιστάσεων και αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 0,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του. Τα ποσά
αυτά που επιβάλλοντα σε κράτη με νόμισμα το ευρώ καταβάλλονται
στον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας, ενώ τα υπόλοιπα πρόστιμα
περιέχονται στο γενικό προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής ένωσης.
Με βάση το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών τα κράτη
αναλαμβάνουν να εργαστούν από κοινού για τη χάραξη οικονομικής
πολιτικής που να ευνοεί την καλή λειτουργία της οικονομικής και
νομισματικής ένωσης και την οικονομική ανάπτυξη μέσω ενισχυμένης
σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Για αυτό το σκοπό τα κράτη
προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
σε όλους τους τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία της ζώνης του ευρώ με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας , την προώθηση της απασχόλησης , την περαιτέρω
συμβολή στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ενίσχυση
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τις
απαιτήσεις των συνθηκών που αποτελούν το θεμέλιο της ένωσης τα
συμβαλλόμενα κράτη είναι έτοιμα να κάνουν ενεργή χρήση μέτρων
ειδικών για εκείνα τα κράτη με νόμισμα το ευρώ όπως προβλέπεται στο
άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της ένωσης και της
ενισχυμένης συνεργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της συνθήκης
για την ένωση και στα άρθρα 326 έως 334 για τη λειτουργία της
ευρωπαϊκής ένωσης σε ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την
λειτουργία της ζώνης του ευρώ χωρίς να υπονομεύεται η εσωτερική
αγορά113.
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Αναλύοντας λοιπόν τις παραπάνω διατάξεις συμπεραίνουμε τα εξής:
Αρχικά ότι το Σύμφωνο του Ευρώ ανάγκασε κατά κάποιο τρόπο τα
κράτη να ασχοληθούν αλλά και να ενδυναμώσουν την οικονομική και
νομισματική ένωση μέσω των δημοσιονομικών κανόνων που
δημιούργησαν. Βέβαια αυτό δεν αναίρεσε τις θεμελιώδεις Συνθήκες της
ΕΕ. Παρατηρούμε επίσης ότι το άρθρο 3 του Συμφώνου του Ευρώ κάνει
αναφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες που θέτει το Δημοσιονομικό
Σύμφωνο, πάνω στην ατζέντα του οποίου βασίζεται ή καλύτερα
προκύπτουν οι διατάξεις για το Σύμφωνο του Ευρώ. Γίνετε λόγος για τη
δημοσιονομική θέση που θα πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις που έχουν
υπογράψει το Σύμφωνο για το Ευρώ, για τα χρέη που προκύπτουν αλλά
και για τις διάφορες αποκλίσεις από τους στόχους του Συμφώνου. Ακόμα
αναλύοντας τις διατάξεις μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος
επίσης προκύπτει από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.
Έτσι
λοιπόν
μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη ότι το Σύμφωνο του Ευρώ
αποτελεί πολιτική προϋπόθεση εφαρμογής του Δημοσιονομικού
Συμφώνου καθώς σε μεγάλο μέρος εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία
και εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων από τις κυβερνήσεις.

Κεφάλαιο 6.
6. Συμπεράσματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μοναδική οικονομική και πολιτική
ένωση η οποία μετεξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται
σε πολλούς τομείς πολιτικής. Έτσι ξεκινώντας από τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ η οποία εισήγαγε μια νέα νομοθετική διαδικασία ενισχύθηκε
ο ρόλος του ΕΚ στη λήψη αποφάσεων , αλλά δημιουργήθηκαν και νέες
μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων. Μέσα από τις συνθήκες
λοιπόν οδηγηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση με
σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης στον οικονομικό τομέα.
Μέσα από προσπάθειες για τη σωστή λειτουργία της ΕΟΔ, η Ένωση
οδηγήθηκε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο είχε ως
στόχο τη διασφάλιση και τη σωστή λειτουργία των δημοσιονομικών
πολιτικών των κρατών. Αποτέλεσμα λοιπόν του ΣΣΑ ότι ήταν το Euro
plus pact σε μια προσπάθεια τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και της
σύγκλισης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της ΕΕ. Για αυτό και
ο διεθνής ρόλος του ευρώ ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας
νομισματικής σταθεροποίησης σε μια προσπάθεια διαχείρισης των
διεθνών νομισματικών κρίσεων. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο όπου
πρόκειται για τη γνωστή συνθήκη που αφορά τη Σταθερότητα , τη
Συνεργασία και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση φανερώνει τη σχέση του με το Συμφώνου του Ευρώ στο οποίο
προβλέπεται ότι οι αρχηγοί των κρατών με νόμισμα του Ευρώ
συνέρχονται άτυπα σε συνόδους κορυφής με στόχο να συζητηθούν
θέματα που αφορούν από κοινού τις ιδιαίτερες ευθύνες όσον αφορά το
Ευρώ αλλά και τη διακυβέρνηση της ζώνης του Ευρώ. Η Συνθήκη για τη
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (TSCG) ήταν μία από
τις πολλές αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική κρίση
και την επακόλουθη κρίση με το ευρώ . Είχε σχεδιαστεί για να δείξει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το πρόβλημα υπό έλεγχο, ακόμη και αν η TSCG
έπρεπε να γίνει εκτός των ορίων της Συνθήκης της Λισαβόνας .Το γεγονός
ότι η μορφή και το περιεχόμενο της TSCG (Σύμφωνο για τη Σταθερότητα,
τη Συνεργασία και τη Διακυβέρνηση) επηρεάστηκαν από πολιτικούς
παράγοντες μόλις και μετά βίας προκαλεί έκπληξη. Η TSCG, ωστόσο,
εγείρει επίσης σημαντικά ζητήματα αρχής114, συμπεριλαμβανομένης της
114
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νομιμότητας και της νομιμοποίησης της αλλαγής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση . Η TSCG εγείρει σημαντικά ζητήματα αρχής σχετικά με τις
λειτουργίες των λειτουργικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ εκτός των
ορίων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα όσον αφορά το Σύμφωνο για
το Ευρώ, το λεγόμενο «Σύμφωνο Euro Plus Pact» απέκτησε μια
αμφιλεγόμενη φήμη προτού να υιοθετηθεί. Αυτό θεωρείται, πρώτον
εργαλείο διακυβέρνησης, δεύτερον ένα στοιχείο του προγράμματος
ανασχηματισμού οικονομικής διακυβέρνησης της ευρύτερης ΕΕ και
τρίτον από την άποψη της συζήτησης της Κοινωνικής Ευρώπης. Οι
πρόσφατες εξελίξεις εντός και εκτός της ΕΕ έχουν εντείνει τις
προσπάθειες για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις. Τέτοιες εξελίξεις
οδήγησαν σε μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών για την προώθηση
της ανάπτυξης , της αποτελεσματικότητας και της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας. Το Σύμφωνο Euro Plus μετονομάστηκε σε "Συντονισμός
Ισχυρότερης Οικονομικής Πολιτικής για την Ανταγωνιστικότητα και τη
Σύγκλιση." είναι ένα προϊόν προσπάθειας για τον καλύτερο συντονισμό
της οικονομικής πολιτικής. Αρχικά αναφερόταν ως το Σύμφωνο της
Ανταγωνιστικότητας, ή αργότερα ως το Σύμφωνο για το Ευρώ, έτσι
σχεδιάστηκε ως αυστηρότερος διάδοχος του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, το οποίο είχε λάβει κριτική επειδή είχε υλοποιηθεί με
ασυνέπεια . Το Σύμφωνο Euro Plus εκπαιδεύει τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μια
λίστα πολιτικών μεταρρυθμίσεων , οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση
του συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής , με
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Ως εκ
τούτου , κατά αμφιλεγόμενο τρόπο επικεντρώνεται κυρίως στις δράσεις
τομείς που είναι υπό εθνική αρμοδιότητα των Κρατών Μελών. Οι
αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών με νόμισμα το Ευρώ
συμμετέχουν στις συζητήσεις των συνόδων κορυφής για το Ευρώ που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα, τη συνολική αρχιτεκτονική της ζώνης
του Ευρώ και του κανόνες που θα εφαρμόζονται σε αυτή στο μέλλον.
Έτσι λοιπόν το Σύμφωνο του Ευρώ προκύπτει ως πολιτική προϋπόθεση
εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου καθώς οι κυβερνήσεις των
κρατών και οι αρχηγοί τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις
such-a-good-idea/; K. Armstrong, “Responding to the Economic Crisis: Public Law in a Post-Lisbon Age”
(February 21, 2012), http:/ /eutopialaw.com/2012/02/21/responding-to-the-economic-crisis-public-lawin-a-post-lisbon-age/ [Both accessed May 3, 2012]; M. Ruffert, “The European Debt Crisis and European
Union Law’’ (2011) 48 C.M.L. Rev. 1777; R. D'Sa, “The Legal and Constitutional Nature of the New
International Treaties on Economic and Monetary Union from the Perspective of EU Law” (2012) E.C.L. xi.

διαδικασίες σύναψης δημοσιονομικών αποφάσεων που αφορούν τη
λειτουργία του Συμφώνου του ευρώ, αλλά είναι και αυτές που
επωμίζονται το βάρος των κυρώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης των
συμφωνηθέντων με βάσει τις υπογεγραμμένες συνθήκες. Προκύπτει
λοιπόν ο αυξημένος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των
κρατών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια υιοθέτησης του Ευρώ ως
ενιαίο και κοινό νόμισμα. Το Σύμφωνο του Ευρώ ανοίγει το δρόμο για τη
λιτότητα σε χώρες με υψηλά ελλείμματα και χρέη, καθώς κάποιοι
αναλυτές115 αναφέρουν ότι αυτό χωρίζει την ευρωζώνη στα δύο: στις
δημοσιονομικά υγιείς χώρες και στις «αμαρτωλές» που θα βρίσκονται
συνεχώς σε διαδικασία εξυγίανσης. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι πέρα
από την οικονομική του διάσταση το Ευρώ είναι ένα ισχυρό σύμβολο της
ευρωπαϊκής ενότητας , της ταυτότητας και της συνεργασίας. Υπάρχουν
λοιπόν και κάποια θετικά που προκύπτουν από τη χρήση των
μηχανισμών
της ευρωπαϊκής ένωσης και πιο συγκεκριμένα του
συμφώνου του ευρώ. Συμπερασματικά αποβλέπει λοιπόν στη δημιουργία
σταθερού προς ανάπτυξη περιβάλλοντος για την ευρωζώνη και την ενιαία
αγορά. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διασφάλιση της ισχύος και τη
σταθερότητα του νομίσματος του ευρώ. Επίσης έχει πολλά
πλεονεκτήματα και πρακτικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
που πριν δεν ήταν εφικτά. Παραδείγματος χάρη σε ταξίδια , στις
συναλλαγές, στις διασυνοριακές αγορές προϊόντων κα. Γενικότερα η ΕΕ
ενίσχυσε την ικανότητα της για τη διαχείριση των κρίσεων σε διάφορα
μέτωπα και ότι διασφάλισε μέσω των μηχανισμών της ότι οι χώρες της
Ευρωζώνης δεν θα συσσωρεύουν μη βιώσιμα χρέη. Καταλήγοντας
λοιπόν δημιουργούνται ερωτήματα: Τελικά το σύμφωνο για το ευρώ
μπορεί να υποστηριχθεί από τα κράτη- μέλη στην σημερινή εποχή όπου η
κρίση χρέους επηρεάζει μία, μία τις χώρες της Ένωσης; Οι μηχανισμοί
που τέθηκαν από την Ένωση μπορούν να οδηγήσουν στο ιδεώδες της
ολοκληρωμένης νομισματικής Ένωσης και στην πραγματική ενοποίηση;
Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στην σημερινή εποχή το ευρώ ίσως
κινδυνεύει όλο και περισσότερο από τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί
η κρίση. Ίσως λοιπόν να καταρρεύσει στη προσπάθεια διάσωσης των
οικονομιών των χωρών και αυτό γιατί οι κυβερνήσεις αδυνατούν πλέον
να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και προσπαθούν τα κράτη ατομικά να
σωθούν από τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις οικονομικές
αλλά και πολιτικές επιλογές τους. Από την άλλη πλευρά όμως οι
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μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί ίσως αν εφαρμοστούν σωστά από
όλα τα μέλη της Ένωσης να έχουν τα αποτελέσματα για τα οποία
δημιουργήθηκαν. Βέβαια αν τεθούν σε εφαρμογή ίσως να αποτύχουν
διότι το κάθε κράτος έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία και δομή και θα
είναι δύσκολο να συμβιβαστούν με κανόνες που μπορεί να τους
δημιουργήσουν αρνητικά αποτελέσματα. Βέβαια αυτά μπορεί να είναι
και θετικά. Σίγουρα για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει η
αμοιβαία συμπαράσταση και αλληλοβοήθεια από όλα τα κράτη. Μήπως
θα ήταν καλύτερο οι μηχανισμοί να προστατεύουν τα κράτη και σε
συνδυασμό με το ευρώ να προσπαθούν να φτάσουν πιο κοντά στην
ουσιαστική νομισματική ένωση; Διότι βλέπουμε καθημερινά ότι
λαμβάνονται σκληρά μέτρα τα οποία τα κράτη αδυνατούν να φέρουν εις
πέρας. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να δημιουργούνταν ένας ισχυρός
μηχανισμός ο οποίος θα προέβλεπε όλες τις πιθανότητες για την αποτυχία
της νομισματικής ένωσης, τη δημιουργία του ευρώ ως πραγματικά
ισχυρό νόμισμα, αλλά και τις περιπτώσεις ουσιαστικής βοήθειας που θα
χρειάζονταν τα κράτη για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δηλαδή ισχυρές οικονομίες στις διεθνείς αγορές, χωρίς την ύπαρξη
κινδύνου εξόδου από το Ευρώ και κατά συνέπεια κίνδυνος για διεθνή
κατάρρευση του νομίσματος αλλά και ισχυρές οικονομίες όπου θα
μπορούσαν να αποφευχθούν τα προβλήματα και όλα θα οδηγούσαν στην
ισχυρή νομισματική ένωση.
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