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Περίληψη 

Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την ελληνική 

κρίση χρέους, η οποία κυριολεκτικά κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή πολιτική 

και οικονοµική ζωή, έχοντας δροµολογήσει αµφιλεγόµενα προγράµµατα διάσωσης και 

πολλαπλά µέτρα λιτότητας έχουν θεσπιστεί για τη αντιµετώπισή της. ∆εδοµένου ότι τα 

προβλήµατα των Ευρωπαϊκών κρατών µεταβάλλονται συνεχώς υπό την πίεση εσωτερικών 

και εξωτερικών παραγόντων, οι κοινές πολιτικές πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς για να 

µπορούν να τα αντιµετωπίσουν µε επιτυχία. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι 

ένα σύνολο κανόνων που σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

φροντίζουν να διατηρούν υγιή δηµόσια οικονοµικά και να συντονίζουν τις δηµοσιονοµικές 

πολιτικές τους. Η θέσπισή του κρίθηκε αναγκαία για µια σειρά σηµαντικών λόγων, οι οποίοι 

είναι συνυφασµένοι µε την άρτια και ανεµπόδιστη λειτουργία µιας νοµισµατικής ένωσης. Στο 

πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού µέλλοντος των κρατών-µελών, πολλές χώρες αναγκάστηκαν 

να αποδεχτούν την δηµοσιονοµική περιστολή και προσαρµογή σε νέα δεδοµένα που 

προστάζουν οι σύγχρονες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε ανταποκριθούν 

στους κανόνες που ορίζουν την σύγχρονη νοµισµατική ευρωπαϊκή πολιτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ιστορική Αναδροµή: Η γέννηση της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης και η κατάληξη σε ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγµα που 

ποτέ δεν θεσπίστηκε    

 

1.1 1η περίοδος: 1945 – 1959: Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της 

συνεργασίας 

Οι ιστορικές ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι 

Ευρωπαίοι αποφασίζουν να εµποδίσουν για πάντα την επανάληψη τέτοιων σκοτωµών και 

καταστροφών. Λίγο µετά το τέλος του πολέµου, η Ευρώπη διχοτοµείται µεταξύ Ανατολής και 

∆ύσης, καθώς αρχίζει ο Ψυχρός Πόλεµος που θα κρατήσει 40 χρόνια. Το 1949, τα έθνη της 

∆υτικής Ευρώπης ιδρύουν το Συµβούλιο της Ευρώπης, που είναι το πρώτο βήµα για τη 

συνεργασία µεταξύ τους όµως, έξι χώρες θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο.
1
 

 

9 Μαΐου 1950  

Ο Ροµπέρ Σουµάν, υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, παρουσιάζει ένα σχέδιο στενότερης 

συνεργασίας. Η γαλλική αυτή πρωτοβουλία στόχευε κυρίως στην αντιµετώπιση του 

«Γερµανικού προβλήµατος», το οποίο ανήκε στη σφαίρα της υψηλής πολιτικής. Είχε επίσης 

άµεση σχέση µε τις συνθήκες του Ψυχρού Πολέµου, που είχαν ήδη αρχίσει να επικρατούν, 

και ακριβώς µέσα από αυτό το πρίσµα το έβλεπε για πολύ καιρό και η Σοβιετική Ένωση. Το 

σχέδιο Σουµάν έθετε τα θεµέλια της γαλλο-γερµανικής συµφιλίωσης, η οποία αργότερα 

εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία, αποτελώντας το θεµέλιο λίθο και την κύρια κινητήρια 

δύναµη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
2
 Από τότε, η 9η Μαΐου εορτάζεται ως η "Ηµέρα της 

Ευρώπης". 

 

18 Απριλίου 1951: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 

Βασιζόµενες στο σχέδιο Σουµάν
3
, έξι χώρες υπογράφουν µια συνθήκη για να ενοποιήσουν τις 

βαριές βιοµηχανίες τους —άνθρακα και χάλυβα— κάτω από µια κοινή διεύθυνση. Κατ’ αυτό 

                                                             
1 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_el.htm 

2 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 37) 

3  Σηµαντικότερα αποσπάσµατα από το  κείµενο της πρότασης που παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Robert 

Schuman και η οποία οδήγησε στη δηµιουργία της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης: i) “Η παγκόσµια ειρήνη δεν µπορεί να 
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τον τρόπο, καµιά από αυτές τις χώρες δεν θα µπορεί πια να φτιάχνει όπλα για να πολεµήσει 

εναντίον των άλλων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Οι έξι αυτές χώρες είναι: το Βέλγιο, η 

Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεµβούργο. Η επιλογή των 

βιοµηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα δεν ήταν τυχαία. Αυτές οι βιοµηχανίες ήταν, κατά 

τη διάρκεια του ‘50, ο πυρήνας των βιοµηχανιών των έξι αρχικών κρατών µελών. 

Συµµετέχοντας σε ένα σχέδιο, το οποίο θα έλεγχε τις πολεµικές της βιοµηχανίες, η Γερµανία 

θα εγγυούταν, όχι µόνο µε λόγια αλλά µε έργα, ότι είχε εγκαταλείψει για πάντα την επιδίωξη 

επέκτασης του «ζωτικού χώρου» της. Επιπλέον, εάν η οικονοµική ολοκλήρωση 

επιτυγχανόταν σε αυτούς τους πολύ προστατευµένους τοµείς, θα µπορούσε να επιτευχθεί και 

σε άλλους τοµείς. Εποµένως, οι τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα επιλέχθηκαν σαν 

υπόδειγµα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης τόσο για οικονοµικούς όσο και για πολιτικούς 

λόγους.
4
  

 

Ωστόσο, η συµβατότητα των οικονοµικών συµφερόντων δεν ήταν πάντα εµφανής, εξ’ου και 

οι ειδικές διατάξεις που προβλέπονταν στη συνθήκη για τον βελγικό άνθρακα και τον ιταλικό 

χάλυβα. Έτσι εξηγείται επίσης, ο περίπλοκος χαρακτήρας πολλών από τις διατάξεις της 

συνθήκης που είχαν σκοπό να διαφυλάξουν επιµέρους εθνικά συµφέροντα στο πλαίσιο µίας 

πολύ σύνθετης συνολικής συµφωνίας.
5
 Το Ηνωµένο Βασίλειο, που ήταν ακόµα η ισχυρότερη 

χώρα στη δυτική πλευρά της διαχωριστικής γραµµής της Ευρώπης, αποφάσισε να µείνει έξω 

από τον νέο οργανισµό, προτείνοντας στους Έξι τη δηµιουργία µίας ευρείας ζώνης 

ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και των 

άλλων ευρωπαϊκών κρατών µελών του  Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αλλά οι συζητήσεις εγκαταλείφθηκαν το φθινόπωρο του 1958 λόγω 

βασικών διαφωνιών µεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. ∆ιαφορετικά 

                                                                                                                                                                                              
διατηρηθεί αν  δεν αναληφθούν δηµιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν.", ii) "Η Ευρώπη δεν 

θα δηµιουργηθεί δια µιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόµηµα: θα διαµορφωθεί µέσα από συγκεκριµένα επιτεύγµατα που θα 

δηµιουργήσουν πρώτα µια πραγµατική αλληλεγγύη.", ii) "Η από κοινού διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα ... 

θα αλλάξει το πεπρωµένο αυτών των περιοχών που επί µακρόν ασχολούνταν µε την κατασκευή όπλων για πολέµους των 

οποίων υπήρξαν σχεδόν µονίµως τα θύµατα." 

4 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτική, ∆έκατη τέταρτη ενηµερωµένη έκδοση, Εκδόσεις 

Παπαζήση (σελ.14) 

5 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 38) 
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συµφέροντα και προτεραιότητες συνδυάστηκαν µε εντελώς λανθασµένη εκτίµηση από την 

κυβέρνηση του Λονδίνου για τους στόχους των Έξι.
6
  

 

  Ιδρυτικά κράτη µέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο. 

 

 

25 Μαρτίου 1957: Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) & Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) 

Χάρη στην επιτυχία της Συνθήκης Άνθρακα και Χάλυβα, οι έξι χώρες επεκτείνουν τη 

συνεργασία τους και σε άλλους οικονοµικούς τοµείς. Υπογράφουν τη Συνθήκη της Ρώµης 

ιδρύοντας την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) ή “Κοινή Αγορά” και την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ – ευρύτερα γνωστή ως Euratom). Η 

Euratom ήταν το αγαπηµένο παιδί των Γάλλων, οι οποίοι συνέχιζαν να ενδιαφέρονται για 

στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας, ακολουθώντας το παράδειγµα του άνθρακα και του 

χάλυβα. Είναι, πάντως ενδιαφέρον ότι η ίδια η Γαλλία έπαιξε αργότερα καθοριστικό ρόλο 

ώστε να τεθεί η Euratom σε κατάσταση µόνιµης χειµερίας νάρκης.
7
  

 

Η ΕΟΚ είναι σαφώς η πιο σηµαντική και πιο προωθηµένη – ως προς το εύρος και τα µέσα – 

από τις τρεις Κοινότητες, οι οποίες αποτελούν αυτό που σήµερα γενικά αποκαλείται 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ). Κεντρικός άξονας του νέου οικοδοµήµατος ήταν η δηµιουργία 

κοινής αγοράς, µε την έννοια ενός οικονοµικού χώρου στον οποίο θα µπορούσαν να 

κυκλοφορούν ελεύθερα αγαθά, υπηρεσίες, πρόσωπα και κεφαλαία. Η κύρια έµφαση δόθηκε 

στη σταδιακή κατάργηση των δασµών και των ποσοτικών περιορισµών, καθώς και στην 

                                                             
6 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 37) 

7 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 38) 

 



14 

 

εξάλειψη κάθε διάκρισης µε βάση την εθνικότητα. Η επιµονή στην κατάργηση των 

εµπορικών φραγµών, οι διατάξεις για τη διαµόρφωση πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΟΚ 

(κατά το πρότυπο της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας των ΗΠΑ) και η αρνητική στάση 

απέναντι στις κρατικές ενισχύσεις, παρά τις επιφυλάξεις που περιείχε το Άρθρο 92, δείχνουν 

πιο φιλελεύθερη προσέγγιση της οικονοµίας σε σύγκριση µε εκείνη της Συνθήκης του 

Παρισιού. Η κατεύθυνση αυτή θα µπορούσε να αποδοθεί στους πολύ ευρύτερους στόχους της 

νέας συνθήκης. Ταυτόχρονα, όµως, αντανακλούσε τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη των 

Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών της αγοράς, 

εµπιστοσύνη που είχε αποκτηθεί βαθµιαία, λόγω των καλών οικονοµικών επιδόσεων των 

περασµένων ετών.  

 

Υπήρχαν ωστόσο, σηµαντικές εξαιρέσεις, και η πιο σηµαντική ήταν η ένταξη της γεωργίας 

και της κτηνοτροφίας η οποία δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί απλώς µε την κατάργηση των 

υφισταµένων εµποδίων, αλλά µόνο µε την υιοθέτηση κοινής πολιτικής σε επίπεδο ΕΟΚ. Οι 

διατάξεις της συνθήκης για την κοινή αγροτική πολιτική, διατυπώθηκαν µε πολύ γενικό 

τρόπο – ουσιαστικά γινόταν απλώς αναφορά σε µια κοινή δέσµευση και στο πλαίσιο των 

διαπραγµατεύσεων που θα ακολουθούσαν. Τα ίδια ίσχυσαν και την πολιτική στο τοµέα των 

µεταφορών. Η Συνθήκη της Ρώµης δεν περιλάµβανε καµία ειδική διάταξη για τη βιοµηχανική 

και την περιφερειακή πολιτική. Η σιωπή αυτή είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη 

η σηµασία θα έδιναν στις πολιτικές αυτές οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη δεκαετία του 1960. 

Αντανακλούσε όµως, την ανικανότητα των Έξι χωρών που υπέγραψαν τη συνθήκη να 

συµφωνήσουν σε οτιδήποτε συγκεκριµένο, εξαιτίας πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών. Αν 

και το άρθρο 2 της συνθήκης αναφέρεται στην «αρµονική ανάπτυξη των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων» και στη «συνεχή και ισόρροπη οικονοµική πρόοδο», δεν δηµιουργήθηκαν 

τα εργαλεία που θα εξασφάλιζαν την επίτευξη των γενικότερων αυτών στόχων.  

 

Η ουσία είναι ότι στη συνθήκη δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη δηµιουργία οργάνων 

αναδιανεµητικής πολιτικής. Παράλληλα, παρά τους ευσεβείς πόθους για συντονισµό των 

επιµέρους οικονοµικών πολιτικών και αντιµετώπιση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ως 

ζητήµατος κοινού ενδιαφέροντος, ουσιαστικά δεν υπήρχαν συγκεκριµένες διατάξεις για 

συνεργασία στον µακροοικονοµικό τοµέα. Επιπλέον, ο στόχος της κοινής αγοράς 

συνοδεύτηκε από µια πολύ σαφή επιφύλαξη ως προς την απελευθέρωση της κίνησης 
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κεφαλαίων, η οποία θα γινόταν µόνο «στο µέτρο που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία 

της κοινής αγοράς» (Άρθρο 67)
8  

 

 

Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1945 – 1959  

Το 1956 στην Ουγγαρία, ο λαός εξεγείρεται κατά του φιλοσοβιετικού καθεστώτος. Τον 

Νοέµβριο εµφανίζονται στους δρόµους της Βουδαπέστης σοβιετικά τανκς και καταστέλλουν 

την εξέγερση.
9
 

 

Το 1957, η Σοβιετική Ένωση νικά τις Ηνωµένες Πολιτείες στον «αγώνα δρόµου του 

διαστήµατος», εκτοξεύοντας τον πρώτο τεχνητό διαστηµικό δορυφόρο, Σπούτνικ 1. Ο 

Σπούτνικ 1 περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε ύψος 800 χλµ. Το 1961, η Σοβιετική Ένωση 

κερδίζει ακόµα µία φορά, µε τον πρώτο κοσµοναύτη, Γιούρι Γκαγκάριν, το διαστηµόπλοιο 

του οποίου έχει διάµετρο µόλις 2,6 µ.
10

 

 

1.2  2η περίοδος: 1960 – 1969: Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – µια περίοδος 

οικονοµικής ανάπτυξης 

Η διαίρεση που προκάλεσε η ΕΚΑΧ στη ∆υτική Ευρώπη – διαίρεση που προέκυψε από την 

άρνηση αρκετών χωρών, µε επικεφαλής το Ηνωµένο Βασίλειο, να δεχθούν τις υπερεθνικές 

ρυθµίσεις της Συνθήκης του Παρισιού και ενισχύθηκε µε την ίδρυση των δύο νέων 

Κοινοτήτων το 1958 – οδήγησε στη λογική της συνέπεια, που ήταν η ίδρυση, το 1960, της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Όπως δείχνει και η ονοµασία της, 

επρόκειτο για πρωτοβουλία  πολύ λιγότερο φιλόδοξη σε σχέση µε την ΕΟΚ. Τα επτά κράτη – 

µέλη της ΕΖΕΣ (Αυστρία, ∆ανία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο, Νορβηγία, Πορτογαλία και 

Σουηδία) διατηρούσαν την ανεξαρτησία τους στην άσκηση της εξωτερικής εµπορικής 

πολιτικής, εξ ου και το πρόβληµα της µεταστροφής εµπορίου (trade deflection), καθώς και η 

ανάγκη να καθιερωθούν κανόνες καταγωγής για το εµπόριο ανάµεσα στις χώρες της ΕΖΕΣ. 

Τα αγροτικά προϊόντα ουσιαστικά αποκλείονταν από τη ζώνη των ελεύθερων συναλλαγών. 

Όπως δείχνει και η ονοµασία του οργανισµού αυτού, δεν υπήρχε η παραµικρή προσπάθεια 

επέκτασης της συνεργασίας σε άλλους τοµείς εκτός του εµπορίου. Αυτό ακριβώς 

                                                             
8 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 40-41) 

9 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_el.htm  

10 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_el.htm  
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αντανακλούσαν και οι σχετικές θεσµικές διατάξεις, που περιορίζονταν στα απολύτως 

απαραίτητα. Η ΕΖΕΣ θα πρέπει να θεωρηθεί αµυντική κυρίως κίνηση των ευρωπαϊκών 

εκείνων χωρών που αποφάσισαν – ουσιαστικά για πολιτικούς λόγους – να µείνουν έξω από 

το πιο φιλόδοξο εγχείρηµα ολοκλήρωσης των Έξι.  

 

Ωστόσο, µε εξαίρεση την Πορτογαλία, η οποία από οικονοµική και πολιτική άποψη 

αποτελούσε σαφώς παραφωνία στην ΕΖΕΣ, όλα τα κράτη-µέλη των δύο αντίπαλων οµάδων 

αποτελούσαν τον πυρήνα της ∆υτικής Ευρώπης. Με τη λέξη πυρήνας εννοούµε τις πιο 

προηγµένες βιοµηχανικές χώρες της περιοχής, µε πλουραλιστικά, δηµοκρατικά καθεστώτα. 

Οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, µε βάση τα κριτήρια της εποχής εκείνης, 

αποκλείστηκαν από τις προσπάθειες ολοκλήρωσης και η συµµετοχή τους περιορίστηκε, στην 

καλύτερη περίπτωση, στον ΟΟΣΑ και στο Συµβούλιο της Ευρώπης. 
11  

 

 

30 Ιουλίου 1962 

Εγκαινιάζεται η «Κοινή Αγροτική Πολιτική» (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

στηριζόταν σε τρεις (3) βασικές αρχές: ενότητα της αγορά βασισµένη σε κοινές τιµές, 

κοινοτική προτίµηση, χρηµατοδοτική αλληλεγγύη. Με τη σειρά της η ΚΑΠ οδήγησε στη 

βαθµιαία απελευθέρωση και τη γρήγορη επέκταση του ενδοκοινοτικού εµπορίου αγροτικών 

προϊόντων – αποτέλεσµα µάλλον «εκτροπής εµπορίου» παρά «δηµιουργίας εµπορίου». Η 

υιοθέτηση κοινής πολιτικής για τα αγροτικά προϊόντα σήµαινε εφαρµογή της αρχικής 

συµφωνίας που είχε εκφραστεί στη συνθήκη της Ρώµης και στη ∆ιάσκεψη της Stressa to 

1958. Παράλληλα, αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα µιας συνολικής πολιτικής συµφωνίας, 

που περιλάµβανε τόσο την απελευθέρωση του ενδοκοινοτικού εµπορίου βιοµηχανικών 

αγαθών, όσο και τη σηµαντική µείωση των δασµών του Κοινού ∆ασµολογίου, µείωση που 

απέρρεε από τις διαπραγµατεύσεις του Γύρου Κένεντυ.
12  

 

                                                             
11 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 43) 

12 Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των εµπορικών συναλλαγών, η οποία σηµατοδοτήθηκε από την ίδρυση της ΕΟΚ, οδήγησε τις 

ΗΠΑ να φοβούνται ότι τα προϊόντα τους θα αποκλειστούν από την Ευρωπαϊκή Αγορά. Έτσι, ο Πρόεδρος Kennedy πίεσε για 

τη ψήφιση νόµου απελευθέρωσης του εµπορίου ο οποίος του έδωσε την εξουσία να µειώσει τους δασµούς έως και κατά 50% 

από τα επίπεδα του 1934. Το παράθυρο γι’ αυτή την αυξηµένη αρµοδιότητα ήταν µετά τις 30/6/1962 και πριν από την 

1/7/1967. Η βοήθεια για την προσαρµογή του εµπορίου κρίθηκε στο πλαίσιο του νόµου µε ορισµένες διατάξεις που 

προβλέπονται για τη χρηµατοδότηση και τεχνική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους που θίγονται από την 

απελευθέρωση του εµπορίου. Συντάχθηκαν επίσης, διατάξεις για την αντιµετώπιση της ΕΟΚ ως ένα ενιαίο εµπορικό έταιρο 

και δηµιουργήθηκαν ειδικές διατάξεις για τις εµπορικές συµφωνίες που κάλυπταν γεωργικά προϊόντα. Μετά τη ψήφιση του 
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20 Ιουλίου 1963 

Υπογράφεται η πρώτη σηµαντική διεθνής συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόσχεται 

οικονοµική βοήθεια σε 18 πρώην αποικίες των ευρωπαϊκών χωρών στην Αφρική. Μέχρι 

σήµερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ειδική εταιρική σχέση µε 78 χώρες στην Αφρική, 

την Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό (χώρες ΑΚΕ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 

σηµαντικότερος χορηγός αναπτυξιακής ενίσχυσης στις φτωχότερες χώρες του κόσµου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεών της είναι οι χώρες-αποδέκτες να 

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
13

 

 

1η Ιουλίου 1968 

Τα έξι κράτη µέλη καταργούν τους τελωνειακούς δασµούς µεταξύ τους, πράγµα που 

επιτρέπει για πρώτη φορά ελεύθερες διασυνοριακές συναλλαγές. Οι ίδιοι δασµοί 

επιβάλλονται επίσης στις εισαγωγές τους από τις άλλες χώρες. Έτσι δηµιουργείται η 

µεγαλύτερη εµπορική οντότητα στον κόσµο. Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των έξι 

αφενός και µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσµου αφετέρου αυξάνονται 

µε ταχείς ρυθµούς.
14

 

 

Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1960 – 1969  

Τον Αύγουστο του 1961, οι κοµουνιστικές αρχές της Ανατολικής Γερµανίας υψώνουν ένα 

τείχος που χωρίζει στα δύο το Βερολίνο, για να εµποδίζουν τους υπηκόους τους να 

αναζητούν µια ζωή πιο ελεύθερη στη ∆ύση. Κάποιοι τα καταφέρνουν, ενώ άλλοι, στην 

προσπάθειά τους να ξεφύγουν, πυροβολούνται από τους φρουρούς.
15

 

 

Στη Γαλλία, η εξέγερση των σπουδαστών και των εργαζοµένων τον Μάιο του 1968 κλονίζει 

αυτά καθαυτά τα θεµέλια του κράτους. Και σε άλλες χώρες της ΕΕ διαδηλώνουν οι 

σπουδαστές, αλλά λιγότερο ριζοσπαστικά, σε ένδειξη διαµαρτυρίας εναντίον των 

κυβερνήσεων τους, στις οποίες προσάπτουν ότι είναι αποµακρυσµένες από την 

                                                                                                                                                                                              
νόµου, η διοίκηση πίεσε για ένα νέο γύρο πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων, για να αξιοποιήσει τη νέα της 

αρµοδιότητα (εξουσία), ο οποίος θα γινόταν γνωστός ως γύρος Kennedy, µετά το θάνατο του προέδρου Kennedy το 

Νοέµβριο του 1963.    https://en.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Round 

13 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_el.htm 

14 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_el.htm 

15 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_el.htm 
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πραγµατικότητα και δεν ανταποκρίνονται στα λαϊκά αιτήµατα, αλλά επίσης και εναντίον του 

πολέµου του Βιετνάµ και κατά του αγώνα δρόµου για τους πυρηνικούς εξοπλισµούς.
16

 

 

Τα σοβιετικά τανκς εισβάλλουν στην Πράγα τον Αύγουστο του 1968 για να συντρίψουν τη 

βραχύβια «άνοιξη της Πράγας» στα πρώτα βήµατα της δηµοκρατίας στην Τσεχοσλοβακία. 

Με περισσότερους από 600.000 στρατιώτες κατοχής στη χώρα τους, οι Τσέχοι και οι 

Σλοβάκοι βρίσκονται ανήµποροι. Ένας σπουδαστής, ο Γιαν Πάλατς, αυτοπυρπολείται σε 

ένδειξη διαµαρτυρίας.
17

 

 

Τον Ιούλιο του 1969, οι Αµερικανοί επιβάλλουν και πάλι τη διαστηµική πρωτοκαθεδρία τους, 

στέλνοντας άνθρωπο στη σελήνη.
18

 

 

1.3  3η περίοδος: 1970 – 1979: Η Κοινότητα σε εξέλιξη– η πρώτη διεύρυνση 

Στη διάσκεψη κορυφής της Χάγης το ∆εκέµβριο του 1969, οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων ορίζουν ένα νέο στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόµησης: την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). Μια οµάδα υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία του Pierre 

Werner, πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου, επιφορτίζεται µε τη σύνταξη έκθεσης για τα 

µέσα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πριν από το 

1980. 

 

Η οµάδα Werner υποβάλλει την τελική της έκθεση τον Οκτώβριο του 1970. Στην έκθεση 

προβλέπεται η καθιέρωση Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης σε δέκα έτη, σύµφωνα µε 

ένα σχέδιο πολλών σταδίων. Τελικός στόχος είναι η πλήρης ελευθέρωση των κινήσεων 

κεφαλαίων, η απόλυτη µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων των κρατών µελών και ο 

αµετάκλητος καθορισµός των ισοτιµιών. Η έκθεση εξετάζει τότε την υιοθέτηση ενιαίου 

ευρωπαϊκού νοµίσµατος ως τελικό στόχο της διαδικασίας αλλά δεν τον θεωρεί ακόµη 

ξεχωριστό στόχο. Εξάλλου, η έκθεση συστήνει να ενισχυθεί ο συντονισµός των οικονοµικών 

πολιτικών και να καθοριστούν κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά στις εθνικές 

δηµοσιονοµικές πολιτικές. 

                                                             
16 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_el.htm 

17 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_el.htm 

18 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1960-1969/index_el.htm 
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Τον Μάρτιο του 1971, παρά τις διαφωνίες τους για ορισµένες βασικές συστάσεις της 

έκθεσης, οι Έξι συµφώνησαν κατ' αρχήν για τη θέσπιση Οικονοµικής Νοµισµατικής Ένωσης 

σε πολλά στάδια. Η έναρξη του πρώτου σταδίου, η οποία αντιστοιχούσε στη µείωση των 

περιθωρίων νοµισµατικής διακύµανσης, επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί σε πειραµατική 

βάση, χωρίς να συνεπάγεται δέσµευση ως προς τη συνέχεια της πορείας. 

 

Τον Αύγουστο του 1971, η κατάρρευση του συστήµατος Bretton Woods και η αµερικανική 

απόφαση για ελεύθερη διακύµανση του δολαρίου, προκάλεσαν ένα κύµα αστάθειας στις 

αγορές συναλλάγµατος, το οποίο επανέφερε µε έντονο τρόπο το θέµα των ισοτιµιών µεταξύ 

των ευρωπαϊκών νοµισµάτων. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σοβαρό τροχοπέδη για την 

περαιτέρω πορεία της ΟΝΕ. 

 

Τον Μάρτιο του 1972, οι Έξι προσπάθησαν εκ νέου να προωθήσουν τη νοµισµατική 

ολοκλήρωση δηµιουργώντας το «φίδι µέσα στο τούνελ»
19

: πρόκειται για ένα µηχανισµό 

συντονισµένης διακύµανσης των νοµισµάτων (πρόκειται για το λεγόµενο «νοµισµατικό 

φίδι») εντός στενών περιθωρίων διακύµανσης σε σχέση µε το δολάριο (πρόκειται για το 

λεγόµενο «τούνελ»).
20

 Αποσταθεροποιηµένο από τις πετρελαϊκές κρίσεις, την αδυναµία του 

δολαρίου και τις αποκλίσεις µεταξύ των οικονοµικών πολιτικών, το «φίδι» χάνει σε λιγότερο 

από δύο έτη τα περισσότερα µέλη του για να συρρικνωθεί τελικά σε µια ζώνη «µάρκου» που 

περιλαµβάνει τη Γερµανία, την Μπενελούξ και τη ∆ανία.
21

 

 

Οι προσπάθειες για δηµιουργία ζώνης νοµισµατικής σταθερότητας επαναλαµβάνονται τον 

Μάρτιο του 1979 µε πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερµανίας, µέσω της θέσπισης του 

                                                             
19  Το όριο των ενδοκοινοτικών συναλλαγµατικών διακυµάνσεων ορίσθηκε στο 2,25% (το φίδι) και το εύρος των 

διακυµάνσεων των κοινοτικών νοµισµάτων σε σχέση µε το δολάριο των ΗΠΑ στο 4,50% (το τούνελ). Το νέο σύστηµα 

λειτούργησε αρχικά µε µέλη τη Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, ∆ανία και µε τη συµµετοχή της Νορβηγίας και Σουηδίας 

(http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf)  

20 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_aspects/l25007_el.htm  

21 Τον Ιούνιο του 1972 το Ηνωµένο Βασίλειο εγκατέλειψε το σύστηµα λόγω των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων του. 

Τον Φεβρουάριο του 1973 απεχώρησε η Ιταλία. Στις 19/3/73 το φίδι βγήκε από το τούνελ και άρχισε την ανεξάρτητη 

διακύµανση του σε σχέση µε το δολάριο. Τον Ιανουάριο του 1974 έφυγε η Γαλλία για να επανέλθει µετά από 18 µήνες και 

να ξαναφύγει οριστικά τον Μάρτιο του 1976. Το 1977 αποχώρησε η Σουηδία και το 1978 η Νορβηγία 

(http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf)  
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Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος (ΕΝΣ), το οποίο βασίζεται στις σταθερές, αλλά 

προσαρµόσιµες, συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Στο µηχανισµό συναλλάγµατος συµµετέχουν τα 

νοµίσµατα όλων των κρατών µελών µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο.  

 

Το ΕΝΣ στηριζόταν σε τρεις (3) άξονες
22

:  

1) Την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (European Currency Unit, ECU). Αποτελούσε 

ένα καλάθι νοµισµάτων όπου το µερίδιο συµµετοχής κάθε χώρας καθοριζόταν µε βάση τη 

συµµετοχή των κρατών µελών(εκτός της στερλίνας του Ηνωµένου Βασιλείου) στο κοινοτικό 

ΑΕΠ και στο εξωτερικό εµπόριο της ΕOΚ. Το ECU χρησιµοποιούταν σαν λογιστική µονάδα 

(σαν µέγεθος αναφοράς στο µηχανισµό παρέµβασης, στα όργανα και τις επιτροπές της Ε.Ε. 

και κύρια στη σύνταξη του προϋπολογισµού). Στον ιδιωτικό τοµέα χρησιµοποιούταν στην 

έκδοση δανείων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και περιορισµένα στις διεθνείς εµπορικές 

συναλλαγές, ενώ ελάχιστα σαν αποθεµατικό νόµισµα. Σαν µέσο πληρωµής η λειτουργία του 

περιορίζεται στις µεταβιβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και σε µικρό βαθµό στις 

ιδιωτικές συναλλαγές. Από τη φύση του δεν ήταν αυτοτελές νόµισµα αλλά αποτελούσε 

σύνθεση των νοµισµάτων των κρατών µελών.  

 

2) Τον Μηχανισµό των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (Exchange Rate Mechanism, ERM). 

Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό µε βάση τις ισοτιµίες των νοµισµάτων των συµµετεχόντων 

κρατών µελών προέκυπτε ένα σύνολο ισοτιµιών και ορίων διακύµανσης. Για κάθε νόµισµα 

υπήρχε µια κεντρική ισοτιµία µε το ECU. Στη συνέχεια καθοριζόταν µια σειρά διµερών 

ισοτιµιών για κάθε ζεύγος νοµισµάτων µε όρια διακύµανσης ±2,25%. Παλιότερα για 

ορισµένα νοµίσµατα (ιταλική λίρα) είχε ορισθεί όριο διακύµανσης ±6%. Η αλλαγή στις 

ισοτιµίες γινόταν µετά από κοινή συµφωνία. Όταν ένα νόµισµα έφθανε στο πρόθυρο 

απόκλισης, δηλαδή στο 75% της µεγίστης δυνατής απόκλισης, το κράτος µέλος όφειλε να 

παρέµβει στις αγορές συναλλάγµατος και να λάβει νοµισµατικά και δηµοσιονοµικά µέτρα για 

τη στήριξη του νοµίσµατος. Μετά την ένταξη της δραχµής στο ERM, την 16/3/1998, και την 

αναπροσαρµογή της αξίας της Ιρλανδικής λίρας οι κεντρικές ισοτιµίες σε µονάδες των 

εθνικών νοµισµάτων προς το ECU είχαν διαµορφωθεί ως εξής:  

 

 

                                                             
22 http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf  
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Πίνακας 1.1: Κεντρικές ισοτιµίες σε µονάδες των εθνικών νοµισµάτων προς το ECU 

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΕ ECU 

Βελγικό φράγκο 40,7844 

∆ανική κορόνα 7,54257  

Γερµανικό µάρκο 1,97738  

Ελληνική ∆ραχµή 357,000  

Ισπανική πεσέτα 168,220  

Γαλλικό φράγκο 6,63186  

Ιρλανδική λίρα 0,796244 

Ιταλική λιρέτα 1.957,61  

Λουξεµβουργιανό φράγκο 40,7844  

Φιορίνι Κάτω Χωρών 2,22799  

Αυστριακό σελίνι 13,9119  

Πορτογαλικό εσκούδο 202,692  

Φινλανδικό µάρκο 6,01125 

Πηγή: http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf 

 

Στο ERM δεν συµµετείχαν το 1998 το Ηνωµένο Βασίλειο και η Σουηδία και αυτή ήταν η 

τελευταία αναπροσαρµογή πριν την εισαγωγή του ευρώ και την αντικατάσταση του από το 

ERM2 την 1/1/1999.  

 

γ) Τον Μηχανισµό Οικονοµικής Αλληλεγγύης. Κάθε κράτος µέλος συνεισέφερε ένα 

ποσοστό 20% των συναλλαγµατικών του διαθεσίµων προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Νοµισµατικής Συνεργασίας (FECOM, EMCF). Στη συνέχεια οι κεντρικές τράπεζες 

πιστώθηκαν µε ένα αντίστοιχο ποσό εκφρασµένο σε ECU. Τα µέλη µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν το ποσό αυτό για τις παρεµβάσεις τους στις αγορές συναλλάγµατος. 

∆ιετέθη επίσης ένα ποσό 25 δις ECU για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των χωρών µε 

σηµαντικά ελλείµµατα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών και πόροι µε τη µορφή 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού (µηχανισµός βραχυπρόθεσµης χρηµατοδοτικής στήριξης). Στο 

µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών δεν µετείχαν όλες οι χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Συστήµατος. Το σύστηµα λειτούργησε αποδοτικά. Από το 1979 έως το 1990 
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είχαν γίνει µόνο 12 συναλλαγµατικές αναπροσαρµογές. Oι χώρες που συµµετείχαν 

παρουσίασαν µεγαλύτερη σύγκλιση στα οικονοµικά µεγέθη και µικρούς ρυθµούς 

πληθωρισµού. Το 1992 και 1993 οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από 

τις κερδοσκοπικές κινήσεις στις νοµισµατικές αγορές. Το πρώτο εξάµηνο του 1993 

πραγµατοποιήθηκαν δύο επανευθυγραµµίσεις (η λίρα Ιρλανδίας, η Ισπανική πεσέτα και το 

εσκούδο Πορτογαλίας υποτιµήθηκαν). Το 1993-1994-1995 παρέµειναν εκτός του ΜΣΙ η 

Ελλάδα, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Στις 2 Αυγούστου 1993, λόγω των πρωτοφανών πιέσεων στην αγορά συναλλάγµατος οι 

Υπουργοί των Οικονοµικών και οι ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζών αποφάσισαν να 

διευρύνουν τα περιθώρια διακύµανσης για τις υποχρεωτικές παρεµβάσεις σε ±15%, ενώ οι 

κεντρικές ισοτιµίες παρέµειναν αµετάβλητες. Τα περιθώρια αυτά ισχύουν και σήµερα, αλλά 

στην πράξη το 1997 και το 1998 οι αποκλίσεις διακυµάνθηκαν από 2,25% έως 6%. Στις 9 

Ιανουαρίου 1995 το Αυστριακό σελίνι και στις 12 Οκτωβρίου 1996 το Φινλανδικό µάρκο 

εισήλθαν στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, ενώ στις 24 Νοεµβρίου 1996 

επανέκαµψε η Ιταλική λίρα. 

 

Όµως, κατά τα τελευταία χρόνια, το ΕΝΣ είχε µετατραπεί σε πραγµατική ζώνη µάρκου, µέσα 

στην οποία η πειθαρχία επιβαλλόταν από τη γερµανική κεντρική τράπεζα Bundesbank. Αυτή 

η πειθαρχία έδινε καλά αποτελέσµατα µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80. Από το 1990, 

όµως δύο σηµαντικά φαινόµενα άρχισαν να κλονίζουν την πειθαρχία µέσα στο ΕΝΣ: η 

πλήρης απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίου µέσα στην Κοινότητα, η οποία ενίσχυσε τις 

κερδοσκοπικές δυνατότητες των χρηµατοδοτικών ενδιαµέσων και η χρηµατοδότηση της 

γερµανικής ενοποίησης, η οποία επιβάρυνε τον γερµανικό προϋπολογισµό. Αλλά όµως 

κανένα σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά, όταν το κράτος που εκδίδει το νόµισµα 

αναφοράς δεν µπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητά του. Όπως οι πληθωριστικές πιέσεις των 

ΗΠΑ είχαν αποτελειώσει το σύστηµα του Bretton Woods, τα υψηλά γερµανικά επιτόκια, 

οδήγησαν στη διατάραξη της λειτουργίας του ΕΝΣ.  

 

1η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1η Ιανουαρίου 1973 

Οι Έξι γίνονται επισήµως Εννέα, όταν η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο 

γίνονται πλήρη µέλη της ΕΕ. 
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  Κράτη µέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο. 

 Νέα κράτη µέλη: ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία. 

 

 

Όταν το Ηνωµένο Βασίλειο και η ∆ανία πέρασαν από την ΕΖΕΣ στην ΕΟΚ, η ευρύτητα των 

εµπορικών τους σχέσεων µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΖΕΣ επέβαλε κατάργηση των 

τελωνειακών φραγµών µεταξύ των δύο οµάδων χωρών. Έτσι υπογράφηκαν το 1972 και το 

1973, συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της ΕΖΕΣ. 

Αυτές οι συµφωνίες κατήργησαν τους τελωνειακούς δασµούς και τους ποσοτικούς 

περιορισµούς στις ανταλλαγές βιοµηχανικών προϊόντων. Επιπλέον η Κοινότητα δέχτηκε να 

κάνει ορισµένες τροποποιήσεις στην κοινή γεωργική πολιτική για να επιτρέψει αµοιβαίες 

παραχωρήσεις στον γεωργικό τοµέα. Οι ελεύθερες συναλλαγές µεταξύ ΕΟΚ και της ΕΖΕΣ 

λειτούργησαν κατά ικανοποιητικό τρόπο και επέτρεψαν µια σταθερή αύξηση του εµπορίου 

µεταξύ των δύο οµάδων χωρών, το οποίο έφθασε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 το 25% του 

συνολικού εµπορίου της ΕΟΚ και µεταξύ 40 και 65% εκείνου των χωρών της ΕΖΕΣ. 23   

 

Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1970 – 1979  

Μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεµο τον Οκτώβριο του 1973, οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες 

της Μέσης Ανατολής µειώνουν τις πωλήσεις πετρελαίου σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, 

προκαλώντας οικονοµικά προβλήµατα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
24

 

 

Η ανατροπή του καθεστώτος του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία το 1974 και ο θάνατος του 

στρατηγού Φράνκο στην Ισπανία το 1975 σηµαίνουν την πτώση των τελευταίων ακροδεξιών 

                                                             
23 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτική, ∆έκατη τέταρτη ενηµερωµένη έκδοση, Εκδόσεις 

Παπαζήση (σελ.538) 

24 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm 
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δικτατοριών στην Ευρώπη. Οι δύο χώρες διακηρύσσουν την απόφασή τους να εγκαθιδρύσουν 

δηµοκρατική διακυβέρνηση, ουσιαστική προϋπόθεση για τη µελλοντική προσχώρησή τους 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
25

 

 

Το ∆εκέµβριο του 1974, για να δείξουν την αλληλεγγύη τους, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η περιφερειακή πολιτική επικεντρώνεται στις περιφέρειες και τις πόλεις 

της ΕΕ, τονώνοντας την οικονοµική τους ανάπτυξη και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής 

των κατοίκων τους χάρη σε επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Αποτελεί επίσης µια 

ουσιαστική ένδειξη αλληλεγγύης, καθώς εστιάζει την παρεχόµενη στήριξη στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες περιφέρειες. Η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της 

ΕΕ επικεντρώνεται σε 4 προτεραιότητες: 

1) Έρευνα και Καινοτοµία 

2) Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών  

3) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

4) Μετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών 

Η περιφερειακή πολιτική φέρνει αποτελέσµατα. Την περίοδο 2007-2012 βοήθησε τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

- Να δηµιουργήσουν 769.000 θέσεις εργασίας 

- Να επενδύσουν σε 225.000 µικρότερες επιχειρήσεις 

- Να χρηµατοδοτήσουν 72.000 ερευνητικά σχέδια 

- Να επεκτείνουν τα ευρυζωνικά δίκτυα σε 5 επιπλέον εκατοµµύρια πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- Να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις χάρη σε 11.000 διαφορετικά 

προγράµµατα 

Η περιφερειακή πολιτική υλοποιείται µέσα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξής και το Ταµείο Συνοχής. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, από κοινού µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπεύθυνες για την καθηµερινή διαχείριση των πόρων. Αυτές οι 

∆ιαχειριστικές Αρχές  επιλέγουν, χρηµατοδοτούν και παρακολουθούν προγράµµατα που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Παρέχουν επίσης πληροφορίες για 

χρηµατοδοτικές δυνατότητες σε δυνητικούς δικαιούχους, όπως: 

                                                             
25 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm 
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- ∆ηµόσιους Φορείς 

- Ιδιωτικό Τοµέα (επιχειρήσεις) 

- Πανεπιστήµια 

- Ενώσεις και µη κυβερνητικές οργανώσεις
26 

 

 

Η δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο, το 1978, είναι µια από τις 

πολλές τροµοκρατικές ενέργειες των εξτρεµιστικών οµάδων στη δεκαετία του 1970. Στις 

εκατοντάδες των θυµάτων των τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων και δολοφονιών 

συγκαταλέγονται διακεκριµένοι δικηγόροι, επιχειρηµατίες και πολιτικοί, καθώς και ένδεκα 

ισραηλινοί αθλητές στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μονάχου (1972).
27

 

 

∆ιεξάγονται οι πρώτες άµεσες εκλογές (7 έως 10 Ιουνίου 1979) για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Τα µέλη του εκλέγονται σε κάθε χώρα, ωστόσο στο Κοινοβούλιο δεν 

συµµετέχουν ως εθνικοί αντιπρόσωποι, αλλά ως µέλη πολιτικών οµάδων (π.χ. 

"Συντηρητικοί" ή "Σοσιαλδηµοκράτες"). Παρά το ότι αρχικά το Κοινοβούλιο δεν νοµοθετεί, 

εκπροσωπεί τους απλούς πολίτες και η επιρροή του αυξάνεται.
28

 

 

Στη δεκαετία του 1970 εντείνεται ο αγώνας κατά της ρύπανσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

εγκρίνει νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, εισάγοντας για πρώτη φορά την 

έννοια "ο ρυπαίνων πληρώνει". Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο 

ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών που προκαλούνται στα ζώα, στα 

φυτά, στους φυσικούς οικότοπους και στους υδάτινους πόρους, καθώς και στο έδαφος. Το 

καθεστώς ευθύνης εφαρµόζεται, αφενός, σε ορισµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες οι 

οποίες απαριθµούνται ρητώς και, αφετέρου, στις άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες 

οσάκις ο φορέας εκµετάλλευσης ενήργησε εκ δόλου ή εξ αµελείας. Επιπλέον, εναπόκειται 

στις δηµόσιες αρχές να µεριµνούν ώστε οι υπεύθυνοι φορείς εκµετάλλευσης να λαµβάνουν ή 

να χρηµατοδοτούν οι ίδιοι τα αναγκαία µέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης.
29

 Ιδρύονται 

οµάδες πίεσης, όπως η Greenpeace.
30

 

                                                             
26 http://europa.eu/pol/reg/index_el.htm 

27 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm 

28 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm 

29 Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την 

περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας. 
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1.4  4η περίοδος: 1980 – 1989: Η µορφή της Ευρώπης αλλάζει – ∆εύτερη & 

Τρίτη ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

17 Φεβρουαρίου 1986: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 

17 Φεβρουαρίου 1986 από εννέα κράτη µέλη και στις 28 Φεβρουαρίου 1986 από τη ∆ανία, 

την Ιταλία και την Ελλάδα, είναι η πρώτη µεγάλης σηµασίας τροποποίηση της συνθήκης για 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Άρχισε να ισχύει την 1η 

Ιουλίου 1987. Η ΕΕΠ αναθεωρεί τη συνθήκη της Ρώµης για να προωθήσει την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και να υλοποιήσει την εσωτερική αγορά. Τροποποιεί τους κανόνες λειτουργίας 

των ευρωπαϊκών οργάνων και διευρύνει τις κοινοτικές αρµοδιότητες, ιδίως στους τοµείς της 

έρευνας και της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της κοινής εξωτερικής πολιτικής.  

 

Το άρθρο 8A καθορίζει σαφώς ότι σκοπός της Πράξης είναι να εγκαθιδρυθεί σταδιακά η 

εσωτερική αγορά µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1992. Η εσωτερική αγορά ορίζεται ως «χώρος 

χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εµπορευµάτων, των ατόµων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρούσας συνθήκης».  

 

Όσο αφορά στη νοµισµατική ικανότητα, η Πράξη δεν επιτρέπει την εφαρµογή νέας 

πολιτικής, αλλά προβαίνει στην ενσωµάτωση των διατάξεων για τη νοµισµατική ικανότητα. 

Η σύγκλιση των οικονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών εντάσσεται ήδη στο πλαίσιο των 

υφιστάµενων αρµοδιοτήτων.  

 

Η κοινωνική πολιτική διέπεται ήδη από τη συνθήκη ΕΟΚ, αλλά η Πράξη εισάγει δύο νέα 

άρθρα στον τοµέα αυτό. Το άρθρο 118A της συνθήκης EOK επιτρέπει στο Συµβούλιο, 

αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας, να λαµβάνει 

ελάχιστες απαιτήσεις για την προώθηση «της βελτίωσης» του εργασιακού περιβάλλοντος, της 

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων». Το άρθρο 118B της συνθήκης 

EOK αναθέτει στην Επιτροπή το καθήκον ανάπτυξης του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η Πράξη θέτει σε εφαρµογή µια κοινωνική πολιτική οικονοµικής και κοινωνικής 

                                                                                                                                                                                              
30 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1970-1979/index_el.htm 
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συνοχής για να αντισταθµίσει τις επιπτώσεις από την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στα 

λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη µέλη και για να µειώσει τις αποκλίσεις του επιπέδου ανάπτυξης 

µεταξύ των περιφερειών. Η κοινοτική παρέµβαση πραγµατοποιείται µέσω του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

 

Όσο αφορά στην έρευνα και την τεχνική ανάπτυξη, το άρθρο 130ΣΤ της συνθήκης EOK 

θεσπίζει ως στόχο την «ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της 

ευρωπαϊκής βιοµηχανίας για την ανάπτυξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της». Για να 

επιτευχθεί αυτό, η Πράξη προβλέπει την εφαρµογή πολυετών προγραµµάτων - πλαισίων που 

θα εγκριθούν οµόφωνα από το Συµβούλιο.  

 

Η ανησυχία σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο σηµειώνεται 

ήδη στη συνθήκη της Ρώµης. Η Πράξη προσθέτει τρία νέα άρθρα (άρθρο130Π, 130Ρ και 

130Σ της Συνθήκης ΕΚ) που επιτρέπουν στην Κοινότητα να «διατηρεί, να προστατεύει και να 

βελτιώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος, να συµβάλλει στην προστασία της υγείας των 

ατόµων και να διασφαλίζει συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων». 

∆ιευκρινίζει ότι η Κοινότητα παρεµβαίνει σε θέµατα περιβάλλοντος µόνο όταν η παρέµβαση 

αυτή µπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο από ό,τι σε επίπεδο κρατών µελών 

(επικουρικότητα).  

 

Το άρθρο 30 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να χαράξουν και να 

θέσουν σε εφαρµογή µια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική. Για το λόγο αυτό, 

δεσµεύονται να προβούν σε διαβουλεύσεις για θέµατα εξωτερικής πολιτικής που θα 

µπορούσαν να έχουν σχέση µε την ασφάλεια των κρατών µελών. Ο πρόεδρος του 

Συµβουλίου είναι υπεύθυνος για την πρωτοβουλία, το συντονισµό και την εκπροσώπηση των 

κρατών µελών έναντι των τρίτων χωρών στον τοµέα αυτόν.  

 

Η ΕΕΠ ήταν κορύφωση πολυετών, δύσκολων και επίπονων διαπραγµατεύσεων, που 

στόχευαν στη διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου για το µετασχηµατισµό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σε «Ευρωπαϊκή Ένωση» (αν και η έννοια αυτή παρέµεινε ιδιαίτερα ασαφής), 

σύµφωνα µε την επίσηµη διακήρυξης της Στουτγάρδης τον Ιούνιο του 1983. Ήταν η πιο 
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εκτεταµένη αναθεώρηση που είχε γίνει ποτέ στα κείµενα των αρχικών συνθηκών, αλλά και 

απτή απόδειξη της τάσης για διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της ΕΚ. Οι πιο σηµαντικές 

διατάξεις της αφορούσαν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την επέκταση της 

αρχής της ειδικής πλειοψηφίας στις ψηφοφορίες. Η αξία όµως, της αρχής αυτής θα 

δοκιµαζόταν µόνο στην πράξη. Εξάλλου, διατάξεις για την ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία 

σε διάφορους τοµείς περιλαµβάνονταν και στις αρχικές συνθήκες, έστω κι αν σπανίως είχαν 

εφαρµοστεί έως τότε.
31

  

 

Η ΕΕΠ επέτρεψε την µετατροπή, την 1η Ιανουαρίου 1993, της κοινής αγοράς σε ενιαία 

αγορά. ∆ηµιουργώντας νέες κοινοτικές αρµοδιότητες και µε την µεταρρύθµιση των θεσµικών 

οργάνων, η ΕΕΠ ανοίγει το δρόµο της πολιτικής ολοκλήρωσης και της οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης, που θα κατοχυρωθούν από τη συνθήκη του Μάαστριχ για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση
32

. 

 

2η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1 Ιανουαρίου 1981 

Ο αριθµός των µελών της ΕΕ γίνεται διψήφιος όταν η Ελλάδα προσχωρεί ως δέκατο µέλος. Η 

χώρα ικανοποιούσε τις πολιτειακές προϋποθέσεις µετά την ανατροπή του στρατιωτικού 

καθεστώτος και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 1974. 

 Κράτη µέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο. 

Νέο κράτος µέλος: Ελλάδα. 

 

 

 

                                                             
31 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 43) 

32 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_el.htm  
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3η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1 Ιανουαρίου 1986 

Ύστερα από συµφωνία που υπογράφεται το 1985, η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν 

στην ΕΕ, αυξάνοντας τον αριθµό των µελών σε δώδεκα. 

 Κράτη µέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεµβούργο. 

Νέα κράτη µέλη: Ισπανία, Πορτογαλία. 

 

 

Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1980 – 1989  

Το καλοκαίρι του 1980, οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία της πόλης Γκντανσκ στην Πολωνία, 

µε πρωτοστάτη τον Λεχ Βαλέσα, κατεβαίνουν σε απεργία διεκδικώντας περισσότερα 

δικαιώµατα. Ακολουθούν και άλλες απεργίες, σε όλη την Πολωνία. Τον Αύγουστο, η 

κυβέρνηση συνθηκολογεί και ιδρύεται το ανεξάρτητο συνδικάτο Solidarność. Η κυβέρνηση 

επανακτά βαθµιαία την εξουσία της και τον ∆εκέµβριο του 1981 επιβάλλει τον στρατιωτικό 

νόµο, βάζοντας τέλος στη σύντοµη συνάντηση της Πολωνίας µε τη λαϊκή εξουσία. Ο σπόρος 

είχε όµως φυτρώσει για αργότερα. 
33

 

 

Το Φεβρουάριο του 1984 οι επικεφαλείς των δώδεκα µεγαλύτερων Ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων στα ηλεκτρονικά πήραν µέρος σε µία συνάντηση «στρογγυλής τραπέζης» που 

αποτέλεσε τη βάση για τη µετέπειτα προώθηση του προγράµµατος ESPRIT (European 

Strategic Programme For Research and Development in Information Technology). Η επιλογή 

του τοµέα των ηλεκτρονικών και ιδιαίτερα της πληροφορικής, δεν ήταν τυχαία. Ο ραγδαία 

αναπτυσσόµενος αυτός τοµέας είχε γίνει έµµονη ιδέα για τους ευρωπαίους, οι οποίοι έβλεπαν 

ότι κινδύνευαν να µείνουν πίσω από τους Αµερικανούς και τους Ιάπωνες ανταγωνιστές τους. 

                                                             
33 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm 
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Κατέληξαν έτσι στο συµπέρασµα ότι αφενός έπρεπε να υπάρξει στενή ενδοευρωπαϊκή 

συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, και αφετέρου να δοθεί γρήγορα τέλος στον 

κατακερµατισµό της µεγάλης Ευρωπαϊκής αγοράς. Με άλλα λόγια να εγκαταλειφθεί η 

παλαιά στρατηγική των «εθνικών πρωταθλητών». Η σηµασία του ESPRIT ήταν πολύ 

µεγαλύτερη από τα κονδύλια που απορρόφησε, αν και µε την πάροδο των ετών τα ποσά αυτά 

αυξήθηκαν σηµαντικά. Ήταν η πρώτη σηµαντική προσπάθεια για στενότερη συνεργασία 

ορισµένων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες ως τότε ήταν από τους κυριότερους 

«εθνικούς πρωταθλητές», στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης αρχικά, αλλά και σε 

άλλους τοµείς αργότερα. Η συνεργασία στην έρευνα σήµαινε συµµετοχή στο κόστος και την 

αβεβαιότητα, παράλληλα, διευκόλυνε την υιοθέτηση κοινών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 

συµβάλλοντας εντέλει στην εξάλειψη µιας από τις σπουδαιότερες κατηγορίες 

παραδασµολογικών εµποδίων. Η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, η οποία 

στο παρελθόν γινόταν κυρίως ανάµεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ήταν συνεπής µε το 

νέο φαινόµενο αναζήτησης «δικτύων» από τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, έθετε τα θεµέλια 

ενός ισχυρού λόµπι, που θα διεκδικούσε δυναµικά τη διαµόρφωση µιας µεγάλης Ευρωπαϊκής 

αγοράς. Ωστόσο, η τάση για ολοένα και µεγαλύτερη παγκοσµιοποίηση της αγοράς και του 

ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη αδυναµία των µεγαλύτερων Ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων στον συγκεκριµένο τοµέα, επέβαλλαν σηµαντικούς περιορισµούς στη 

στρατηγική της ινδοευρωπαϊκής συνεργασίας, που δεν άργησαν να φανούν.  

Το προηγούµενο της θετικής ανταπόκρισης των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο πρόγραµµα 

ESPRIT οδήγησε στην ανάληψη παρόµοιων πρωτοβουλιών και σε άλλους τοµείς, όπως το 

RACE (Research in Advanced Communications for Europe) και το BRITE (Basic Research 

in Industrial Technologies for Europe), καθώς και στον πολλαπλασιασµό των κοινών 

προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Με βάση µια άλλη γαλλική πρόταση, που αποτελούσε αµυντική αντίδραση στην 

πρωτοβουλία του Προέδρου Ρέιγκαν (γνωστή ως Strategic Defense Initiative, SDI), το 1985 

δηµιουργήθηκε ένας νέος µηχανισµός συνεργασίας, µε τη µορφή του EUREKA (European 

Research Coordinating Agency). Στο EUREKA συµµετείχαν όλες οι δυτικοευρωπαϊκές 

χώρες. Έτσι σταδιακά έγιναν τα πρώτα δειλά βήµατα για την επέκταση της περιφερειακής 

συνεργασίας και σε άλλους τοµείς εκτός από το εµπόριο. Ο ολοένα και µεγαλύτερος 

«Ευρωπαϊκός προσανατολισµός» στις αντιλήψεις και τις στρατηγικές των µεγάλων 
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Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φάνηκε επίσης από την ίδρυση της Στρογγυλής Τραπέζης των 

Ευρωπαίων Βιοµηχάνων, η οποία λειτουργεί αφενός ως ισχυρό λόµπι στα παρασκήνια, και 

αφετέρου ως µέσο για τη σύσφιξη των δεσµών και τη συνεργασία µεταξύ των επικεφαλών 

ορισµένων από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι κινήσεις αυτές δεν ήταν ίσως 

άσχετες µε το κύµα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων, εξαγορών και συµφωνιών 

συνεργασίας που επρόκειτο να εκδηλωθεί λίγα χρόνια αργότερα. 
34

   

 

Το 1985 µε την έγκριση του προγράµµατος ενιαίας αγοράς, καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο σαφές ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η εσωτερική 

αγορά δεν θα είναι εφικτή εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται το σχετικά υψηλό κόστος 

συναλλαγών που οφείλεται στη µετατροπή των νοµισµάτων και στις αβεβαιότητες που 

συνδέονται µε τις - έστω και µικρές - συναλλαγµατικές διακυµάνσεις. Εξάλλου, πολυάριθµοι 

οικονοµολόγοι καταγγέλλουν αυτό το οποίο ονοµάζουν «αδύνατο τρίγωνο»: η ελεύθερη 

κυκλοφορία των κεφαλαίων, η σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η άσκηση 

ανεξάρτητων νοµισµατικών πολιτικών δεν συµβιβάζονται µακροπρόθεσµα. 

 

Τον Απρίλιο του 1986 (26 Απριλίου 1986), µία έκρηξη και πυρκαγιά στον αντιδραστήρα Νο 

4 του Πυρηνικού Σταθµού Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόµπιλ της Ουκρανίας, οδήγησε 

σε συµβάν της µέγιστης βαθµίδας της κλίµακας των πυρηνικών ατυχηµάτων, µε δεκάδες 

θανάτους να σχετίζονται άµεσα µε αυτό και πολλούς περισσότερους από τη ραδιενέργεια που 

απελευθερώθηκε. Η Ουκρανία, που διατηρούσε σε λειτουργία τον ενεργειακό σταθµό του 

Τσερνόµπιλ ακόµη και µετά το ατύχηµα του 1986, υπέκυψε στις πιέσεις των κυβερνήσεων 

των κρατών του G8 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 25 ∆εκεµβρίου του 1995 

ανακοίνωσε την πρόθεσή της για την παύση λειτουργίας του πυρηνικού σταθµού. Το 1996  

διακόπηκε η λειτουργία του αντιδραστήρα Νο 1, που ήταν και ο παλαιότερος, και ο 

αντιδραστήρας Νο 3 του εργοστασίου ήταν ο µόνος που παρέµεινε σε λειτουργία. Κατά τη 

διάρκεια επίσκεψης του Μπιλ Κλίντον στην Ουκρανία, στις 5 Ιουνίου του 2000, ο τότε 

πρόεδρος της Ουκρανίας Λεονίντ Ντανίλοβιτς Κούτσµα ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας 

του αντιδραστήρα Νο 3 που επρόκειτο να γίνει στις 15 ∆εκεµβρίου του 2000. Η διακοπή 

λειτουργίας έγινε την καθορισµένη ηµέρα στις 13:17 ώρα Ουκρανίας, οπότε και ο σταθµός 

έπαψε να παράγει ενέργεια. Σήµερα, το εργοστάσιο ελέγχεται τακτικά από ειδικούς για τα 

                                                             
34 Τσακαλής Λουκάς, Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 73) 
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επίπεδα ραδιενέργειας στη γύρω περιοχή και για την κατάσταση των ανενεργών 

αντιδραστήρων.
35

 

 

Τον Ιούνιο του 1987 (15 Ιουνίου 1987), η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει το πρόγραµµα 

Erasmus για χορήγηση υποτροφιών σε πανεπιστηµιακούς σπουδαστές που επιθυµούν να 

φοιτήσουν έως ένα έτος σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Περισσότεροι από 2 εκατ. νέοι έχουν 

επωφεληθεί από αυτό και από άλλα παρόµοια προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
36

 

Η κατάρρευση του κοµουνισµού στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που άρχισε από την 

Πολωνία και την Ουγγαρία, συµβολίζεται µε την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. 

Αντιµέτωπη µε τη µαζική έξοδο των πολιτών της προς τη ∆ύση, η κυβέρνηση της 

Ανατολικής Γερµανίας ανοίγει διάπλατες τις πύλες. Η Γερµανία ενώνεται έπειτα από 

περισσότερα από 40 χρόνια και τα οµόσπονδα κράτη της πρώην Ανατολικής Γερµανίας 

γίνονται τµήµα της ΕΕ (Οκτώβριος 1990). 
37

 

 

1.5  5η περίοδος: 1990 – 1999: Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα – Τέταρτη 

∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το 1989, ο Jacques Delors, τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε και το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε για µεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Οι 

διαπραγµατεύσεις τερµατίστηκαν τον Οκτώβριο του 1991 ως προς τις νοµικές και θεσµικές 

πλευρές µιας τέτοιας γενικής συµφωνίας. Η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(ΕΟΧ) υπογράφηκε το 1992 από τις κυβερνήσεις των δώδεκα χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις έξι χώρες της ΕΖΕΣ. Αλλά µετά το αρνητικό δηµοψήφισµα της 6ης 

∆εκεµβρίου 1992 στην Ελβετία σχετικά µε τη Συµφωνία ΕΟΧ και την ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 1η Ιανουαρίου 1995, των πρώην µελών της ΕΖΕΣ Αυστρίας, 

                                                             
35 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%C

E%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF

%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF

%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%

B9%CE%BB  

36 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm 

37 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_el.htm 
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Σουηδίας και Φιλανδίας, η Συµφωνία ΕΟΧ συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη Νορβηγία, 

την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Τα νέα µέλη της ΕΕ προσχώρησαν στην συµφωνία ΕΟΧ. 

Οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του ΕΟΧ συµµετέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης των 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η Συµφωνία ΕΟΧ έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα δυναµικό και οµογενές σύνολο 

βασιζόµενο σε κοινούς κανόνες και σε ίσους όρους του ανταγωνισµού. Οι χώρες της ΕΖΕΣ 

εκτός από την Ελβετία, ανέλαβαν την υποχρέωση να υιοθετήσουν την ισχύουσα κοινοτική 

νοµοθεσία σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων, των 

υπηρεσιών και των κεφαλαίων, εκτός από περιορισµένο αριθµό εξαιρέσεων ή µεταβατικών 

περιόδων σε ορισµένους τοµείς. Εκτός από την εφαρµογή των «τεσσάρων ελευθεριών» της 

κοινής αγοράς, η συµφωνία ΕΟΧ προβλέπει την προώθηση στενών σχέσεων µεταξύ της 

Κοινότητας και των χωρών της ΕΖΕΣ σε τοµείς που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων
38

, ιδίως την κοινωνική πολιτική, την προστασία των καταναλωτών, το 

περιβάλλον, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, 

τον οπτικοακουστικό τοµέα, τα ΜΜΕ και τον τουρισµό. Στην πραγµατικότητα, οι χώρες της 

ΕΖΕΣ (συµπεριλαµβανοµένης της Ελβετίας σε πολλούς τοµείς) συµµετέχουν στην κοινή 

αγορά χωρίς να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που τη διέπουν, 

προσαρµόζοντας την ευρωπαϊκή νοµοθεσία στις δικές τους συνθήκες.
39

      

 

7 Φεβρουαρίου 1992: Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  (ΣΕΚ) – 

∆ηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) 

Τον Ιούνιο του 1988, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Αννόβερου σύστησε µια «επιτροπή για 

τη µελέτη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης», υπό την προεδρία του τότε 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors. Τα άλλα µέλη της επιτροπής είναι οι 

διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών
40

, γεγονός που εξασφάλιζε την ενεργό συµµετοχή 

                                                             
38 Κανονισµός 2894/94, EE L 305, 30.11.1994 

39 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτική, ∆έκατη τέταρτη ενηµερωµένη έκδοση, Εκδόσεις 

Παπαζήση (σελ.538) 

40 Η επιτροπή απαρτιζόταν από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), τον 

Alexandre Lamfalussy, ο οποίος κατείχε εκείνη την περίοδο τη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας ∆ιεθνών 
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τους στην επεξεργασία των προτάσεων και τρεις προσωπικότητες που υποδείχθηκαν µε την 

κοινή συµφωνία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. 

 

Η έκθεση, η οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 1989, καθόρισε τους νοµισµατικούς στόχους 

της νοµισµατικής ένωσης ως την πλήρη απελευθέρωση των κινήσεων των κεφαλαίων, την 

πλήρη ολοκλήρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, τον αµετάκλητο καθορισµό των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών και την πιθανή αντικατάσταση των εθνικών νοµισµάτων µε ένα 

ενιαίο νόµισµα. Η έκθεση υποδείκνυε ότι αυτοί οι στόχοι θα µπορούσαν να επιτευχθούν σε 

τρία στάδια, ξεκινώντας από τη στενότερη οικονοµική και νοµισµατική συνεργασία και 

καταλήγοντας σε ένα ενιαίο νόµισµα µε µια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και 

κανόνες ως προς το µέγεθος και τη χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων των εθνικών 

προϋπολογισµών.Με βάση την έκθεση Delors, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης, τον 

Ιούνιο του 1989, αποφάσισε την εφαρµογή του πρώτου σταδίου της ΟΝΕ: την πλήρη 

ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων από 1ης Ιουλίου 1990. 

 

Τον ∆εκέµβριο του 1989, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Στρασβούργου ζήτησε τη σύγκληση 

διακυβερνητικής διάσκεψης προκειµένου να προσδιοριστούν οι τροποποιήσεις που πρέπει να 

επέλθουν στη Συνθήκη, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση οικονοµικής και νοµισµατικής 

ένωσης. Οι εργασίες αυτής της διακυβερνητικής διάσκεψης και της πολιτικής ένωσης (οι 

οποίες άρχισαν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Ρώµης τον ∆εκέµβριο του 1990) 

κατέληξαν στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εγκρίθηκε τυπικά από τους 

αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά το Συµβούλιο Κορυφής του Μάαστριχτ τον 

∆εκέµβριο του 1991 και υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992.
41

 

 

Η Συνθήκη προέβλεπε την καθιέρωση της ΟΝΕ σε τρία στάδια: 

Στάδιο 1 (από την 1η Ιουλίου 1990 έως την 31η ∆εκεµβρίου 1993): ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων µεταξύ των κρατών µελών. Αυτή η φάση είχε σαν βασικούς στόχους την επίτευξη 

µιας πιο µεγάλης σύγκλισης µεταξύ των οικονοµικών πολιτικών και µιας πιο στενής 

συνεργασίας µεταξύ των κεντρικών τραπεζών, συµπεριλαµβανόµενης της µεγαλύτερης 

                                                                                                                                                                                              
∆ιακανονισµών, τον Niels Thygesen, καθηγητή Οικονοµικών στη ∆ανία, και τον Miguel Boyer, τότε πρόεδρο της Banco 

Exterior de España. (https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html)  

41  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Σαµαρά Αντώνιο και τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονοµίας κ. Χριστοδούλου Ευθύµιο  
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συνοχής µεταξύ των νοµισµατικών πρακτικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 

Συστήµατος (Απόφαση 64/300)
42

. Σύµφωνα µε το άρθρο 118 της Συνθήκης ΕΚ, η σύνθεση 

του καλαθιού του ECU πάγωσε την 1η Νοεµβρίου 1993, ηµεροµηνία της θέσης σε ισχύ της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης, των 15 και 16 

∆εκεµβρίου 1995 αποφάσισε ότι από την έναρξη του τρίτου σταδίου το όνοµα του ενιαίου 

νοµίσµατος θα είναι «ευρώ» (euro), όνοµα το οποίο συµβολίζει την Ευρώπη και το οποίο 

πρέπει να είναι το ίδιο σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβανοµένης 

υπόψη της ύπαρξης διαφορετικών αλφαβήτων, δηλαδή του λατινικού και του ελληνικού. 

 

Στάδιο 2 (από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως την 31η ∆εκεµβρίου 1998): η Συνθήκη επέβαλλε 

στα κράτη µέλη να αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και να θέσουν σε 

κίνηση τη διαδικασία για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, έτσι ώστε η µελλοντική 

νοµισµατική ένωση να συγκεντρώνει κράτη µε υγιή δηµοσιονοµική διαχείριση. Ο 

κανονισµός 3605/93 (κωδικοποιηθείς από τον κανονισµό 479/2009) διευκρινίζει τους 

ορισµούς που αναφέρονται στη «διαδικασία για τα υπερβολικά ελλείµµατα (∆ΥΕ)», 

συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού του δηµοσίου χρέους και θεσπίζει κανόνες σύµφωνα µε 

τους οποίους τα κράτη µέλη πρέπει να γνωστοποιούν τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή, η 

οποία εκτελεί χρέη στατιστικής αρχής σχετικά µε τη ∆ΥΕ
43

. Στα πλαίσια της διαδικασίας για 

την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, η Συνθήκη απαγορεύει σε αυτές να παρέχουν στις 

κυβερνήσεις τη δυνατότητα υπεραναλήψεων ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές 

διευκολύνσεις καθώς επίσης και να αγοράζουν απευθείας από τον εκδότη τους τίτλους του 

δηµοσίου
44 

(άρθρο 123 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 101 ΣΕΚ). Παράλληλα µε την απαγόρευση της 

άµεσης νοµισµατικής χρηµατοδότησης των δηµοσίων ελλειµµάτων και για να υποχρεώσει τις 

δηµόσιες αρχές να δανείζονται µε βάση τους νόµους της αγοράς, η Συνθήκη ορίζει ότι 

απαγορεύεται κάθε µέτρο που θεσπίζει προνοµιακή πρόσβαση των δηµοσίων αρχών στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον δεν υπαγορεύεται από λόγους προληπτικής εποπτείας 

(άρθρο 124 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 102 ΣΕΚ). Η Συνθήκη επιδιώκει έτσι να θεσµοποιήσει ένα 

είδος δηµοσιονοµικού ελέγχου από την ίδια την αγορά. Γι αυτόν τον σκοπό, ο κανονισµός 

3604/93 ορίζει τους όρους «προνοµιακή πρόσβαση», «χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα», «λόγοι 

                                                             
42 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1964D0300:19900312:EL:PDF  

43  Κανονισµός 479/2009, EE L 145, 10.06.2009, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 679/2010, EE L 198, 30.07.2010 

44  Ο κανονισµός 3605/93 αποσαφηνίζει ορισµένες από τις συνέπειες αυτής της απαγόρευσης 
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προληπτικής εποπτείας» και «δηµόσιες επιχειρήσεις». Ενόψει του περάσµατος προς το τρίτο 

στάδιο, η Συνθήκη απαιτούσε την επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερής σύγκλισης βάσει 

τεσσάρων κριτηρίων: α) ποσοστό πληθωρισµού που προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό των 

τριών κρατών µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιµών, β) επίτευξη 

δηµοσιονοµικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, γεγονός που 

σηµαίνει ότι το δηµόσιο έλλειµµα δεν ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ και ότι το συνολικό 

δηµόσιο χρέος δεν ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ (στόχοι υποκείµενοι όµως, σε πολιτική 

εκτίµηση του Συµβουλίου αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία), γ) σταθερή σύγκλιση 

αντανακλώµενη στα επίπεδα των µακροπρόθεσµων επιτοκίων, δ) τήρηση των χρονικών 

περιθωρίων διακύµανσης του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος επί δύο (2) 

τουλάχιστον χρόνια (άρθρο 140 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 121 ΣΕΚ και πρωτόκολλα σχετικά µε 

τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος)  

 

Στάδιο 3 (άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1999): µε τον αµετάκλητο καθορισµό των ισοτιµιών 

µεταξύ των νοµισµάτων των συµµετεχουσών χωρών µεταξύ τους και µε το ευρώ
45

. To ECU 

αντικαταστάθηκε από το ευρώ, το οποίο κατέστη πλέον αυτοτελές νόµισµα, το νόµισµα των 

κρατών µελών που συµµετέχουν πλήρως στην ενιαία νοµισµατική πολιτική (αρ. 123 ΣΕΚ). 

 

Ακολουθώντας τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα που όριζε η Συνθήκη ΕΚ, το 

Συµβούλιο, κρίνοντας µετά από σύσταση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 

Ιδρύµατος συµπέρανε ότι έντεκα (11) κράτη µέλη πληρούσαν τους απαραίτητους όρους για 

την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος την 1η Ιανουαρίου 1999: το Βέλγιο, η Γερµανία, η 

Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η 

Πορτογαλία και η Φιλανδία. Τον Ιούλιο του 2000, το Συµβούλιο διαπίστωσε ότι και η 

Ελλάδα πληρούσε πλέον τα κριτήρια σύγκλισης και µπορούσε εποµένως να υιοθετήσει το 

ενιαίο νόµισµα 
46

. Το Συµβούλιο είχε ήδη διαπιστώσει ότι η Σουηδία δεν πληρούσε τους 

απαραίτητους όρους για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος γιατί δεν συµµετείχε στο 

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα. ∆εν εξέτασε το Ηνωµένο Βασίλειο και η ∆ανία πληρούσε 

τους όρους δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης, το Ηνωµένο 

Βασίλειο είχε κοινοποιήσει στο Συµβούλιο ότι δεν είχε την πρόθεση να περάσει στην Τρίτη 

                                                             
45  Κανονισµός 2866/98, EE L 359, 31.12.1998 όπως τροποποιήθηκε  από τον κανονισµό 671/2010, EE L 196, 28.07.2010 

46  Απόφαση 2000/427, EE L 167, 07.07.2000 
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φάση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης την 1η Ιανουαρίου 1999 και ότι η ∆ανία είχε 

κοινοποιήσει το Συµβούλιο ότι δεν θα συµµετείχε στο στην τρίτη φάση της ΟΝΕ.  

 

Τα κράτη µέλη τα οποία δεν πληρούν στην αρχή τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συµµετέχουν 

πλήρως σε όλες τις διαδικασίες (πολυµερούς εποπτείας, δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, κλπ), οι 

οποίες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της µελλοντικής ένταξής τους στην τρίτη φάση. Οι 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών τους είναι µέλη του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Η Σλοβενία υιοθέτησε το ενιαίο νόµισµα την 1η Ιανουαρίου 2007
47

, η 

Κύπρος και η Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008
48

, η Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009
49

, η 

Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011
50

, η Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014
51

 και η Λιθουανία την 

1η Ιανουαρίου 2015
52

. 

 

Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη έχουν πλέον ενιαία νοµισµατική πολιτική και ενιαίο νόµισµα 

το ευρώ
53

. Αυτά ρυθµίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία 

αποτελεί µαζί µε τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 

που δεν συµµετέχουν στην ενιαία νοµισµατική πολιτική) το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών δεν δέχονται 

υποδείξεις ούτε από τις κυβερνήσεις ούτε από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. (άρθρο 130 

ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 108 ΣΕΚ). Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών. Επιπλέον, το ΕΣΚΤ στηρίζει τις κοινές οικονοµικές πολιτικές που 

ορίζονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ (άρθρο 127 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 105 ΣΕΚ). Τα βασικά 

καθήκοντα του ΕΣΚΤ είναι να χαράζει και εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 219 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρου 111 ΣΕΚ), να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα 

συναλλαγµατικά διαθέσιµα των κρατών µελών και να προωθεί την οµαλή λειτουργία των 

συστηµάτων πληρωµών (άρθρο 127 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 105 ΣΕΚ). Η πολιτική των 

                                                             
47  Απόφαση 2006/495, EE L 195, 15.07.2006 

48  Αποφάσεις 2007/503 και 2007/504, EE L 186, 18.07.2007 

49  Απόφαση 2008/608 και κανονισµός 693/2008, EE L 195, 24.07.2008 

50  Απόφαση 2010/416 και κανονισµός 670/2010, EE L 196, 28.07.2010 

51  Κανονισµός 974/1998 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 678/2013, EE L 195 18.07.2013 

52  Κανονισµός 974/1998 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 827/2014 EE L 228 31.07.2014  

53  Κανονισµός 974/1998, EE L 139, 11.05.1998 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 670/2010, EE L 196, 28.07.2010 
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συναλλαγµατικών ισοτιµιών έναντι των νοµισµάτων τρίτων χωρών (δολαρίου, γεν, κτλ) 

καθορίζεται από το Συµβούλιο µετά από διαβούλευση µε την ΕΚΤ (άρθρο 219 ΣΛΕΕ, πρώην 

άρθρο 111 ΣΕΚ). Η ΕΚΤ εκδίδει τους αρµόδιους κανονισµούς και λαµβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο ΕΣΚΤ (άρθρο 132 ΣΛΕΕ, 

πρώην άρθρο 110 ΣΕΚ). Οι εθνικές αρχές οφείλουν να διαβουλεύονται µε την ΕΚΤ για τα 

σχέδια νοµοθετικών διατάξεων που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της
54

. Η ΕΚΤ 

έχει τις εξής εξουσίες: να ορίζει τα ελάχιστα αποθεµατικά των κεντρικών τραπεζών και τα 

επιτόκια επί των αποθεµατικών αυτών, να επιβάλλει σε επιχειρήσεις πρόστιµα και άλλες 

χρηµατικές ποινές για παραβίαση των κανονισµών και των αποφάσεών της
55

 και να συλλέγει 

στατιστικές πληροφορίες διεκπεραίωση των αποστολών της
56

. Η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό 

δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων σε ευρώ µέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες µπορούν να εκδίδουν τέτοια τραπεζογραµµάτια
57

. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν κέρµατα σε ευρώ, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την 

έγκριση της ΕΚΤ (άρθρο 128 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 106 ΣΕΚ). Η γνώµη της ΕΚΤ ζητείται για 

κάθε προτεινόµενη ευρωπαϊκή πράξη που εµπίπτει στο πεδίο της αρµοδιότητάς της και η ίδια 

µπορεί, για τα θέµατα αυτά να υποβάλλει γνώµες στα κατάλληλα ευρωπαϊκά όργανα ή στις 

εθνικές αρχές (άρθρο 127 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 105 ΣΕΚ). Με απόφαση του Συµβουλίου 

ορίζεται το πλαίσιο και οι συνθήκες διαβούλευσης της ΕΚΤ µε τις εθνικές αρχές για τα 

σχέδια νοµοθετικών διατάξεων που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της.
58

  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, ο µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών (ΜΣΙ II) 

αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ) για να συνδέει τα νοµίσµατα των 

εκτός της ζώνης ευρώ κρατών µελών µε το ευρώ και να τα βοηθήσει να ακολουθήσουν 

πολιτική σταθερότητας έτσι ώστε να ενισχύσουν τη σύγκλιση που θα τους επιτρέψει να 

υιοθετήσουν αργότερα το ευρώ. Συγχρόνως ο µηχανισµός συµβάλλει και στην προστασία 

όλων των κρατών µελών από αδικαιολόγητες πιέσεις στις αγορές συναλλάγµατος. Για τα 

νοµίσµατα των χωρών εκτός της Ευρωζώνης καθορίστηκαν κεντρικές ισοτιµίες σε σχέση µε 

το ευρώ, µε κεντρικό περιθώριο διακύµανσης 15% εκατέρωθεν. Η παρέµβαση όταν η 

                                                             
54  Απόφαση 98/415, EE L 189, 03.07.1998 

55  Κανονισµός 2531/98, EE L 318, 27.11.1998 και Κανονισµός 134/2002, EE L 24, 26.01.2002 

56  Κανονισµός 2533/98, EE L 318, 27.11.1998  

57  Απόφαση 2003/205, EE L 78, 25.03.2005 

58  Απόφαση 98/415, EE L 189, 03.07.1998 
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ισοτιµία φθάσει τα όρια, είναι κατ’ αρχήν αυτόµατη και απεριόριστη, µε εξαιρετικά 

βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές 

τράπεζες των συµµετεχόντων µπορούν να διακόψουν την παρέµβαση εάν αυτή 

αντιστρατεύεται τον κύριο στόχο τους. Περιθώρια διακύµανσης στενότερα από τα συνήθη 

είναι δυνατόν να οριστούν κατ’ αίτηση ενός ενδιαφερόµενου κράτους µέλους εκτός της 

ζώνης ευρώ.
59

  

 

Την ώρα 0 της 1ης Ιανουαρίου 2002 τα εθνικά νοµίσµατα των δώδεκα κρατών της 

Ευρωζώνης έπαυσαν να ισχύουν. Υπήρξε µία ανώτατη µεταβατική περίοδος οκτώ 

εβδοµάδων στα περισσότερα κράτη µέλη κατά την οποία κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα τα 

εθνικά κέρµατα και χαρτονοµίσµατα, αλλά δεν γίνονταν πλέον πληρωµές µε κάρτες ή µε 

επιταγές στα παλιά εθνικά νοµίσµατα. Μετά από αυτή τη µικρή περίοδο διπλής κυκλοφορίας, 

κατά την οποία τα παλιά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα αντικαταστάθηκαν µε τα νέα, η 

ανταλλαγή των παλιών τραπεζογραµµατίων µπορεί να γίνεται µόνο στις κεντρικές τράπεζες 

επί ένα διάστηµα δέκα ετών τουλάχιστον. Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και οι κυβερνήσεις 

των συµµετεχόντων κρατών µελών είχαν καλά προετοιµαστεί και γι αυτό επέτυχαν την 

τεράστια και πρωτόγνωρη επιχείρηση της µετάβασης στο ευρώ.   

Σήµερα, το ευρώ, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι το κοινό 

νόµισµα 19 κρατών µελών της ΕΕ (σε σύνολο 28) και χρησιµοποιείται από 338,6 

εκατοµµύρια ανθρώπους κάθε µέρα.  

 

Χώρες Ευρωζώνης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, 

Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φιλανδία.  

 

Χώρες εκτός Ευρωζώνης: Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σουηδία 

και Τσεχική ∆ηµοκρατία  

 

Χώρες µε δυνατότητα εξαίρεσης: ∆ανία και Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες γνωστοποίησαν 

την πρόθεσή τους να µην ενταχθούν στο 3ο στάδιο της ΟΝΕ και κατά συνέπεια να µην 

υιοθετήσουν το ευρώ. Έτσι, τα δύο αυτά κράτη έχουν απαλλαγεί από τη συµµετοχή τους στην 
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ΟΝΕ. Οι όροι του καθεστώτος απαλλαγής διευκρινίζονται στα πρωτόκολλα που συνάπτονται 

στις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ και που αφορούν τις δύο αυτές χώρες. Ωστόσο, το Ηνωµένο 

Βασίλειο και η ∆ανία διατηρούν τη δυνατότητα άρσης του καθεστώτος απαλλαγής τους και 

θέσης υποψηφιότητας για να ενταχθούν στο 3ο στάδιο της ΟΝΕ. 

 

4η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1 Ιανουαρίου 1995 

Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ. Τα κράτη µέλη είναι πλέον 15 

και περιλαµβάνουν όλα σχεδόν τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης. Τον Οκτώβριο 1990, µε την 

επανένωση της Γερµανίας, η πρώην Ανατολική Γερµανία γίνεται τµήµα της ΕΕ. 

 Κράτη µέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο και Πορτογαλία. 

Νέα κράτη µέλη: Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία. 

 

17 Ιουνίου 1997: Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ για το 

Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
60

 

Το εν λόγω ψήφισµα αποτελεί τα πολιτικά θεµέλια του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Προβλέπει σταθερούς πολιτικούς προσανατολισµούς για τα κράτη µέλη, 

την Επιτροπή και το Συµβούλιο ώστε να θέσουν σε εφαρµογή το σύµφωνο σταθερότητας και 

ανάπτυξης.  

 

Τα κράτη µέλη δεσµεύονται να τηρήσουν το µεσοπρόθεσµο στόχο για µια σχεδόν 

ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική δηµοσιονοµική κατάσταση. Επί πλέον, τα κράτη µέλη, 

καλούνται να δηµοσιεύουν, µε δική τους πρωτοβουλία, τις συστάσεις του Συµβουλίου, 

δεσµεύονται να αναλάβουν την κατά την κρίση τους αναγκαία διαρθρωτική δηµοσιονοµική 

δράση ώστε να επιτύχουν τους στόχους των εθνικών προγραµµάτων σταθερότητας ή 
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σύγκλισης, θα αρχίζουν τις αναγκαίες κατά την κρίση τους διορθωτικές δηµοσιονοµικές 

αναπροσαρµογές χωρίς καθυστέρηση αµέσως µόλις λάβουν πληροφορίες ότι υπάρχει 

κίνδυνος υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, θα διορθώνουν το υπερβολικό 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα το ταχύτερο δυνατόν µετά την εµφάνισή του, δεσµεύονται να µην 

επικαλούνται τον έκτακτο χαρακτήρα ελλείµµατος που συνδέεται µε ετήσια µείωση του 

ΑΕγχΠ µικρότερη του 2 %, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση σοβαρής ύφεσης (ετήσια 

µείωση του πραγµατικού ΑΕγχΠ κατά τουλάχιστον 0,75 %). 

 

Όσο αφορά στην Επιτροπή, ασκεί το δικαίωµα πρωτοβουλίας της βάσει της Συνθήκης, µε 

τρόπο που να διευκολύνει την αυστηρή, έγκαιρη και αποτελεσµατική λειτουργία του 

συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, τις αναγκαίες 

εκθέσεις, γνώµες και συστάσεις που θα επιτρέψουν στο Συµβούλιο να λάβει ταχέως τις 

αποφάσεις του, δεσµεύεται να συντάσσει έκθεση οσάκις υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού 

ελλείµµατος, ή όταν το προβλεπόµενο ή πραγµατικό δηµόσιο έλλειµµα υπερβαίνει την τιµή 

αναφοράς του 3 % του ΑΕγχΠ, δεσµεύεται, όταν θεωρεί ότι ένα έλλειµµα άνω του 3 % του 

ΑΕγχΠ δεν είναι υπερβολικό και η γνώµη αυτή διαφέρει από τη γνώµη της Οικονοµικής και 

∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, να αιτιολογεί γραπτώς τη θέση της προς το Συµβούλιο, 

δεσµεύεται, µετά από αίτηµα του Συµβουλίου, να διατυπώνει, κατά κανόνα, σύσταση για 

λήψη απόφασης από το Συµβούλιο σχετικά µε το κατά πόσον υφίσταται υπερβολικό 

έλλειµµα.  

 

Το Συµβούλιο δεσµεύεται να εφαρµόσει αυστηρά και έγκαιρα όλα τα στοιχεία του συµφώνου 

σταθερότητας και ανάπτυξης για τα οποία είναι αρµόδιο. Άλλωστε, το Συµβούλιο καλείται να 

θεωρήσει τις προθεσµίες εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος ως έσχατες 

διορίες, καλείται πάντοτε να επιβάλλει κυρώσεις εάν ένα συµµετέχον κράτος µέλος δεν λάβει 

τα αναγκαία µέτρα για να τερµατίσει την κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος και να 

εφαρµόσει αυστηρά όλη την κλίµακα των προβλεπόµενων κυρώσεων, καλείται να αιτιολογεί 

πάντοτε γραπτώς την απόφαση να µην αναλάβει δράση.
61
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Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1990 – 1999  

Το 1996, επιστήµονες στη Σκοτία κατόρθωσαν να κλωνοποιήσουν ένα πρόβατο από ένα µόνο 

κύτταρο µιας εξάχρονης προβατίνας, µια επανάσταση στη γενετική µηχανική. Η "Ντόλι" 

είναι τέλειο αντίγραφο του "γονέα" της.
62

 

 

Το 1997, (13 ∆εκεµβρίου 1997) αποφασίζεται από τους αρχηγούς των κρατών µελών η 

έναρξη διαπραγµατεύσεων για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε δέκα χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία. Τα µεσογειακά νησιά της 

Κύπρου και της Μάλτας περιλαµβάνονται επίσης σε αυτές τις χώρες.63 

 

1.6 6η περίοδος: 2000 – 2009: Μη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγµατος – 

Πέµπτη & Έκτη ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

26 Φεβρουαρίου 2001: Συνθήκη της Νίκαιας   

Η Συνθήκη της Νίκαιας δεν απέβλεπε να δώσει νέα ώθηση στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, αλλά να προετοιµάσει τα Ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να λειτουργήσουν µε 

τους εκπροσώπους δέκα νέων κρατών µελών. Η Συνθήκη της Νίκαιας αναθεώρησε τη 

Συνθήκη του Άµστερνταµ ιδίως ως προς τέσσερα θεσµικά θέµατα: την αντικατάσταση της 

οµοφωνίας από την ειδική πλειοψηφία στις διαδικασίες απόφασης, τις ενισχυµένες 

συνεργασίες µερικών κρατών µελών,
64

 τη στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο και το 

µέγεθος και τη σύνθεση της Επιτροπής. Η Συνθήκη της Νίκαιας εξάπλωσε τη ψηφοφορία µε 

ειδική πλειοψηφία σε νέα θέµατα, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στη διαδικασία συναπόφασης µε το Συµβούλιο. Ενίσχυσε επίσης και διευκόλυνε τη 

συνεργασία µερικών κρατών µελών, σε περιπτώσεις που µια συµφωνία δεν µπορεί να 

επιτευχθεί µε κοινή διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υιοθετήθηκε στη Νίκαια, επαναπροσδιόρισε τη στάθµιση των 

ψήφων κάθε κράτους µέλους στο Συµβούλιο και εισήγαγε ένα πληθυσµιακό στοιχείο, 

ορίζοντας ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία πάνω σε πρόταση της 

                                                             
62 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_el.htm 

63 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_el.htm 

64 EE C 325, 34.12.2002 
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Επιτροπής πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 72% των συνολικών ψήφων των µελών 

τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 62% του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης.
65,66 

 

 

5η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1 Μαΐου 2004 

Οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης —η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, 

η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία— προσχωρούν 

στην ΕΕ. Αυτό είναι το τέλος της διχοτόµησης της Ευρώπης που είχε αποφασιστεί από τις 

µεγάλες δυνάµεις πριν από 60 χρόνια στη Γιάλτα. Προσχωρούν επίσης η Κύπρος και η 

Μάλτα. 

 Κράτη µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία και 

Φινλανδία. 

Νέα κράτη µέλη: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία. 

Υποψήφιες χώρες: Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία. 

 

29 Οκτωβρίου 2004: Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας θέλοντας να προωθήσει τη διαδικασία της 

ολοκλήρωσης προς µία ουσιαστική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της διευρυµένης 

Ένωσης, συγκάλεσε µία νέα διακυβερνητική διάσκεψη για να προτείνει µία νέα και ευρύτερη 

τροποποίηση των Συνθηκών. Για να εξασφαλίσει µια καλή προετοιµασία αυτής της 

διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken (14 – 15 ∆εκεµβρίου 2001) αποφάσισε να 
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συγκαλέσει µία Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης, µε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής 

∆ηµοκρατίας Giscard d’Estaing ως πρόεδρο. Η Συνέλευση αποφάσισε να αποκαλέσει τη 

Συνθήκη που ετοίµαζε «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». Οι 25 αρχηγοί 

κρατών ή κυβερνήσεων της διευρυµένης Ένωσης υπέγραψαν τη Συνταγµατική Συνθήκη στις 

29 Οκτωβρίου 2004 στη Ρώµη.
67

  

 

Όµως, το δηµοψήφισµα που ανήγγειλε ο Βρετανός πρωθυπουργός τον Απρίλιο της ίδιας 

χρονιάς προανήγγειλε το θάνατο αυτής της Συνθήκης, δεδοµένου ότι όλες οι δηµοσκοπήσεις 

πρόβλεπαν µια µεγάλη πλειοψηφία για το «όχι» των Βρετανών. Επιπλέον, τα αρνητικά 

δηµοψηφίσµατα στη Γαλλία και την Ολλανδία, στις 29 Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2005 

αντίστοιχα, επιβεβαίωσαν απλά τον αναγγελθέντα θάνατο της Συνταγµατικής Συνθήκης. Οι 

ευρωσκεπτικιστές ήλπισαν τότε ότι µαζί µε το Σύνταγµα θα πέθαινε και η ιδέα της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης την οποία απεχθάνονταν. Όµως, για ακόµα µία φορά οι πολιτικοί 

ηγέτες της Ευρώπης, έχοντας επίγνωση του κοινού συµφέροντος όπως και των επιµέρους 

εθνικών συµφερόντων, τους απογοήτευσαν.
68 

       

 

6η ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  - 1 Ιανουαρίου 2007 

∆ύο ακόµη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Βουλγαρία και η Ρουµανία, προσχωρούν στην 

ΕΕ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθµό των κρατών µελών σε 27. Η Κροατία, η Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία είναι επίσης χώρες υποψήφιες 

για προσχώρηση. 

 Κράτη µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο 

Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, 

Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 

Τσεχική ∆ηµοκρατία και Φινλανδία.  

Νέα κράτη µέλη: Βουλγαρία και Ρουµανία. 

Υποψήφιες χώρες: Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

και Τουρκία. 
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13 ∆εκεµβρίου 2007: Συνθήκη της Λισαβόνας  

Η συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία υπέγραψαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των 27 

κρατών µελών, διατήρησε όλα τα σηµαντικά στοιχεία της αποθανούσης συνταγµατικής 

Συνθήκης, ενώ παραµέρισε ορισµένα δευτερεύοντα ή διακοσµητικά στοιχεία, τα οποία 

ενοχλούσαν ιδιαίτερα τους ευρωσκεπτικιστές: τον τίτλο του «Συντάγµατος» που για κάποιους 

υπέκρυπτε τη µετουσίωση της Ένωσης σε υπερκράτος, την αναφορά στα σύµβολα της 

ενοποίησης, όπως τη σηµαία µε τα δώδεκα άστρα, την ωδή στην χαρά του Μπετόβεν που έχει 

ήδη καθιερωθεί ως ύµνος της Ευρώπης, την 9η Μαΐου ως ηµέρα της Ευρώπης εις ανάµνηση 

της διακήρυξης του Ρ. Σουµάν. Ο χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων δεν ενσωµατώνεται 

στη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως στο Σύνταγµα, αλλά η νέα Συνθήκη καθιστά νοµικά 

δεσµευτικές τις διατάξεις του, εκτός όσο αφορά στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Πολωνία.  

 

Οι σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις που προτείνονταν από το θνησιγενές Σύνταγµα 

αναλαµβάνονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση 

απορρόφησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία έπαψε να υπάρχει από τη θέση σε ισχύ της 

νέας Συνθήκης την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Υπάρχουν δύο ακόµα Συνθήκες που είναι ισότιµες 

από νοµική άποψη: τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία αντικατέστησε τη Συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), τερµατίζοντας έτσι τη σύγχυση µεταξύ της 

«Κοινότητας» και της «Ένωσης». Τώρα πλέον µιλούµε µόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλλά αναφερόµαστε στην Κοινότητα σχετικά µε όλη τη νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί µε 

βάση τη Συνθήκη που την ίδρυε (ΣΕΚ).  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ενιαία νοµική προσωπικότητα µε την οποία 

διαπραγµατεύεται, υπογράφει και εφαρµόζει όλες τις εξωτερικές υποχρεώσεις, πολιτικές και 
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δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν την εµπορική πολιτική, την ενίσχυση στην ανάπτυξη, 

την εκπροσώπηση σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισµούς και την εξωτερική πολιτική 

και άµυνας. Τόσο στο εσωτερικό (στους πολίτες της), όσο και στο εξωτερικό (στα τρίτα 

κράτη) η Ένωση θα φαίνεται σαν ένας υγιής και δυνατός οργανισµός και όχι σαν δύο Σιαµαία 

ασθενή και αδύναµα (το ένα ονοµαζόµενο Κοινότητα και το άλλο Ένωση).  

 

Με τη νέα Συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε δηµοκρατικότερη. Το Κοινοβούλιο έχει πλέον 

τον ρόλο µιας Βουλής των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης, ενώ το Συµβούλιο παίζει 

τον ρόλο µιας Συγκλήτου, που αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών µελών. Το 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν ίσες εξουσίες επί του προϋπολογισµού, ο οποίος 

µετονοµάστηκε από «προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» σε «προϋπολογισµό της 

Ένωσης» (άρθρο 41 ΣΕΕ). Ορίζονται για πρώτη φορά τα δηµοκρατικά θεµέλια της Ένωσης, 

τα οποία στηρίζονται σε τρεις αρχές: την αρχή της δηµοκρατικής ισότητας, την αρχή της 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και την αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας καθώς και 

πολλά άλλα στοιχεία που στοχεύουν στον περαιτέρω εκδηµοκρατισµό της λειτουργίας της 

Ένωσης. Τα εθνικά κοινοβούλια αποκτούν µεγαλύτερες δυνατότητες συµµετοχής στις 

δραστηριότητες της Ένωσης, καθορίζοντας σαφώς το δικαίωµά τους στην πληροφόρηση, σε 

µηχανισµούς για την πολιτική στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 

δικαιοσύνης, στις διαδικασίες για τη µεταρρύθµιση των Συνθηκών και κυρίως σε ένα 

µηχανισµό που τους επιτρέπει να ελέγχουν ότι η Ένωση ενεργεί µόνο στις περιπτώσεις που η 

δράση της είναι αποτελεσµατικότερη από µια δράση που αναλαµβάνεται σε εθνικό επίπεδο 

(αρχή της επικουρικότητας). Επιπλέον, καλεί τους πολίτες να συµµετέχουν στις πολιτικές της 

Ένωσης χάρη στην πρωτοβουλία των πολιτών, µε την οποία ένα εκατοµµύριο πολίτες, από 

έναν αριθµό χωρών µελών, µπορούν να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις 

πολιτικής (άρθρα 10 και 11 της ΣΕΕ). Υπογραµµίζει την εθελοντική φύση της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης, αναγνωρίζοντας ρητά τη δυνατότητα για ένα κράτος µέλος να αποσυρθεί από 

την Ένωση (άρθρο 50 ΣΕΕ). 
69 
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Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 2000 – 2009   

Στις 11 Σεπτεµβρίου 2001, αεροπειρατές ρίχνουν δύο αεροπλάνα πάνω στους δίδυµους 

πύργους του World Trade Centre στη Νέα Υόρκη και άλλο ένα στο κτίριο του Πενταγώνου 

στην Ουάσιγκτον. Σκοτώνονται σχεδόν 3000 άνθρωποι. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δηλώνουν την αµέριστη συµπαράστασή τους στις Ηνωµένες Πολιτείες για την καταπολέµηση 

της διεθνούς τροµοκρατίας. 

 

Την 1η Ιανουαρίου 2002 έρχονται τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα σε ευρώ. Το τύπωµα, η 

κοπή και η διανοµή τους σε δώδεκα χώρες είναι µια λογιστική ενέργεια µεγάλης κλίµακας. Ο 

αριθµός των κερµάτων που τίθενται σε κυκλοφορία υπερβαίνει τα 80 δισ. Τα 

χαρτονοµίσµατα είναι οµοιόµορφα για όλες τις χώρες. Τα κέρµατα έχουν µία οµοιόµορφη 

όψη, στην οποία αναγράφεται η αξία του κέρµατος, ενώ στην άλλη όψη απεικονίζεται ένα 

εθνικό έµβληµα. Όλα τα κέρµατα κυκλοφορούν ελεύθερα. Μας φαίνεται πλέον φυσικό ότι 

πληρώνουµε ένα εισιτήριο του µετρό στη Μαδρίτη χρησιµοποιώντας ένα φινλανδικό (ή 

οποιοδήποτε άλλο) κέρµα. 

 

Τον Μάρτιο του 2003, µια πτυχή της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πραγµατοποίηση αποστολών διαφύλαξης της ειρήνης στα 

Βαλκάνια, πρώτα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και εν συνεχεία 

στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι στρατιωτικές δυνάµεις του 

ΝΑΤΟ αντικαταστάθηκαν από στρατιωτικές δυνάµεις υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφωνεί να δηµιουργήσει έως το 2010 

ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους τους ευρωπαίους πολίτες 

 

Τον Φεβρουάριο του 2005 (16 Φεβρουαρίου 2005) τίθεται σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο, 

το οποίο αφορά στις εκποµπές έξι αερίων θερµοκηπίου:  

- του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)· 

- του µεθανίου (CH4)· 

- του πρωτοξειδίου του αζώτου (N2O)· 

- των υδροφθορανθράκων (HFC)· 

- των υπερφθοριωµένων υδρογονανθράκων (PFC)· 

- του εξαφθοριούχου θείου (SF6). 
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Συνιστά ένα σηµαντικό βήµα στην καταπολέµηση της θέρµανσης του πλανήτη, επειδή 

περιλαµβάνει δεσµευτικούς και ποσοτικοποιηµένους στόχους περιορισµού και µείωσης των 

αερίων θερµοκηπίου. Συνολικά, τα συµβαλλόµενα κράτη στο παράρτηµα Ι της σύµβασης-

πλαισίου (ήτοι οι εκβιοµηχανισµένες χώρες) δεσµεύονται συλλογικά να µειώσουν τις οικείες 

εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, για µείωση των συνολικών εκποµπών των ανεπτυγµένων 

χωρών κατά 5 %, τουλάχιστον, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, την περίοδο 2008-2012. 

Το Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου περιέχει αριθµητικές δεσµεύσεις τις οποίες 

αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα κράτη. Τα κράτη που ήταν µέλη της ΕΕ πριν το 2004 

οφείλουν συλλογικά να µειώσουν τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου κατά 8 % 

µεταξύ 2008 και 2012. Τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά από την ηµεροµηνία 

αυτή δεσµεύονται να µειώσουν τις οικείες εκποµπές κατά 8 %, µε εξαίρεση την Πολωνία και 

την Ουγγαρία (6 %), καθώς και την Μάλτα και την Κύπρο, οι οποίες δεν εµφανίζονται στον 

κατάλογο του παραρτήµατος Ι της σύµβασης-πλαισίου. Για την περίοδο που προηγείται του 

2008, τα συµβαλλόµενα κράτη δεσµεύονται στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την 

υλοποίηση των δεσµεύσεών τους το αργότερο το 2005 και στην ανά πάσα στιγµή 

προσκόµιση των σχετικών αποδείξεων. Το έτος 1995 µπορεί να θεωρηθεί, από τα 

συµβαλλόµενα κράτη που το επιθυµούν, ως έτος αναφοράς για τις εκποµπές HFC, PFC και 

SF6. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το Πρωτόκολλο προτείνει µια σειρά µέσων: 

- ενίσχυση ή θέσπιση εθνικών πολιτικών µείωσης των εκποµπών (αύξηση της 

ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, προώθηση των αειφόρων µορφών γεωργίας, 

ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.ά.)· 

- συνεργασία µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη (ανταλλαγή πείρας ή πληροφοριών, 

συντονισµός των εθνικών πολιτικών, µέσω αδειών εκποµπής, από κοινού 

εφαρµογής, και κατάλληλου µηχανισµού ανάπτυξης). 

Το αργότερο ένα έτος πριν από την πρώτη περίοδο δέσµευσης, τα συµβαλλόµενα κράτη 

θεσπίζουν εθνικό σύστηµα υπολογισµού των ανθρωπογενών εκποµπών, καθώς και της 

απορρόφησης, από τις καταβόθρες, όλων των αερίων του θερµοκηπίου (που δεν ελέγχονται 

από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ). Προβλέπεται έλεγχος των δεσµεύσεων το αργότερο 

µέχρι το 2005, για τη δεύτερη περίοδο των δεσµεύσεων. Αρκετές εκβιοµηχανισµένες χώρες 

αρνήθηκαν να επικυρώσουν το πρωτόκολλο, µεταξύ των οποίων οι Ηνωµένες Πολιτείες και η 

Αυστραλία.
70

 

                                                             
70 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_el.htm  
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Το Σεπτέµβριο του 2008 σοβαρή χρηµατοπιστωτική κρίση πλήττει την παγκόσµια οικονοµία. 

Τα προβλήµατα ξεκινούν µε τα ενυπόθηκα δάνεια στις Ηνωµένες Πολιτείες. Πολλές 

ευρωπαϊκές τράπεζες αντιµετωπίζουν επίσης δυσκολίες. Η κρίση οδηγεί σε στενότερη 

οικονοµική συνεργασία µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
71

 

 

1.7 7η περίοδος: 2010 – µέχρι σήµερα 

Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων 

Η νέα δεκαετία ξεκινά µε µια σοβαρή χρηµατοπιστωτική κρίση, αλλά και µε την ελπίδα ότι οι 

επενδύσεις σε νέες, πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες καθώς και η 

ευρωπαϊκή συνεργασία θα συµβάλουν στη διαρκή ανάπτυξη και ευηµερία
.72 

 

1.8 Συµπεράσµατα 

Πενήντα χρόνια µετά την «πρόσκληση για ένωση» µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι το 

πείραµα έχει γενικά πετύχει. Η πολυεθνική ολοκλήρωση έχει εδραιώσει την ειρήνη στη 

∆υτική Ευρώπη, έχει καταστήσει εταίρους τους πρώην εχθρούς, έχει εξασφαλίσει την 

ισότητα όλων των συµµετεχόντων λαών έναντι των κοινών νόµων, έχει προσφέρει ευκαιρίες 

ανάπτυξης όλων και εποµένως έχει εξασφαλίσει τη σχετική ευηµερία όλων των 

συµµετεχόντων εθνών.
73

 Οι διαδοχικές συνθήκες σπρώχνουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης ολοένα προς τα εµπρός, τόσο σε βάθος (νέες κοινές πολιτικές) όσο και σε 

εύρος (αριθµός των κρατών µελών). Η συχνότητα και η δυναµικότητα των αναθεωρήσεων 

των ευρωπαϊκών Συνθηκών δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις των κρατών µελών, δεν τις θεωρούν 

σαν κάτι το ιερό και απαραβίαστο, πράγµα που θα οδηγούσε στη στασιµότητα και την 

παραλυσία, αλλά τις χρησιµοποιούν σαν τελειοποιήσιµα εργασία της διαδικασίας της 

πολυεθνικής ολοκλήρωσης. ∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα των Ευρωπαϊκών κρατών 

µεταβάλλονται συνεχώς υπό την πίεση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι κοινές 

πολιτικές πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς για να µπορούν να τα αντιµετωπίσουν µε επιτυχία.  

                                                             
71 http://europa.eu/about-eu/eu-history/2000-2009/index_el.htm 

72 http://europa.eu/about-eu/eu-history/2010-today/index_el.htm  
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Για το λόγο αυτό αναθεωρούνται συχνά και οι Συνθήκες οι οποίες αποτελούν την πρωτογενή 

πηγή του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή τη νοµική βάση των κοινών πολιτικών.  

 

Η τελευταία ισχύουσα συνθήκη της Λισαβόνας προάγει την οικονοµική και πολιτική 

ολοκλήρωση της Ευρώπης. Όµως, µαζί µε την πρόοδο της διαδικασίας ολοκλήρωσης, 

αυξάνονται και οι ευρωφοβικές αντιρρήσεις για την επέκτασή της στον πολιτικό τοµέα. Ο 

τρόπος λύσης αυτού του προβλήµατος που προσφέρει το δηµοκρατικό σύστηµα 

διακυβέρνησης είναι ο κανόνας της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τον οποίο η µειοψηφία πρέπει 

να ακολουθεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την πλειοψηφία. Αυτός ο κανόνας πρέπει, 

εις το εξής, να εφαρµοστεί για την υπογραφή και την επικύρωση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.  

 

Ο κανόνας της οµοφωνίας για την επικύρωση των ευρωπαϊκών Συνθηκών πρέπει να 

αντικατασταθεί από κανόνα πλειοψηφίας των τριών τρίτων, παρόµοιο µε αυτόν που ισχύει 

για την επικύρωση των τροπολογιών του συντάγµατος των Ηνωµένων Πολιτειών.
74

 Το 

επόµενο βήµα της ευρωπαϊκής προοπτικής θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση 

υιοθετώντας µία νέα Συνθήκη, η οποία δεν θα αντικαθιστά τις Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα συνυπάρχει µε αυτές. Μια 

πραγµατικά κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας θα ήταν το κύριο στοιχείο της 

πολιτικής ένωσης της Ευρώπης όπου αφενός θα απαιτούσε νέες µεταβιβάσεις εθνικής 

κυριαρχίας στην Ένωση αφετέρου δεν θα σήµαινε την απώλεια της πολιτικής ανεξαρτησίας 

των συµµετεχόντων κρατών. Η έννοια της ενιαίας πολιτικής (η οποία είναι διαφορετική από 

την έννοια της κοινής πολιτικής) είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της οµοσπονδίας κρατών, 

γεγονός που σηµαίνει ότι µία πολιτική διαµορφώνεται και εκτελείται από κοινού από τα 

όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών µελών.  

 

Εάν η Γαλλία και η Γερµανία γίνουν πρωτοπόροι (έχουν υπάρξει και στο παρελθόν µε την 

Συνθήκη ΕΚΑΧ η οποία άρχισε µε τις Έξι χώρες), το παρελθόν έχει αποδείξει ότι 

αναµφισβήτητα θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες όταν θα αποδειχθεί η επιτυχία του 

προαναφερθέντος πειράµατος. Το ίδιο ίσχυσε και µε την Οικονοµική και Νοµισµατική 

Ένωση η οποία άρχισε µε δώδεκα χώρες και τώρα αριθµεί δεκαεννέα. Το ίδιο συνέβη και µε 
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τη συµφωνία του Schengen για την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, η οποία 

υιοθετήθηκε ακόµη και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Νορβηγία και η 

Ισλανδία.
75 

    

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) – 

Συνθήκη Μάαστριχτ76 

 

2.1 Ορισµός της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης – Έννοια και 

περιεχόµενο  

Η θεµελίωση της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης βασίστηκε στη διάταξη της παρ.2 του 

άρθρου 4 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε την οποία: «(…) η δράση (των κρατών µελών και της 

Κοινότητας) περιλαµβάνει τον αµετάκλητο καθορισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών, γεγονός 

που θα οδηγήσει στην καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος, του ECU, και τον καθορισµό και την 

άσκηση ενιαίας νοµισµατικής 
77

 και συναλλαγµατικής πολιτικής (…)». Η διαδικασία της 

νοµισµατικής ενοποίησης κατέτεινε, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση του συντονισµού της 

(µέχρι τότε σχετικά αυτόνοµης) νοµισµατικής πολιτικής των κρατών µελών της Κοινότητας
78

 

µε αντικειµενική επιδίωξη:  

• τον αµετάκλητο καθορισµό των ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών ανάµεσα 

στα εθνικά τους νοµίσµατα, 

                                                             
75 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτική, ∆έκατη τέταρτη ενηµερωµένη έκδοση, Εκδόσεις 

Παπαζήση (σελ.572) 

76 «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Νοµισµατικής  Ένωσης» Πανεπιστηµιακές παραδόσεις του Χρήστου Βλ. 

Γκόρτσου, Μάιος 2013 

77 Ως νοµισµατική πολιτική νοείται το σύνολο των µέτρων που λαµβάνει µια κεντρική τράπεζα για τον επηρεασµό της 

προσφοράς χρήµατος και, µέσω αυτής, ορισµένες οικονοµικές µεταβλητές (όπως π.χ., τα επιτόκια δανεισµού των εµπορικών 

τραπεζών, το ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίµων, την πολιτική ανοικτής αγοράς), µε στόχο την επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων οικονοµικής πολιτικής κυρίως δε (µολονότι, όµως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις αποκλειστικά) τη 

διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην οικονοµία. 

78 Η νοµισµατική πολιτική των κρατών µελών ήταν οριοθετηµένη, κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, από τη συµµετοχή 

τους στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος.  
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• τη θέση σε λειτουργία µηχανισµών κατάλληλων για την άσκηση µίας ενιαίας 

νοµισµατικής (καθώς και µίας ενιαίας συναλλαγµατικής) πολιτικής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο  

• την καθιέρωση ενός ενιαίου νοµίσµατος, το οποίο να αντικαταστήσει τα εθνικά 

νοµίσµατα των κρατών µελών που θα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την 

υιοθέτησή του.  

 

2.2 Η ανάγκη διαµόρφωσης υπερεθνικών δοµών 

Η λειτουργία µίας νοµισµατικής ένωσης
79

 προϋποθέτει τη συνδροµή θεσµικών και 

λειτουργικών προϋποθέσεων, ώστε να καθίσταται εφικτή η άσκηση ενιαίας νοµισµατικής 

πολιτικής. Προφανώς, σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο δεν είναι δυνατό να υπάρχει 

επικουρικότητα, δηλαδή µερικώς εθνική νοµισµατική πολιτική. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 

της λειτουργίας της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης υπήρξε επιβεβληµένη η δηµιουργία 

ενός υπερεθνικού φορέα αρµόδιου – κατ’ ελάχιστον – για τη χάραξη και εφαρµογή αυτής της 

ενιαίας πολιτικής. 

 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ τα κράτη µέλη έλαβαν την πολιτική απόφαση να 

προχωρήσουν στην ίδρυση αυτού του φορέα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην 

οποία τα κράτη µέλη εκχώρησαν τις αρµοδιότητες των κεντρικών τραπεζών τους αναφορικά 

µε τη χάραξη και εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής και τη συναλλαγµατικής πολιτικής 

ώστε αυτή: 

• να έχει τη δυνατότητα επηρεασµού της νοµισµατικής βάσης και προσδιορισµού της 

ποσότητας του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος που θα κυκλοφορεί ως επίσηµο 

                                                             
79 Νοµισµατική ένωση καλείται η σύνδεση δύο ή περισσότερων ανεξαρτήτων κρατών σε έναν ενιαίο νοµισµατικό χώρο, υπό 

συνθήκες πλήρους ελευθερίας στην κίνηση χρήµατος, κεφαλαίων και πληρωµών, µε ελάχιστο περιεχόµενο: α) τον 

αµετάκλητο καθορισµό (το «κλείδωµα» όπως συχνά αναφέρεται των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων τους, στο 

πλαίσιο της λειτουργίας ενός συστήµατος αµετάκλητα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και β) τη δηµιουργία µιας 

υπερεθνικής κεντρικής τράπεζας, αρµόδιας για τη χάραξη και εφαρµογή µίας ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής 

πολιτικής στον ενιαίο νοµισµατικό χώρο. 

Η νοµισµατική ένωση δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει ενιαίο νόµισµα. Το αγγλικό και το σκωτσέζικο νόµισµα 

κυκλοφορούν πλάι-πλάι στο Εδιµβούργο. Εκείνο που µετράει είναι ότι η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι καθορισµένη και ότι 

µία ενιαία αρχή (η τράπεζα της Αγγλίας) καθορίζει τα επιτόκια και για τα δύο νοµίσµατα. Εισαγωγή στην Οικονοµική, τόµος 

Β΄, David Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, σελ.433 
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νόµισµα στα κράτη µέλη που θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να το 

υιοθετήσουν
80 

 

• µε κυρίαρχο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών στην 

Κοινότητα
81

 

 

Μία βασική επιλογή στην οποία κατέληξαν τα κράτη µέλη ήταν η δηµιουργία ενός 

«οµοσπονδιακού συστήµατος κεντρικών τραπεζών». Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

συνθέτει, µαζί µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών µελών (και όχι µόνο των 

κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ), το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

(ΕΚΣΤ).  

 

Κατά συνέπεια, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών συνέχιζαν να υφίστανται, 

µε περιορισµούς, βέβαια στους βαθµούς ελευθερίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το 

άρθρο 8 της ΣΕΚ, τόσο το ΕΚΣΤ όσο και η ΕΚΤ κλήθηκαν να δρουν µέσα στα όρια των 

εξουσιών που τους ανατίθενται από τη συνθήκη και το προσαρτηµένο σ’ αυτήν Πρωτόκολλο 

για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ.    

 

2.3 Η Οικονοµική Ένωση – Έννοια και περιεχόµενο  

Η έννοια της Οικονοµικής Ένωσης ορίστηκε στην παρ.1 του άρθρου 4 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε 

την οποία: «για τους σκοπούς του άρθρου 2, η δράση των κρατών µελών και την Κοινότητας 

περιλαµβάνει (…) τη θέσπιση µίας οικονοµικής πολιτικής που βασίζεται στο στενό 

συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών, στην εσωτερική αγορά, καθώς 

και στον καθορισµό κοινών στόχων»
82

. 

 

Από τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι σε αντίθεση µε τη νοµισµατική ένωση, η οικονοµική 

πολιτική των κρατών µελών (ή πιο συγκεκριµένα οι λοιπές διαστάσεις της οικονοµικής τους 

                                                             
80 ΣΕΚ, άρθρο 105Α, παρ.2, πρώτο στοιχείο 

81 ΣΕΚ, άρθρο 105, παρ.1  

82 Η έννοια της εσωτερικής αγοράς ορίζεται στο άρθρο 14 παρ.2 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε το οποίο: «η εσωτερική αγορά 

περιλαµβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, 

των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών», Η δηµιουργία µιας ενιαίας 

αγορά ιδίως σε ότι αφορά τον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο στου 

εγχειρήµατος για τη νοµισµατική ενοποίηση. 
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πολιτικής) δεν «κοινοτικοποιήθηκε». Η διαµόρφωση µίας ενιαίας οικονοµικής πολιτικής, 

κατά το πρότυπο της νοµισµατικής πολιτικής, αν και όταν επιτευχθεί, θα έχει ως συνέπεια ότι 

τα κράτη δεν θα έχουν πλέον, ουσιαστικά, βαθµούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονοµικής 

τους πολιτικής εν γένει. Άρα, η απόφαση για µιας οικονοµική ενοποίηση αυτής της µορφής 

θα έχει αποτελέσει το αποφασιστικότερο βήµα προς την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση. 

Το ζήτηµα αυτό απασχολεί έντονα στην τρέχουσα συγκυρία λόγω της δηµοσιονοµικής 

κρίσης της ευρωζώνης.  

 

Κατά συνέπεια, µε την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ κανένα κράτος µέλος, είτε 

υιοθέτησε το ενιαίο νόµισµα είτε όχι, δεν απώλεσε την αυτονοµία στην άσκηση της 

δηµοσιονοµικής του πολιτικής. Για τους λόγους, βέβαια, που προαναφέρθηκαν η αρχή της 

δηµοσιονοµικής αυτονοµίας περιορίστηκε ουσιωδώς από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία της οικονοµικής ένωσης, το οποίο συντίθεται από τις διατάξεις της ΣΕΚ που 

αναφέρονταν:  

• στη διαδικασία συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών (άρθρο 

99 της ΣΕΚ) 

• στη διαδικασία της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µέσω της επιβολής στα κράτη µέλη 

συγκεκριµένων απαγορεύσεων αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων 

δαπανών τους (άρθρα 101 – 103) και της καθιέρωσης µίας διαδικασίας ελέγχου των 

υπερβολικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων που ενδέχεται να εµφανίσει η 

δηµοσιονοµική πολιτική των κρατών µελών (άρθρα 101 – 104)  

• στα µέτρα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης (άρθρο 100) 

 

2.3.1 Προετοιµασία για τη µετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ 

Για την εκπλήρωση αυτού του βασικού καθήκοντος, το ΕΝΙ προέβη στα ακόλουθα
83

: 

α) προετοιµασία των µέσων και διαδικασιών που ήταν αναγκαίες για την εφαρµογή της 

ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής από την ΕΚΤ από την έναρξη του τρίτου σταδίου 

β) προώθηση της εναρµόνισης των κανόνων και πρακτικών σχετικά µε τη συλλογή, 

επεξεργασία και διανοµή των στατιστικών στοιχείων στο πεδίο της αρµοδιότητάς της 

γ) προώθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διασυνοριακών πληρωµών  

                                                             
83 ΣΕΚ, άρθρο 117, παρ.3 
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δ) εποπτεία της τεχνικής προπαρασκευής για την έκδοση τραπεζογραµµατίων στο ενιαίο 

νόµισµα 

ε) καθορισµός του κανονιστικού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου για την άσκηση 

των καθηκόντων του ΕΣΚΤ 

στ) προετοιµασία των κανόνων για τις πράξεις που εκτελούνται από τις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες στο πλαίσιο του ΕΚΣΤ 

Στη συνέχεια παρατίθεται εκτενή ανάλυση των προαναφερθέντων. 

 

α) Προετοιµασία των µέσων και διαδικασιών που ήταν αναγκαίες για την εφαρµογή της 

ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής από την ΕΚΤ από την έναρξη του τρίτου σταδίου 

Το ΕΝΙ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

• σύγκριση των µέσων νοµισµατικής πολιτικής και της ιστορικής τους εξέλιξης στα 

κράτη µέλη 

• εξέταση του τρόπου συνδυασµού των διαφόρων µέσων, ώστε να διαµορφωθεί το 

λειτουργικό πλαίσιο για την άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, µε 

προσδιορισµό εναλλακτικών συνδυασµών των εν λόγω µέσων 

• καθορισµός γενικών κατευθυντήριων αρχών για την επιλογή µέσων και διαδικασιών 

νοµισµατικής πολιτικής 

• εκπόνηση σχεδίων Κανονισµών του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέσα και τις 

διαδικασίες της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, περιλαµβανοµένου και του 

εντοπισµού των προσαρµογών τεχνικής υποδοµής που απαιτούνται για την εφαρµογή 

της. 

 

Το ΕΝΙ επεξεργάστηκε, επίσης, το κανονιστικό πλαίσιο που όφειλε να διέπει τις 

νοµισµατικές σχέσεις των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση προς τα κράτη µε παρέκκλιση.
84 

Βάσει πρότασής του, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆ουβλίνου, τον ∆εκέµβριο του 1996, 

αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός νέου (σε σχέση µε τον τότε υφιστάµενο στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος) Μηχανισµού Συναλλαγµατικών 

Ισοτιµιών, µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου, ενός δηλαδή συστήµατος ελεγχόµενα 

                                                             
84 Κράτη µε παρέκκλιση, είναι αυτά που δεν θα συµµετάσχουν από την αρχή στη Νοµισµατική Ένωση – Το ευρώ θα έχει την 

ιδιότητα του ξένου νοµίσµατος για όσο διάστηµα διατηρείται το καθεστώς της παρέκκλισης. 
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κυµαινόµενων ισοτιµιών ανάµεσα στο ευρώ και τα νοµίσµατα των κρατών µελών µε 

παρέκκλιση.
85

 

 

β) Προώθηση της εναρµόνισης των κανόνων και πρακτικών σχετικά µε τη συλλογή, 

επεξεργασία και διανοµή των στατιστικών στοιχείων στο πεδίο της αρµοδιότητάς της 

Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που υιοθέτησε το ΕΝΙ, τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία 

θα είναι αναγκαία για την υποστήριξη των µέτρων νοµισµατικής πολιτικής που θα 

χρησιµοποιεί το ΕΣΚΤ, κατατάσσονται σε τρεις οµάδες: 

• τραπεζικά και νοµισµατικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία αναφορικά µε το ισοζύγιο 

πληρωµών των κρατών µελών και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων χρηµατοπιστωτικών 

φορέων 

• στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη των αγοραίων τιµών (π.χ. του δείκτη τιµών 

καταναλωτή) και τα δηµόσια οικονοµικά (π.χ. ελλείµµατα και χρέος της κυβέρνησης) 

• στοιχεία που αφορούν βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη (π.χ. εθνικοί λογαριασµοί, 

παραγωγή, εξωτερικό εµπόριο) 

 

γ) Προώθηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διασυνοριακών πληρωµών  

Το ΕΝΙ προχώρησε στο σχεδιασµό για θέση σε λειτουργία ενός ∆ιευρωπαϊκού 

Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο 

(γνωστού µε το ακρωνύµιο TARGET). Το σύστηµα αυτό: 

• λειτούργησε από την 1η Ιανουαρίου 1999 µέχρι την πλήρη αντικατάστασή του το 

2007, από το διάδοχο σύστηµα TARGET2  

• παρείχε υπηρεσίες διαχείρισης για διάφορες κατηγορίες διασυνοριακών κυρίως 

συναλλαγών, κατ΄εξοχήν δε για εκείνες που αφορούσαν στην άσκηση της ενιαίας 

νοµισµατικής πολιτικής του ΕΣΚΤ 

  

 

 

                                                             
85 Η σύσταση του εν λόγω µηχανισµού βασίζεται σε Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ της 16ης 

Ιουνίου 1997 «για την ίδρυση ενός µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης» 
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δ) Εποπτεία της τεχνικής προπαρασκευής για την έκδοση τραπεζογραµµατίων στο 

ενιαίο νόµισµα 

Μολονότι η θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα 

πραγµατοποιήθηκε µόλις τον Ιανουαρίου του 2002, η παραγωγή τους είναι προφανές ότι 

έπρεπε να αρχίσει νωρίτερα. Το ΕΝΙ προώθησε για το σκοπό αυτό τις αναγκαίες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές 

προδιαγραφές των εν λόγω τραπεζογραµµατίων. 

 

ε) Καθορισµός του κανονιστικού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου για την 

άσκηση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ 

Η υποχρέωση για καθορισµό του κανονιστικού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου για 

την άσκηση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ εκπληρώθηκε µε την υποβολή το Σεπτέµβριο του 

1997 της έκθεσης «The Single Monetary Policy in Stage Three General Documentation on 

ESCB Monetary Policy Instruments and Procedures» 

 

2.3.2 Η Νοµισµατική Επιτροπή  

Η Νοµισµατική Επιτροπή συστάθηκε το 1958 βάσει της παρ.2 του άρθρου 105 της Συνθήκης 

της Ρώµης (1957). Η συνέχιση της λειτουργίας της κρίθηκε σκόπιµη κατά τη διάρκεια του 

πρώτου και του δεύτερου σταδίου της ΟΝΕ για την προώθηση του συντονισµού της 

πολιτικής των κρατών µελών, στο βαθµό που αυτός ήταν αναγκαίος για την λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς.
86

 Στη σύνθεση της εν λόγω επιτροπής, η οποία διαλύθηκε µε την έναρξη 

του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ,
87

 µετείχαν δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής και ανά δύο 

εκπρόσωποι των κρατών µελών, προερχόµενοι από τα Υπουργεία Οικονοµικών και τις 

εθνικές κεντρικές τράπεζές τους.
88 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 ΣΕΚ, άρθρο 114, παρ.1, α εδάφιο 

87 ΣΕΚ, άρθρο 114, παρ.2, β εδάφιο 

88 ΣΕΚ, άρθρο 114, παρ.1, γ’ εδάφιο 
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Καθήκοντα 

Τα καθήκοντα της Νοµισµατικής Επιτροπής, η συµβολή της οποίας υπήρξε καθοριστική στην 

πορεία προς την εγκαθίδρυση της ΟΝΕ , διευρύνθηκαν µε το άρθρο 114 της ΣΕΚ 
89

 ήταν τα 

ακόλουθα: 

• η παρακολούθηση της νοµισµατικής και χρηµατοπιστωτικής κατάστασης των κρατών 

µελών και της Κοινότητας, καθώς και της γενικής κατάστασης πληρωµών των κρατών 

και η τακτική υποβολή σχετικών εκθέσεων προς το Συµβούλιο και την Επιτροπή 

• η διατύπωση γνωµών προς το Συµβούλιο ή την Επιτροπή, είτε µετά από αίτηση των 

οργάνων είτε µε δική της πρωτοβουλία 

• η συµβολή στην προετοιµασία συγκεκριµένων εργασιών του Συµβουλίου κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου σταδίου 

• η εξέταση, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, της κατάστασης σχετικά µε την κίνηση 

κεφαλαίων και την ελευθερία πληρωµών στα κράτη µέλη, όπως προκύπτουν από την 

εφαρµογή της Συνθήκης και των µέτρων που λαµβάνει το Συµβούλιο, και η υποβολή 

σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή και το Συµβούλιο αναφορικά µε τα 

αποτελέσµατά της 

 

2.3.3 Η διαδικασία µετάβασης στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και 

νοµισµατικής  ένωσης - Ο καθορισµός της ηµεροµηνίας έναρξης του τρίτου 

σταδίου  

 

Οι διατάξεις της Συνθήκης 

Η ΣΕΚ καθιέρωσε δύο εναλλακτικές διαδικασίες αναφορικά µε τον καθορισµό της 

ηµεροµηνίας έναρξης του τρίτου σταδίου: της διαδικασία της παρ.3 και αυτήν της παρ.4 του 

άρθρου 121.  

α) Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 121 της ΣΕΚ, το Συµβούλιο, συνερχόµενο σε επίπεδο 

Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων (και όχι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου), όφειλε να 

αποφασίσει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1996 (µε ειδική πλειοψηφία και σύµφωνα µε τη 

διαδικασία των παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου): 

                                                             
89 ΣΕΚ, άρθρο 114, παρ.1, β’ εδάφιο, το τρίτο και το τέταρτο στοιχείο του οποίου εισήχθησαν µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ  
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- αν η «η πλειοψηφία των κρατών µελών πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσει για την 

υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος»  

- αν είναι «σκόπιµο για την Κοινότητα να εισέλθει στο τρίτο στάδιο» 

Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης προκύπτει ότι η µετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ 

έγινε για το σύνολο της Κοινότητας και όχι µόνο για τα κράτη µέλη που εκπλήρωσαν τα 

κριτήρια σύγκλισης. 

Σε καταφατική περίπτωση, το Συµβούλιο θα όριζε και την ηµεροµηνία έναρξης του τρίτου 

σταδίου. 

 

β) Σε αρνητική περίπτωση, η ΣΕΚ όριζε ότι το τρίτο στάδιο θα άρχιζε αυτόµατα, χωρίς τη 

συνδροµή οποιασδήποτε προϋπόθεσης την 1η Ιανουαρίου 1999. Σύµφωνα µε τη διάταξη της 

παρ.4 (α εδάφιο) του άρθρου 121: «αν, ως το τέλος του 1997, δεν έχει οριστεί η ηµεροµηνία 

ενάρξεως του τρίτου σταδίου, το τρίτο στάδιο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1999». Στην 

περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο, συνερχόµενο επίσης σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων, όφειλε να αποφασίσει το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 1998, ποια κράτη 

µέλη πληρούν τις προϋποθέσεις υιοθέτησης του ενιαίου νοµίσµατος µε την έναρξη του τρίτου 

σταδίου της ΟΝΕ.
90

 

 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Μαδρίτης 

Η καθοριστική πολιτική απόφαση αναφορικά µε το χρονικό σηµείο έναρξης του τρίτου 

σταδίου της ΟΝΕ ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης, το ∆εκέµβριο του 

1995. Στο εν λόγω Συµβούλιο, το οποίο έλαβε και τις αποφάσεις αναφορικά µε το 

χρονοδιάγραµµα εισαγωγής του ευρώ, αποφασίστηκε ότι η έναρξη του τρίτου σταδίου δεν 

έπρεπε να πραγµατοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999. 

Υλοποιώντας αυτήν την απόφαση, και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ΣΕΚ, το Συµβούλιο 

συνήλθε στο ∆ουβλίνο σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων το ∆εκέµβριο του 1996, 

και αποφάσισε ότι πράγµατι το τρίτο στάδιο δεν θα αρχίσει το 1997.
91

 Εν όψει των ανωτέρω, 

και καθώς δεν υπήρξε νεότερη περί του αντιθέτου Απόφαση του Συµβουλίου µέχρι το 
                                                             
90

 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.4, β΄ εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή δεν τύγχανε εφαρμογής η διάταξη του δεύτερου 

στοιχείου στο α΄ εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 121, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο όφειλε να εκτιμήσει 

επίσης, αν η πλειοψηφία των κρατών μελών πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του 

ενιαίου νομίσματος. Κατά συνέπεια η νομισματική ένωση θα μπορούσε, δυνητικά να ξεκινήσει και με δύο 

μόνο μέλη.  
91

 Απόφαση 96/736/ΕΚ του Συμβουλίου της 13
ης

 Δεκεμβρίου 1996, η οποία ελήφθη με τη διαδικασία της 

παρ.3 του άρθρου 121 της ΣΕΚ 
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∆εκέµβριο του 1997 (όπως όριζε η ΣΕΚ) ενεργοποιήθηκε η προαναφερθείσα διάταξη της 

παρ.4 του άρθρου 121 της ΣΕΚ, σύµφωνα µε την οποία το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ θα άρχιζε 

την 1η Ιανουαρίου 1999.  

 

Η υιοθετηθείσα διαδικασία - Οι διατάξεις της ΣΕΚ 

Η Απόφαση αναφορικά µε την πρώτη οµάδα των κρατών µελών που πληρούσαν τα κριτήρια 

για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος ελήφθη σε ειδική συνεδρίαση του Συµβουλίου σε 

επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές Μαΐου του 1998. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη αυτής της Απόφασης κλιµακώθηκε, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 121 της ΣΕΚ, σε τρία στάδια
92

: 

• ενεργοποιήθηκε µε την υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και το ΕΝΙ 

• προωθήθηκε µε τη Σύσταση του Συµβουλίου 

• ολοκληρώθηκε µε την έκδοση της Απόφασης του Συµβουλίου σε επίπεδο Αρχηγών 

κρατών ή κυβερνήσεων 

 

Οι εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙ - Το περιεχόµενο των εκθέσεων  

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας µετάβασης στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ έγινε µε την 

κατάρτιση, από την Επιτροπή και το ΕΝΙ, εκθέσεων για όλα τα κράτη µέλη αναφορικά µε την 

πρόοδο που είχαν επιτελέσει «στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της 

οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης».
93

 Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες υποβλήθηκαν στο 

Συµβούλιο Ecofin, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια την 25η Μαρτίου 

1998, επιλήφθηκαν τριών (3) κατηγοριών θεµάτων: 

α) Το πρώτο αφορούσε στην εξέταση της νοµικής σύγκλισης κάθε κράτους µέλους, τη 

συµβατότητα δηλαδή της εθνικής του νοµοθεσίας περιλαµβανοµένου και του καταστατικού 

της κεντρικής του τράπεζας, µε το άρθρο 109 της ΣΕΚ και το Καταστατικό του ΕΣΚΤ. Η 

σχετική υποχρέωση, προς την οποία τα κράτη µέλη όφειλαν να συµµορφωθούν µέχρι την 

ηµεροµηνία ίδρυσης του ΕΣΚΤ (σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 121), δέσµευε όλα 

τα κράτη µέλη, µε την εξαίρεση του Ηνωµένου Βασιλείου
94

 και είχε τρία σκέλη: 

                                                             
92 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.4, β΄ εδάφιο σε συνδυασµό µε παρ.1 και 2 

93 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.1, α΄εδάφιο 

94 Πρωτόκολλο αριθ.25, παρ.5 
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- τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εθνικής κεντρικής τράπεζας τους, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 108 της ΣΕΚ
95

 

- τη διασφάλιση της ένταξης της εθνικής κεντρικής τράπεζας τους στο θεσµικό και 

λειτουργικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ, δηλαδή της συµβατότητας των διατάξεων του καταστατικού 

της προς τους καταστατικούς σκοπούς, τα καθήκοντα, τα µέσα, την οργάνωση, κα τις 

χρηµατοοικονοµικές διατάξεις του ΕΣΚΤ
96

 

- τη διασφάλιση της συµβατότητας της λοιπής εθνικής νοµοθεσίας τους προς τις διατάξεις της 

ΣΕΚ, όπως π.χ. αυτές των άρθρων 101-103
97

 

 

β) Η Επιτροπή και το ΕΝΙ εξέτασαν, επίσης, την επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερής 

οικονοµικής σύγκλισης, βάσει στοιχείων από τα οποία προέκυπτε αν το κράτος µέλος πληροί 

τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:
98

 

- το κριτήριο της σταθερότητας των τιµών  

- το κριτήριο της δηµοσιονοµικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

- το κριτήριο της συµµετοχής στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ΕΝΣ 

- το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων
99

 

 

γ) Τέλος, ελήφθησαν υπόψη διάφορα άλλα στοιχεία, και συγκεκριµένα: 

- η εξέλιξη του ECU 

- τα αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης της αγορών 

- η κατάσταση και εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάθε κράτους µέλους 

- η εξέλιξη του κατά µονάδα κόστους εργασίας και άλλων δεικτών τιµών
100 

 

                                                             
95 Έκθεση ΕΝΙ (1998), σελ. 318-322) – Τρόπος εφαρµογής της εν λόγω παραµέτρου  

Η υποχρέωση κίνησης από τα κράτη µέλη της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας τους κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου επαναλαµβανόταν και στην παρ.5 του άρθρου 116 της ΣΕΚ. Από τη 

διατύπωση της διάταξης του άρθρου 109 εγεννάτο, βέβαια κενό αναφορικά µε την καταληκτική ηµεροµηνία κατά την οποία 

έπρεπε να έχει ικανοποιηθεί το κριτήριο της νοµικής σύγκλισης από τα επιγενόµενα κράτη µέλη της Κοινότητας. Το ζήτηµα 

αυτό επιλύθηκε µε τη συνθήκη της Λισσαβόνας.   

96 Έκθεση ΕΝΙ (1998), σελ. 323-324 

97 Έκθεση ΕΝΙ (1998), σελ.324-325 

98 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.1, γ΄ εδάφιο 

99 Η εξειδίκευση των εν λόγω κριτηρίων γινόταν στο Πρωτόκολλο (αριθ.21) – ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.1, δ’ εδάφιο  

100 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.1, τελευταίο εδάφιο. Επισηµαίνεται ότι, σε αντιδιαστολή µε τις παραµέτρους των δύο 

προηγούµενων κατηγοριών, η ΣΕΚ όριζε ότι οι παράµετροι της εν λόγω κατηγορίας αρκεί να «ληφθούν υπόψη» και όχι «να 

εξεταστούν» 
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 Τα κριτήρια της σταθερής οικονοµικής σύγκλισης   

 

1. Επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερότητας τιµών
101

. Ένα κράτος µέλος έχει σταθερές 

επιδόσεις στο θέµα των τιµών και µέσο ποσοστό πληθωρισµού καταγεγραµµένο επί ένα έτος 

πριν από τον έλεγχο, που δεν υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ κρατών µελών µε τις 

καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιµών, περισσότερο από 1,5 ποσοστιαία 

µονάδα. Ο πληθωρισµός υπολογίζεται βάσει του δείκτη τιµών καταναλωτή (∆ΚΤ) ή σε 

συγκρίσιµη βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισµών.
102

    

 

2. Σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Ένα κράτος µέλος επιτυγχάνει 

δηµοσιονοµική κατάσταση χωρίς υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, µε απόφαση του 

Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία, έπειτα από σύσταση της Επιτροπής και αφού έχει λάβει 

υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του εν λόγω κράτους
103

. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 3% του ΑΕγχΠ σε τιµές αγοράς ενώ ο δείκτης δηµόσιου χρέους δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 60% του ΑΕγχΠ σε τιµές αγοράς
104

.  

Η υπέρβαση των εν λόγω τιµών αναφοράς δεν συνεπάγεται αυτόµατα µη τήρηση 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, καθώς λαµβάνονται υπόψη και οι ακόλουθες παράµετροι: 

α) Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα δεν θεωρούνται υπερβολικά αν είτε ο λόγος 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος προς ΑΕΠ σηµειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει 

φθάσει σε επίπεδο παραπλήσιο της τιµής αναφοράς, είτε η υπέρβαση της τιµής αναφοράς 

είναι απλώς «έκτακτη και προσωρινή»
105

 και ο λόγος παραµένει κοντά στην τιµή 

αναφοράς
106

 

                                                             
101 Το κριτήριο εξετάζεται κάθε φορά που θα καταργείται για ένα ή περισσότερα κράτη µέλη το καθεστώς παρέκκλισης 

(όπως συνέβη το 2000 στην περίπτωση της Ελλάδας). Το Συµβούλιο είχε, πάντως την εξουσία να θεσπίσει διατάξεις για την 

περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων οικονοµικής σύγκλισης, µε απόφαση που πρέπει να ληφθεί οµόφωνα µετά από 

πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ (Πρωτόκολλο αριθ.21, άρθρο 6). 

102 Πρωτόκολλο (αριθ.21), άρθρο 1. Έκθεση ΕΝΙ (1998), σελ.38-39 – Τρόπος εφαρµογής του εν λόγω κριτηρίου  

103  Άρθρο 104 Γ παρ. 6 της ΣΕΚ 

104  Άρθρο 104 Γ παρ.2(α) και  άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη ∆ιαδικασία του Υπερβολικού Ελλείµµατος  της 

ΣΕΚ 

105 Η έννοια αυτή εξειδικεύτηκε µε τον Κανονισµό 1467/97 του Συµβουλίου 

106 ΣΕΚ, άρθρο 104, παρ.2(α) 
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β) Ο λόγος δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ επιτρέπεται να υπερβαίνει την προαναφερθείσα τιµή 

αναφοράς εφόσον υπάρχει επαρκής µείωση του και προσέγγιση της τιµής αναφοράς
107

 

γ) Κατά την εκτίµηση της επίτευξης από ένα κράτος µέλος δηµοσιονοµικής κατάστασης 

χωρίς υπερβολικό έλλειµµα λαµβάνονται, επίσης υπόψη η µεσοπρόθεσµη οικονοµική και 

δηµοσιονοµική του κατάσταση και αν το δηµόσιο έλλειµµα υπερβαίνει τις δαπάνες δηµοσίων 

επενδύσεων.
108

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε την διαδικασία του 

Υπερβολικού Ελλείµµατος της ΣΕΚ επισηµαίνουµε τα εξής: 

α) Οι όροι «δηµόσιος» και «δηµοσιονοµικός» νοούνται µε ευρεία έννοια, ήτοι καλύπτουν την 

κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή ή τοπική διοίκηση και τα ταµεία κοινωνικής 

ασφάλισης, εξαιρουµένων των εµπορικών πράξεων, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών. 

β) Ως έλλειµµα νοείται ο καθαρός δανεισµός, όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών. 

γ) Ως χρέος νοείται το συνολικό ακαθάριστο χρέος, στην ονοµαστική του αξία που εκκρεµεί 

στο τέλος του έτους, ενοποιηµένο εντός και µεταξύ των τοµέων του κατά την ευρεία έννοια 

δηµοσίου, όπως ορίζεται στην (α) περίπτωση. 

 

3. Συµµετοχή στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Συστήµατος. Ένα κράτος µέλος έχει τηρήσει τα κανονικά περιθώρια 

διακύµανσης που προβλέπει ο µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Συστήµατος χωρίς σοβαρή ένταση κατά τα δύο τουλάχιστον τελευταία έτη 

πριν από την εξέταση. Ειδικότερα το κράτος µέλος δεν πρέπει να έχει υποτιµήσει την 

κεντρική διµερή ισοτιµία του νοµίσµατός του έναντι του νοµίσµατος οποιουδήποτε άλλου 

κράτους µέλους µε δική του πρωτοβουλία µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
109 

 

 

4. Σύγκλιση των επιτοκίων. Η εκπλήρωση του εν λόγω κριτηρίου αντανακλά τη διάρκεια 

της οικονοµικής σύγκλισης που έχει επιτευχθεί από το κράτος µέλος και κρίνεται από το αν η 

                                                             
107 ΣΕΚ, άρθρο 104, παρ.2(β) 

108 ΣΕΚ, άρθρο 104, παρ.3 

109
 Πρωτόκολλο αριθ.21, άρθρο 3. Έκθεση ΕΝΙ (1998), σελ. 43-44 – Τρόπος εφαρμογής του εν λόγω κριτηρίου 
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διαφορά ανάµεσα στο µέσο ονοµαστικό επιτόκιο των µακροχρόνιων τίτλων του ∆ηµοσίου (ή 

συγκρίσιµων χρεογράφων) του κράτους µέλους δεν υπερβαίνει, για ένα έτος πριν από την 

εξέταση, το αντίστοιχο επιτόκιο των τίτλων που έχει εκδώσει το ∆ηµόσιο των (3) τριών 

κρατών µελών µε την καλύτερη επίδοση από άποψη σταθερότητας τιµών (σύµφωνα µε τα 

προαναφερθέντα υπό (α) περισσότερο από 2%.
110 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που 

αναφέρονται στο άρθρο 109 I της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

επισηµαίνουµε ότι τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των 

προαναφερθέντων κριτηρίων παρέχονται από την Επιτροπή.   

 

Συµπερασµατικά διαπιστώνουµε ότι τα κριτήρια του Μάαστριχτ χωρίζονταν σε δύο δέσµες: η 

µία αφορούσε τη νοµισµατική πολιτική και τις ονοµαστικές µεταβλητές, και η άλλη 

αφορούσε στη δηµοσιονοµική πολιτική. Τα νοµισµατικά κριτήρια υπαγόρευαν ότι, για να 

πληροί τις προϋποθέσεις η υποψήφια προς ένταξη χώρα, έπρεπε να έχει χαµηλό πληθωρισµό, 

χαµηλά ονοµαστικά επιτόκια (επιβεβαίωση από την αγορά των χαµηλών πληθωριστικών 

προσδοκιών) και δύο χρόνια πρότερης συµµετοχής στο ΜΣΙ χωρίς καµία υποτίµηση. Ο 

τελευταίος αυτός κανόνας είχε στόχο να αποτρέψει τις ανταγωνιστικές υποτιµήσεις ή 

«επανευθυγραµµίσεις της τελευταίας στιγµής», όσο πλησίαζε τη ηµεροµηνία της ΟΝΕ. 

 

Σύµφωνα µε τα δηµοσιονοµικά κριτήρια, η υποψήφια προς ένταξη χώρα δεν έπρεπε να έχει 

υπερβολικά µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, δηλαδή δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 3% του 

ΑΕγχΠ ενώ ο δείκτης δηµόσιου χρέους προς ΑΕγχΠ δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 60%. Η 

εφαρµογή αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής σήµαινε ότι θα ασκούνταν ελάχιστες πιέσεις 

στην κεντρική τράπεζα για την έκδοση χρήµατος, προκειµένου να διευκολύνει τις 

δηµοσιονοµικές αρχές. Ταυτόχρονα υπήρχαν και δύο «ρήτρες διαφυγής» ελλείµµατος και 

χρέους αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το κριτήριο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, τα ελλείµµατα 

θα πρέπει να µειώνονται ουσιαστικά και συνεχόµενα, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο 

παραπλήσιο του 3% του ΑΕγχΠ, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις οι οποίες δεν µπορούν να 

προβλεφθούν το έλλειµµα θα πρέπει να είναι κοντά στο 3% του ΑΕγχΠ.
111

 Ταυτόχρονα, 

                                                             
110

 ΣΕΚ, άρθρο 4. Έκθεση ΕΝΙ (1998) σελ.45 – Τρόπος εφαρμογής του εν λόγω κριτηρίου 

111  Άρθρο 104 Γ παρ.2(α) ΣΕΚ 
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αναφορικά µε το κριτήριο του δηµόσιου χρέους, ο λόγος του προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν, θα πρέπει να µειώνεται επαρκώς και να προσεγγίζει το 60% µε ικανοποιητικό 

ρυθµό.
112

 

 

Η σύσταση του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο Ecofin συνήλθε την 1η Μαΐου 1998 για να εκτιµήσει, βάσει των εκθέσεων της 

Επιτροπής και του ΕΝΙ, για κάθε κράτος µέλος χωριστά, αν πληροί τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος.
113 

Η Σύσταση (98/316/ΕΚ) που 

εξέδωσε το Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη και σχετική Σύσταση της Επιτροπής, επιβεβαίωσε 

τα πορίσµατα των ως άνω εκθέσεων και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις πληρούν έντεκα (11) κράτη µέλη
114

, όλα δηλαδή εκτός: 

• της Ελλάδος και της Σουηδίας που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύγκλισης
115 

 

• της ∆ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου που, κάνοντας χρήση του δικαιώµατος 

αυτοεξαίρεσης κατά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάστριχτ, είχαν γνωστοποιήσει 

στο Συµβούλιο ότι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στην ευρωζώνη
116 

 

 

Η Απόφαση του Συµβουλίου σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων  

Τα πορίσµατα του Συµβουλίου Ecofin διαβιβάστηκαν στο Συµβούλιο που συνήλθε σε 

επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.
117

 Βάσει της προαναφερθείσας Σύστασης του 

Συµβουλίου Ecofin και αφού έλαβε υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙ, καθώς 

και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
118

, το εν λόγω Συµβούλιο επιβεβαίωσε µε 

Απόφασή του (98/317/ΕΚ), 119 η οποία ελήφθη την 3η Μαΐου 1998, ότι τα κράτη µέλη που 

                                                             
112  Άρθρο 104 Γ παρ. 2(β) ΣΕΚ 

113 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.2, α΄ εδάφιο. Η Σύσταση της Επιτροπής αφορούσε στην εξέταση της ύπαρξης δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων και της εκπλήρωσης από τα κράτη µέλη των κριτηρίων νοµικής και οικονοµικής σύγκλισης. Σύµφωνα µε την 

εν λόγω διάταξη, η Απόφαση έπρεπε να ληφθεί µε ειδική πλειοψηφία, ελήφθη πάντως οµοφωνα. 

114 Σύσταση 98/316/ΕΚ, άρθρο 14 

115 ΣΕΚ, άρθρα 3 και 13, αντίστοιχα. Στην πραγµατικότητα, η σουηδική κυβέρνηση επέλεξε να µην πληρούται ένα από τα 

κριτήρια οικονοµικής σύγκλισης (γεγονός που συνεχίζει να ισχύει) καθότι δεν είχε µεν δικαίωµα αυτοεξαίρεσης (όπως η 

∆ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο) αλλά δεσµευόταν από αρνητικό δηµοψήφισµα για την υιοθέτηση του ευρώ.  

116 ΣΕΚ 12ο και 13ο σηµείο του αιτιολογικού αντίστοιχα 

117 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.2, α΄ εδάφιο 

118 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.2, β’ εδάφιο, και παρ.4, β΄ εδάφιο 

119 ΣΕΚ, άρθρο 121, παρ.4, β΄ εδάφιο. Επισηµαίνεται ότι δικαίωµα ψήφου στην εν λόγω ψηφοφορία είχαν όλα τα κράτη 

µέλη ανεξαιρέτως 
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πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ είναι τα έντεκα (11) εκείνα 

που συνέστησε το Συµβούλιο.  

 

Τα κράτη µέλη που υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα εκαλούντο, σύµφωνα µε τη ΣΕΚ, 

«κράτη χωρίς παρέκκλιση», ενώ όσα δεν το υιοθέτησαν, και για όσο διάστηµα δεν 

συµµετείχαν στην ευρωζώνη, εκαλούντο «κράτη µε παρέκκλιση».
120 

 

 

Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε την Απόφαση για την πρώτη οµάδα των κρατών µελών µε 

νόµισµα το ευρώ (που ελήφθη την 3η Μαΐου 1998 βάσει της παρ.4 του άρθρου 121 της 

ΣΕΚ), στην προκειµένη περίπτωση η Απόφαση λαµβάνεται από το Συµβούλιο Ecofin και όχι 

από το Συµβούλιο σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. Στην περίπτωση της 

Ελλάδος, η κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισης ρυθµίστηκε µε την Απόφαση 

2000/427/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000. 
121

 Η αµετάκλητα σταθερή ισοτιµία της 

δραχµής έναντι του ευρώ (1 ευρώ = 340,750 δραχµές) καθορίστηκε µε τον Κανονισµό 

1478/2000 του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ για την 

πρώτη οµάδα των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ οι αµετάκλητα σταθερές 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες του ευρώ έναντι των εθνικών τους νοµισµάτων καθορίστηκαν την 

προηγούµενη της εκ µέρους τους υιοθέτησης του ενιαίου νοµίσµατος (31 ∆εκεµβρίου 1998), 

έκτοτε ο καθορισµός της αµετάκλητα σταθερής ισοτιµίας του ευρώ έναντι της δραχµής 

λαµβάνει χώρα µήνες νωρίτερα. 

 

                                                             
120 ΣΕΚ, άρθρο 122, παρ.1, γ΄ και δ΄ εδάφια. Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ.1 δεν εφαρµόστηκαν, καθώς δεν 

ενεργοποιήθηκε, σύµφωνα µε τα µόλις αναφερθέντα, η διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 123 αναφορικά µε τη µετάβαση στο 

τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. 

121 Είχε προηγηθεί η Απόφαση 2000/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, µε την οποία καταργήθηκε 

προηγούµενη Απόφαση που οργάνου σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 2.1 : Εκπλήρωση από τα κράτη µέλη των κριτηρίων οικονοµικής σύγκλισης κατά την αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε το 

Μάιο του 1998  

ΚΡΑΤΟΣ 

ΜΕΛΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤ

ΟΣ 

∆ηµόσι

ο 

έλλειµµ

α προς 

ΑΕΠ 

(%) 

(1997) 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σ 

∆ΗΜΟΣΙΟ

Υ ΧΡΕΟΥΣ 

∆ηµόσι

ο χρέος 

προς 

ΑΕΠ 

(%) 

(1997) 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Υ 

Πληθωρισµ

ός (%) 

(Ιανουάριος 

1998) 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩ

Ν ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Μακροχρόνι

α επιτόκια 

(%)                       

(Ιανουάριος 

1998) 

Αυστρία 3,0 2,5 60,0 66,1 2,7 1,1 7,8 5,6 

Βέλγιο 3,0 2,1 60,0 122,2 2,7 1,4 7,8 5,7 

Γαλλία 3,0 3,0 60,0 58,0 2,7 1,2 7,8 5,5 

Γερµανία 3,0 2,7 60,0 61,3 2,7 1,4 7,8 5,6 

∆ανία 3,0 -0,7 60,0 65,1 2,7 1,9 7,8 6,2 

Ελλάδα 3,0 4,0 60,0 108,7 2,7 5,2 7,8 9,8 

Ιρλανδία 3,0 -0,9 60,0 66,3 2,7 1,2 7,8 6,2 

Ισπανία 3,0 0,8 60,0 68,8 2,7 1,9 7,8 6,3 

Ιταλία 3,0 2,7 60,0 121,6 2,7 1,8 7,8 6,7 

Λουξεµβούργ 3,0 -1,7 60,0 6,7 2,7 1,4 7,8 5,6 
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ο 

Ην. Βασίλειο 3,0 1,9 60,0 53,4 2,7 1,8 7,8 7,0 

Ολλανδία 3,0 1,4 60,0 72,1 2,7 1,8 7,8 5,5 

Πορτογαλία 3,0 2,5 60,0 62,0 2,7 1,8 7,8 6,2 

Σουηδία 3,0 0,8 60,0 76,6 2,7 1,9 7,8 6,5 

Φινλανδία 3,0 0,9 60,0 55,8 2,7 1,3 7,8 5,9 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μάρτιος 1998 
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2.4 Η θεωρία των άριστων νοµισµατικών περιοχών 122 

Το κόστος και το όφελος από την ένταξη µίας χώρας σε µια περιοχή σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών όπως το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ), εξαρτάται 

από το βαθµό ολοκλήρωσης της οικονοµίας της µε τις οικονοµίες των δυνητικών εταίρων 

της. Το συµπέρασµα αυτό είναι γνωστό ως θεωρία των άριστων νοµισµατικών περιοχών
123 

σύµφωνα µε την οποία οι σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι οι πλέον κατάλληλες για 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης µέσω του διεθνούς εµπορίου 

(αγαθών και υπηρεσιών, της κίνησης των συντελεστών παραγωγής (χρηµατοοικονοµικό 

κεφάλαιο [περιουσιακά στοιχεία], φυσικό κεφάλαιο, εργασία). 

 

Το όφελος νοµισµατικής αποτελεσµατικότητας (καµπύλη GG) από την ένταξη στο 

σύστηµα των σταθερών ισοτιµιών ισούται µε την εξοικονόµηση πόρων από την αποφυγή της 

αβεβαιότητας, της σύγχυσης και του κόστους των συναλλαγών και των υπολογισµών που 

ανακύπτουν κατά την ελεύθερη διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο υψηλός 

βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ µίας χώρας και µιας περιοχής σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών διευρύνει τα οφέλη νοµισµατικής αποτελεσµατικότητας που 

αποκοµίζει η χώρα όταν κρατάει σταθερές τις ισοτιµίες του νοµίσµατός της έναντι των 

νοµισµάτων της περιοχής. Όσο πιο εκτεταµένες είναι οι διασυνοριακές συναλλαγές και η 

κίνηση των συντελεστών παραγωγής, τόσο µεγαλύτερα είναι τα οφέλη που απορρέουν από 

τις σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Έχουµε σιωπηρά υποθέσει ότι η ευρύτερη 

συναλλαγµατική περιοχή, έχει σταθερό και προβλέψιµο επίπεδο τιµών. Αν αυτό δεν ισχύει, η 

µεγαλύτερη µεταβλητότητα των τιµών της υπό ένταξη χώρας που θα προκύψει από την 

προσχώρησή της στη συναλλαγµατική περιοχή µάλλον θα αντισταθµίσει οποιαδήποτε οφέλη 

νοµισµατικής αποτελεσµατικότητας που θα παρείχαν οι σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Ένα διαφορετικό πρόβληµα ανακύπτει αν η πρόθεση της υπό ένταξη χώρας να κρατήσει 

σταθερή τη συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατός της δεν γίνει απόλυτα πιστευτή από 

τους οικονοµικούς παράγοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρχει κάποια αβεβαιότητα για 

την εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και συνεπώς η υπό ένταξη χώρα θα αποκοµίσει 

µικρότερα οφέλη νοµισµατικής αποτελεσµατικότητας. Αν, όµως, το επίπεδο τιµών της ΑΝΠ 

                                                             
122 «∆ιεθνής Οικονοµική: Θεωρία και Πολιτική» τόµος Β, Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Εκδόσεις Κριτική  

123 Η θεωρία αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Robert Mundell το 1961 ενώ το 1999 του απονεµήθηκε το βραβείο Νόµπελ 

Οικονοµικής Επιστήµης, εν µέρει για το πρωτοποριακό του έργο σχετικά µε τις άριστες νοµισµατικές περιοχές. 
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είναι σταθερό και η υπό ένταξη χώρα τηρεί σταθερά τις δεσµεύσεις για τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία του νοµίσµατός της, καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα: όταν η χώρα εντάσσεται 

στο µηχανισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών της ΑΝΠ, ωφελείται από τη σταθερότητα 

της ισοτιµίας του νοµίσµατος της έναντι των νοµισµάτων της ΑΝΠ και αυτό το όφελος 

αποτελεσµατικότητας είναι τόσο µεγαλύτερο όσο στενότερα είναι συνδεδεµένες οι αγορές 

της υπό ένταξης χώρας µε τις αγορές των χωρών της ΑΝΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: ΚΑΜΠΥΛΗ GG: έχει θετική κλίση, δείχνει ότι το όφελος νοµισµατικής 

αποτελεσµατικότητας που αποκοµίζει µία χώρα από την ένταξή της σε µία περιοχή σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών ανεβαίνει καθώς διευρύνεται η οικονοµική ολοκλήρωση της 

χώρας µε την περιοχή. 

 

Το κόστος των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών (καµπύλη LL) προκύπτει επειδή 

όταν µια χώρα εντάσσεται σε µια περιοχή συναλλαγµατικών ισοτιµιών, παραιτείται από τη 

δυνατότητά της να χρησιµοποιεί το προϊόν και την απασχόληση. Αυτή η απώλεια 

οικονοµικής σταθερότητας που συνοδεύει την ένταξη σχετίζεται µε το βαθµό οικονοµικής 

ολοκλήρωσης της οικονοµίας της µε τις οικονοµίες των εταίρων της στην περιοχή. 

Υποθέτουµε λοιπόν, ότι ένα µόνο µέλος αντιµετωπίζει πτώση της ζήτησης ενός βασικού 

εξαγωγικού προϊόντος του, τότε η προσαρµογή σε αυτή την διαταραχή έχει ως εξής:  

α) εάν το µέλος έχει στενούς εµπορικούς δεσµούς µε τις χώρες της ΑΝΠ τότε µία µικρή 

µείωση των τιµών του θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης των χωρών της ΑΝΠ για τα 

G 

G 

Όφελος νοµισµατικής 
αποτελεσµατικότητας για την 
εντασσόµενη χώρα  

Βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ 
της εντασσόµενης χώρας και της 
περιοχής ισοτιµίας  
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προϊόντα του µέλους η οποία θα είναι µεγάλη συγκρινόµενη µε το προϊόν του µέλους. 

Συνεπώς, το επίπεδο πλήρους απασχόλησης µπορεί να αποκατασταθεί αρκετά σύντοµα.  

β) εάν οι αγορές εργασίας και κεφαλαίου του µέλους είναι στενά συνδεδεµένες µε τις 

αντίστοιχες αγορές των άλλων µελών της ΑΝΠ, τότε οι άνεργοι εργάτες µπορούν να 

µετακινηθούν εύκολα για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό και το κεφάλαιο επίσης µπορεί 

να κατευθυνθεί σε χώρες όπου υπάρχουν περισσότερο κερδοφόρες ευκαιρίες. Η δυνατότητα 

των συντελεστών παραγωγής να µετακινηθούν σε άλλες χώρες µειώνει έτσι τις επιπτώσεις 

της ανεργίας και της µείωσης των αποδόσεων που αποκοµίζουν το πλεόνασµα του 

παραγωγικού συντελεστή της εργασίας και του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου θα 

διοχετευτεί στις υπόλοιπες χώρες της ΑΝΠ. Στην περίπτωση της αύξησης της ζήτησης για τα 

προϊόντα ενός µέλους τότε ισχύουν τα εξής: αν η οικονοµία της χώρας µέλους που 

παρατηρείται η αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της είναι στενά συνδεδεµένη µε τις 

οικονοµίες των άλλων χωρών της ΑΝΠ, µία µικρή άνοδος των τιµών της χώρας σε 

συνδυασµό µε κάποια εισροή ξένων κεφαλαίων και εργασίας εξαλείφει ταχέως την 

υπερβάλλουσα ζήτηση για προϊόντα της. Ο υψηλός βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης 

µεταξύ µιας χώρας και µιας περιοχής σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, στην οποία 

εντάσσεται η χώρα αυτή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2: ΚΑΜΠΥΛΗ LL: έχει αρνητική κλίση, δείχνει ότι η απώλεια οικονοµικής 

σταθερότητας µιας χώρας, που προκύπτει από την ένταξή της σε µια περιοχή σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µειώνεται καθώς διευρύνεται η οικονοµική ολοκλήρωση της 

χώρας µε την περιοχή 

L 

L 

Απώλεια οικονοµικής σταθερότητας 
για την εντασσόµενη χώρα  

Βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ 
της εντασσόµενης χώρας και της 
περιοχής ισοτιµίας  
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2.4.1 Απόφαση ένταξης µίας χώρας σε µια νοµισµατική περιοχή µε βάση το 

Υπόδειγµα GG - LL  

Μια χώρα θα πρέπει να ενταχθεί σε µία νοµισµατική περιοχή εάν ο βαθµός της οικονοµικής 

ολοκλήρωσης µεταξύ των αγορών της και των αγορών της νοµισµατικής περιοχής ισούται 

τουλάχιστον µε το σηµείο Ο του Σχήµατος 3, δηλαδή το επίπεδο ολοκλήρωσης που 

προσδιορίζεται από το σηµείο τοµής των καµπυλών GG και LL. 

 

Για σηµεία αριστερά του Ο (η καµπύλη LL βρίσκεται πάνω από την καµπύλη GG), η 

απώλεια που θα υπήρχε για την εντασσόµενη χώρα λόγω της µεγαλύτερης αστάθειας του 

προϊόντος και της απασχόλησης µετά την ένταξη υπερβαίνει το όφελος νοµισµατικής 

αποτελεσµατικότητας και γι’ αυτό θα ήταν καλύτερα για τη χώρα να µείνει έξω από τη 

νοµισµατική περιοχή.    

 

Για σηµεία δεξιά του Ο (η καµπύλη GG βρίσκεται πάνω από την καµπύλη LL), το όφελος 

νοµισµατικής αποτελεσµατικότητας είναι µεγαλύτερο από την απώλεια σταθερότητας και 

συνεπώς η ένταξη της χώρας στη νοµισµατική περιοχή αποφέρει στη χώρα καθαρό κέρδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Υπόδειγµα GG-LL: Η τοµή των καµπυλών GG και LL στο σηµείο Ο προσδιορίζει 

ένα κρίσιµο επίπεδο οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ µίας περιοχής σταθερών ισοτιµιών 

και µιας χώρας που εξετάζει το ενδεχόµενο ένταξής της στην περιοχή. Σε κάθε επίπεδο 

ολοκλήρωσης πάνω από το σηµείο Ο, η απόφαση για ένταξη αποδίδει καθαρά θετικά 

οικονοµικά οφέλη στη χώρα. 
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Το υπόδειγµα GG-LL, εξάγει σηµαντικά συµπεράσµατα για το πώς οι αλλαγές στο 

οικονοµικό περιβάλλον µίας χώρας επηρεάζουν την απόφασή της σχετικά µε την ένταξη του 

νοµίσµατος της σε µία νοµισµατική περιοχή. Για παράδειγµα η αύξηση της ζήτησης 

εξαγωγών της µίας χώρας µετατοπίζει την καµπύλη LL προς τα δεξιά στη θέση L’L’ (Σχήµα 

4): σε κάθε επίπεδο οικονοµικής ολοκλήρωσης µε τη νοµισµατική περιοχή, η πρόσθετη 

αστάθεια του προϊόντος και της απασχόλησης, που προκύπτει από τη διατήρηση της 

σταθερής ισοτιµίας του νοµίσµατος της χώρας, είναι τώρα µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα το 

επίπεδο οικονοµικής ολοκλήρωσης, στο οποίο αξίζει να ενταχθεί η χώρα στη νοµισµατική 

περιοχή µετατοπίζεται στη θέση Ο’. ∆ηλαδή, µε σταθερούς τους άλλους παράγοντες, µια 

αύξηση των διακυµάνσεων στις αγορές των προϊόντων τους κάνει τις χώρες λιγότερο 

πρόθυµες να ενταχθούν σε περιοχές σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Η αύξηση του µεγέθους και της συχνότητας των διαταραχών των αγορών 

προϊόντος της εντασσόµενης χώρας µετατοπίζει την καµπύλη LL προς τα πάνω, επειδή για 

δεδοµένο βαθµό οικονοµικής ολοκλήρωσης µε την περιοχή σταθερών ισοτιµιών, η απώλεια 

οικονοµικής σταθερότητας της χώρας, που προκύπτει από τις σταθερές ισοτιµίες αυξάνεται. 

Η µετατόπιση της LL ανεβάζει το κρίσιµο επίπεδο οικονοµικής ολοκλήρωσης στο οποίο 

πραγµατοποιείται η ένταξη στην περιοχή συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

 

 

 

 

G 

G 

Οφέλη και ζηµίες για την 
εντασσόµενη χώρα  

Βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ 
της εντασσόµενης χώρας και της 
περιοχής ισοτιµίας  

L 

L 

Ο 

L’ 

L’ 

Ο’ 



74 

 

2.4.2 Ορισµός της άριστης νοµισµατικής περιοχής 

Όταν η συναλλαγµατική πολιτική δύναται να θεωρηθεί περιττή είτε επειδή θα ήταν 

αναποτελεσµατική είτε επειδή θα µπορούσε να ασκηθεί καλύτερα από µία οµάδα εθνικών 

νοµισµατικών αρχών παρά από κάθε µεµονωµένη αρχή.   

Οι άριστες νοµισµατικές περιοχές είναι οµάδες περιοχών που οι οικονοµίες τους συνδέονται 

στενά µέσω του εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών και της κινητικότητας των συντελεστών 

παραγωγής. Η υψηλή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής µεταξύ των χωρών κάνουν 

τις µεµονωµένες εθνικές συναλλαγµατικές πολιτικές αναποτελεσµατικές, ενώ οι παραγωγικές 

δοµές οι οποίες έχουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης σε εξωγενείς παράγοντες καθιστούν τις 

πολιτικές συναλλαγµατικής ισοτιµίας περιττές. Όσο µεγαλύτερη η κινητικότητα των 

συντελεστών παραγωγής ανάµεσα στις χώρες τόσο πιο κοινή θα είναι η ευαισθησία σε 

εξωγενείς παράγοντες και τόσο πιο επιθυµητή θα είναι η νοµισµατική ένωση.
124  

 

 

2.4.3 Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση µία Άριστη Νοµισµατική Περιοχή; 

Οι οικονοµολόγοι Barry Eichengreen και ο Martin Feldstein στη δεκαετία του 1980 και του 

1990, εξέφρασαν αµφιβολίες ως προς το εάν ή όχι η Ευρώπη θα πληρούσε τα κριτήρια για να 

είναι µία βέλτιστη νοµισµατική ζώνη, πριν ακόµα δηλαδή υπάρξουν συγκεκριµένα σχέδια 

δηµιουργίας της νοµισµατικής ένωσης. 

 

«∆εν υπάρχει καθαρή οικονοµική αιτιολόγηση και η δηµιουργία της ΟΝΕ προωθείται κυρίως 

από πολιτικούς λόγους» Eichengren and Frieden (1993) 

 

Υπήρξαν και πολλοί οικονοµολόγοι που θεωρούσαν ότι η Ευρώπη θα αποτελούσε τον 

ιδανικό υποψήφιο ώστε να εφαρµοστεί η θεωρία της βέλτιστης νοµισµατικής ζώνης του 

Mundell. Ωστόσο, άλλοι µελετητές παρατήρησαν πάρα πολλούς παράγοντες (υπό τη µορφή 

των διαφορετικών και αποκλινουσών καταστάσεων) στις οικονοµικές πραγµατικότητες των 

κρατών ώστε να είναι πραγµατικά εφαρµόσιµη και λειτουργική η ευρωπαϊκή νοµισµατική 

ένωση. Οι περισσότερες από αυτές τις ανησυχίες αντιµετωπίζονταν µε σκεπτικισµό για τη 

θεωρία των βέλτιστων νοµισµατικών περιοχών γενικότερα.   

 

                                                             
124 Frieden, Jeffry A. 2002. Real sources of European currency policy: Sectoral interests and European monetary integration, 

p.837 
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«Η νοµισµατική ένωση των 12 χωρών δεν αποτελεί µία άριστη νοµισµατική περιοχή και 

ορισµένες χώρες που συµµετέχουν σε αυτή θα υποστούν απώλεια ευηµερίας» De Grauwe 

(1994) 

 

«Στην ΟΝΕ δεν υπάρχει ο αναγκαίος βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης στο εµπόριο και την 

κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής ώστε τα οφέλη να είναι µεγαλύτερα από τα 

κόστη» Krugman and Obstfeld (1995) 

 

Επίσης, ο Jacques de Larosière, πρώην ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου και πρώην διοικητής της Banque de France, επισηµαίνει, ότι οι αγορές αποδείχθηκαν 

τυφλές για το αν ή όχι η Ευρώπη ήταν πράγµατι µια βέλτιστη νοµισµατική ζώνη. Υπήρξε,  

ουσιαστικά, µια επικρατούσα υπόθεση ότι ένα κοινό νόµισµα σηµαίνει κατανοµή του 

κινδύνου (και εποµένως η υπόθεση των «διασώσεων» µε κάποια µορφή, θα πρέπει να είναι 

αναγκαία). Πουθενά αλλού αυτή η ψευδής παραδοχή, δεν είναι περισσότερο εµφανής από ό, 

τι σε µια εξέταση των επιτοκίων ορισµένων βασικών χωρών της Ευρωζώνης. Λόγω της 

πεποίθησης της κατανοµής κινδύνου, τα επιτόκια για τις χώρες της Ευρωζώνης, από τη 

Γερµανία µέχρι την Ελλάδα, ακολουθούν µια σχεδόν ταυτόσηµη πορεία κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2000 - 2009. Μόνο το 2009, σύµφωνα µε τον de Larosiere και αποδεικνυόµενο από 

τα επιτόκια του διαγράµµατος 1 , οι αγορές "ξύπνησαν" και συνειδητοποίησαν ότι τα 

ελληνικά οµόλογα, και αργότερα τα οµόλογα άλλων χωρών της περιφέρειας, δεν ήταν τόσο 

ασφαλή όσο τα οµόλογα των άλλων µελών της Ευρωζώνης, κυρίως ως αποτέλεσµα της 

οικονοµικής απόκλισης µεταξύ των µελών της Ευρωζώνης. Όταν οι αγορές "ξύπνησαν" στην 

πραγµατικότητα της απόκλισης µεταξύ των υγιών οικονοµιών των διαφόρων µελών της 

Ευρωζώνης το 2009 και το 2010, τα επιτόκια παρέκκλιναν και αυξήθηκαν ταχέως για εκείνες 

τις χώρες που θεωρούνται ότι κινδυνεύουν.
125

 

 

                                                             
125 Brian Koziara. 2013, The Eurozone: an Optimal Currency Area?, p.10 
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∆ιάγραµµα 2.1: Ποσοστά των µακροπρόθεσµων επιτοκίων των δεκαετών οµολόγων 

Πηγή: Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (Organization for 

Economic Cooperation and Development 

 

2.4.3.1 Ενδοκοινοτικό Εµπόριο αγαθών ανά κράτος µέλος 126
  

Υπάρχει µια µεγάλη διακύµανση της αξίας των εξαγωγών αγαθών ανάµεσα στα κράτη µέλη 

της ΕΕ, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2. Το 2013 η αξία των εξαγωγικών εµπορευµατικών 

συναλλαγών εντός της ΕΕ κυµάνθηκαν από 623 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη Γερµανία σε 

άλλα κράτη µέλη της ΕΕ µέχρι κάτω του 1 δισ ευρώ από την Κύπρο στους ευρωπαίους 

εταίρους της. Υπήρχαν οκτώ κράτη µέλη, των οποίων οι εξαγωγές αγαθών προς τους 

εταίρους στην ΕΕ, ήταν πάνω από 100 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2013, αντιπροσωπεύοντας 

πάνω από το 76% της συνολικής αξίας των ενδοκοινοτικών εξαγωγών αγαθών. 

 

 

                                                             
126

 Statistics Explained: http://ec.europa.eu.eurostat/statistics-explained  
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∆ιάγραµµα 2.2:  Εξαγωγές

 

Ο Πίνακας 2.2 δείχνει ότι για όλα

Ηνωµένο Βασίλειο), η αξία των

αυξήθηκε το διάστηµα µεταξύ 2002 

µεταβολής, που κυµαίνεται από

εξαγωγών αγαθών από τη Φινλανδία

αύξηση της αξίας των εξαγωγών αγαθών

και µε την συνοπτική µορφή της ΕΕ

τάση κατά την περίοδο 2002 - 2013 

κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής

πλειοψηφία των κρατών µελών έχει
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Εξαγωγές αγαθών σε άλλα κράτη-µέλη (εκ. ευρώ) για το

Source: Eurostat 

για όλα τα κράτη µέλη εκτός από δύο (την Ιρλανδία

των εξαγωγών αγαθών προς τους εταίρους στην

µεταξύ 2002 και 2013. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές

κυµαίνεται από µία σχετικά µέτρια αύξηση ύψους 6% της

Φινλανδία σε άλλους εταίρους της ΕΕ σε µια σχεδόν τετραπλάσια

εξαγωγών αγαθών από τη Σλοβακία σε άλλα κράτη µέλη της

της ΕΕ των 28, η πλειοψηφία των κρατών µελών έχει

2013 στην αξία των εξαγωγών αγαθών τους, µε πτώση

χρηµατοπιστωτικής αναταραχής. Η αξία των εξαγωγών αγαθών

µελών έχει ανακτήσει πλέον το επίπεδο όπως ήταν πριν το

 

για το 2013 

Ιρλανδία και το 

στην ΕΕ των 28 

διαφορές στο ρυθµό 

της αξίας των 

σχεδόν τετραπλάσια 

µέλη της ΕΕ. Όπως 

µελών έχει αυξητική 

µε πτώση το 2009 

εξαγωγών αγαθών για την 

πριν το 2009. 



Πίνακας 2.2: Εξαγωγές αγαθών

Το ∆ιάγραµµα 2.3 δείχνει ότι τα περισσότερα

ΕΕ αντιπροσωπεύοντας το µεγαλύτερο

ΕΕ. Αυτοί οι συνεργάτες είναι αρκετά

µερίδια των εξαγωγών τους πάει στους
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αγαθών σε άλλα κράτη µέλη, για 2002 και 2013 (εκ

 

Πηγή: Eurostat 

 

ότι τα περισσότερα κράτη µέλη διαθέτουν 2 ή 3 εταίρους

µεγαλύτερο µέρος (πάνω από 50%) των εξαγωγών τους

είναι αρκετά συχνά κοντά σε γεωγραφική εγγύτητα

πάει στους υπόλοιπους εταίρους τους στην ΕΕ. 

 2013 (εκ. ευρώ) 

εταίρους εντός της 

εξαγωγών τους εντός της 

εγγύτητα. Μικρότερα 



∆ιάγραµµα 2.3: Κατανοµή

(% επί των

 

Αυτό ήταν το σχέδιο για την περίοδο

στους εταίρους εντός της ΕΕ 

µεγαλύτερες χώρες εξαγωγής εµπορευµάτων

µικρότερες εξαγωγικές χώρες, 

µεγαλύτερου ποσοστού των εµπορευµάτων

από ότι κατά την έναρξη της περιόδου

εξάγονται µεταξύ της Εσθονίας

αναλογία µε τους πιο αποµακρυσµένους

 

Ισοζύγιο Ενδοκοινοτικού Εµπορίου

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 2.4

δηλαδή εισάγουν περισσότερα αγαθά

προς άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. 

ισοζυγίου καταγράφεται στη Γαλλί

79 

Κατανοµή εξαγωγών αγαθών σε άλλα κράτη-µέλη, για το

επί των συνολικών ενδο-εξαγωγών αγαθών) 

Πηγή: Eurostat 

την περίοδο από το 2002 έως 2013. Πράγµατι υπήρξε σταθερότητα

 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ιδιαίτερα

εξαγωγής εµπορευµάτων. Υπάρχει µεγαλύτερη  µεταβολή

χώρες, και συγκεκριµένα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις

εµπορευµάτων που εξάγονται σε κοντινές γεωγραφικά

της περιόδου. Για παράδειγµα, το ποσοστό των εµπορευµάτων

Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας έχει αυξηθεί

αποµακρυσµένους εταίρους της ΕΕ έχει µειωθεί. 

Εµπορίου Αγαθών 

2.4, δεκαέξι κράτη µέλη έχουν αρνητικό εµπορικό

περισσότερα αγαθά (σε αξία) από τους εταίρους της ΕΕ από ό

της ΕΕ. Το µεγαλύτερο αρνητικό του ενδοκοινοτικού

στη Γαλλία (λίγο κάτω από 89 δισεκατοµµύρια ευρώ

 

για το 2013 

υπήρξε σταθερότητα 

ιδιαίτερα για τις 

µεταβολή για τις 

κάποιες ενδείξεις ενός 

γεωγραφικά χώρες 

εµπορευµάτων που 

έχει αυξηθεί, ενώ η 

εµπορικό ισοζύγιο - 

από ό, τι εξάγουν 

ενδοκοινοτικού εµπορικού 

δισεκατοµµύρια ευρώ) και το 



Ηνωµένο Βασίλειο (περίπου 79 δισεκατοµµ

όσο και µικρότερες οικονοµίες στην

υπόλοιπα δώδεκα κράτη µέλη µε

µεγαλύτερο που παρατηρήθηκε ήταν

ευρώ. 

∆ιάγραµµα 2.4: Ισοζύγιο ενδοκοινοτικού

 

Ο Πίνακας 2.3 δείχνει το εµπορικό

διάρκεια αυτής της περιόδου, τα

εισαγωγείς αγαθών (για παράδειγµα

εξαγωγείς εµπορευµάτων (για παράδειγµα

η έκταση του θετικού ή αρνητικού

παράδειγµα, η Γαλλία εξακολουθεί

µέλη, αλλά το αρνητικό ισοζύγιο

ευρώ σε µόλις κάτω από 89 δισεκατοµµύρια

εξακολουθεί να είναι καθαρός εξαγωγέας

80 

περίπου 79 δισεκατοµµύρια ευρώ). Επίσης υπήρχαν τόσο µεγαλύτερες

οικονοµίες στην ΕΕ µε αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο το 2013. 

µέλη µε θετικό ισοζύγιο ενδοκοινοτικού εµπορίου το

παρατηρήθηκε ήταν για την Ολλανδία, µε πάνω από 179 δισεκατοµµύρια

 

ενδοκοινοτικού εµπορίου αγαθών από τα κράτη µέλη για

(εκ. ευρώ) 

Πηγή: Eurostat 

εµπορικό ισοζύγιο αγαθών για το 2002 και το 2013. 

περιόδου, τα περισσότερα κράτη µέλη συνέχισαν να είναι είτε

παράδειγµα η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο) 

για παράδειγµα η Γερµανία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία

αρνητικού υπολοίπου έχει αλλάξει σε πολλά κράτη

εξακολουθεί να είναι καθαρός εισαγωγέας προϊόντων από

ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε από µόλις πάνω από 10 δισεκατοµµύρια

 89 δισεκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια στιγµή, αν και

καθαρός εξαγωγέας αγαθών, το θετικό της ισοζύγιο έχει

τόσο µεγαλύτερες 

το 2013. Από τα 

εµπορίου το 2013, το 

δισεκατοµµύρια 

 

µέλη για το 2013 

το 2013. Κατά τη 

είναι είτε καθαροί 

Βασίλειο) ή καθαροί 

∆ηµοκρατία). Ωστόσο, 

κράτη µέλη. Για 

προϊόντων από άλλα κράτη 

δισεκατοµµύρια 

αν και η Γερµανία 

έχει µειωθεί από 



πάνω από 73 δισεκατοµµύρια ευρώ

και του 2013, ορισµένα κράτη

παράδειγµα, η Φινλανδία, της οποίας

δισεκατοµµύρια ευρώ  το 2002 σε

άλλα κράτη µέλη που κατά την

εισαγωγείς αγαθών προς καθαροί

οποίας το εµπορικό ισοζύγιο αγαθών

ήταν +9,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.  

Πίνακας 2.3: Εµπορικό ισοζύγιο

Το ενδοκοινοτικό εµπορικό ισοζύγιο

λεπτοµέρειες σχετικά µε τον αντίκτυπο

δύσκολο να συγκρίνουµε το καθαρό

διαφορών της αξίας των συναλλαγών
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ια ευρώ σε κάτω από 45 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μεταξύ

κράτη µέλη έχουν γίνει καθαροί εισαγωγείς προϊόντων

της οποίας το εµπορικό ισοζύγιο αγαθών µειώθηκε

 2002 σε -7,6 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2013. Αντιθέτως

κατά την ίδια περίοδο έχουν αλλάξει από το να είναι

καθαροί εξαγωγείς εµπορευµάτων. Για παράδειγµα η Ισπανία

ισοζύγιο αγαθών το 2002 ήταν -21,2 δισεκατοµµύρια ευρώ ενώ

ευρώ.   

 

ισοζύγιο αγαθών µε άλλα κράτη-µέλη για 2002 και 2013 (

 

Πηγή: Eurostat 

ισοζύγιο αγαθών και η διαχρονική του εξέλιξη δίνει

αντίκτυπο του εµπορίου αγαθών στην οικονοµία. Ωστόσο

καθαρό εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ των κρατών µελών

συναλλαγών για τα διάφορα κράτη µέλη. Ένας άλλος τρόπος

Μεταξύ του 2002 

εισαγωγείς προϊόντων, για 

µειώθηκε από +3,9 

Αντιθέτως, υπάρχουν 

να είναι καθαροί 

παράδειγµα η Ισπανία, της 

ευρώ ενώ το 2013 

2013 (εκ. ευρώ) 

εξέλιξη δίνει κάποιες 

οικονοµία. Ωστόσο, είναι 

µελών, λόγω των 

άλλος τρόπος για να 



συγκρίνει την αξία των εισαγωγών

αγαθών / εισαγωγών αγαθών». Γι

100% είναι καθαροί εισαγωγείς προϊόντων

το 100% είναι καθαροί εξαγωγείς

στοιχείο από το κράτος µέλος για

τα έτη 2002 - 2013. 

Πίνακας 2.4 : Ενδοκοινοτικό

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως

σε απόλυτη τιµή στην ΕΕ, ωστόσο

η Γαλλία βρίσκεται σε παρόµοια θέση

τιµή εµπορικού ισοζυγίου, για παράδειγµα

 

Μπορούµε επίσης να εξετάσουµε

εταίρους εκτός ΕΕ, στο πλαίσιο

Ο Πίνακας 2.5 δείχνει το ποσοστό

για το εµπόριο µε µη εµπορικούς εταίρους
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εισαγωγών έναντι των εξαγωγών είναι να εξετάσει το λόγο

αγαθών». Γι' αυτό το ποσοστό, οι χώρες εκείνες µε αξία µικρό

εισαγωγείς προϊόντων, ενώ εκείνες των οποίων το ποσοστό

εξαγωγείς εµπορευµάτων. Ο Πίνακας 2.4 δείχνει αυτό το

µέλος για το εµπόριο µε τα άλλα µέλη της Ευρωπαϊκής

Ενδοκοινοτικό εµπόριο (εισαγωγές/εξαγωγές) 2002-2013 (%)

Πηγή: Eurostat 

προηγουµένως, η Γαλλία έχει το µεγαλύτερο αρνητικό εµπορικό

ωστόσο το µέτρο που χρησιµοποιείται στον πίνακα 2.4 

παρόµοια θέση µε τα  άλλα κράτη µέλη µε πολύ χαµηλότερη

για παράδειγµα, την Εσθονία και το Λουξεµβούργο. 

εξετάσουµε την εµπορική σχέση των επιµέρους κρατών

πλαίσιο ερµηνείας του ενδοκοινοτικού εµπορικού

ποσοστό «εξαγωγές αγαθών/εισαγωγών αγαθών» ανά κράτος

εµπορικούς εταίρους της ΕΕ για τα έτη 2002-2013. 

το λόγο «εξαγωγές 

αξία µικρότερη από 

ποσοστό υπερβαίνει 

αυτό το στατιστικό 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

2013 (%) 

 

εµπορικό ισοζύγιο 

2.4 δείχνει ότι 

χαµηλότερη απόλυτη 

 

κρατών µελών µε 

εµπορικού ισοζυγίου.                  

ανά κράτος µέλος 



Πίνακας 2.5: Εισαγωγές

 

Από τον παραπάνω πίνακα, είναι

αγαθών, τόσο στις εµπορικές συναλλαγές

όσο και τους εµπορικούς εταίρους

Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο

και 2.5 

  

Είναι επίσης ενδιαφέρον να συγκρίνουµε

ο πρώτος που δείχνει τα τελευταία

πλησιάζει σχεδόν το διπλάσιο της

των εξαγωγών προς τους εταίρους

εισαγωγών της. Και τα δύο αυτά στοιχεία

Χώρες να είναι ένα συχνό σηµείο

Ένωση. Ο Πίνακας 2.6 δείχνει µια

και εξαγωγών εµπορευµάτων σε συνδυασµό

εκτός ΕΕ. 
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Εισαγωγές/Εξαγωγές µε κράτη εκτός ΕΕ, 2002-2013 (%)

 Πηγή: Eurostat 

είναι σαφές ότι ορισµένα κράτη µέλη είναι καθαροί

εµπορικές συναλλαγές τους µε τους εταίρους της Ευρωπαϊκής

εταίρους εκτός της ΕΕ. Για παράδειγµα η Ελλάδα, η

Βασίλειο έχουν τιµές κάτω του 100% και στους δύο

συγκρίνουµε τις αναλογίες για τις Κάτω Χώρες στον

τελευταία χρόνια τις εξαγωγές προς τους εταίρους στην

διπλάσιο της αξίας των εισαγωγών της, ενώ ο δεύτερος δείχνει

εταίρους εκτός ΕΕ να είναι περίπου το µισό της

αυτά στοιχεία επηρεάζονται από «οιονεί διέλευση», 

σηµείο εισόδου για τα αγαθά που εισέρχονται στην

δείχνει µια µεγαλύτερη ισορροπία µεταξύ των ολλανδικών

εµπορευµάτων σε συνδυασµό  τόσο στα κράτη µέλη της ΕΕ-28 όσο

 

 

2013 (%) 

 

καθαροί εισαγωγείς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ελλάδα, η Κροατία, η 

στους δύο πίνακες 2.4  

στον  2.4 και 2.5, 

ους στην ΕΕ να 

δεύτερος δείχνει την αξία 

µισό της αξίας των 

ση», µε τις Κάτω 

εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή 

ολλανδικών εισαγωγών 

όσο στις χώρες 



Πίνακας 2.6 : Συνολικές

 

Τέλος, κατά την εξέταση των εµπορικών

εταίρων της, θα πρέπει να λάβουµε

τοµέα των υπηρεσιών ώστε

 

Για παράδειγµα, το άρθρο «International

των υπηρεσιών δείχνει ότι για

εµπορευµάτων, σε συναλλαγές µε

συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών

δισεκατοµµύρια ευρώ) και τη Γαλλία

που είναι καθαροί εξαγωγείς

καταγράφηκαν στη Γερµανία (-26,5 

Οµοίως, για τις συναλλαγές υπηρεσιών

πλεόνασµα για το διεθνές εµπόριο

δισεκατοµµύρια ευρώ), ακολουθούµενη

Γερµανία (13,4 δισεκατοµµύρια ευρώ

 

                                                             
127 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services
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Συνολικές ολλανδικές εξαγωγές/εισαγωγές , 2002-2013 (%)

Πηγή: Eurostat 

των εµπορικών σχέσεων µεταξύ µιας χώρας και των

λάβουµε επίσης υπόψη  τις επιπτώσεις των συναλλαγών

ώστε να πάρουµε µια πιο ολοκληρωµένη

International Trade in Services»
127

 για τις συναλλαγές

ότι για ορισµένα κράτη µέλη που είναι καθαροί

συναλλαγές µε άλλα κράτη µέλη, τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα

των υπηρεσιών έχουν καταγραφεί από ... το Λουξεµβούργο

τη Γαλλία (14,7 δισεκατοµµύρια ευρώ) ..., ενώ για τα

εξαγωγείς προϊόντων ... ελλείµµατα (στο εµπόριο 

26,5 δισεκατοµµύρια ευρώ) ... 

συναλλαγές υπηρεσιών, το Ηνωµένο Βασίλειο κατέγραψε το

διεθνές εµπόριο υπηρεσιών µε χώρες εκτός της ΕΕ

ακολουθούµενη από τη Γαλλία (21,6 δισεκατοµµύρια ευρώ

δισεκατοµµύρια ευρώ).» 

explained/index.php/International_trade_in_services  

2013 (%) 

 

και των εµπορικών 

συναλλαγών στον 

ολοκληρωµένη εικόνα. 

συναλλαγές στον τοµέα 

καθαροί εισαγωγείς 

πλεονάσµατα για τις 

Λουξεµβούργο (20,1 

για τα κράτη µέλη 

εµπόριο υπηρεσιών) 

κατέγραψε το υψηλότερο 

της ΕΕ-28 (78,8 

δισεκατοµµύρια ευρώ) και τη 
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Οι ενδοκοινοτικές εµπορικές συναλλαγές αγαθών ανά κύριες οµάδες προϊόντων 

Στην εσωτερική αγορά οι διεθνείς εµπορευµατικές συναλλαγές είναι κυρίως στον τοµέα των 

βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων: το µερίδιό τους το 2013 ήταν µόλις πάνω από 77% του 

συνολικού εµπορίου εξαγωγών αγαθών εντός της ΕΕ. Το 2013 µηχανήµατα και οχήµατα 

κάλυπταν το 34% των συνολικών εξαγωγών αγαθών, ενώ άλλα µεταποιηµένα αγαθά 

κάλυπταν σχεδόν το 27%, χηµικά προϊόντα το 16%. Τα πρωτογενή προϊόντα 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 22% των συνολικών εξαγωγών αγαθών. Τα πιο 

διαπραγµατεύσιµα προϊόντα σε αυτή την κατηγορία είναι τα τρόφιµα και ποτά (µερίδιο µόλις 

κάτω από το 49% του συνόλου των πρωτογενών προϊόντων) και τα ενεργειακά προϊόντα (µε 

µερίδιο άνω του 34% του συνόλου των πρωτογενών αγαθών). 

 

Αντανακλώντας την κυριαρχία του εµπορίου βιοµηχανικών προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ για όλα 

τα κράτη µέλη, η πλειοψηφία των αγαθών που εξάγονται σε άλλα κράτη µέλη το 2013 ήταν 

βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα. Ωστόσο, υπάρχει µια µεγάλη διαφορά στο ποσοστό των 

βιοµηχανικών αγαθών στις συνολικές εξαγωγές αγαθών, από το 88% του συνόλου των 

εξαγωγών αγαθών από την Τσεχική ∆ηµοκρατία σε µόλις 48% για τη Λιθουανία. 

 

Ο πίνακας 2.7 δείχνει ότι το 2013 οι δύο µεγαλύτερες οικονοµίες (π.χ. η Γερµανία και Ιταλία) 

και µικρότερες οικονοµίες (για παράδειγµα, τη Μάλτα και το Λουξεµβούργο) έχουν ένα 

ποσοστό των βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων που εξάγονται µεγαλύτερο από το µέσο όρο 

της ΕΕ. Η δοµή των ενδοκοινοτικών εξαγωγών αγαθών έχει ελαφρώς αλλάξει τα τελευταία 

χρόνια. Μεταξύ του 2002 και του 2013, το µερίδιο των πρωτογενών προϊόντων αυξήθηκε από 

15% σε 22%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των βιοµηχανικών αγαθών µειώθηκε. Παρά το 

γεγονός ότι το σύνολο της περιοχής που καλύπτεται σε πρωτογενή προϊόντα παρουσίασε 

ραγδαία πτώση το 2009, ακολουθούµενη από µια επιστροφή από το 2013 στην προηγούµενη 

ανοδική τάση του, τα ενεργειακά προϊόντα είναι εκείνα τα οποία έχουν αυξηθεί περισσότερο. 

Γενικά τα βιοµηχανικά προϊόντα έχουν επιστρέψει στο επίπεδο των ενδοκοινοτικών 

εξαγωγών αγαθών, πριν από την πτώση το 2009. 

 

 

 



Πίνακας 2.7: Εξαγωγές αγαθών

(% επί των

 

Σε ατοµικό επίπεδο, όλα τα κράτη

2002 και 2013, στο ποσοστό

βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων

ποσοστιαίες µονάδες για τη Μάλτα

Βασίλειο και τη Φινλανδία. Σε σύγκριση

σχετικά µικρή, πράγµατι, για δώδεκα

στο επίπεδο της ΕΕ. Μέσα σε αυτές

στο επίπεδο των κρατών µελών

παράδειγµα, το ποσοστό των βιοµηχανοποιηµένων

Σλοβακία µεταξύ 2002 και 2013 έχει

των µεταποιηµένων προϊόντων, το

και Μεταφορά» έχει αυξηθεί από

εξισορροπηθεί από τη µείωση 

ταξινόµησης το υλικό» (26-18%) και
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αγαθών ανά τύπο προϊόντος από τα κράτη-µέλη για 2002 

επί των συνολικών εξαγωγών αγαθών) 

Πηγή: Eurostat 

κράτη µέλη (µε εξαίρεση την Κύπρο) σηµείωσαν µείωση

ποσοστό των εξαγωγών αγαθών τους στην κατηγορία

προϊόντων. Οι µεγαλύτερες αλλαγές ήταν µια µείωση

Μάλτα και µείωση κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για

Σε σύγκριση υπήρχαν ορισµένα κράτη µέλη όπου η µείωση

για δώδεκα από τα κράτη µέλη, η αλλαγή ήταν µικρότερη

σε αυτές τις ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων υπήρξαν

µελών για πιο λεπτοµερείς περιγραφές των προϊόντων

των βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων που εξάγονται

 2013 έχει παραµείνει σχετικά σταθερό. Ωστόσο, στην

προϊόντων, το ποσοστό των εµπορευµάτων στην κατηγορία

αυξηθεί από το 39% των προϊόντων που εξάγονται σε 53%. 

µείωση στην κατηγορία «Μεταποιηµένα Προϊόντα µε

18%) και «∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη» (14-9%). 

2002 και 2013 

 

σηµείωσαν µείωση µεταξύ 

κατηγορία των 

µείωση κατά 17 

µονάδες για το Ηνωµένο 

όπου η µείωση ήταν 

µικρότερη από 6% 

υπήρξαν αλλαγές 

των προϊόντων. Για 

εξάγονται από τη 

Ωστόσο στην κατηγορία 

κατηγορία «Μηχανές 

σε 53%. Αυτό έχει 

Προϊόντα µε κριτήριο 



 

 

∆ιάγραµµα 2.5:  Ενδοκοινοτικές

επί των συνολικών

 

2.4.3.2 Κινητικότητα του Εργατικού

Σύµφωνα µε τον κανονισµό της

εργαζοµένων στο εσωτερικό της

πρέπει να ασφαλίζεται στο εσωτερικό

συνεπάγεται την κατάργηση κάθε

κρατών µελών όσον αφορά στην

και απασχόλησης, καθώς και το δικαίωµα

εσωτερικό της Ένωσης, προκειµένου

κυκλοφορία αποτελεί θεµελιώδες

κινητικότητα του εργατικού δυναµικού

                                                             
128 «The dynamics of migration in the euro area» Research of 
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Ενδοκοινοτικές εξαγωγές των EU-28 ανά τύπο προϊόντος  για το

συνολικών ενδοκοινοτικών εξαγωγών των EU-28) 

Πηγή: Eurostat 

του Εργατικού ∆υναµικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

κανονισµό της ΕΕ 492/2011 σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία

εσωτερικό της Ένωσης: η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων

στο εσωτερικό της Ένωσης. Η επίτευξη αυτού 

κάθε διάκρισης λόγω ιθαγενείας µεταξύ των εργαζοµένων

στην απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους

και το δικαίωµα των εργαζοµένων να διακινούνται ελεύθερα

ειµένου να ασκήσουν δραστηριότητες ως µισθωτοί

θεµελιώδες δικαίωµα των εργαζοµένων και των οικογενειών

δυναµικού εντός της Ένωσης πρέπει να είναι ένα εκ

«The dynamics of migration in the euro area» Research of Deutsch Bank – www.dbresearch.com  

 

για το 2013 (% 

Ευρωπαϊκή Ένωση128 

κυκλοφορία των 

εργαζοµένων θα 

αυτού του στόχου 

εργαζοµένων των 

άλλους όρους εργασίας 

διακινούνται ελεύθερα στο 

µισθωτοί. Η ελεύθερη 

οικογενειών τους. Η 

ένα εκ των µέσων 
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µε τα οποία οι εργαζόµενοι έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής προαγωγής τους, 

ενώ συµβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών της οικονοµίας των κρατών µελών. Το 

δικαίωµα όλων των εργαζοµένων των κρατών µελών να ασκούν την δραστηριότητα της 

εκλογής τους στο εσωτερικό της Ένωσης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. 

 

Με ένα ποσοστό της ανεργίας των νέων 56% στην Ισπανία, 58% στην Ελλάδα και πάνω από 

30% στην Ιταλία και την Πορτογαλία, οι νέοι Ευρωπαίοι επωφελούνται από την ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων και των εργαζοµένων, η οποία έχει γίνει ένα σύµβολο της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οµοίως, άλλες χώρες, όπως η Γερµανία, η οποία έχει ποσοστό 

ανεργίας των νέων µόλις 8% και έλλειψη ειδικευµένων εργατών, ωφελείται επίσης.
129 

 

 

Εντός της ζώνης του ευρώ, η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού ρυθµίζει τις 

ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και των αγορών εργασίας που 

προκύπτουν από διαφορές στην ανταγωνιστικότητα των χωρών, οι νοµισµατικές ενώσεις 

χρειάζονται ένα µηχανισµό εξισορρόπησης ως υποκατάστατο για τον προηγούµενο 

µηχανισµό ανατίµησης ή υποτίµησης του εθνικού νοµίσµατος των 

ισχυρότερων/ασθενέστερων οικονοµιών, αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζοµένων µπορεί να περιοριστεί.  

 

Μετά τις διευρύνσεις του 2004, όταν εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα, οι οκτώ (8) χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (EU-8) 
130

 προσχώρησαν στην ΕΕ, και του 2007, 

όταν η Βουλγαρία και η Ρουµανία (EU-2) έγιναν νέα µέλη, τα πιο εδραιωµένα κράτη µέλη 

επέλεξαν µεταβατικούς περιορισµούς. Το 2004, ήταν µόνο η Ιρλανδία, η Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, που δεν επέβαλαν κανένα περιορισµό. Η Αυστρία και η Γερµανία, 

αντίθετα, επέλεξαν την πλήρη µεταβατική περίοδο των 7 χρόνων. Το 2007, µόνο η Φινλανδία 

και η Σουηδία προσέφεραν δωρεάν πρόσβαση από την αρχή. Στο τέλος του 2013, όλοι οι 

περιορισµοί για τους εργαζοµένους από την ΕΕ-2 έληξαν.  Επί του παρόντος, 13 χώρες 

                                                             
129 Elena Magriñá Sánchez, “Labour Mobility in Europe in Times of Crisis”, Nouvelle Europe [en ligne], Thursday 9 May 

2013, http://www.nouvelle-europe.eu/node/1687, 

130 Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία. 
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εξακολουθούν να κλείνουν τις αγορές εργασίας τους σε άτοµα από την Κροατία, η οποία 

εντάχθηκε στην ΕΕ το 2013. 

Όπως είναι φυσικό, όχι µόνο οι εργαζόµενοι αλλά και τα άτοµα που αναζητούν εργασία 

δικαιούνται ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία είναι 

περιορισµένη. Άτοµα που αναζητούν εργασία έχουν το δικαίωµα διαµονής για ένα 

περιορισµένο χρονικό διάστηµα 3 µηνών το οποίο πρέπει να επεκταθεί σε τουλάχιστον 6 

µήνες, υπό ορισµένες προϋποθέσεις («πραγµατική ευκαιρία» για να πάρει την εργασία). Σε 

αντίθεση µε τους διακινούµενους εργαζοµένους, δεν έχουν ίση πρόσβαση στις κοινωνικές 

παροχές της χώρας υποδοχής τους. 

 

Επί του παρόντος, υπάρχει µεγάλη συζήτηση σχετικά µε την ερµηνεία αυτού του κανόνα, 

καθώς το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει χορηγήσει στα άτοµα που 

αναζητούν εργασία το δικαίωµα της µη διάκρισης σε οποιαδήποτε «παροχή οικονοµικής 

φύσεως που προορίζεται να διευκολύνει την πρόσβαση στην απασχόληση στην αγορά 

εργασίας ενός κράτους µέλους ». Αυτό έχει δηµιουργήσει αβεβαιότητα µεταξύ των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης σε αρκετές χώρες. 

 

Στην ΕΕ-27, η προσαρµοσµένη καθαρή µετανάστευση µειώθηκε σηµαντικά µεταξύ του 2007 

και του 2009, και έχει ελαφρώς ανακτηθεί από τότε. Από 685.000 το 2009 η καθαρή 

µετανάστευση ήταν σχεδόν στο µισό από τις υψηλές τιµές των 6 χρόνων 2002 - 2007 πριν 

από τη σειρά των πρόσφατων κρίσεων, δηλαδή της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και 

οικονοµικής κρίσης και αργότερα της κρίσης στην ευρωζώνη, όταν η ετήσια µετανάστευση 

ξεπέρασε την µετανάστευση κατά 1.573 µετανάστες κατά µέσο όρο.
131

 Τα δεδοµένα της 

Eurostat για την ΕΕ-17 δείχνουν µία ακόµα πιο έντονη υποχώρηση (524.000 το 2009 έναντι 

1.457 στα προ της κρίσης χρόνια). Και για τις δύο περιοχές, όµως, ρυθµίζεται η καθαρή 

µετανάστευση να αυξήθηκε και πάλι το 2012. Οι εξελίξεις αυτές είναι σύµφωνες µε την τάση 

της παγκόσµιας µετανάστευσης, η οποία επίσης παρεµποδίστηκε σηµαντικά από την 

παγκόσµια κρίση στη συνέχεια. 

                                                             
131 Αυτά είναι τα δεδοµένα για την προσαρµοσµένη καθαρή µετανάστευση, δηλαδή η καθαρή µετανάστευση µείον 

προσαρµογές. Οι προσαρµογές αυτές περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, την πολιτογράφηση των λαθροµεταναστών, όπως 

συνέβη στην Ισπανία, για παράδειγµα, όπου η καθαρή µετανάστευση ήταν χαµηλότερη, στην πραγµατικότητα. 
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Κατά την ερµηνεία αυτών των δεδοµένων πρέπει κανείς να έχει κατά νου ότι η 

προσαρµοσµένη καθαρή  µετανάστευση είναι ένα στατιστικό κατασκεύασµα. Ορίζεται ως η 

διαφορά µεταξύ των µεταβολών στο συνολικό αριθµό πληθυσµού και στο πλεόνασµα ή 

έλλειµµα των γεννήσεων κατά το αντίστοιχο έτος. 

Έτσι, καλύπτει επίσης στατιστικές προσαρµογές, όπως την πολιτογράφηση των 

λαθροµεταναστών. Αλλά σε αντίθεση µε τα στοιχεία σχετικά µε τη προσαρµοσµένη καθαρή 

µετανάστευση, όπου οι χρονολογικές σειρές είναι διαθέσιµες, η Eurostat έχει δηµοσιεύσει 

στοιχεία για τη µετανάστευση για την ΕΕ-27 και όχι για την ευρωζώνη και µόνο τα τελευταία 

χρόνια από το 2009 και µετά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, στην ΕΕ-27, η καθαρή 

µετανάστευση από χώρες εκτός της ΕΕ µειώθηκε από 582.000 το 2009 σε 397.000 το 2012. 

 

Σύµφωνα µε έρευνα από δύο οικονοµολόγους του Χάρβαρντ και του MIT
132

, οι επιπτώσεις 

της µετανάστευσης σε µία οικονοµία που είναι σε ύφεση, στο πλαίσιο µιας νοµισµατικής 

ένωσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη φύση της ύφεσης. Αν προκαλείται από ένα 

έλλειµµα της εξωτερικής ζήτησης, δηλαδή µια µείωση των εξαγωγών προς τις χώρες 

εταίρους, η µετανάστευση µπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστεί η ύφεση. Αλλά αν η ύφεση 

είναι αποτέλεσµα από έλλειµµα της ζήτησης στον τοµέα των µη εµπορεύσιµων αγαθών ως 

αποτέλεσµα της συντριβής της στέγασης και αγοράς ακινήτων, για παράδειγµα, η 

µετανάστευση µπορεί να µην συµβάλει στη βελτίωση της κατάστασης. Και τα δύο 

αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες προσαρµογής. Για τη µείωση της 

ανεργίας που προκύπτει από αδύναµες εξαγωγές, µια χώρα πρέπει να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα των τιµών της. Αυτό σηµαίνει ότι οι πραγµατικοί µισθοί πρέπει να 

µειωθούν, το οποίο µπορεί να είναι µια διαρκής διαδικασία σε µια χώρα µε άκαµπτες αγορές 

εργασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η µετανάστευση εργατικού δυναµικού µπορεί να είναι 

χρήσιµη και να ανακουφίσει τις ανάγκες προσαρµογής. Η µείωση των µισθών είναι 

απαραίτητη για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας είναι γενικά 

µικρότερη. Αυτό είναι ακόµη περισσότερο αληθές καθώς οι εξαγωγές προς τη χώρα εταίρο 

θα αυξηθούν λόγω της άφιξης των µεταναστών εκεί. Οι µετανάστες θα ενισχύσουν την 

οικονοµία της χώρας εταίρου και το αίτηµά της για τις εισαγωγές. 

 

                                                             
132 Farhi, Emmanuel and Iván Werning (2014). Labor Mobility within Currency Unions, NBER Working Paper No. 20105 
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Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία θα µπορούσε να έχει κάποια επεξηγηµατική δύναµη, ιδίως 

όσο αφορά στην κατάσταση στην Ισπανία, η σταθεροποίηση και η βελτίωση της εγχώριας 

ζήτησης για µη εµπορεύσιµα αγαθά παίζει το βασικό ρόλο. Ως εκ τούτου, η µετανάστευση 

δεν θα βοηθήσει αν οι µετανάστες πάρουν την αγοραστική δύναµη. Σε αυτή την περίπτωση, η 

µετανάστευση µειώνει την προσφορά εργασίας αλλά επίσης και τη ζήτηση µη εµπορεύσιµων 

αγαθών τα οποία, µε τη σειρά τους, µειώνουν τη ζήτηση για εργατικό δυναµικό. 

 

2.4.3.3 Ευελιξία µισθών στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης133  

Σε µικροοικονοµικό πλαίσιο, η ευελιξία των µισθών αξιολογείται συνήθως χρησιµοποιώντας 

την κατανοµή των µισθών. Η έλλειψη µειώσεων µισθών, για παράδειγµα, µπορεί να 

ερµηνευθεί ως ένδειξη της προς τα κάτω ακαµψίας. Σε έρευνες, σε επίπεδο επιχειρήσεων, η 

έννοια της ακαµψίας είναι σχετική µε το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες παγώνουν τους 

µισθούς (ονοµαστική δυσκαµψία) ή αυτόµατα συνδέουν τους µισθούς µε τον πληθωρισµό 

(πραγµατική ακαµψία).  

 

Από µακροοικονοµική άποψη, η συνολική ευελιξία των πραγµατικών µισθών παίζει τον 

βασικό ρόλο στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. 

Η ευελιξία των πραγµατικών µισθών φαίνεται να είναι κάπως υψηλότερη στις χώρες της 

Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης σε σύγκριση µε τη ζώνη του ευρώ, τόσο σε σχέση µε την 

ανεργία όσο και την παραγωγικότητα. Αυτή η διαφορά είναι πιθανό να σχετίζεται µε 

διαφορές στους θεσµούς της αγοράς εργασίας 

 

Εξετάζοντας πιο λεπτοµερώς το ρόλο των διαφορών στους θεσµούς στην πραγµατική 

ευελιξία των µισθών, διακρίνουµε τρεις µεγάλες κατηγορίες χωρών (Du Caju et al. 2008): 

ευρέως ρυθµιζόµενες, ρυθµιζόµενες και απορυθµισµένες. Οι απορυθµισµένες – ελεύθερες 

οικονοµίες φαίνεται να παρουσιάζουν το µεγαλύτερο βαθµό ευελιξίας των πραγµατικών 

µισθών. Στον αντίποδα, οι χώρες µε υψηλότερη νοµοθεσία περί προστασίας της 

απασχόλησης χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ακαµψία των πραγµατικών µισθών.
134

 Oι 

                                                             
133 «Howflexible are real wages in EU countries?» - ECB Working Paper Series No 1360/July 2011 

134 Czech National Bank, Working Paper Series 1, Jan Babecky, Kamil Dybczak: Real Wage Flexibility in the European 

Union: New Evidence from the Labour Cost Data (2012) 
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µηχανισµοί προσαρµογής της αγοράς εργασίας στις χώρες της ΕΕ µπορούν να αποµειωθούν, 

ιδίως σε περιόδους ύφεσης καθώς και σε περιόδους χαµηλού πληθωρισµού.  

Αυτό συνεπάγεται ότι στις χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά και σε εκείνες τις χώρες της 

Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης εκτός της ζώνης του ευρώ οι οποίες επιτυχώς εισέρχονται σε 

µία περίοδο χαµηλού πληθωρισµού κατά τη διαδικασία σύγκλισης τους, πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός, οι πολιτικές τους να µην εµποδίζουν την πραγµατική 

ευελιξία των µισθών (π.χ. µε την αποφυγή υπερβολικών κατώτατων µισθών ή αυξήσεις 

µισθών του ∆ηµοσίου).  

 

Ειδικότερα, η πραγµατική  ακαµψία µισθών βρέθηκε να είναι ισχυρότερη στις χώρες όπου οι 

περισσότεροι εργαζόµενοι καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, και ιδίως σε 

σύγκριση µε συµβάσεις εργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο.
135

 Όσον αφορά στο ρόλο 

θεσµικών διαπραγµατεύσεων των µισθών, κρίνεται απαραίτητη η αποκέντρωση των 

θεσµικών οργάνων.  

 

2.4.3.4 Βαθµός Οικονοµικής Ολοκλήρωσης 136 

Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης παράγουν προϊόν που στηρίζεται στα µεγάλα αποθέµατα 

κεφαλαίου και στην εξειδικευµένη εργασία ενώ οι χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης 

παράγουν προϊόν κατά το πλείστον εντάσεως εργασίας και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 

ανειδίκευτης. Αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί ανισορροπίες στα ισοζύγια πληρωµών και 

στις δύο οµάδες χωρών, διότι τόσο τα ελλείµµατα όσο και τα πλεονάσµατα αποδεικνύουν ότι 

οι σχετικές οικονοµίες που τα παράγουν δεν βρίσκονται σε γενική ισορροπία. Οι µεν πρώτες 

έχουν κοινωνικές ανάγκες πολύ µεγαλύτερες από αυτές που µπορούν να ικανοποιήσουν 

ενδογενώς ενώ οι δεύτερες πολύ λιγότερες από αυτές που είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσουν.  

 

Έτσι µπήκε σε εφαρµογή η πιο πρόχειρη αλλά κερδοφόρα λύση που βρέθηκε µπροστά. Οι 

ελλειµµατικές χώρες δανείζονταν από τις πλεονασµατικές ανεξέλεγκτα για καταναλωτικούς 

λόγους και µόνο, αφού εάν δανείζονταν για παραγωγικούς αυτό θα αντέβαινε στα 

συµφέροντα των πλεονασµατικών. Με άλλα λόγια θα επέφερε µείωση του προϊόντος των 

                                                             
135 Czech National Bank, Working Paper Series 1, Jan Babecky, Kamil Dybczak: Real Wage Flexibility in the European 

Union: New Evidence from the Labour Cost Data (2012) 

136 «Η ευρωζώνη και τα προβλήµατα της αρχιτεκτονικής της» του Θ. Κουρµατζή  
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χωρών της βόρειας Ευρώπης καθώς και της απασχόλησης. Η αναπαραγωγή αυτού του 

φαινοµένου για δέκα και πλέον χρόνια επέφερε τις ασύµµετρες διαταραχές στην Ευρωζώνη 

δηλαδή τη σηµερινή κρίση χρέους. Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί πως οι σταθερές 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες του ευρώ δεν επιτρέπουν στις χώρες να χρησιµοποιήσουν εθνικές 

νοµισµατικές πολιτικές µε τις οποίες ίσως θα ήταν πιο εύκολη η διαχείριση των διαταραχών 

του ισοζυγίου πληρωµών και της δηµοσιονοµικής εκτροπής. Έτσι το ευρώ είναι πολύ ακριβό 

για τις ελλειµµατικές χώρες της περιφέρειας και πολύ φθηνό για εκείνες του ευρωπαϊκού 

κέντρου. ∆ηλαδή, οι πλεονασµατικές χώρες, αν έλειπαν τα ελλείµµατα των περιφερειακών, 

µε τα εµπορικά πλεονάσµατα που διαθέτουν θα είχαν ένα πολύ πιο ισχυρό ευρώ, γεγονός που 

θα εµπόδιζε αποφασιστικά την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές τους.  

 

2.4.3.5 Κοινό ∆ηµοσιονοµικό Σύστηµα 137 

Πολλά και διαφορετικά φορολογικά συστήµατα εµποδίζουν την ανακύκλωση κεφαλαίων για 

την παραγωγική ενίσχυση των φτωχότερων χωρών. Οι εµπνευστές του ενιαίου νοµίσµατος 

κατά τη δεκαετία του 1990, είχαν οραµατιστεί πως η κινητικότητα των κεφαλαίων θα 

εξυγίανε τις παραγωγικές δοµές των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών αλλά φαίνεται πως δεν 

πήραν υπόψη τους την αρχή της σωρευτικής κυκλικής αιτιότητας του Gunar Myrdal. Οι 

ακµάζουσες περιοχές απορροφούν τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους των αδύναµων τις 

οποίες και µετατρέπουν σε ανύπαρκτες. Άλλωστε και ο Π. Κρούγκµαν είχε διατυπώσει τη 

θεωρία πως όσο αναπτύσσεται η οικονοµική ολοκλήρωση τόσο θα επέρχεται και η παρά πέρα 

περιφερειακή συγκέντρωση των κλάδων και όχι η διάχυσή τους. Κλάδοι υψηλής 

ανταγωνιστικότητας θα ενισχύονται και µαζί τους οι χώρες που τους διαθέτουν ενώ κλάδοι µε 

χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων θα τείνουν να εξαφανιστούν από τις διεθνείς αγορές 

και οι χώρες που τους διαθέτουν θα περάσουν σε φάση παρατεταµένης ύφεσης.    

 

Ο χρόνος που πέρασε από την εισαγωγή του ευρώ, µας αποκαλύπτει ένα πεδίο αντιφάσεων 

και δυσλειτουργιών της νοµισµατικής ζώνης που οφείλεται κυρίως στη θεωρητική σύσταση 

της οικονοµικής της αρχιτεκτονικής. Η θεωρητική βάση υιοθετεί την απρόσκοπτη λειτουργία 

των αυτόµατων σταθεροποιητών ως το µηχανισµό εκείνο που οι µονεταριστές θεωρούν ότι 

µπορεί να αντιµετωπίσει τις διαταραχές τόσο στη ζήτηση όσο και στη προσφορά. Αυτό θα 

ήταν σωστό αν εξέλιπαν οι παραπάνω δυσαρµονίες µεταξύ της οικονοµικής πραγµατικότητας 

                                                             
137 «Η ευρωζώνη και τα προβλήµατα της αρχιτεκτονικής της» του Θ. Κουρµατζή 
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και της θεωρίας των άριστων νοµισµατικών ζωνών. Στην περίπτωσή µας όµως, οι χώρες που 

συµµετέχουν στο ευρώ είναι γεµάτες από ακαµψίες σε κάθε οικονοµικό πεδίο και η 

λειτουργία των αυτόµατων σταθεροποιητών αν δεν ακυρώνεται, αποδίδει ελάχιστα και αργά. 

 

Το παρακάτω αναφερόµενο παράδειγµα, παρουσιάζει τον τρόπο που αποκαθίστανται οι 

διαταραχές µε βάση τη µονεταριστική αντίληψη η οποία βρίσκεται πίσω από την πολιτική 

συγκρότησης της ευρωζώνης. 

 

Ας υποθέσουµε πως για κάποιους λόγους αλλάζουν οι καταναλωτικές προτιµήσεις στην 

Ισπανία και Γερµανία. Έχουµε µείωση της καταναλωτικής ζήτησης στην Ισπανία και αύξηση 

στη Γερµανία. Στην Ισπανία θα αυξηθεί η ανεργία λόγω της µειωµένης παραγωγής ενώ στη 

Γερµανία θα αυξηθούν οι µισθοί και θα µειωθεί η ανεργία λόγω της αυξηµένης ζήτησης. Η 

κατάσταση αυτή µπορεί να διορθωθεί κατά τους µονεταριστές µέσω της ενεργοποίησης των 

αυτοµατισµών. Η ευελιξία των αµοιβών και η κινητικότητα της εργασίας θα δώσουν λύση 

στο πρόβληµα. Στην Ισπανία οι µισθοί µειώνονται και στη Γερµανία αυξάνονται, αλλά αυτό 

θα τονώσει την παραγωγή στην Ισπανία και θα µειώσει την παραγωγή στη Γερµανία. 

Ταυτόχρονα θα µεταναστεύουν εργάτες από την Ισπανία στη Γερµανία λόγω των καλύτερων 

αµοιβών και της ανεργίας. Οι κινήσεις αυτές θα επαναφέρουν την ισορροπία και τη 

σταθερότητα που προκάλεσε η διαφορετική µεταβολή της ζήτησης στις δύο χώρες. 

 

Η πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική. Οι µισθοί δεν έχουν την πλήρη ευελιξία να 

αυξάνονται και να µειώνονται κατά το δοκούν σαν φυσικά µεγέθη. Η δράση των συνδικάτων 

και άλλων φορέων της κοινωνίας εµποδίζουν τη µείωση κάτω από ένα ιστορικό επίπεδο 

διαβίωσης το οποίο και αυτό ανακαθορίζεται συνεχώς. Λόγω πολιτιστικών διαφορών και 

διαφορών γλώσσας οι Ισπανοί εργάτες δεν µεταναστεύουν στη Γερµανία αλλά προτιµούν τα 

επιδόµατα ανεργίας της χώρας τους. Αν οι δύο χώρες δεν συµµετείχαν σε κοινή νοµισµατική 

Ένωση τότε η αντιµετώπιση των διαταραχών θα ήταν πιο απλή. Η Ισπανία θα µείωνε τα 

επιτόκια της δηλαδή θα υποτιµούσε το νόµισµα  της για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα 

της ενώ η Γερµανία θα αύξανε τα επιτόκια της δηλαδή θα ανατιµούσε το νόµισµα της 

µειώνοντας την ανταγωνιστικότητα και άρα θα µείωνε τον πληθωρισµό που είχε προκληθεί. 
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Η συµµετοχή µίας χώρας σε ενιαία νοµισµατική περιοχή, δεν επιτρέπει τη χρήση εθνικών 

εργαλείων νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής. Ενώ περιορίζονται οι επιλογές της 

ταυτόχρονα είναι υποχρεωµένη να υιοθετεί πολιτικές που εξυπηρετούν περισσότερο 

αναπτυγµένες χώρες µε την προσδοκία ότι και αυτή θα φθάσει στο ίδιο επίπεδο. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο φορέας εκείνος που αποφασίζει τελικά για το είδος των 

πολιτικών των κρατών µελών. 

 

Όµως οι πολιτικές που ακολουθεί η ΕΚΤ, είναι προσαρµοσµένες στις οικονοµίες ορισµένων 

χωρών και ειδικά της Γερµανίας και των χωρών της Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία, 

Λουξεµβούργο).
138

 Κύριος στόχος της είναι η σταθερότητα των τιµών και η αποφυγή 

πληθωρισµού µε κάθε τρόπο. ∆εν την απασχολούν καθόλου τα αναπτυξιακά ζητήµατα ή η 

αναδιανοµή του εισοδήµατος ή η ανεργία. Ταυτόχρονα απολαµβάνει πλήρη ανεξαρτησία 

κινήσεων δηλαδή δεν υπόκειται στον έλεγχο πολιτικών οργάνων αν και το ∆ιοικητικό της 

Συµβούλιο δεν διαθέτει εκλογική βάση.  

 

Το φαινόµενο των ασύµµετρων διαταραχών που βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο εντός 

της ευρωζώνης δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από την ΕΚΤ, τόσο γιατί δεν βρίσκεται στις 

καταστατικές της δικαιοδοσίες αλλά και γιατί βρίσκεται έξω από τους προσανατολισµούς της 

πολιτικής γης. Για παράδειγµα έχει ανοίξει ένα χάσµα στον περιφερειακό Νότο και στο 

ευρωπαϊκό Βορρά. Οι δύο αυτές οικονοµικές πραγµατικότητες, απαιτούν διαφορετικές 

πολιτικές οικονοµικής διαχείρισης. Για να αποφευχθεί η φυγή κεφαλαίων ακόµα και 

τραπεζικών καταθέσεων από το Νότο που πλήττεται από την κρίση, ο οικονοµικός 

ορθολογισµός απαιτεί αύξηση των επιτοκίων κατά πρώτο λόγο. Η ΕΚΤ όµως πράττει 

ακριβώς το αντίθετο. Η Γερµανία έχει ανάγκη από ένα επιτόκιο της τάξης του 1,3% ενώ ο 

Νότος από επιτόκιο 7%. Η υψηλή ανεργία στο Νότο απαιτεί ένα αυξηµένο επίπεδο δηµοσίων 

παραγωγικών δαπανών για να αντιµετωπιστεί έσω και αν αυτό αυξήσει τις τιµές πάνω από το 

                                                             
138 Εάν το ζήτηµα τεθεί σε όρους της σχέσης ανάµεσα στο βαθµό ετερογένειας των εθνικών παραγωγικών δοµών και στο 

βαθµό ευελιξίας της αγοράς εργασίας (κινητικότητα εργατικού δυναµικού και ευκαµψία µισθών), δηλαδή ότι όσο 

υψηλότερος είναι ο πρώτος τόσο υψηλότερος απαιτείται να είναι και ο δεύτερος, τότε εκτιµάται ότι υφίσταται ένα 

υποσύνολο χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία), το οποίο µάλλον συνιστά µια άριστη 

νοµισµατική περιοχή (De Grauwe 2001, σελ. 127-132). Ωστόσο, ακόµα και στα πλαίσια αυτού του υποσυνόλου υπάρχουν 

έντονες διαφοροποιήσεις από την άποψη π.χ. του ανοίγµατος στο ενδοζωνικό εµπόριο (στη Γαλλία και στη Γερµανία οι 

εισαγωγές και οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι συγκριτικά πολύ χαµηλές). 
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µέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά η Γερµανία θεωρεί κάτι τέτοιο ως οικονοµική εκτροπή γιατί 

θα απειλούσε την σταθερότητα των τιµών.  

 

Τελικά το συµπέρασµα είναι πως η συνθήκη του Μάαστριχτ που στήριξε τη θεµελίωση των 

κριτηρίων της στο µονεταρισµό, λόγω της ήττας του κευνσιανισµού, δεν µπορεί να παράσχει 

τα εργαλεία για την αντιµετώπιση της σηµερινής κρίσης της ευρωζώνης. Λαµβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι το κόστος συµµετοχής µιας χώρας στην ενιαία 

νοµισµατική περιοχή τείνει να γίνει µεγαλύτερο από το όφελος που προσκοµίζει. Αυτό 

σηµαίνει πως η ευρωζώνη δεν αποτελεί µία άριστη νοµισµατική περιοχή. Συµβαίνει ακριβώς 

το αντίθετο. Για να µετατραπεί σε βέλτιστη µε την κλασική έννοια, θα πρέπει να προχωρήσει 

σε εσωτερικές µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίζουν όχι µόνο τη σταθερότητα των τιµών 

αλλά και τη σύγκλιση των επιπέδων της πραγµατικής οικονοµίας ανάµεσα στις χώρες µέλη, 

ώστε να πάψουν αυτές να παράγουν ασύµµετρες διαταραχές δηλαδή υπέρογκα ελλείµµατα 

και υπερβολικά χρέη από τη µία πλευρά και υπερβολικά πλεονάσµατα από την άλλη. Ωστόσο 

η συνολική λύση του προβλήµατος θα έρθει µόνο εάν εκπονηθεί ένα συνολικό ευρωπαϊκό 

σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης το οποίο θα περιέχει τρεις βασικούς άξονες: α) την 

παραγωγική εξειδίκευση των χωρών σε ανταγωνιστικούς διεθνώς κλάδους, στα πλαίσια ενός 

ευρωπαϊκού καταµερισµού εργασίας και πόρων, β) τη διαφοροποιηµένη δηµοσιονοµική 

πολιτική ανάλογα µε τις ανάγκες των χωρών και γ) την υιοθέτηση  χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων από την ΕΚΤ, η χρήση των οποίων θα αποτρέπει έγκαιρα τη γέννηση κρίσεων. 

Τελικά όσο έχει αποτύχει ο κευνσιανισµός άλλο τόσο έχει αποτύχει και ο µονεταρισµός διότι 

και οι δύο αποτελούν αµυντικές οικονοµικές πολιτικές δηλαδή προτάσεις αντιµετώπισης 

κρίσεων.  

 

2.5 Αντιπαράθεση για την επιλογή των κριτηρίων Μάαστριχτ 139 

Η εφαρµογή αυστηρών δηµοσιονοµικών πολιτικών και η διαδικασία δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής των χωρών-µελών της ΟΝΕ έχουν γίνει αντικείµενο έντονης επιστηµονικής και 

πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύµφωνα µε την κεϋνσιανή προσέγγιση, οι αυστηρές 

δηµοσιονοµικές πολιτικές και γενικότερα η δηµοσιονοµική προσαρµογή µέσω περικοπής 

δαπανών µειώνουν τη ζήτηση στην οικονοµία µε αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδηµα και την 

απασχόληση (Moss and Michie, 1998, Huffschmid,2007).  

                                                             
139 http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=603 
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Στο πλαίσιο αυτό, ο πραγµατικός κίνδυνος για τη δηµοσιονοµική πολιτική που απορρέει από 

τους κανόνες που επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύµφωνο Σταθερότητας δεν 

συνδέεται µε την έλλειψη πειθαρχίας και υπευθυνότητας εκ µέρους των εθνικών 

κυβερνήσεων, αλλά µε την πιθανότητα οι κυβερνήσεις να έχουν δεσµευτεί σε ένα 

λανθασµένο πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής. Οι αυστηροί κανόνες δηµοσιονοµικής πολιτικής 

που διέπουν τη λειτουργία της ΟΝΕ, η πιθανότητα να µην είναι εφικτοί και ο συντονισµός 

των κυβερνήσεων σε µια λανθασµένη δηµοσιονοµική πολιτική δηµιουργούν ένα επικίνδυνο 

τρίγωνο αστάθειας στην ΟΝΕ, αύξηση της ανεργίας και οικονοµικής ύφεσης. Επιπρόσθετα, η 

διαχρονική εφαρµογή τους µπορεί να αποτελέσει παράγοντα αστάθειας της ΟΝΕ. 

 

Η φιλοσοφία της κεϋνσιανής προσέγγισης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε τη µονεταριστική 

φιλοσοφία και τους δηµοσιονοµικούς στόχους της Συνθήκης του Μάαστριχτ και του 

Συµφώνου Σταθερότητας και αποτελεί τη θεωρητική βάση µιας εναλλακτικής οικονοµικής 

πολιτικής, η οποία προτάσσει την πλήρη απασχόληση και την πραγµατική σύγκλιση απέναντι 

στη σταθερότητα των τιµών. 

 

Υποστηρίζεται επίσης η άποψη ότι η έλλειψη συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

µεταξύ των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα που 

περιορίζει σηµαντικά το ρόλο της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Οι Allsopp 

(2002) και Artis (2003) σηµειώνουν τους περιορισµούς που θέτει: α) η νοµισµατική πολιτική 

στην άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής και η έλλειψη συντονισµού µεταξύ τους. Στο 

αποτέλεσµα αυτό σηµαντικό ρόλο παίζει η απόλυτη προσήλωση της νοµισµατικής πολιτικής 

στη σταθερότητα των τιµών, β) η αντίθεση µεταξύ της αναβάθµισης του βραχυχρόνιου 

σταθεροποιητικού ρόλου της δηµοσιονοµικής πολιτικής και της µεσοχρόνιας δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας και προσαρµογής που επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύµφωνο 

Σταθερότητας.  

 

Οι υποστηρικτές ωστόσο των δηµοσιονοµικών κανόνων και περιορισµών αντιπροτείνουν ότι 

η δηµοσιονοµική πειθαρχία και προσαρµογή ενεργοποιούν µηχανισµούς µέσω των οποίων 

δηµιουργούνται θετικές συνέπειες στο εισόδηµα και την απασχόληση (Buti and Sapir, 1998). 

Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζεται η άποψη ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή των χωρών θα 
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προκαλέσει µείωση της φορολογίας και των επιτοκίων. Αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο 

αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, που θα περιορίσει το συσταλτικό 

αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής στη συνολική ζήτηση της οικονοµίας.  

Στο νοµισµατικό και δηµοσιονοµικό περιβάλλον της ΟΝΕ, οι χώρες-µέλη αντιµετωπίζουν 

σηµαντικούς περιορισµούς στην άσκηση µακροοικονοµικής πολιτικής καθώς δεν µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν δηµοσιονοµικά και νοµισµατικά εργαλεία για να πετύχουν στόχους, όπως η 

αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήµατος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ φαίνεται να 

εγκλωβίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα φαύλο κύκλο. Η αντιπληθωριστική πρακτική της 

ΕΚΤ και η υποχρέωση των κυβερνήσεων των χωρών-µελών να είναι δηµοσιονοµικά 

υπεύθυνες και πειθαρχηµένες δηµιουργεί ύφεση και στασιµότητα. Η ύφεση µειώνει τα 

δηµόσια έσοδα δηµιουργώντας αυξητικές πιέσεις στο δηµόσιο έλλειµµα. Το αποτέλεσµα 

αυτό αναγκάζει τις κυβερνήσεις σε µεγάλη περικοπή των δαπανών, που µε τη σειρά της 

χειροτερεύει την ύφεση, τα φορολογικά έσοδα, κτλ. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η οικονοµική µεγέθυνση των χωρών-µελών εξαρτάται από τις εξαγωγές. 

∆εδοµένης της ύπαρξης του ευρώ και της απώλειας συναλλαγµατικής πολιτικής, ο 

εξαγωγικός ανταγωνισµός των χωρών-µελών φέρνει την αγορά εργασίας στο επίκεντρο της 

οικονοµικής προσαρµογής.  Ο ανταγωνισµός εισοδηµατικής λιτότητας και η απορρύθµιση 

των εργασιακών σχέσεων θεωρούνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

ανταγωνιστικότητας και της αύξησης των εξαγωγών. Αυτός ο φαύλος κύκλος δηµιουργεί 

ισχυρές τάσεις δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού των αδύναµων χωρών.   

 

2.6 Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 140
 

Η επιλογή για συµµετοχή στην ΕΟΚ και όχι στην ΕΖΕΣ που αποτελούσε το αντίπαλον δέος 

και βρισκόταν υπό την βρετανική ηγεσία, ήταν πολύ πιο ελκυστική. Βασικός λόγος ήταν πως 

η Ελλάδα δεν µπορούσε να συµµετάσχει σε µία Κοινότητα βαριάς βιοµηχανίας (γιατί δεν 

είχε), αλλά µπορούσε να συµµετάσχει σε µία Κοινή Αγορά. Επιπλέον, η ΕΟΚ έδινε έµφαση 

στο ζήτηµα αγροτικών προϊόντων, που ήταν ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για την Ελλάδα.  

                                                             
140 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%

CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%

CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%9F%CE%9A 
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Στις µακρές διαπραγµατεύσεις, βασικό ρόλο, εκτός του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 

Καραµανλή, διαδραµάτισαν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης), 

ο Ευάγγελος Αβέρωφ (Υπουργός Εξωτερικών), ο Ξενοφών Ζολώτας (∆ιοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος) και ο Γιάγκος Πεσµαζόγλου (επικεφαλής της ελληνικής 

αντιπροσωπείας). Σηµαντική ήταν και η συνεισφορά καθ΄ όλο το προηγούµενο διάστηµα έως 

και το 1958, οπότε και βρέθηκε εκτός κυβερνήσεως, του Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος 

είχε ασχοληθεί ακαδηµαϊκά µε το αντικείµενο της ευρωπαϊκής ενοποίησης επί µακρόν.  

Οι διαπραγµατεύσεις δεν ήταν και τόσο εύκολες. Τον Ιανουάριο του 1961, το 

Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση, όπου µεταξύ άλλων 

υπογραµµιζόταν: «Αι εµποροβιοµηχανικαί τάξεις επικροτούν απολύτως την στάσιν της 

ελληνικής κυβερνήσεως επί των, εξ όσων δύνανται να γνωρίζουν, προκυψασών διαφορών 

κατά τας διαπραγµατεύσεις µε  την ΕΟΚ και θεωρούν ότι πάσα υποχώρησις επί τοιούτων 

βασικής σηµασίας δια την επιβίωσιν της οικονοµίας της χώρας θεµάτων καθίσταται 

απαράδεκτος». 

 

Στις 30 Μαρτίου 1961 εξαγγέλθηκε, µε κοινό ανακοινωθέν, η επίτευξη της οριστικής 

συµφωνίας για τη Σύνδεση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα υπό τη 

µορφή της τελωνειακής ένωσης, σε συνδυασµό µε την ειδική πρόβλεψη µεταβατικής 

περιόδου. Το κοινό ανακοινωθέν ανέφερε: «Αι από έτους και πλέον διεξαγόµεναι 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και της εκτελεστικής επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος προς τον σκοπόν συνδέσεως της Ελλάδος µετά της 

Κοινής Αγοράς ετερµατίσθησαν» και προσδιόριζε, µεταξύ άλλων, ότι: «Η σύνδεσις αυτή 

πραγµατοποιείται υπό µορφήν τελωνειακής ενώσεως µεταξύ της Ελλάδας και της ΕΟΚ, 

προβλεπόµενης προς τούτο µεταβατικής περιόδου…Η σύνδεσις διαµορφούται κατά τρόπον 

ώστε να καταστή δυνατόν µεταγενεστέρως εις την Ελλάδα, και όταν η πρόοδος της 

οικονοµίας της το επιτρέψη, να καταστή πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητος, αναλαµβάνουσα όλας τας εκ της συνθήκης της Ρώµης υποχρεώσεις».  

 

Η συµφωνία συνοδευόταν από αριθµό συνηµµένων πρωτοκόλλων, µε αντικείµενο την 

αντιµετώπιση των ιδιαιτέρων προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα, 

προβλεπόταν η χρηµατοδοτική βοήθεια µε σκοπό την επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης 

και την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού. Οι όροι 
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της σύνδεσης, τέλος είχαν διαµορφωθεί ώστε η Ελλάδα, µε προϋπόθεση την επίτευξη 

ικανοποιητικής προόδου, να ενταχθεί µελλοντικά στους κόλπους της Κοινότητας ως πλήρες 

και ισότιµο µέλος. 

 

Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής έσπευσε να δηλώσει το ίδιο βράδυ: «Επιθυµώ 

να εξάρω τη σηµασία του γεγονότος, διότι τούτο αποδεικνύει αφ’ ενός µε την πολιτικήν 

βούλησιν των εξ χωρών της ΕΟΚ όπως προχωρήσουν προς την ευρωπαϊκήν ενότητα, αφ’ 

ετέρου δε την επιθυµίαν των, όπως αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της Ελλάδος ως 

ευρωπαϊκής χώρας υπό ανάπτυξιν µε µακράν παράδοσιν δεσµών µετά της ∆υτικής 

Ευρώπης…Ο παραγωγικός κόσµος της χώρας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός δέον να 

εντείνη την προσπάθειάν του, όπως, αξιοποιών τας δυνατότητας, αι οποίαι δια της συνδέσεως 

της Ελλάδος µετά της ΕΟΚ δηµιουργούνται, επιτύχη ευχερέστερον και ταχύτερον την 

οικονοµικήν του ανάπτυξιν». 

 

Η αντιπολίτευση, πλην της αριστερής Ε.∆.Α. που εξέφρασε ριζική αντίθεση, εξέφρασε 

διάφορες δευτερεύουσες επιφυλάξεις, αλλά επί της ουσίας επικρότησε την επιλογή της 

σύνδεσης µε την Ε.Ο.Κ. «Η κυβέρνησις είναι αξία συγχαρητηρίων δια τον επιδέξιον και 

αποφασιστικόν τρόπον µε τον οποίον διεπραγµατεύθη και επέτυχε την σύνδεσις της Ελλάδος 

µετά της Κοινής Αγοράς», υπογράµµισε σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος Ελλήνων 

Βιοµηχάνων. Συγχαρητήρια απήυθυνε και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, η 

Γ.Σ.Ε.Ε., οι Επαγγελµατοβιοτέχνες και η ΠΑΣΕΓΕΣ. 

 

Η συµφωνία προέβλεπε µεταβατική περίοδο συνολικής διάρκειας είκοσι δύο ετών στο 

διάστηµα των οποίων προβλεπόταν η κατάργηση στην Ελλάδα των εισαγωγικών δασµών και 

όλων των περιοριστικών µέτρων σε βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας βιοµηχανικών 

προϊόντων των Κοινοτικών χωρών. Αντίστοιχα, τα µέλη της Κοινότητας θα καταργούσαν 

δασµούς και περιοριστικά µέτρα σε βάρος των ελληνικών προϊόντων σε διάστηµα δώδεκα 

ετών – ενδεχοµένως και νωρίτερα. Η Ελλάδα επιφορτιζόταν µε την υποχρέωση να υιοθετήσει 

σταδιακά το κοινό εξωτερικό δασµολόγιο της ΕΟΚ σχετικά µε εισαγόµενα βιοµηχανικά 

αγαθά από τρίτες χώρες και να αποδεχθεί, υπό έκτακτες περιστάσεις, ρήτρες διασφάλισης για 

τη µεταβατική περίοδο. Στον τοµέα της γεωργίας, η Κοινότητα καταργούσε αυτόµατα τους 

δασµούς στα κύρια εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα, καθοριζόταν η διαδικασία για 
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την εναρµόνιση της αγροτικής πολιτικής της Ελλάδας µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική της 

Κοινότητας κατά την επικείµενη εφαρµογή της κατά προϊόν, ώστε να εξασφαλισθεί η ισότητα 

στη µεταχείριση των προϊόντων των κρατών µελών και των παρεµφερών ελληνικών 

προϊόντων στις αγορές των συµβαλλοµένων µερών. Το ποσό τέλος, της οικονοµικής χορηγίας 

προς την Ελλάδα υπό τη µορφή δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

ανερχόταν σε 125 εκατοµµύρια δολάρια για περίοδο πέντε ετών. 

Στις 19 Μαΐου του 1961, µία δυσάρεστη έκπληξη περίµενε την ελληνική κυβέρνηση. Το 

συµβούλιο των υπουργών των «Έξι», που συνήλθε στις Βρυξέλλες, δεν αποδέχθηκε τη 

συµφωνία που µονογραφήθηκε και ζήτησε νέες διαπραγµατεύσεις σε ορισµένα σηµεία. Οι 

δυσκολίες όµως υπερνικήθηκαν και στις 12 Ιουνίου το συµβούλιο υπουργών της ΕΟΚ 

ενέκρινε την τελική µορφή της συµφωνίας. 

 

Έτσι το µεσηµέρι της Κυριακής, 9 Ιουλίου του 1961 στην Αίθουσα Τροπαίων της Βουλής, 

υπογράφτηκε επίσηµα η συµφωνία σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς την 

υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο υπουργός 

Συντονισµού Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ. 

Εκ µέρους του Βελγίου υπέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Πολ-Ανρί Σπάακ, εκ µέρους της 

Γαλλίας ο υπουργός Εξωτερικών Ζακ Μορίς Κουβ ντε Μιρβίλ, εκ µέρους της Ιταλίας ο 

υπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου Εµίλιο Κολόµπο, εκ µέρους του Λουξεµβούργου ο 

υπουργός Εξωτερικών Ευγένιος Σάους. Η Ολλανδία εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό 

Εξωτερικών Χ.Βαν Χούτεν, ενώ η ∆υτική Γερµανία από τον πρέσβη της στην Αθήνα 

Γκέµπχαρτ Ζέελος. Εκ µέρους του συµβουλίου της ΕΟΚ υπέγραψε τη συµφωνία ο 

αντικαγκελάριος και υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της ∆υτικής Γερµανίας Λούντβιχ 

Έρχαρντ, πρόεδρος του συµβουλίου, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της Κοµισιόν, Βάλτερ 

Χάλστάϊν, όπως και ο Ζαν Ρέι, µέλος της Κοµισιόν ο οποίος είχε διαπραγµατευθεί τη 

συµφωνία εκ µέρους της ΕΟΚ. 

 

Στο κοινό ανακοινωθέν, που εκδόθηκε επί της υπογραφής της συµφωνίας την ίδια ηµέρα, 

υπογραµµίζεται ότι «η σύνδεσις της Ελλάδος µετά της Κοινότητος, αποτελεί αναγνώρισιν της 

αρχής ότι η ατλαντική αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι µόνον πολιτική και στρατιωτική, αλλά 

να στηρίζεται και επί στενής οικονοµικής αλληλεγγύης, η οποία και είναι µία εκ των βάσεων 

επί των οποίων πρέπει να θεµελιωθή η αλληλεγγύη του δυτικού κόσµου». Επιπλέον, 
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τονίζεται και πάλι ότι «η συµφωνία συνδέσεως διεµορφώθη µε γνώµονα την προοπτικήν της 

µελλοντικής πλήρους εντάξεως της Ελλάδος εις την Κοινότητα». 

 

Στο λόγο που εκφώνησε αµέσως µετά την υπογραφή των κειµένων, ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος επισήµανε ότι «η συνθήκη συνδέσεως της Ελλάδος 

µε την µεγάλην Ευρωπαϊκήν Κοινοτητα είναι πρωτίστως πράξις πολιτική». 

«Βλέποµεν την χώρα σας ως το λίκνον του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Πως θα ήτο δυνατόν να 

συλλάβωµεν µίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος;», αναρωτήθηκε στην οµιλία του ο 

αντικαγκελάριος της ∆υτικής Γερµανίας Λουντβιχ Έρχαρντ. «Η Κοινότης επιβεβαιοί τον 

ανοικτόν αυτής χαρακτήρα. Πράγµατι δεν είναι εγωιστική επιχείρησις αποσκοπούσα εις το 

µέγιστον δυνατόν κέρδος µόνο των µελών της, αλλά εξυπηρετεί την αλληλεγγύην και την 

ειρήνην της Ευρώπης και πέραν των συνόρων της», ανέφερε στη δική του οµιλία, την οποία 

έκανε µάλιστα στα ελληνικά, ο πρόεδρος της Κοµισιόν Βάλτερ Χάλσταϊν. 

 

Το βράδυ της ίδιας ηµέρας ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής παρέθεσε δείπνο 

προς τιµήν των ξένων προσκεκληµένων στον Φαληρικό Ιππόδροµο. «Εις την συνείδησιν των 

Ελλήνων η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότης δεν συνιστά απλώς µίαν οικονοµικήν 

κοινοπραξίαν, αλλά αποτελεί οντότητα µε ευρυτέραν πολιτικήν αποστολήν και σηµασίαν», 

υπογράµµισε στην προσφώνησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Πιστεύοµεν ότι θα έλθη η 

στιγµή καθ’ ην η Ευρώπη θα περιλάβη εις τους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους 

ελευθέρους ευρωπαϊκούς λαούς», πρόσθεσε προφητικά. 

 

Οι Η.Π.Α., µε δήλωση εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτµεντ σε απάντηση ερώτησης του 

ανταποκριτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για 

την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων για τη σύνδεση της Ελλάδας µε την ΕΟΚ: «Αι 

Ηνωµέναι Πολιτείαι είναι λίαν ευτυχείς, διότι τελικώς κατωρθώθη να υπερνικηθούν όλαι αι 

δυσχέρειαι και να υπογραφή η συµφωνία µεταξύ της Ελλάδος και της Κοινής Αγοράς εν 

Αθήναις. Αι Ηνωµέναι Πολιτείαι είναι έτι περισσότερον ικανοποιηµέναι διότι εξ αρχής είχον 

εκδηλωθεί υπέρ της αποδοχής της ελληνικής αιτήσεως και µάλιστα κατ΄επανάληψιν είχον 

διατυπώσει την άποψιν ταύτην επισήµως προς τα ενδιαφεροµένας κυβερνήσεις των χωρών-

µελών της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς. Χαιρετίζοµεν µετά βαθυτάτης ικανοποιήσεως την 

σύνδεσιν της Ελλάδος µε την ΕΟΚ, γεγονός το οποίον πιστεύοµεν ότι αποτελεί ευτυχή 
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εξέλιξην δι’ ολόκληρον τον ελεύθερον κόσµον», κατέληξε η δήλωση του εκπροσώπου του 

Στέιτ Ντιπαρτµεντ. 

 

«Η σύνδεσις της Ελλάδος αποτελεί νέαν συγκεκριµένη απόδειξιν ότι η ΕΟΚ, υπό την 

παρούσαν µορφήν της και από της πλευράς των δυνατότητων της µελλοντικής εξελίξεώς της, 

αποτελεί όργανον ενισχύσεως της Ατλαντικής Συµµαχίας», υπογράµµισε σε δηλώσεις του ο 

Ιταλός υπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου Εµίλιο Κολόµπο. Σύσσωµος ο ελληνικός Τύπος 

πανηγύρισε για τη συµφωνία, εγκρίνοντας ανεπιφύλακτα τη σύνδεση µε την ΕΟΚ. 

«Πραγµατικόν ορόσηµον εις την πορείαν του ελληνικού έθνους, η σύνδεσις αυτή θα έχει 

τεραστίας οικονοµικάς και πολιτικάς επιπτώσεις εις το εθνικό µας µέλλον», έγραψε το Βήµα 

και συµπλήρωσε µε άλλο άρθρο του: «Όλα τα εθνικόφρονα κόµµατα και η πλειοψηφία του 

ελληνικού λαού αναµφιβόλως εδέχθησαν το γεγονός µε ικανοποίησιν…Μόνον η άκρα 

αριστερά εξαπόλυσε θορυβώδη εκστρατείαν εναντίον της συνδέσεώς µας µε την Κοινήν 

Αγοράν». «Γέφυρα δια την πολιτικήν ενοποίησιν της Ευρώπης και της δηµοκρατίας» 

αποκάλεσε την ΕΟΚ η Βραδυνή, ενώ και η Ελευθερία συµφώνησε ότι «η σύνδεσις της 

Ελλάδος µε την Κοινήν Αγοράν είναι ένα γεγονός ιστορικής σηµασίας, που θα ασκήσει 

αποφασιστικήν επίδρασιν επί του µέλλοντος του έθνους». 

 

Αντίθετα, µόνο η Αυγή την χαρακτήρισε «ξεπούληµα» και ισχυρίστηκε ότι «το Έθνος δεν 

αναγνωρίζει την συµφωνίαν µε την ΕΟΚ». Η Καθηµερινή αφιέρωσε ένα µονόστηλο για να 

παρουσιάσει ως εξής την αντίδραση της Ε∆Α: «Η Ε∆Α δι’ ανακοινώσεώς της χαρακτηρίζει 

την υπογραφήν της συµφωνίας µε την ΕΟΚ ως νέαν αντεθνικήν ενέργειαν της κυβερνήσεως 

της υποτελείας, ολεθρίαν δια το παρόν και το µέλλον του τόπου, ένα νέον βήµα 

υποδουλώσεως εις τους ξένους ιµπεριαλιστάς. ∆ια της συµφωνίας αυτής, συνεχίζει η 

ανακοίνωσις, η χώρα µας παραδίδεται αλυσοδεµένη εις τα συµφέροντα των µονοπωλίων της 

∆υτικής Ευρώπης και κυρίως της ∆. Γερµανίας, µε ανυπολογίστους καταστρεπτικάς 

συνεπείας δια την εθνικήν µας οικονοµίαν, το βιοτικόν επίπεδον του λαού, τας λαϊκάς 

ελευθερίας, την ανεξαρτησίαν και αυτήν την εθνικήν µας υπόστασιν. Προ των κινδύνων 

αυτών, η Ε∆Α καλεί τον λαό εις αγώνα δια την ανατροπήν της καταστρεπτικής συµφωνίας 

και την αποτίναξιν του ζυγού της υποτελείας που επιβάλλουν οι ανάξιοι κυβερνήται του». 
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Στις 12 Ιουλίου του 1961, δόθηκαν στη δηµοσιότητα τα πλήρη επίσηµα κείµενα της 

συµφωνίας σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ: η συµφωνία µε 77 άρθρα και επιπλέον 20 

πρωτόκολλα και 9 δηλώσεις, χωρισµένες σε 3 παραρτήµατα, που αποτέλεσαν µαζί µε 4 

πίνακες το σύνολο των κειµένων της συµφωνίας, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή στις 28 

Φεβρουαρίου του 1962 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου του 1962. Η συνοµολόγησή της 

έγινε θετικά δεκτή από τις πολιτικές δυνάµεις στο σύνολό τους, µε την εξαίρεση της Ε∆Α, 

ριζικά αντίθετης τόσο στον γενικό προσανατολισµό όσο και στο περιεχόµενο της συµφωνίας. 

Πέραν της αριστεράς και της ακροδεξιάς, µεµονωµένες ήταν οι αντιδράσεις από άλλες 

προσωπικότητες – όπως του Ευάγγελου Παπανούτσου (που την αποκάλεσε «νέα 

αποικιοκρατία»), στον οποίο ανταπάντησαν οι Γεώργιος Θεοτοκάς, Κωνσταντίνος Τσάτσος 

και Γιάγκος Πεσµαζόγλου. Αντίθετα, ζωηρή υπήρξε η αίσθηση ότι µε την προσχώρηση στις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες διανοιγόταν µια νέα προοπτική, πηγή ελπίδων και πρόσκληση 

ταυτόχρονα. 

 

Χαρακτηριστικός υπήρξε ο λόγος του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο 

οποίος έµελλε 17 χρόνια µετά, το 1979, να υπογράψει και τη Συνθήκη Προσχώρησης της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ: «Εις την συνείδησιν των Ελλήνων, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότης 

δεν συνιστά απλώς µίαν οικονοµικήν κοινοπραξίαν, αλλά αποτελεί οντότητα µε ευρυτέραν 

πολιτικήν αποστολήν και σηµασίαν. Εάν πρώτοι επεδιώξαµεν την µετά της Κοινότητος 

Σύνδεσιν, ας επράξαµεν τούτο εµπνεόµενοι από την πίστιν ότι η οικονοµική ενοποίησης της 

Ευρώπης θα οδηγήση εις την ουσιαστικήν ευρωπαϊκήν ενότητα και δι’ αυτής εις την 

ενίσχυσιν της δηµοκρατίας και της ειρήνης εις ολόκληρον τον κόσµον.» Πράγµατι, µέχρι το 

1967, εφαρµόσθηκαν οι διατάξεις που αφορούσαν ρυθµίσεις δασµολογικού και εµπορικού 

χαρακτήρα σχετικά µε τα βιοµηχανικά και αγροτικά προϊόντα και οργανώθηκε η 

απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου. 

Ωστόσο, η πορεία της Ελλάδας προς τη συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, 

βάσει των αρχών των κυβερνήσεων Καραµανλή, θα ανασταλεί µε την επιβολή της 

δικτατορίας (1967 – 1974), όπου και επισήµως σταµάτησε η λειτουργία των κυρίων 

µηχανισµών της Συµφωνίας Σύνδεσης, καθόσον το απολυταρχικό καθεστώς ήταν ασύµβατο 

µε τις αρχές της ΕΟΚ. 
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2.7 Η Ελλάδα της µεταπολίτευσης στην πορεία της Νοµισµατικής 

Ένωσης141 

Μετά την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ως πρωθυπουργός 

και πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, συνέχισε την αυτή πορεία, µέχρι το 1979, οπότε µε τη 

Σύµβαση Προσχώρησης η Ελλάδα τελικώς έγινε πλήρως µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1981, ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε η ισχύς και της 

Συµφωνίας σύνδεσης. Ωστόσο, η εθνοκεντρική συµπεριφορά του ελληνικού λαού ενισχύθηκε 

τη δεκαετία του 1980 και εκφραζόταν από την εκλογή κυβερνήσεων οι οποίες κρατούσαν 

µακριά τους «ξένους». (Hodges & Rugman, 1995). 

Αυτό ακριβώς χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την προεκλογική εκστρατεία του από τον κ. 

Παπανδρέου – Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – όπου και εξελέγη την ίδια δεκαετία. Για σχεδόν 15 

χρόνια ο κ. Παπανδρέου υποσχόταν στους ψηφοφόρους του ότι επιθυµούσε να βγάλει την 

Ελλάδα τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και την ΕΟΚ, έτσι ώστε η χώρα να µην ελέγχεται ή να 

χειραγωγείται από τους δυτικούς. (Glastris 1996). 

 

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι εκείνη την περίοδο η πολιτική ιδεολογία ήταν άµεσα 

συνυφασµένη µε τον ελληνικό πολιτισµό. Πιο συγκεκριµένα, µεγάλο ποσοστό Ελλήνων 

επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην παρουσίαση της ιστορίας του ελληνικού έθνους στην 

Ανατολή, µε αποτέλεσµα να µην εµπιστεύονται τη ∆ύση. 

Ο κ Παπανδρέου  κατανόησε αυτές τις παλιές αντιδυτικές στάσεις και πεποιθήσεις και µε 

επιτυχία τα µετέτρεψε σε θέµα της πολιτικής εκστρατείας του. Με τον τρόπο αυτό, ο κ 

Παπανδρέου όντας πλέον δηµαγωγός  κέρδισε ψηφοφόρους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

καθώς έλεγε στους ανθρώπους αυτό που ήθελαν να ακούσουν (Glastris 1996). 

∆υστυχώς για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι προσπάθειες του κ. Παπανδρέου να κρατήσει το ξένο 

κεφάλαιο έξω από την Ελλάδα οδήγησε την οικονοµία της χώρας σε ύφεση. 

Προσλαµβάνοντας άτοµα, µε βάση τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, σε διάφορες θέσεις του 

δηµόσιου τοµέα (οι προσλήψεις δεν βασίζονταν στην κάλυψη πραγµατικών αναγκών), 

δηµιούργησε ένα αναποτελεσµατικό και τεράστιο δηµόσιο τοµέα ο οποίος σύντοµα έγινε η 
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µεγαλύτερη πηγή προβληµάτων για την οικονοµία της χώρας. Από την άλλη πλευρά, ο κ 

Παπανδρέου ήταν σε θέση να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρου του, όπως λίγοι πολιτικοί 

ηγέτες θα µπορούσαν, ενώ από την άλλη πλευρά έφερε την χώρα σε ένα σηµείο που δεν θα 

µπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µέσω των 

επιδοτήσεων. (A Gleam of Hope, 1996). 

 

Για όσο χρονικό διάστηµα ο κ Παπανδρέου κυβερνούσε την Ελλάδα, η οικονοµική της θέση 

µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ ήταν χαµηλή. Ωστόσο, τα πράγµατα άρχισαν να αλλάζουν 

και προσπάθειες για οικονοµική πρόοδο άρχισαν να πραγµατοποιούνται µετά τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ το 1992. Σε αυτή τη χρονική στιγµή η Ελλάδα συνειδητοποίησε πόσο σηµαντικό 

ήταν να αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης. Η ΟΝΕ, έγινε το επίκεντρο 

της προσοχής του κοινού στην Ελλάδα και ο κ. Παπανδρέου "αναγκάστηκε" να αλλάξει την 

πολιτική του. Η αλλαγή πολιτικής σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα υγείας αντιµετώπιζε 

εκείνη την εποχή, είχαν ως αποτέλεσµα το διορισµό του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. 

Κώστα Σηµίτης, (A Gleam of Hope 1996, Kokkinaki 1998). 

 

Ο κ. Κώστας Σηµίτης, όταν διορίστηκε Πρωθυπουργός, εισήγαγε τη δέσµευση και την 

καθοδήγηση για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα κατάφερνε 

να απαλλαγεί η χώρα από την λαϊκιστική εικόνα που θεσπίστηκε από τον προκάτοχό του. 

∆εδοµένου ότι ο κ Σηµίτης θεωρήθηκε ως «επιλογή του επιχειρηµατία για Πρωθυπουργός", 

αναµενόταν να λειτουργήσει ως ένας από αυτούς. Θα προσπαθούσε να εκσυγχρονίσει την 

Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα συντηρούσε την ελληνική πολιτιστική ιστορία. Πρωταρχικός 

στόχος του κ Σηµίτη ήταν να βοηθούσε την Ελλάδα να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα που θα 

την έφερναν πιο κοντά στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση της Ευρώπης. Ωστόσο, 

προτού ο κ Σηµίτης µπορούσε να πετύχει, έπρεπε να ολοκληρώσει ένα άλλο πολύ δύσκολο 

στόχο: έπρεπε να αλλάξει τη συµπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στην πολιτική, ενώ την 

ίδια στιγµή να αποκατασταθεί η εικόνα του ελληνικού δηµοσίου. (A Glam of Hope, 1996, 

Greece 1996). 

Ο κ. Σηµίτης δηµιούργησε ένα υγιέστερο δηµόσιο τοµέα, αναλαµβάνοντας βαριές 

προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων και την παροχή αµερόληπτης δικαστικής εξουσίας καθώς και 

ανεξαρτησία του Τύπου. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό,  η κυβέρνηση του κ Σηµίτη 

έφερε τις επώδυνες αλλαγές που απαιτούνταν για να φέρουν την Ελλάδα, σε συµφωνία µε 
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τους εταίρους της ΕΕ, ενώ την ίδια στιγµή συγχρόνιζε και εκσυγχρόνιζε την οικονοµία. Η 

κυβέρνησή του εφάρµοσε ένα αυστηρό πρόγραµµα στον προϋπολογισµό του 1997, 

προκειµένου να υπάρξει σύγκλιση σύµφωνα µε τα κριτήρια του Μάαστριχτ, έτσι ώστε να 

επιτρεπόταν η ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο νόµισµα. Άµεσα αποτελέσµατα αυτών των 

πολιτικών ήταν η αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης και µείωση του ποσοστού πληθωρισµού 

καθώς και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Ωστόσο, αυτές οι θετικές αλλαγές είχαν 

βραχυπρόθεσµο οικονοµικό κόστος για τους πολίτες µέσω του παγώµατος των µισθών. 

(kokkinaki, 1998) 

 

2.8  Οι προσπάθειες της Ελλάδας σε µακροοικονοµικό επίπεδο στην πορεία 

σύγκλισης των κριτηρίων Μάαστριχτ 142 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ελληνική οικονοµία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Τα υψηλά επίπεδα των δαπανών και η έλλειψη 

φορολογικών ελέγχων κατά την περίοδο αυτή οδήγησε σε ένα επίπεδο του πληθωρισµού άνω 

του 20% το 1990. Η οικονοµική ανάκαµψη στην Ελλάδα ξεκίνησε αµέσως µετά µέσω της 

χρηµατοδότησης της ΕΕ και της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Πιο επιθετικά προγράµµατα οικονοµικής µεταρρύθµισης εφαρµόστηκαν έχοντας ως στόχο τη 

σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας και την επιλεξιµότητα της χώρας για ένταξη στην ΟΝΕ. 

Υποστηρίζεται ότι ο Κώστας Σηµίτης, ο οποίος εξελέγη πρωθυπουργός της Ελλάδα το 1996, 

ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε τα µέγιστα ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί στην ΟΝΕ. 

Πίστευε στην ΟΝΕ και τα οφέλη που συνδέονταν µε τη µελλοντική προσχώρηση της χώρας. 

«Έθεσε ως προτεραιότητα τις προετοιµασίες για την ένταξη της χώρας στο ενιαίο νόµισµα 

και υποστήριξε σθεναρά αυστηρές πολιτικές για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 

και του πληθωρισµού".  

 

Στην συνέχεια αναφέρονται οικονοµικές πολιτικές τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση 

εφάρµοσε τα τελευταία χρόνια. 

 

Μέχρι το 1996 το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής έπεσε κυρίως στους φόρους και 

πιο συγκεκριµένα στους έµµεσους φόρους. Ωστόσο, το 1997, το βάρος αυτής της 
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προσαρµογής στα κριτήρια του Μάαστριχτ επικεντρώθηκε περισσότερο στη µείωση των 

πληρωµών των τόκων, καθώς και στην περικοπή των πρωτογενών κρατικών δαπανών. Ως εκ 

τούτου, αυτό ήταν το αποτέλεσµα των µεταβολών στις δηµοσιονοµικές πολιτικές που τελικά 

θα οδηγούσε Ελλάδα µέσα στην ΟΝΕ. Παρ 'όλα αυτά θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι, ενώ 

η χώρα προσπαθεί να γίνει µέλος της ΟΝΕ και παίρνει διαφορετικές πολιτικές τα 

προβλήµατα και τους αγώνες της οικονοµίας δεν σταµατούν εκεί. Αυτή είναι η περίπτωση 

καθώς, στο πλαίσιο της ΟΝΕ, οι οικονοµικές προσπάθειες δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν. 

Αντίθετα, θα γίνουν πιο επιθετικές, καθώς ο δηµοσιονοµικός ανταγωνισµός µεταξύ των 

µελών θα είναι «η υπόθεση». Με αυτό εννοούµε ότι αφού τα µέλη θα είναι υποχρεωµένα να 

διατηρήσουν σε χαµηλά επίπεδα τα δηµόσια ελλείµµατα οι εθνικές κυβερνήσεις θα 

προσπαθήσουν να µεγιστοποιήσουν τα φορολογικά τους έσοδα για την εφαρµογή των 

διαφορετικών δηµοσιονοµικών πολιτικών. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών µελών θα 

έχει ως αποτέλεσµα, "δεδοµένου ότι όλα τα µέτρα αυξάνουν  τη φορολογική επιβάρυνση και 

όχι τη φορολογική βάση θα κάνει αυτή η χώρα µη ανταγωνιστική, δεδοµένου ότι το κεφάλαιο 

και η εργασία, θα είναι ελεύθερα να µετακινούνται από χώρα σε χώρα" 

 

Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη µέλη θα ασκούν τέτοιες πολιτικές, έτσι ώστε να µειωθεί η 

φορολογική επιβάρυνση των φορολογουµένων τους και να προσελκύσουν τοπικά και ξένα 

κεφάλαια, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και κατά συνέπεια, την αύξηση του επιπέδου 

των κρατικών εσόδων. Η Ελλάδα το συνειδητοποίησε αυτό γύρω στο 1997. Αυτός είναι ο 

λόγος που οι ελληνικές πολιτικές από εκείνο το σηµείο είχαν ως στόχο την καταπολέµηση 

της φοροδιαφυγής, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και τη διασφάλιση της µείωσης των 

φορολογικών αντικινήτρων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόµενους. 

Ειδικότερα, οι παραπάνω πολιτικές ενίσχυσαν τους βασικούς στόχους της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής στην Ελλάδα. Για αυτούς τους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν ή να 

επιτευχθούν, η κυβέρνηση προσπάθησε να "µειώσει τις δαπάνες που προκάλεσαν 

στρεβλώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα, όπως οι πληρωµές των επιτοκίων του 

δηµόσιου χρέους». Με τη µείωση αυτών των δαπανών, κεφάλαια ήταν διαθέσιµα για τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας ή άλλων ειδών επενδύσεων. (Christodoulakis 1997) 

Κατά συνέπεια, το 1997, η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να παρακολουθεί πιο προσεκτικά τις 

δαπάνες, ενώ συστάθηκε µια διαδικασία αξιολόγησης αυτών των δαπανών. Μια πιο 

προσεκτική εξέταση των λειτουργικών εξόδων των διαφόρων υπουργείων και τον τρόπο που 
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οι επιδοτήσεις χρησιµοποιήθηκαν επίσης έλαβε χώρα. Η νέα προσέγγιση ήταν περισσότερο 

επικεντρωµένη στο επίπεδο και την ποιότητα των κοινωνικών παροχών που προβλέπονταν 

από τις κρατικές δαπάνες. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αλλαγής στη δηµοσιονοµική 

πολιτική είναι αυτή της αναθεωρηµένης κοινωνικής πολιτικής. Η αναθεωρηµένη αυτή 

πολιτική στοχεύει περισσότερο προς τα άτοµα µε µέγιστες ανάγκες, όπως οι συνταξιούχοι µε 

χαµηλά εισοδήµατα. Όσον αφορά στις θεσµικές αλλαγές, η κυβέρνηση εισήγαγε νέες 

µισθολογικές κλίµακες και νέα νοµοθεσία για τις συντάξεις, προκειµένου να µετατραπεί το 

προηγούµενο αναποτελεσµατικό σύστηµα µε την παροχή νέων κριτηρίων επιλεξιµότητας. Με 

αυτές τις αλλαγές πολιτικής, ήρθαν επίσης νέες µέθοδοι προσλήψεων δηµοσίων υπαλλήλων, 

νέες µέθοδοι αξιολόγησης των επιδοτήσεων και άλλα πολλά. (Christodoulakis 1997) 

Οι προσαρµογές της πολιτικής και εφαρµογές του 1997, ακολούθησαν παρόµοια συστήµατα 

το 1998. Τον Μάρτιο του 1998, η κυβέρνηση ακολούθησε µια εναλλακτική στρατηγική της 

υποτίµησης για να επιτύχει την είσοδο στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η 

αναµενόµενη µείωση των επιτοκίων και των ονοµαστικών µισθών ήταν αναγκαίοι 

περιορισµοί για τη στήριξη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η ελληνική οικονοµία άρχισε να προσεγγίζει την 

πραγµατικότητα της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης καθώς η ανάπτυξη αυξήθηκε. Το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε κάτω από το 3% του ΑΕΠ, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

µειώθηκε και το πιο σηµαντικό η υποτίµηση σε συντονισµό µε τη µείωση των έµµεσων 

φόρων και των λοιπών διοικητικών µέτρων είχε ως αποτέλεσµα τη συγκράτηση του 

πληθωρισµού. Ωστόσο, ο πληθωρισµός µετά την υποτίµηση αποδείχθηκε ανθεκτικός (5,3% 

το Μάιο του 1998), αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει µια σειρά διοικητικών µέτρων, 

έτσι ώστε να µειώσει τον πληθωρισµό σε ακόµη πιο επιθυµητά επίπεδα (∆ΝΤ, Νοέµβριος 

1999) 

 

Ως αποτέλεσµα, το φθινόπωρο του 1998, η κυβέρνηση «µείωσε τους έµµεσους φόρους σε ένα 

ευρύ φάσµα προϊόντων, περιόρισε την προσαρµογή των διοικητικά καθοριζόµενων τιµών, 

τέθηκε σε µια σειρά από “συµφωνίες κυρίων" για τη συγκράτηση των αυξήσεων των τιµών". 

(∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). Μια άµεση συνέπεια ήταν η µείωση του πληθωρισµού στο 2% τον 

Αύγουστο του 1999. Αυτό ήταν ένα επιτόκιο το οποίο στην πραγµατικότητα ήταν 

χαµηλότερο από τα ποσοστά των άλλων χωρών. Το ποσοστό αυτό δεν ικανοποιούσε το 
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κριτήριο του Μάαστριχτ. Ήταν ένα και ένα τέταρτο τοις εκατό πάνω από το επιτρεπόµενο 

διαφορικό στον υπολογισµό του ορίου αναφοράς. Ωστόσο, αυτή η απόκλιση ήταν σε πτωτική 

πορεία και θα µπορούσε να συνεχίσει να είναι έτσι, όπως είχε υποστηριχθεί από επιπρόσθετες 

περικοπές της έµµεσης φορολογίας, τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο του 1999. (∆ΝΤ, 

Νοέµβριος 1999). 

 

Μια σφιχτή νοµισµατική πολιτική συνέβαλε επίσης στην αντιπληθωριστική προσπάθεια. Ο 

κύριος στόχος της Τράπεζας της Ελλάδα ήταν η σταθερότητα των τιµών (πληθωρισµός, που 

να µην υπερβαίνει το 2%) που πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το τέλος του 1999. Η Τράπεζα 

διατήρησε υψηλά τα επιτόκια και τη δυνατότητα εκτίµησης της δραχµής στο Μηχανισµό 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ΜΣΙ ) µε περιθώρια που ήταν 8 έως 8¾% µετά την είσοδο στον 

ΜΣΙ και ±15% µετά τον Ιανουάριο του 1999 (ΜΣΙ 2).  

Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής βαίνει µειούµενη καθώς η 

Ελλάδα έρχεται πιο κοντά στην ένταξη στην ΟΝΕ. Αυτό συµβαίνει επειδή τα υψηλά επιτόκια 

παράγουν κεφαλαιακές εισροές έπειτα από συσσώρευση συναλλαγµατικών αποθεµάτων, που 

οδήγησε σε πιστωτική επέκταση πάνω από το εύρος 6-9%. Επίσης, η αύξηση των 

στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων τόνωσε τις ανησυχίες σχετικά µε τις πληθωριστικές 

επιπτώσεις. Ως αποτέλεσµα, τον Απρίλιο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδα επέβαλλε 

προσωρινούς ελέγχους πίστωσης και µέχρι το τέλος του Ιουλίου 1999, η ποινή για την 

υπέρβαση δανεισµού διπλασιάστηκε. (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). 

 

Το 1998, η κυβέρνηση υποστήριξε µια πιο σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική που θα αύξανε 

την αβεβαιότητα ως προς το πόσο θα µειωθεί το ποσοστό του πληθωρισµού. Εξαιτίας αυτού, 

η κυβέρνηση αποφάσισε να επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση των άµεσων επιπτώσεων της 

υποτίµησης στους δηµοσιονοµικούς λογαριασµούς και να διατηρήσει ένα στόχο για το 

έλλειµµα ύψους 2,4% του ΑΕΠ. Ο στόχος αυτός εκπληρώθηκε παρά την υπέρβαση των 

πρωτογενών δαπανών (που αντισταθµίστηκε από την υπεραπόδοση των εσόδων). Επιπλέον, 

το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε περαιτέρω σε 106,1% του ΑΕΠ, κυρίως µέσω των 

υψηλών εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις. (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). 

 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, η πρόοδος των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 

επιτεύχθηκε επίσης για το εν λόγω έτος. Αυτή ήταν η περίπτωση αφού οι ιδιωτικοποιήσεις 
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και τα προγράµµατα που ακολούθησαν εφαρµόστηκαν επιτυχώς. Αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα είναι τα βήµατα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης, 

Γενικής Τράπεζας, Τράπεζα Κρήτης, Τράπεζα της Κεντρικής Ελλάδος, τα ηλεκτρικά 

λεωφορεία Αθηνών-Πειραιώς, και άλλα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικοί 

τοµείς και οργανισµοί που συνέχιζουν να κυριαρχούνται από δηµόσιες επιχειρήσεις και αυτό 

αποδεικνύει ότι πολλά περισσότερα βήµατα προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης 

επρόκειτο να ληφθούν. Η κοινωνική ασφάλιση και οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας 

ήταν σε αναµονή για την εν λόγω περίοδο. (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). 

 

Έχει καταστεί σαφές ότι το πιο δύσκολο κριτήριο που πρέπει να πληρείται ήταν εκείνο της 

σταθερότητας των τιµών. Κατά τη διάρκεια του 1999, οι προσπάθειες να ικανοποιηθεί αυτό 

το κριτήριο συνεχίστηκαν, ενώ µέσα σε αυτό το οικονοµικό έτος, το κύριο πρόβληµα ήταν ο 

πληθωρισµός στις ιδιωτικές υπηρεσίες και σε ορισµένους τοµείς του λιανικού εµπορίου. 

Αυτά ήταν ενδείξεις για τη ζήτηση η οποία επηρεαζόταν από πιέσεις και έλλειψη 

ανταγωνισµού σε αυτούς τους τοµείς. Η κυβέρνηση ανέλαβε νέες µακροοικονοµικές 

πολιτικές για την επίτευξη µιας βιώσιµης και χαµηλής τιµής απόδοσης. Το πρώτο βήµα έγινε 

στις αρχές Σεπτεµβρίου του 1999 και ήταν οι µειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης για 

τη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρµανσης και την αγορά αυτοκινήτου. Αργότερα η προτεινόµενη 

µετέπειτα υποτίµηση έσφιξε τη δηµοσιονοµική πολιτική αφήνοντας την κυβέρνηση χωρίς 

πολλές εναλλακτικές λύσεις για να διαλέξει. Ωστόσο, οι περικοπές της έµµεσης φορολογίας 

είχε ανεπιθύµητες βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις στον πληθωρισµό που αναπόφευκτα οδήγησε 

σε απώλεια του ελέγχου της σταθερότητας των τιµών, όπως απαιτείται από το κριτήριο του 

Μάαστριχτ. Το προσωπικό προέβλεψε άνοδο του πληθωρισµού στα τέλη του 2000 και σε 

ολόκληρο το 2001. Οι φορολογικές περικοπές επηρέασαν τους δηµοσιονοµικούς 

λογαριασµούς, ενώ την ίδια στιγµή κινδύνευαν τροφοδοτώντας τις αυξήσεις στην 

κατανάλωση. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν θετική για τις τελικές επιπτώσεις των µέτρων που 

λήφθηκαν και υπολογίστηκαν σε υψηλή απόδοση εσόδων εξισορροπώντας κάθε τροποποίηση 

των δηµοσιονοµικών στόχων που προκλήθηκε από τις µειώσεις των έµµεσων φόρων. (∆ΝΤ, 

Νοέµβριος 1999). 

 

Το 1999, η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν η διατήρηση µιας περιοριστικής 

νοµισµατικής πολιτικής. Υπήρξε επίγνωση των συνεπειών της φθίνουσας αυτής της πολιτικής 
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δεδοµένου ότι πλησίαζε η ένταξη στην ΟΝΕ. Θεωρήθηκε ότι η εφαρµογή µιας τέτοιας 

πολιτικής περιορίστηκε από έναν συνδυασµό των παραδοσιακών εισροών κεφαλαίων, 

δίληµµα που αντιµετωπίστηκε λόγω των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε βάση τον 

αποπληθωρισµό και τη διαδικασία σύγκλισης της ΟΝΕ, και σε µεγάλο βαθµό οι 

προκαθορισµένες προσδοκίες για τα επιτόκια. Σε αυτό το πλαίσιο, η ικανότητα της 

νοµισµατικής πολιτικής για τον περιορισµό της πιστωτικής επέκτασης είχε διαβρωθεί. Αυτό 

ήταν το αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι, από την πλευρά της ζήτησης, το κοινό είχε την ευρέως 

διαδεδοµένη αντίληψη ότι τα επιτόκια κατ’ ανάγκην θα µειώνονταν, ενώ από την πλευρά της 

προσφοράς, οι τράπεζες ήταν έτοιµες να προβούν σε µειώσεις των δανειστικών επιτοκίων 

ακολουθώντας δυναµικά τα µερίδια αγοράς (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). Όλες οι παραπάνω 

συνθήκες οδήγησαν την Τράπεζα της Ελλάδας να εφαρµόσει τα προαναφέροµενα µέτρα τον 

Απρίλιο του 1999, µε σκοπό τον περιορισµό της πιστωτικής επέκτασης. 

 

Κατά το ίδιο έτος τα δηµοσιονοµικά σχέδια ήταν τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

σύγκλισης του 1998-2001, το δηµόσιο έλλειµµα προβλεπόταν να µειωθεί από 2,4% του ΑΕΠ 

το 1998 σε 0,8% του ΑΕΠ το 2001, ενώ οι προσδοκίες για το πλεόνασµα ήταν µια αύξηση 

ύψους από 6,7% σε 7% του ΑΕΠ για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Τα σχέδια για τους στόχους 

του ελλείµµατος αποσκοπούσαν στη σταθερή και αργή βελτίωση στη συνολική ισορροπία, η 

οποία βελτίωση θα ήταν ταχύτερη από την αναµενόµενη από την άσκηση του προγράµµατος 

που χρησιµοποιήθηκε µέχρι τότε. Ως εκ τούτου, οι στόχοι για το έλλειµµα τα επόµενα δύο 

χρόνια θεωρούνταν όχι περισσότερο από 1,5% του ΑΕΠ το 2000 και 0,5% του ΑΕΠ το 2001. 

Λιγότερο από τα ποσοστά σύγκλισης της τάξης του 1,7% του ΑΕΠ και 0,8% του ΑΕΠ 

αντίστοιχα που χρησιµοποιούνταν µέχρι τότε. (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999).  

 

Ένας άλλος στόχος ήταν η επίτευξη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού µέχρι το 2002, 

δεδοµένου ότι αυτό είναι µια ένδειξη παρατηρήσιµης ανάπτυξης και σταθερότητας της 

οικονοµίας. Για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων σχετικά µε την πρωταρχική ανάγκη 

της αξιολόγησης των µακροπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού του δηµόσιου τοµέα. Αυτή ήταν η περίπτωση, καθώς τα προβλήµατα της 

οικονοµίας ήταν "υψηλού δείκτη δηµοσίου χρέους (ότι ακόµη και ένα πλεόνασµα 7% του 

ΑΕΠ, δεν θα εξισορροπούσε), οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις, υψηλότερες µη 

χρηµατοδοτούµενες  συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, µεγάλο χρέος 
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που συσσωρεύτηκε από χρονίως ζηµιογόνες δηµόσιες επιχειρήσεις"(∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). 

Ένας τρόπος που η Ελλάδα προτίθεται να προχωρήσει ήταν µέσω των µεγάλων 

ιδιωτικοποιήσεων και η άλλη πορεία δράσης ήταν η δηµιουργία ενός µεσοπρόθεσµου 

δηµοσιονοµικού στόχου. Τα δηµοσιονοµικά σχέδια που αναµένεται να διευκολύνουν µε τις 

πληθωριστικές πιέσεις που οι άλλες πολιτικές δηµιούργησαν στο οικονοµικό περιβάλλον. Η 

τελευταία εκτέλεση παρουσίασε υπεραπόδοση στα έσοδα, ενώ η φορολογική διοίκηση 

παρέµεινε η ίδια. Ένα άλλο µέρος των εσόδων αυτών οφείλεται σε φόρο επί των συναλλαγών 

µετοχών. Η κυβέρνηση πρότεινε τη χρήση ενός σηµαντικού µέρους των εσόδων για τη 

µείωση του ελλείµµατος και ένα µικρότερο µέρος για τη χρηµατοδότηση των επιπλέον 

µειώσεων των έµµεσων φόρων (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). 

 

Τον Σεπτέµβριο του 1999 η κυβέρνηση ανακοίνωσε περικοπές φόρων και αυξήσεις των 

παροχών από τον Ιανουάριο του 2000. Το µέρος των αυξήσεων των επιδοµάτων ήταν µια 

προσπάθεια να δείξει στο κοινό κάποια από τα οφέλη από όλη την επιδίωξη της 

σταθερότητας και του συνδεόµενου κόστους. Πιο συγκεκριµένα, οι νέες προσπάθειες θα 

περιελάµβαναν την αύξηση του επιπέδου φορολογίας του αφορολόγητου εισοδήµατος, την 

αύξηση των φορολογικών ελαφρύνσεων για οικογένειες µε παιδιά, τη µείωση του εταιρικού 

φόρου για τις µικρές επιχειρήσεις, τη µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των νέων 

προσληφθέντων ατόµων καθώς και την αύξηση των επιδοµάτων ανεργίας και ειδικών 

συνταξιοδοτικών επιδοµάτων. Η χρηµατοδότηση του παραπάνω προγράµµατος θα 

προερχόταν κυρίως από τον διπλασιασµό των φόρων επί των πωλήσεων µετοχών (∆ΝΤ, 

Νοέµβριος 1999). 

 

Όσον αφορά στη συγκράτηση των µισθών, η  διετής εθνική µισθολογική συµφωνία 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1999. Τα πρώτα σηµάδια των ενδείξεων ανανέωσης 

θεωρούνταν ενθαρρυντικά, ενώ λεγόταν ότι ο προϋπολογισµός του 2000 θα περιελάµβανε 

κατά πάσα πιθανότητα συγκράτηση των µισθών για τους δηµόσιους υπαλλήλους και τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις. Η συγκράτηση των µισθών του τραπεζικού τοµέα θα επεκτεινόταν το 

2000 και θα απολάµβαναν µέτριες οικονοµικές απολαβές. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι µισθοί 

στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν συµβατοί µε τα ευρωπαϊκά επιτόκια, περισσότερη κατανόηση 

στις διαπραγµατεύσεις αναµενόταν τόσο από την πλευρά των εργαζοµένων όσο και από 

εκείνη των εργοδοτών (∆ΝΤ, Νοέµβριος 1999). 
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Τέλος, πολλά βήµατα πρόκειται να πραγµατοποιηθούν για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που 

θα συµβάλουν τα µέγιστα στην αποκλιµάκωση του πληθωρισµού και της ανάπτυξης. Βασικοί 

στόχοι είναι η ενίσχυση του ανταγωνισµού και η αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό θα γίνει 

ακόµη υψηλότερο µέσω της ιδιωτικοποίησης, της αναδιάρθρωσης των δηµόσιων 

επιχειρήσεων, την απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και των µεταρρυθµίσεων στην 

αγορά εργασίας. Έχει αποδειχθεί ότι η ιδιωτικοποίηση αναµένεται να επιφέρει περισσότερα 

οικονοµικά οφέλη, όπως η µείωση των τιµών και του κόστους παραγωγής, καθώς και η 

µείωση του φόρτου που διατίθενται κυρίως σε µακροοικονοµικές πολιτικές (∆ΝΤ, Νοέµβριος 

1999). 

 

 

 

Κεφάλαιο 3: ∆ηµόσιο Χρέος – Έλλειµµα – Βιωσιµότητα 

Ελληνικού ∆ηµοσίου Χρέους   

 

3.1 ∆ηµόσιο Χρέος  

∆ηµόσιο χρέος (public debt) ορίζεται η ονοµαστική αξία όλων των υφιστάµενων 

ακαθάριστων υποχρεώσεων του τοµέα της γενικής κυβέρνησης, εξαιρουµένων των 

υποχρεώσεων των οποίων τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 

βρίσκονται στην κατοχή του τοµέα της κυβέρνησης.
143

 Σε γενικές γραµµές, καλείται το 

σύνολο των χρηµατικών υποχρεώσεων του δηµοσίου στους πιστωτές του. O ορισµός του 

δηµόσιου χρέους µπορεί όµως να λάβει διάφορες µορφές, αναλόγως αν αναφερόµαστε στο 

ακαθάριστο χρέος (δηλαδή το σύνολο των υποχρεώσεων του δηµοσίου) ή το καθαρό (δηλαδή 

τις υποχρεώσεις του δηµοσίου, µείον τις απαιτήσεις που έχει έναντι τρίτων). Επίσης, το χρέος 

µπορεί να εκφραστεί ως εγχώριο ή προς την αλλοδαπή (αναλόγως του τόπου της µόνιµης 

κατοικίας των πιστωτών) ή και σε εθνικό νόµισµα ή και σε συνάλλαγµα (αναλόγως του 

νοµίσµατος στο οποίο έχει γίνει η αντίστοιχη έκδοση του χρέους).
144

  

 

                                                             
143 Koumparoulis, D., (2006), European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case 

of Greece, MPRA Paper No. 44310, posted 9.   

144 Καραβίτης, Η., (2008),  ∆ηµόσιο  Χρέος  και  Έλλειµµα,  Αθήνα:  Εκδόσεις  ∆ιόνικος. 
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Αποτελεί το πρώτο από τα τρία µέρη του «Μακροπρόθεσµού Εξωτερικού χρέους» µαζί µε: 

το δηµοσίως εγγυηµένο χρέος - που αποτελεί µια εξωτερική υποχρέωση ενός ιδιώτη χρεώστη, 

του οποίου την πληρωµή του χρέους εγγυάται κάποιος δηµόσιος φορέας- και το ιδιωτικό µη 

εγγυηµένο εξωτερικό χρέος, το οποίο συνιστά µια εξωτερική υποχρέωση ενός ιδιώτη 

χρεώστη, του οποίου την πληρωµή του χρέους δεν εγγυάται κάποιος δηµόσιος φορέας.
145

 Το 

δηµόσιο χρέος στην πραγµατικότητα είναι η επέκταση των προσωπικών χρεών, δεδοµένου 

ότι τα άτοµα αποτελούν την ροή εσόδων για την κυβέρνηση. Το δηµόσιο χρέος 

συσσωρεύεται µε τον καιρό, όταν η κυβέρνηση ξοδεύει περισσότερα χρήµατα από ό, τι 

εισπράττει σε φορολογία. 

 

Οι αιτίες της δηµιουργίας των δηµοσίων χρεών των περισσοτέρων κρατών αποτελούν τα 

συνεχή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα (τα οποία θα αναλύσουµε διεξοδικά πιο κάτω), εξαιτίας  

αφενός των άστοχων οικονοµικών πολιτικών που κατάρτιζαν ελλειµµατικούς 

προϋπολογισµούς, αφετέρου της άστοχης νοµισµατικής πολιτικής πολλών Κυβερνήσεων 

λόγω της αύξησης της προσφοράς χρήµατος, προκειµένου τα κράτη να χρηµατοδοτήσουν τις 

δαπάνες τους µε αποτέλεσµα την αύξηση του πληθωρισµού, την µείωση των εξαγωγών και 

την αύξηση των εισαγωγών. Παράλληλα, εκ των υστέρων έχει αποδειχθεί ότι το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund) καθώς και η Παγκόσµια Τράπεζα (ΠΤ) 

ενέκριναν δάνεια, για πολιτικούς και γεωπολιτικούς λόγους, σε χώρες οι οποίες δεν θα 

µπορούσαν να ανταποκριθούν στις απατήσεις τους. 

 

Η ύπαρξη του δηµόσιου χρέους αποτελεί την οικονοµική κατάσταση εκείνη κατά την οποία 

πολλά από τα χρήµατα του κράτους σπαταλούνται για την αποπληρωµή του χρέους. 

Εποµένως το κράτος χάνει χρήµατα που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για την 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα µια χώρα µε υψηλό χρέος είναι µια χώρα µε 

παθογένειες, στην οποία σπάνια επενδύουν οι επιχειρηµατίες, µε αποτέλεσµα την 

συρρίκνωση των ξένων άµεσων επενδύσεων (FDI). Παράλληλα, σε ένα κράτος µε υψηλό 

δηµόσιο χρέος παρατηρείται µείωση των αποταµιεύσεων, εφόσον χρησιµοποιούνται για 

επαναδανεισµό του κράτους από τους ιδιώτες, κίνδυνος πληθωρισµού και ύπαρξη χαµηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς οι ∆ιεθνείς Οίκοι λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους το 

δηµόσιο χρέος.   

                                                             
145  The World Bank, 2004a. 
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Αντίστοιχα, η βιωσιµότητα  του χρέους αποτελεί στις ηµέρες µας µια έννοια ιδιαίτερα 

επίκαιρη που δείχνει, ότι µια χώρα «ζει και λειτουργεί» πέρα από τις δυνατότητές της. Η µία 

σχολή σκέψης βλέπει το χρέος ως ένδειξη έλλειψης ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, ενώ 

η άλλη αντίθετα θεωρεί ότι φανερώνει τη δύναµη της οικονοµίας.
146

 Ένα  κράτος µπορεί να 

δανειστεί είτε από άλλες χώρες, οπότε το δάνειο ονοµάζεται εξωτερικό, είτε από πηγές του 

εσωτερικού (κεντρική τράπεζα, αποταµιεύσεις του κοινού, τραπεζικό σύστηµα), οπότε το 

δάνειο ονοµάζεται εσωτερικό. Το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών δανείων αποτελεί 

το δηµόσιο χρέος.
147

 

 

Η ΠΤ και το ∆ΝΤ έχουν θεσπίσει κριτήρια (δείκτες) για το πότε µια χώρα είναι ικανή ή όχι 

να εξυπηρετήσει τα χρέη της, χωρίς να υποστεί σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές 

συνέπειες.
148

 Οι δείκτες αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις επικρατούσες οικονοµικές 

συνθήκες και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον. Η αδυναµία µιας χώρας να αποπληρώσει 

τα χρέη της καθιστά το χρέος της ως «µη βιώσιµο» (Unsustainable Debt) και πιο 

συγκεκριµένα, όταν το µέγεθός του υπερβαίνει την αξία των εξαγωγών σε ποσοστό 150% ή 

το ποσοστό χρέος προς κυβερνητικά έσοδα είναι πάνω από 250%. Στην αντίθετη περίπτωση, 

το χρέος χαρακτηρίζεται ως «βιώσιµο» («sustainable»). Ενδεικτικό της αξιοποίησης των 

δεικτών των προαναφερόµενων θεσµών είναι η χρησιµοποίηση τους για να ενταχθεί ή όχι µια 

χώρα στο πρόγραµµα διαγραφής χρεών, 
149

 το οποίο αποτελεί επίσης ένα πολύ επίκαιρο θέµα 

που αφορά πλέον άµεσα την χώρα µας, ώστε να καταστεί βιώσιµο το χρέος της στο µέλλον. 

 

Η τιµαριθµική αναπροσαρµογή του χρέους και η αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων και 

των πραγµατικών φορολογικών εσόδων, µε δεδοµένους φορολογικούς συντελεστές, επιδρούν 

ώστε σε πολλές χώρες το χρέος να µην βρίσκεται εκτός ελέγχου. Παρόλο που η συσσώρευση 

                                                             
146 Krugman, P. and Obstfeld, M (2008). International Economics: Theory and Policy. 8th International Edition. Addison-

Wesley Longman 2008. 

147 Παυλίτσας, Κ., (2008), Οικονοµική Θεωρία – Μακροοικονοµία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παυλίτσας Κωνσταντίνος. 

148 Kraay, A., and Nehru, V. (2004). When is Debt Sustainable. World Bank Policy Research Working Paper 3200. 

Washington: World Bank. 

149 Carrasco, E., McClellan, C., Ro, J., 2007, “Foreign Debt:  Forgiveness and Repudiation”, University of Iowa Center for 

International Finance and Development. 
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των ελλειµµάτων σε ονοµαστικούς όρους έχει αυξήσει εντυπωσιακά το ονοµαστικό χρέος, 

συχνά ο λόγος του ονοµαστικού χρέους προς το ονοµαστικό ΑΕΠ αυξάνεται.
150

 

 

Γενικά, το υψηλό χρέος συρρικνώνει την αποταµίευση και τα κέρδη του εξωτερικού 

εµπορίου, τα οποία ενώ θα µπορούσαν να διατεθούν σε εγχώριες επενδύσεις και σε 

κοινωνικές παροχές για τους πολίτες των αναπτυσσοµένων χωρών, χρησιµοποιούνται για την 

εξόφληση χρεών.
151

 Για να ρυθµιστεί λοιπόν το δηµόσιο χρέος, το κράτος µέσω του 

δηµόσιου δανεισµού θα πρέπει να επιµερίσει το κόστος των δηµοσίων επενδύσεων, να 

σταθεροποιήσει την οικονοµία και να κινητοποιήσει την εθνική αποταµίευση, 

χρηµατοδοτώντας τις επενδύσεις που συµβάλλουν στην επιτάχυνση της οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

 

∆ιακρίσεις ∆ηµόσιου Χρέους  

1) Εσωτερικό και Εξωτερικό Χρέος 

Το  εξωτερικό  χρέος  είναι  το  συνολικό  χρέος  ενός κράτους  που  οφείλεται  κυρίως σε  

ξένους πιστωτές. Παράλληλα, περιλαµβάνει  χρήµατα  που  οφείλονται  σε  ιδιωτικές  

τράπεζες,  άλλες  κυβερνήσεις, ή τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό  Ταµείο (∆ΝΤ) και η Παγκόσµια Τράπεζα. Πολλές χώρες έχουν υψηλό 

εξωτερικό χρέος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα  αποτελούν οι  Ηνωµένες  Πολιτείες  που 

συνήθως  τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στην  κορυφή  της  λίστας των χωρών µε υψηλό 

δηµόσιο χρέος. Παρόλο που οι ΗΠΑ βρίσκονται αρκετά ψηλά στην λίστα αυτή, παρατηρείται 

εντούτοις ότι οι  χώρες  µε  ισχυρή  οικονοµία  µπορούν  να  διαχειριστούν  το  χρέος  τους, 

χωρίς  να  συντρέξει  κανένας  κίνδυνος.   

 

Αντίθετα,  τα  έθνη  που  έχουν  αδύναµη  οικονοµία  δυσκολεύονται  να  αντιµετωπίσουν  τα  

οικονοµικά -και τα κοινωνικά κατ’ επέκταση- προβλήµατα  που  δηµιουργούνται  από  το  

ύψος  του  χρέους,  θέτοντας σε κίνδυνο την οικονοµία τους
152

. Πιο συγκεκριµένα 

παραδείγµατα οικονοµιών µε υψηλό δηµόσιο χρέος κατά το έτος 2014 αποτελούν, οι ΗΠΑ 

                                                             
150 David Beg, Fischer S., Dornbusch R., Economics, 7th edition, p. 626. 

151 Nwanna, D., and Nwankwo, S., (2003). Debt Burden and Corruption Impacts: African Market Dynamism. Management 

Decision, Vol. 41, No. 3, pp. 304-310. 

152 Πεµπετζόγλου Μαρία – ∆ηµόσια Οικονοµική, (2012), ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης – Τµήµα Κοινωνικής 

∆ιοίκησης, σελ. 63 – 64.   
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της οποίας το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αντιστοιχούσε στο 71,2%, της Ιταλίας 

ανέρχεται στο 134.1%, της Γαλλίας στο 95,3% και του Βελγίου σε ποσοστό 101.9%.
153

 

 

Το  εσωτερικό  χρέος  αντίστοιχα, είναι  µια  κατηγορία  εθνικού  χρέους  που  έχει  να  κάνει  

κυρίως µε  τα  χρήµατα που οφείλονται από την κυβέρνηση στους δανειστές που εδρεύουν 

στην ίδια  χώρα. Ενώ πολλά έθνη  έχουν  κάποιο εσωτερικό χρέος,  γίνεται  προσπάθεια να  

εξισορροπήσουν  αυτό  το  τµήµα  του  συνολικού  χρέους  µε  τις  υποχρεώσεις  που  

οφείλονται στους δανειστές έξω από τη χώρα, έτσι ώστε να υπάρξει ενός είδους οικονοµική 

ισορροπία. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ των κρατών – µελών της ΕΕ. 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1 και το διάγραµµα 3.1. 

 

Πίνακας 3.1: ∆ηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ των κρατών µελών της ΕΕ 

COUNTRY  

PUBLIC DEBT               

% OF GDP 

  2014 2013 

Αυστρία 84,5 80,9 

Βέλγιο 101,9 101,2 

Βουλγαρία 25,3 25,9 

Γαλλία 95,3 92,2 

Γερµανία 74,7 76,9 

∆ανία 44,3 43,7 

Ελλάδα 174,5 175,1 

Εσθονία 9,9 9,8 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 79,1 74,2 

Ιρλανδία 118,9 119,9 

Ισπανία 97,7 91,6 

Ιταλία  134,1 132,6 

Κροατία 78,0 67,1 

Κύπρος 107,5 111,7 
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 Central Intelligence Agency – The World Factbook 



119 

 

Λετονία 36,5 38,1 

Λιθουανία 38,7 39,3 

Λουξεµβούργο 23,2 23,1 

Μάλτα 75,3 69,2 

Ολλανδία 69,0 68,8 

Ουγγαρία 78,2 77,3 

Πολωνία 45,6 49,7 

Πορτογαλία 128,7 128,0 

Ρουµανία 39,6 38,0 

Σλοβακία 54,1 54,6 

Σλοβενία 59,8 56,7 

Σουηδία 40,2 38,8 

Τσεχία 43,5 45,7 

Φιλανδία 59,6 57,0 

Πηγή: Central Intelligence Agency – The World Factbook154 

(Στον πίνακα είναι καταγεγραµµένο το σωρευτικό σύνολο του κρατικού δανεισµού µείον αποπληρωµές 

που εκφράζονται στο νόµισµα της χώρας. Το δηµόσιο χρέος δεν πρέπει να συγχέεται µε το εξωτερικό 

χρέος, το οποίο αντανακλά τις υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου 

τοµέα και θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από έσοδα σε ξένο συνάλλαγµα.)  

 

                                                             
154 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook-fields/2186.html#189  
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∆ιάγραµµα 3.1: ∆ηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ των κρατών µελών της ΕΕ 

Πηγή: Central Intelligence Agency – The World Factbook 
155

 

 

2) Καθαρό και Ακαθάριστο ∆ηµόσιο Χρέος   

Το  καθαρό  χρέος  προκύπτει  από  την  αφαίρεση  των  διαθεσίµων,  των  ρευστών  και  

καταθέσεων όψεως- προθεσµίας, των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών  από  το 

ακαθάριστο χρέος. Το  ακαθάριστο  χρέος  περιλαµβάνει  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  του  

δηµοσίου τοµέα.  Η  έννοια  του  είναι  βασική  γιατί  σχετίζεται  άµεσα  µε  το  ύψος  των  

δαπανών  εξυπηρέτησης  του  δηµόσιου  χρέους µιας χώρας,  οι  οποίες  αποτελούν µια από 

τις βασικότερες πτυχές του προβλήµατος του δηµόσιου χρέους 
156

 και σχετίζεται άµεσα µε 

την διάρκεια της αποπληρωµής των χρεών που θα δούµε παρακάτω. 

 

3) Βραχυπρόθεσµο,  Μεσοπρόθεσµο  και  Μακροπρόθεσµο  Χρέος   

Η  συγκεκριµένη  διάκριση  αναφέρεται  στην  διάρκεια  αποπληρωµής  του  χρέους.  Οι  

χώρες  ανάλογα  µε τις  δανειακές  ανάγκες  που  έχουν  και τους  καλύτερους  όρους που  

επιδιώκουν να επιτύχουν, επιλέγουν τον κατάλληλο για αυτές χρόνο δανεισµού, έτσι ώστε  να  

µπορέσουν  να  το  αποπληρώσουν  εµπρόθεσµα τα χρέη τους.  Έτσι,  δηµιουργείται  το  

                                                             
155 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook-fields/2186.html#189  

156 http://www.ineobservatory.gr/sitefiles/files/report4.pdf, Αργείτης, Γ., - ∆αφέρµος, Γ., - Νικολαίδη, Μ., - Κρίση ∆ηµόσιου 

Χρέους στην Ελλάδα Αιτίες και Προοπτικές, (2011), ΙΝΕ – Παρατηρητήριο Οικονοµικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, σελ. 

37 – 38.  
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βραχυπρόθεσµο  και  το  µεσοµακροπρόθεσµο  χρέος.
157

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το ελληνικό χρέος καθώς και η επίκαιρη συζήτηση για την διάρκεια αποπληρωµής 

του ως ένας τρόπος δυνατότητας αποπληρωµής του χωρίς να στραγγαλιστεί η ελληνική 

οικονοµία. 

 

4) Απεχθές Χρέος   

Το Απεχθές χρέος αποτελεί µια θεωρία στο διεθνές δίκαιο, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται  

ότι είναι το χρέος που συνάπτει ένα δικτατορικό καθεστώς, χωρίς να λαµβάνει υπόψη  το 

πραγµατικό συµφέρον του λαού. Το καθεστώς που δηµιούργησε το χρέος έχει την  

αποκλειστική  ευθύνη για την αποπληρωµή του. ∆ηλαδή, αν αυτό χάσει την εξουσία,  το 

χρέος ακυρώνεται αυτόµατα και το εκάστοτε καθεστώς που ακολουθεί δεν οφείλει  να το 

πληρώσει.
158

  Για  να  ορίσουµε  όµως ένα  χρέος ως απεχθές  πρέπει να τηρούνται οι 

παρακάτω τρεις συνθήκες:   

� Τα δάνεια να συµφωνήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των 

πολιτών, 

� Τα ποσά  που  εισέρευσαν  από  τα  δάνεια  να  σπαταλήθηκαν µε τρόπο που 

αντιβαίνει στα συµφέροντα και τις ανάγκες του έθνους,   

� Ο πιστωτής να ήταν ενήµερος για αυτή την κατάσταση.  

 

Στο  διεθνές  δίκαιο  το  απεχθές  χρέος  αποτελεί  εξαίρεση  από  τον  γενικό  κανόνα  

συµφώνα µε τον οποίο, οι υποχρεώσεις ενός κράτους έχουν ισχύ και µετά την αλλαγή  του  

καθεστώτος.  Επιπλέον,  στο  απεχθές  χρέος  οι  δανειστές  µπορούν  να  έχουν  απαιτήσεις  

µόνο  από  τα  πρόσωπα  που  είχαν  εξουσία  στη  κυβέρνηση   του  δικτατορικού ή 

παράνοµου καθεστώτος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αµφιλεγόµενης κριτικής προσέγγισης, 

αποτελεί η πιθανότητα κατά πόσο το ελληνικό χρέος µπορεί να θεωρηθεί ως επαχθές, εφόσον 

οι πολίτες δηµοκρατικά επέλεγαν τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες µε την σειρά τους όφειλαν 

να διασφαλίζουν τα συµφέροντα της χώρας. Το αν -εκ του αποτελέσµατος της ελληνικής 

                                                             
157 Γαλιάτσος, Κ., (2012), Βασικές Γνώσεις Επενδυτικής Τραπεζικής, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΕΤ/ΕΤΙ, σελ. 17.  

http://users.uom.gr/~mariap/dim_oik/diafaneies_2011-12.pdf, Πεµπετζόγλου Μαρία – ∆ηµόσια Οικονοµική, (2012), 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης – Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης, σελ. 63 – 64. 

158 http://www.euretirio.com/2012/02/apexthes-xreos.html,  

Απεχθές Χρέος,  Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων.  http://www.contra-xreos.gr/arthra/386-merika-nomika-ereismata.html,  

Eric Toussaint - Μερικά νοµικά ερείσµατα της ακύρωσης του χρέους, (2009),  CADTM.   
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οικονοµίας- κατόρθωσαν να προασπίσουν τα οικονοµικά συµφέροντα της χώρας είναι 

προφανώς δείγµα πολιτικής ανωριµότητας και όχι προφανώς ύπαρξης απεχθέντων χρεών.  

 

Συνοψίζοντας θα µπορούσε να σηµειωθεί ότι τα βαθύτερα αίτια της τρέχουσας 

δηµοσιονοµικής κρίσης συσσωρεύτηκαν σταδιακά επί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, καθώς από 

τα τέλη της δεκαετίας του 1970 επικράτησαν νοοτροπίες, συµπεριφορές και πρακτικές που 

δεν ήταν συµβατές µε την χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, αλλά ούτε µε βασικές 

οικονοµικές αρχές.
159

 Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν πολύ µεγάλες αυξήσεις µισθών, τόσο στο 

δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, 
160

 οι οποίες ήταν πολλαπλάσιες από την όποια 

βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ η αύξηση της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο ήταν συνεχής.  

 

Σε αυτές τις συνθήκες, η άνοδος του δηµόσιου χρέους ήταν ταχύτατη. Ο λόγος χρέους προς 

ΑΕΠ αυξήθηκε από το 24,5% το 1976 σε 87,8% του ΑΕΠ το 1992 και 110,1% του ΑΕΠ το 

1993. Να σηµειωθεί ότι την περίοδο 1990-92 ενσωµατώθηκαν στο δηµόσιο χρέος δάνεια µε 

την εγγύηση του ∆ηµοσίου, που ήταν διάσπαρτα στο τραπεζικό σύστηµα (τα λεγόµενα 

δάνεια «εξυγίανσης»). Επίσης στο τέλος του 1993, εν όψει της δεύτερης φάσης της ΟΝΕ, 

ενσωµατώθηκαν στο δηµόσιο χρέος σηµαντικές συσσωρευµένες υποχρεώσεις του Ελληνικού 

∆ηµοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, της τάξεως του 15% του ΑΕΠ
161

. 

 

Η µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή που επιτεύχθηκε την περίοδο 1994-99 βασιζόταν σε 

αυξήσεις φόρων και σε µειώσεις δαπανών για τόκους. Αντίθετα, οι πρωτογενείς δαπάνες 

συνέχιζαν να αυξάνονται. Εποµένως τα επόµενα χρόνια η Ελλάδα συµµετείχε στο ευρώ µε 

δύο θεµελιώδης αδυναµίες : το πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος και το σχεδόν ανύπαρκτο 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, που θα επέτρεπε τον έλεγχο των δηµοσίων οικονοµικών. Μια 

απογραφή των στοιχείων της ελληνικής πραγµατικότητας στα επόµενα χρόνια, θα µας 

αναδείξει τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
162

 Πιο συγκριµένα: 
163

 

                                                             
159 Κουλουριάνος ∆ηµήτρης, Το Βήµα της Κυριακής, 9 Οκτωβρίου 2011. 
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� To έλλειµµα αυξήθηκε βαθµιαία από το 3,1% του ΑΕΠ το 1999 σε 7,5% του ΑΕΠ το 

2004. 

� Το πρωτογενές πλεόνασµα περιορίστηκε από το 4,3% το 1999 σε 0,7% του ΑΕΠ το 

2002 και από το 2003 µετατράπηκε σε πρωτογενές έλλειµµα. 

� Τον Μάιο του 2004, λόγω της «∆ηµοσιονοµικής Απογραφής», ενεργοποιήθηκε η 

∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος για την Ελλάδα. 

 

Τα επόµενα χρόνια ελήφθησαν νέα φορολογικά µέτρα από τον ∆εκέµβριο του 2005 έως και 

σήµερα, έχοντας αποκλειστικά φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, χωρίς να δοθεί βάση στην 

µείωση των ουσιαστικών δαπανών του ελληνικού κράτους, παραµερίζοντας τις επενδύσεις, 

την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας και  την ενίσχυση των εξαγωγών, παράµετροι που 

συντέλεσαν στην χειροτέρευση όλων των δεικτών της ελληνικής οικονοµίας. 

 

3.2. Έλλειµµα  

Ως έλλειµµα  ορίζεται  το  ποσό  κατά  το  οποίο  τα  έσοδα  υπολείπονται  των  εξόδων  σε 

µια  συγκεκριµένη  χρονική  περίοδο. Ως ∆ηµοσιονοµικό  έλλειµµα  ορίζεται αντίστοιχα  η  

διαφορά  ανάµεσα  στα πραγµατοποιηθέντα δηµόσια  έσοδα  και  στις  πραγµατοποιηθείσες  

δηµόσιες  δαπάνες, σε συγκεκριµένο  οικονοµικό  έτος. Το  δηµόσιο  έλλειµµα  εκφράζεται  

συνήθως  ως ποσοστό  επί  του Ακαθάριστου  Εγχώριου  Προϊόντος (Α.Ε.Π.)  και  αποτελεί  

βασικό δείκτη οικονοµικής πορείας για µια χώρα. 
164

  

 

Θα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  ότι  ο  κρατικός  προϋπολογισµός  που  κατατίθεται  στη Βουλή 

προς έγκριση στο τέλος κάθε έτους είναι λογιστικά ισοσκελισµένος. Η διαφορά, εάν 

υφίσταται,  ανάµεσα  στις  δηµόσιες  δαπάνες  και  στα  δηµόσια  έσοδα  εµφανίζεται στον 

προϋπολογισµό του κράτους ως έλλειµµα  και χρηµατοδοτείται µε δηµόσιο δανεισµό. Το 

έλλειµµα  του  κρατικού  προϋπολογισµού  είναι  στην  ουσία  το πλεόνασµα  κάποιου  

τρίτου.  Με  την  ίδια  λογική,  το  δηµόσιο  χρέος  και  η υποχρέωση  των  κυβερνήσεων  για  

                                                                                                                                                                                              
163 Commission of the European Communities, Recommndation for a Council Decision on whether effective action has been 

taken by Greece…, Brussels, 22 December 2004, p.2. 

164 Πιτόσκα, Η., (2010), Ελληνική Οικονοµία – Όψεις και Προοπτικές, Κοζάνη: Εκδόσεις Ηλέκτρα Πιτόσκα, σελ.98.  

Καραβίτης, Η., (2008),  ∆ηµόσιο  Χρέος  και  Έλλειµµα,  Αθήνα:  Εκδόσεις  ∆ιόνικος, σελ. 82. 
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εξόφληση  των  τοκοχρεολυσίων  αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των δανειστών των 

κυβερνήσεων. 

 

Ως παράδειγµα κατανόησης της δυναµικής των ελλειµµάτων, η συµµετοχή της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη εξασφάλισε στον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας εύκολη και φθηνή πρόσβαση στις 

παγκόσµιες αγορές χρήµατος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ευφορία που 

δηµιουργήθηκε από τους υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, οδήγησαν στην αύξηση 

του δανεισµού και την διεύρυνση των ελλειµµάτων, πυροδοτώντας µια αποσταθεροποιητική 

δυναµική στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας,
165

 µε αποτέλεσµα την οικονοµική ολίσθηση 

της ελληνικής οικονοµίας. Για την πληρέστερη κατανόηση της έννοιας του ελλείµµατος 

σκόπιµο κρίνεται να επεξηγηθούν τα είδη των ελλειµµάτων που παραθέτουµε παρακάτω.  

 

Είδη ελλειµµάτων  

1) ∆οµικό και Κυκλικό Έλλειµµα    

Βασική  διάκριση  του  ελλείµµατος  του  κρατικού  προϋπολογισµού  είναι  η διάκριση 

ανάµεσα σε δοµικό και κυκλικό έλλειµµα.  Το δοµικό έλλειµµα βασίζεται στην  υπόθεση  ότι  

η  οικονοµία  βρίσκεται  στο  επίπεδο  της  πλήρους απασχόλησης.   Το  κυκλικό  έλλειµµα  

βασίζεται  στην  υπόθεση  ότι  βασική  αιτία δηµιουργίας  του  είναι  ο  οικονοµικός  κύκλος.   

Η  διαφορά  µεταξύ  δοµικού  και κυκλικού  ελλείµµατος  οφείλεται  στο  ότι  τόσο  οι  

δηµόσιες  δαπάνες  όσο  και  τα δηµόσια έσοδα αντιδρούν συστηµατικά στον οικονοµικό 

κύκλο.
166

 

 

2) Συνολικό και Πρωτογενές  Έλλειµµα    

Άλλη  µια  διάκριση  του  ελλείµµατος  είναι  ανάµεσα  στο  συνολικό  και  το πρωτογενές 

έλλειµµα.  Το πρωτογενές έλλειµµα προκύπτει από τη διαφορά του συνόλου των δαπανών,  

εκτός  από  τους  τόκους  του  δηµόσιου  χρέους  και  των  δηµόσιων εσόδων.   Το  συνολικό  

έλλειµµα  από  την  άλλη µεριά, περιλαµβάνει  το  πρωτογενές έλλειµµα  και  τις  πληρωµές  

των  τόκων.   Η  διάκριση  αυτή  επισηµαίνει  τη  σπουδαιότητα του χρέους στον 

                                                             
165 Αργειτής, Γ.,  ∆αφερµός, Γ., - Νικολαίδη, Μ., (2011), Επιστηµονικές Εκθέσεις (Rerorts) / 4 – Κρίση ∆ηµόσιου Χρέους 

στην Ελλάδα – Αιτίες και Προοπτικές, Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας  ΓΣΕΕ – Παρατηρητήριο Οικονοµικών και Κοινωνικών 

Εξελίξεων. 

166 Πιτόσκα, Η., (2010), Ελληνική Οικονοµία – Όψεις και Προοπτικές, Κοζάνη: Εκδόσεις Ηλέκτρα Πιτόσκα, σελ.98 
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προϋπολογισµό.
167

 Το έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ των κρατών – µελών της ΕΕ. 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3.2  και το διάγραµµα 3.2  

 

Πίνακας 3.2: Ελλείµµατα των κρατών µελών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

General government deficit (-) and 

surplus (+) - annual data 

%  GDP 

COUNTRY/AREA   2013 2014 

Euro area (19 countries) -2,9 -2,4 

Euro area (18 countries) -2,9 -2,4 

EU (28 countries) -3,2 -2,9 

EU (27 countries) -3,2 -2,9 

Belgium -2,9 -3,2 

Bulgaria -0,9 -2,8 

Czech Republic -1,2 -2,0 

Denmark -1,1 1,2 

Germany 0,1 0,7 

Estonia -0,2 0,6 

Ireland -5,8 -4,1 

Greece -12,3 -3,5 

Spain -6,8 -5,8 

France -4,1 -4,0 

Croatia -5,4 -5,7 

Italy -2,9 -3,0 

Cyprus -4,9 -8,8 

Latvia -0,7 -1,4 

                                                             
167 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R3605:EL:HTML, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 

του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1993 για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού 

ελλείµµατος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 

332 της 31/12/1993 σ. 0007 - 0009, Ανάκτηση από: EUR – Lex.  Λαζάρου, Α., (2013), Το Πρωτογενές Έλλειµµα – 

Έλλειµµα και ∆ιαµόρφωση Χρέους, Εφηµερίδα Η Φωνή της Λεµεσού, Αρ. Φύλλου 94, σελ. 19.   
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Lithuania -2,6 -0,7 

Luxembourg 0,9 0,6 

Hungary -2,5 -2,6 

Malta -2,6 -2,1 

Netherlands -2,3 -2,3 

Austria -1,3 -2,4 

Poland -4,0 -3,2 

Portugal -4,8 -4,5 

Romania -2,2 -1,5 

Slovenia -14,9 -4,9 

Slovakia -2,6 -2,9 

Finland -2,5 -3,2 

Sweden -1,4 -1,9 

United Kingdom -5,7 -5,7 

Norway 11,3 9,1 

Πηγή: Eurostat 

 

 

∆ιάγραµµα 3.2:  Ελλείµµατα των κρατών µελών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Πηγή: Eurostat 
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3.3 Η εξέλιξη του ∆ηµόσιου Χρέους στην Ελλάδα 
168

 

Στο διάγραµµα 3.3. παρουσιάζεται η πορεία του ελληνικού δηµόσιου χρέους την περίοδο 

2000-2019 βάσει προβλέψεων του ∆ΝΤ σε σύγκριση µε το έλλειµµα της Γενικής 

Κυβέρνησης. Παρατηρούµε ότι η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους είχε µια σχετικά σταθερή 

αναλογία σε σχέση µε το δηµόσιο έλλειµµα µέχρι το 2009. Αντίθετα, την περίοδο 2009-2014 

παρατηρούµε σηµαντική αναντιστοιχία στην εξέλιξη της σχέσης µεταξύ των δύο 

δηµοσιονοµικών µεταβλητών. Το δηµόσιο έλλειµµα µειώθηκε σηµαντικά ως αποτέλεσµα της 

βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Το δηµόσιο χρέος δείχνει σταθεροποιηµένο σε πολύ 

υψηλό επίπεδο. Το «κούρεµα» του χρέους το 2012 δεν είχε κάποιον ουσιαστικό αντίκτυπο 

στο ύψος του χρέους.  

 

∆ιάγραµµα 3.3: .∆ηµόσιο χρέος και έλλειµµα στην Ελλάδα (δις ευρώ) 

Πηγή:  Ετήσια  Έκθεση  2015 «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση» του Ινστιτούτου 

Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) 

Ο πίνακας 3.3. δίνει µια εικόνα της δυναµικής βασικών παραµέτρων που επηρεάζουν την 

εξέλιξη του λόγου δηµόσιο χρέος/ΑΕΠ για την περίοδο 2011-2016. Το βασικό συµπέρασµα 

είναι ότι τα προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής έχουν αποτύχει να δηµιουργήσουν 

προϋποθέσεις δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης και εξόδου της Ελλάδας από την κρίση 

                                                             
168  Ετήσια  Έκθεση  2015 «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση» του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) 
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χρέους. Ειδικότερα, η διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας στηρίχτηκε στο 

δίπτυχο νέος δανεισµός, για να αποφευχθεί στάση πληρωµών από την Ελλάδα, και άσκηση 

πολιτικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εσωτερικής υποτίµησης, για να προκληθεί 

«επεκτατικό σοκ» στην οικονοµία µέσω των εξαγωγών. Στον πίνακα 3.3 παρατηρούµε ότι το 

«κούρεµα» του χρέους το 2012 απορροφήθηκε πλήρως από την αύξηση του δανεισµού. Το 

αποτέλεσµα αυτό σε συνδυασµό µε την ύφεση που τελικά προκάλεσε η λιτότητα εκτόξευσε 

το ποσοστό του δηµόσιου χρέους στο 177% του ΑΕΠ το 2014. 

 

Πίνακας 3.3: ∆υναµική εξέλιξη του λόγου χρέος/ΑΕΠ της Γενικής Κυβέρνησης 

 

Πηγή :  Ετήσια  Έκθεση  2015 «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση» του Ινστιτούτου 

Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) 

Η µετάβαση του δηµοσιονοµικού συστήµατος σε καθεστώς πρωτογενών πλεονασµάτων 

συµβάλλει θετικά στην εξέλιξη του λόγου χρέος/ΑΕΠ. Ωστόσο, η επίτευξη πρωτογενών 

πλεονασµάτων µέσω δηµοσιονοµικής λιτότητας δεν είναι βιώσιµη επιλογή µείωσης του 

χρέους. Τέλος, πρέπει επίσης να σηµειωθεί και η θετική επίδραση του αποπληθωρισµού στη 

µεγέθυνση του χρέους. Ειδικότερα, το 2014 η αύξηση του λόγου χρέος/ΑΕΠ κατά 2,1% 

τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη συνεχιζόµενη αποπληθωριστική τροχιά της ελληνικής 

οικονοµίας (συµβολή 2,6 ποσοστιαίες µονάδες) και τις υψηλές πληρωµές για τόκους 

(συµβολή 3,9 ποσοστιαίες µονάδες). Παράλληλα, και παρά την ένταση της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, το επιτευχθέν πρωτογενές πλεόνασµα συνέβαλε µόλις κατά 0,4% στη µείωση 

του λόγου χρέος/ΑΕΠ. 
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3.4 Συµβατικές Μέθοδοι και Τεχνικές Αναδιαπραγµάτευσης του Χρέους    

Πολύς λόγος γίνεται στις ηµέρες που διανύουµε σχετικά µε τις µεθόδους και τις τεχνικές για 

τη διευθέτηση του προβλήµατος εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους µιας χώρας. Πιο 

συγκεκριµένα, οι σηµαντικότερες µέθοδοι περιλαµβάνουν: 

 

� την Ανακλιµάκωση (Rescheduling): αποτελεί την πιο συχνή και ευρέως διαδεδοµένη 

µέθοδο εξόφλησης οφειλών. Αναλυτικότερα, το εκάστοτε πρόγραµµα αποπληρωµής 

χρεών είτε προσαρµόζεται είτε αντικαθίσταται από ένα νέο πρόγραµµα, που 

παρατείνει το χρόνο εξόφλησης, µειώνοντας τους τόκους  και δίδοντας παράλληλα 

µια περίοδο χάριτος.
169

 

 

� την Αναδιάρθρωση (Restructuring), η οποία πρόκειται περί µεταβολής της νοµικής ή 

οικονοµικής φύσεως του χρέους (π.χ. µετατροπή µεσοπρόθεσµου χρέους σε 

µακροπρόθεσµο, ανάληψη της εγγυήσεως του χρέους δηµοσίων οργανισµών από το 

κράτος), 

 

� την Αναχρηµατοδότηση (Refinancing): Με τη µέθοδο αυτή στη χρεωµένη χώρα 

δίνεται ένα καινούργιο δάνειο προκειµένου να ικανοποιήσει τις υφιστάµενες και 

µελλοντικές υποχρεώσεις της  ή για να ξαναρχίσει τις πληρωµές εφόσον αυτές έχουν 

ανακληθεί, εξαιτίας της οικονοµικής δυσπραγίας,  

 

� την Αναστολή του χρέους (Debt moratorium): Η αναστολή χρέους δίνει τη 

δυνατότητα σε µια χρεωµένη χώρα να αναβάλει της πληρωµές του χρέους της για 

όλες ή για µέρος των εξωτερικών της υποχρεώσεων, για σύντοµο ή µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. Αυτή η µέθοδος είναι ιδιαιτέρα χρήσιµη σε περίοδο οικονοµικής 

κρίσης. ∆ίνει την ευκαιρία στον οφειλέτη και στους κύριος πιστωτές του να 

αναλάβουν µια αξιολόγηση της πιστοληπτικής κατάστασης του οφειλέτη. Η µέθοδος 

                                                             
169 Abbott, G. (1993). Debt Relief and Sustainable Development in Sub-Saharan Africa. Edward Elgar Publishing Company, 

England. 
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εφαρµόζεται όταν είναι ξεκάθαρο πως ο διακανονισµός ή η αναχρηµατοδότηση δεν 

µπορούν να λύσουν το πρόβληµα,
170

 

 

� την Ακύρωση του χρέους (Debt cancellation»: είναι η διαδικασία µε την οποία ο 

πιστωτής αποφασίζει να ακυρώσει είτε ένα µέρος, είτε το σύνολο των οφειλών που 

του χρωστάει η δανειοδοτούµενη χώρα. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο στη 

διαδικασία της τακτοποίησης οφειλών. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται ως  έσχατη 

λύση όταν όλες οι άλλες µέθοδοι αποτύχουν και δεν υπάρχει ελπίδα η 

επένδυση/χρηµατοδότηση του πιστωτή να ανακτηθεί καθώς επίσης και όταν η 

οικονοµία της χώρας που χρωστάει είναι στα όρια της κατάρρευσης
171 

  

 

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα συσσώρευσης των χρεών και την πιθανότητα 

αντιµετώπισης του προβλήµατος στο µέλλον, ένα πιθανό πρόβληµα µε το σκεπτικό της 

διαγραφής των χρεών θα ήταν ότι θα προκαλούσε σειρά αιτηµάτων για παρόµοιες µειώσεις 

οφειλών σε όλη την περιφέρεια. Το πρόβληµα αυτό συνδέεται µε το επιχείρηµα περί ηθικού 

κινδύνου: ∆ηλαδή, η Ελλάδα θα ανταµειβόταν για την δηµοσιονοµική της χαλαρότητα. 

Χώρες όπως η Ιρλανδία ήδη αναζητούσε τρόπους για να ελαφρύνει το τεράστιο χρέος της,
172

 

καθώς και η πλειοψηφία των αδύναµων οικονοµιών της Ευρώπης θα απαιτούσαν στο µέλλον 

παρόµοια αντιµετώπιση.  

  

To Κουτί της Πανδώρας έχει ήδη ανοίξει. Οι χώρες του Νότου της ΕΕ που επιβαρύνονται µε 

υψηλό δηµόσιο χρέος και συσσωρευµένα ελλείµµατα για χρόνια, θα ακολουθήσουν την ίδια 

τακτική µε αποτέλεσµα µια συνεχιζόµενη προσπάθεια διαγραφής µέρους και των δικών τους 

χρεών, γεγονός που επιθυµούν να αποφύγουν οι χώρες του οικονοµικά ευκατάστατου Βορρά. 

 

 

                                                             
170 Carty (1986). The Third World Debt Crisis: Toward New International Standards for Contraction of Public Debt. VRU 

Bd. 1 (1986), σελ. 401 . 

171 Abbott, G. (1993). Debt Relief and Sustainable Development in Sub-Saharan Africa. Edward Elgar Publishing Company, 

England. 

172 Ireland may seek ancillary rewards from Greece’s debt failure, Bloomberg, 27 October 2011.  
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3.5 Αξιολόγηση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους µε βάση το 2ο 

πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα 
173 

 

Το 2ο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα εξετάζει τη βιωσιµότητα του 

ελληνικού χρέους ενόψει των τελευταίων µακροοικονοµικών εξελίξεων, PSI (Private Sector 

Involvement), απόφαση OSI (Official Sector Involvement) και τη µετάβαση στο νέο επίσηµο 

πρόγραµµα χρηµατοδότησης. Το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται µέχρι το 

2030, µε βάση µια σειρά υποθέσεων σχετικά µε την πραγµατική και ονοµαστική ανάπτυξη, 

το πρωτογενές πλεόνασµα και άλλες χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν σταµατούν το 

έλλειµµα του ΕΣΛ (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών), από τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, 

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και τα επιτόκια στην επίσηµη αγορά και της 

χρηµατοδότησης. 

 

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το δηµόσιο χρέος στην Ελλάδα µπορεί να επιστρέψει σε µια 

διατηρήσιµη τροχιά εάν το µακροοικονοµικές προβολές υλοποιηθούν και το πρόγραµµα 

εφαρµοστεί πλήρως. Σύµφωνα µε ένα βασικό σενάριο, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα 

κατέλθει κάτω του 117 % το 2020 και θα υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 90 % το 2030. 

 

Οι βασικές παραδοχές για τις προβολές αναφοράς του χρέους είναι οι εξής: 

• Η οικονοµική δραστηριότητα. Η οικονοµική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 6,9 % το 

2011. Μια περαιτέρω συστολή κατά 4¾ % αναµένεται για το 2012. Θετικοί ρυθµοί 

ανάπτυξης αναµένονται για το 2014 καθώς η οικονοµική δραστηριότητα θα παραµείνει 

στάσιµη (µηδενική αύξηση) το 2013. Αυτοί είναι ασθενέστεροι ρυθµοί ανάπτυξης από 

εκείνους που προβλέφθηκαν το φθινόπωρο, δεδοµένων των δυσµενών εξελίξεων κατά το 

τελευταίο τρίµηνο του 2011, και την επιδείνωση των µακροοικονοµικών προοπτικών των 

εµπορικών εταίρων της Ελλάδας. Η έγκριση, τον Φεβρουάριο του 2012, µιας φιλόδοξης 

µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας θα µειώσει την εσωτερική ζήτηση και παραγωγή το 

2012. Ωστόσο, µε την επιτάχυνση της εσωτερικής υποτίµησης θα βοηθηθεί η ανάκαµψη από 

το δεύτερο εξάµηνο του 2013. Υπό την προϋπόθεση ότι η ατζέντα διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών έχει εφαρµοστεί σωστά, οι 

προηγούµενες προβλέψεις για το 2015-20 παραµένουν βιώσιµες: η Ελλάδα θα καταγράψει 

ρυθµούς ανάπτυξης µεταξύ 3 % (στην αρχή της περιόδου και ωφελούµενη από τη 

                                                             
173 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf 
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συσσωρευµένη χαλαρότητα κατά τη διάρκεια της ύφεσης) και 2¼ %, κατά το τέλος της 

δεκαετίας. Η οικονοµική δραστηριότητα θα επιβραδυνθεί στη συνέχεια, µε ρυθµούς 

ανάπτυξης της τάξης του 1½ % ετησίως, όταν πλησιάζει το 2030, λόγω των δηµογραφικών 

εξελίξεων. 

 

• Αποπληθωριστής. Η ύφεση και η ανάγκη για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας 

µέσω της εσωτερικής υποτίµησης σηµαίνει ότι ο αποπληθωριστής ΑΕΠ θα παραµείνει 

ιδιαίτερα χαµηλός για πολλά χρόνια. Αρνητικοί ρυθµοί πληθωρισµού αναµένονται για το 

2012 και το 2013. Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ θα συγκλίνει προοδευτικά µε το µέσο όρο της 

ζώνης του ευρώ (λίγο κάτω από το 2 %), όταν πλησιάζει το 2020. 

 

• Κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Οι αναφερόµενες προβλέψεις υποθέτουν ότι 

οι αναθεωρηµένοι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσµατος για το 2012-14 πληρούνται. Έτσι, 

το πρωτογενές ισοζύγιο αναµένεται να βελτιωθεί από έλλειµµα ύψους 1 % του ΑΕΠ το 2012 

σε πλεόνασµα 4,5 % του ΑΕΠ το 2014. Ενώ οι πρωτογενείς λογαριασµοί για το 2011 και το 

2012 ήταν / είναι ασθενέστεροι από τους προβλεπόµενους στην έκθεση του φθινοπώρου, το 

τελικό σηµείο για την δηµοσιονοµική προσαρµογή (2014: πρωτογενές πλεόνασµα 4,5 % του 

ΑΕΠ) παραµένει αµετάβλητο σε σχέση µε τις προηγούµενες προβλέψεις. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι, ενώ τα µέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ελλάδα για το 2012 φαίνεται να 

επαρκούν για την επίτευξη του στόχου του 2012, εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντικό 

δηµοσιονοµικό κενό για το 2013-14, που θα πρέπει να γεφυρωθεί µε µέτρα µείωσης του 

ελλείµµατος. Οι προβλέψεις για το χρέος έχουν ετοιµαστεί υποθέτοντας ότι αυτά τα µέτρα θα 

πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα και να εφαρµόζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επίτευξη 

των στόχων. Μετά το 2014, όταν η Ελλάδα τελικά θα καταγράψει ένα συνολικό έλλειµµα 

κάτω από το όριο της Συνθήκης του 3 τοις εκατό του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασµα 

αναµένεται να παραµείνει υψηλό, αν και σταδιακά µειώνεται έως 4 % το 2021 και 3½ τοις 

εκατό το 2030. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι φιλόδοξα, δεν 

είναι χωρίς προηγούµενο στις διεθνείς συγκρίσεις. Επιπλέον, µε δεδοµένη την αναµενόµενη 

βελτίωση της οικονοµικής δραστηριότητας µε σταδιακή απορρόφηση του παραγωγικού 

κενού, που θα είναι συνεπείς µε την αποτελεσµατική χαλάρωση της κυκλικά 

προσαρµοσµένης δηµοσιονοµικής πολιτικής από το 2014 και µετά. 
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• PSI. Οι προβλέψεις για το χρέος λαµβάνουν υπόψη την πράξη ανταλλαγής χρέους που έγινε 

τον Μάρτιο του 2012. Το αποτέλεσµα της προσφοράς ανταλλαγής χρέους ήταν: Από ένα 

σύνολο 177 δις ευρώ των ελληνικών κρατικών οµολόγων που διέπονται από το Ελληνικό 

δίκαιο και είναι επιλέξιµα της προσφοράς ανταλλαγής, η Ελλάδα έλαβε προσφορές για την 

ανταλλαγή και συναινέσεις από τους κατόχους των οµολόγων ύψους 152 δις ευρώ που 

αντιπροσωπεύουν το 85,8% της οφειλοµένης ονοµαστικής αξίας των αυτών. Οι κάτοχοι του 

5,3 % του οφειλόµενου ονοµαστικού ποσού αυτών των οµολόγων συµµετείχε και 

αντιτάχθηκε στις προτεινόµενες τροποποιήσεις. Η Ελλάδα έχει επίσης λάβει προσφορές για 

την ανταλλαγή µε συναινέσεις στις προτεινόµενες τροποποιήσεις από τους κατόχους των 

περίπου 20 δις ευρώ, ή 69 %, των οµολόγων που εκδίδονται δυνάµει του αλλοδαπού δικαίου 

και των οµολόγων που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις και είναι εγγυηµένα από τη 

∆ηµοκρατία. Το ποσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων αυτών που θα ανταλλάσσονται 

και των άλλων οµολόγων που είναι επιλέξιµα προσφοράς ανταλλαγής για τα οποία η Ελλάδα 

έχει λάβει προσφορές για την ανταλλαγή µε συναινέσεις στις προτεινόµενες τροποποιήσεις 

ανέρχονται σε περίπου 197 δις ευρώ, ή 95,7 τοις εκατό των επιλέξιµων οµολόγων. 

Η τελική επίπτωση στο ελληνικό δηµόσιο χρέος της ανταλλαγής χρέους που αφορά τα 

οµόλογα ξένου δικαίου, που θα γίνει γνωστή µόνο από τα τέλη Μαρτίου. Θεωρείται 

δεδοµένου ότι κανένας οµολογιούχος που συµπεριλήφθηκε στην ανταλλαγή χρέους θα 

αποζηµιωθεί εκ των υστέρων. 

 

• OSI. Οι παραδοχές σχετικά µε το OSI αντικατοπτρίζουν τη συµφωνία που επετεύχθη κατά 

τη συνεδρίαση του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012. Συγκεκριµένα, η µείωση του 

περιθωρίου της Ελληνικής ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης σε ενιαίες 150 µονάδες βάσης και τη 

δέσµευση των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ να µεταφέρουν στην Ελλάδα, ένα ποσό το 

οποίο έχει υπολογιστεί µε βάση το αναµενόµενο εισόδηµα που προκύπτει από τα ελληνικά 

οµόλογα που κατέχουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Το 

πρώτο µειώνει την αναλογία του χρέους µέχρι το 2020 κατά 2,8 % του ΑΕΠ το 2020, και το 

δεύτερο κατά 1,8 % του ΑΕΠ. Για να εξασφαλιστούν ότι οι µεταφορές αυτές θα συµβάλουν 

αποτελεσµατικά στη µείωση του χρέους, οι στόχοι του πρωτογενούς 

ελλείµµατος/πλεονάσµατος θεωρούνται πριν από αυτές τις αποδείξεις. 
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• Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το κόστος της στήριξης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος εκτιµάται σε 50 δις ευρώ, 10 εκ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν 

προβλεφθεί στην προηγούµενη έκθεση συµµόρφωσης. Αυτό αντανακλά όχι µόνο την 

επίπτωση των PSI, αλλά και τα αποτελέσµατα της διαγνωστικής άσκησης από την 

BlackRock. 

 

• Ιδιωτικοποίηση. Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις στο κεντρικό σενάριο είναι σύµφωνα 

µε τους αναθεωρηµένους στόχους του προγράµµατος. Αν και ο απώτερος στόχος της 

ιδιωτικοποίησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα ύψους 50 δις ευρώ παραµένει 

βιώσιµος, η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θα διαρκέσει πολύ περισσότερο χρόνο για 

ολοκληρωθεί. Οι προβλέψεις υποθέτουν ότι τα έσοδα ύψους 12 δις ευρώ θα εισπράττονται 

την περίοδο 2012-14, και τα 45 δις ευρώ µέχρι το 2020. Οι υποθετικές εισπράξεις από την 

ιδιωτικοποίηση περιλαµβάνουν 16 δις ευρώ από τις πωλήσεις µετοχών που έχουν αγοραστεί 

από το κράτος στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 

 

• Άλλα. Οι προβλέψεις λαµβάνουν επίσης υπόψη τις µικρές τεχνικές διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής σε δεδουλευµένη βάση και σε ταµειακή βάση, µε την τελευταία να οδηγεί τη 

δυναµική του χρέους, την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε προµηθευτές καθώς και 

την Ελληνική συµβολή στο µετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισµός 

Στήριξης). Η αύξηση του ταµειακού αποθεµατικού (πρόσφατα 3 δις ευρώ) κατά 5 δις ευρώ 

υποτίθεται ότι είναι συσσωρευµένο στο 2013-14 για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων 

εξελίξεων στις εισπράξεις και πληρωµές. 

 

• Πρόσβαση στην αγορά. Οι βασικές προβλέψεις υποθέτουν ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση 

να επιστρέψει στην µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση της αγοράς το 2015, 

παρόλο που η πρόσβαση στην αγορά θα ήταν αρχικά σε σχετικά σύντοµες χρονικές 

περιόδους. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι, υπό την προϋπόθεση της αποκατάστασης της 

πρόσβασης στην αγορά, µικρές διαφορές των spreads έχουν µόνο µία µικρή σηµαντική 

επίπτωση στις προβλέψεις  
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∆ιάγραµµα 3.4: Αξιολόγηση της βιωσιµότητας του χρέους  - Αρχικό σενάριο & Σενάριο 

Φθινοπώρου 2011 (% ΑΕΠ) 

Πηγή: ∆εύτερο (2
ο
) Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής για την Ελλάδα 

174
 

 

Όπως και στις προηγούµενες προβλέψεις, τα σενάρια ευαισθησίας δείχνουν το ευρύ φάσµα 

των αποτελεσµάτων, µε δεδοµένες τις επιλογές πολιτικής και τις µακροοικονοµικές 

εξελίξεις. Αυτά τα σενάρια δείχνουν, µεταξύ άλλων, ότι οι σχετικά µικρές αποτυχίες όσον 

αφορά την ανάπτυξη, εξαιτίας του δυσµενούς εξωτερικού περιβάλλοντος, ή µίας αργής 

εφαρµογής των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές δυσµενείς 

επιπτώσεις στη δυναµική του χρέους. Εάν ο ετήσιος ονοµαστικός ρυθµός αύξησης είναι 

µονίµως χαµηλότερος σε σχέση µε το βασικό σενάριο από 1 ποσοστιαία µονάδα, ο λόγος του 

χρέους το 2020 θα είναι 129 % του ΑΕΠ. Σε αντίθεση µε τον έντονο ρυθµό αύξησης (1 %  

ετησίως πάνω από τη γραµµή βάσης) θα συµβάλει στην αναλογία του χρέους 105 % ήδη το 

2020. 

 

Για να φανεί η επίδραση της ελλιπούς δηµοσιονοµικής προσαρµογής, το έλλειµµα 

προβλεπόταν υποθέτοντας ότι το πρωτογενές πλεόνασµα δεν υπερβαίνει το 1,5 ή 2,5 % του 

ΑΕΠ, αντίστοιχα, και στη συνέχεια παραµένει σταθερό σε αυτό το επίπεδο για όλη την 

περίοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η µείωση του λόγου του χρέους θα είναι πολύ πιο 

                                                             
174 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf 
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αργή. Σύµφωνα µε το σενάριο µε το οποίο η Ελλάδα δεν καταφέρνει να επιτύχει πρωτογενές 

πλεόνασµα άνω του 1,5 % του ΑΕΠ, η µείωση του χρέους δεν θα γίνει µόνιµη, και ο λόγος 

του χρέους θα µπορούσε να αυξηθεί και πάλι, µόλις η επίδραση της ιδιωτικοποίησης 

εξαφανισθεί. Επιπλέον, σύµφωνα µε το σενάριο του πρωτογενούς πλεονάσµατος 2,5 % του 

ΑΕΠ, ο λόγος του χρέους θα είναι 131 % του ΑΕΠ το 2020 και θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 

120 % του ΑΕΠ: ένα επίπεδο που δεν θα επιτευχθεί, στην περίπτωση αυτή, πριν από το 2030. 

 

Στην περίπτωση των προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων 

έχουν αποκλειστεί από τις εξελίξεις της αγοράς, ή τα διοικητικά και πολιτικά εµπόδια, µε 

έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10 δις ευρώ µέχρι το 2020, ο δείκτης 

του χρέους εξακολουθεί να µειώνεται, εάν οι άλλες παράµετροι έχουν επιτευχθεί. Ωστόσο, το 

2020, ο δείκτης του χρέους θα εξακολουθούσε να είναι πάνω από 130 % του ΑΕΠ. 

 

Ορισµένα χαρακτηριστικά µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο για την πρόσβαση στην αγορά 

το 2015: µετά από µία µείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ το 2012, λόγω της 

ανταλλαγής χρέους, ο λόγος του χρέους θα αυξηθεί και πάλι το 2013, µε δεδοµένη τη 

συρρίκνωση του ονοµαστικού ΑΕΠ και το ακόµα χαµηλό πρωτογενές πλεόνασµα. Σύµφωνα 

µε τις τρέχουσες προβλέψεις, µόνο το 2014 το χρέος θα αρχίσει να µειώνεται σταδιακά από 

164 % του ΑΕΠ το 2013, ως αποτέλεσµα της προσπάθειας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, 

την επιστροφή στην ανάπτυξη και των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Επιπλέον, λόγω της 

συµφωνηθείσας δοµής συγχρηµατοδότησης, τα αναδιαρθρωµένα ελληνικά οµόλογα (ύψους 

62 δις ευρώ) θα είναι ανώτερα σε νέες εκδόσεις χρέους, τα οποία µπορεί να περιπλέξει την 

πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, το πολύ µεγάλο µερίδιο του ελληνικού χρέους που 

διακρατείται από τον επίσηµο τοµέα (τα δύο τρίτα του συνολικού χρέους στο τέλος του 2014) 

µπορεί επίσης να αποθαρρύνει τους ιδιώτες επενδυτές, λόγω µίας αντιληπτή υποταγή του 

χρέους που θα εκδοθεί µετά την ανάκτηση της πρόσβαση στις αγορές. 
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∆ιάγραµµα 3.5: Αξιολόγηση της βιωσιµότητας του χρέους – Αρχικό σενάριο & Εναλλακτικά 

σενάριο (% ΑΕΠ) 

Πηγή: ∆εύτερο (2
ο
) Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής για την Ελλάδα 

175
 

 

 

3.6 Αξιολόγηση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους µε βάση την 

αξιολόγηση από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για ένταξη της Ελλάδας στο 3ο 

πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής 
176

 

Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί σε µεγάλο 

βαθµό µε επακόλουθα την πολιτική αβεβαιότητα, υστέρηση των κρατικών εσόδων, τις 

αποφάσεις των αρχών που είχαν ως αποτέλεσµα τις αργίες την επιβολή ελέγχων κεφαλαίου 

απαραίτητα καθώς και των αποτυχηµένων πληρωµών προς το ∆ΝΤ και την Τράπεζα της 

Ελλάδας. 

 

Ως εκ τούτου, η βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί σηµαντικά 

σε σχέση µε το DSA (debt sustainability analyses) που δηµοσιεύτηκε στην Έκθεση 

                                                             
175 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf 

176 http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/debt_sustainability_analysis_en.pdf 
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Συµµόρφωσης του Απριλίου 2014 η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία µε 

την ΕΚΤ. Εκείνη την εποχή, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ προβλεπόταν να φτάσει το 

125% το 2020 και 112% το 2022. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου του 2014, η βιωσιµότητα 

του χρέους στην Ελλάδα βελτιώθηκε περαιτέρω, λόγω των χαµηλότερων επιτοκίων και της 

αντικατάστασης µέρους των εξωτερικών πηγών χρηµατοδότησης από εσωτερικές πηγές µέσω 

των πράξεων repo µε τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι παράγοντες αυτοί σε 

συνδυασµό µε την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος από τις ελληνικές αρχές θα µειώσουν 

τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ αρκετά κάτω από τους στόχους του 2012 από 124% το 

2020 και σηµαντικά κάτω από το 110% το 2022. Υπό αυτές τις συνθήκες, το χρέος κρίθηκε 

βιώσιµο. 

 

Από τα τέλη του περασµένου έτους, µια πολύ σηµαντική αποδυνάµωση της δέσµευσης για 

µεταρρυθµίσεις και υπαναχωρήσεις σε προηγούµενες µεταρρυθµίσεις και ένα γενικό κλίµα 

αβεβαιότητας έχει οδηγήσει σε σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής ανάπτυξης και 

δηµοσιονοµικών προοπτικών και ως εκ τούτου, της βιωσιµότητας του χρέους. Οι παράµετροι 

που οδήγησαν στην επιδείνωση της βιωσιµότητας του χρέους είναι οι εξής: 

 

• Μια σηµαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιµήσεων περί ανάπτυξης. Οι 

προβλέψεις για την αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ είναι σήµερα σε -2,3 το 2015, -1,3 το 

2016, 2,7 το 2017 και 3,1 το 2018. Η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη υποτίθεται ότι βρίσκεται στο 

1¾% στο βασικό σενάριο. 

 

• Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του πρωτογενούς πλεονάσµατος αναθεωρήθηκαν προς 

τα κάτω. Το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα, το οποίο ήταν στη σωστή πορεία έως το τρίτο 

τρίµηνο του 2014, εκτροχιάστηκε κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2014. Η επιβράδυνση του 

ρυθµού υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2014, η προσδοκία 

των γενναιόδωρων συστηµάτων διακανονισµού του χρέους, και η στροφή του οικονοµικού 

κύκλου οδήγησε σε ένα πρωτογενές ισοζύγιο παρά σε ένα πρωτογενές πλεόνασµα. Επιπλέον, 

οι πολιτικές αβεβαιότητες και οι σοβαρές υπερβάσεις πολιτικής του πρώτου εξαµήνου του 

2015 έχουν οδηγήσει σε έντονη επιδείνωση της οικονοµικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου σε 

βραδύτερα αποτελέσµατα πρωτογενούς ισοζυγίου την περίοδο αυτή. Επιπλέον, η επιβολή 

ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και η σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική 
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οικονοµία απαιτεί τώρα µια περαιτέρω προς τα κάτω αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών 

στόχων τουλάχιστον για τα έτη 2015-2017. Με βάση αυτές τις εξελίξεις, οι πρωτογενείς 

δηµοσιονοµικοί στόχοι που συµφωνήθηκαν µε τις αρχές είναι -0.25% το 2015, 0,5% το 2016, 

1,75% το 2017 και 3,5% από το 2018 και µετά. 

 

• Τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση είναι πιθανό να είναι χαµηλότερα από τα 

προβλεπόµενα, όταν η τελευταία αναθεώρηση ολοκληρώθηκε.  Η ισχυρή επιδείνωση των 

προοπτικών του τραπεζικού τοµέα, η αυξηµένη οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα, οι πιο 

δύσκολες συνθήκες χρηµατοδότησης για τους δυνητικούς επενδυτές σε συνδυασµό µε 

µειωµένες προοπτικές για το αποτέλεσµα του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων συντέλεσαν 

στη χαµηλότερα αναµενόµενα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, αν και η κυβέρνηση δεσµεύτηκε 

να προχωρήσει µε τα σχέδια ιδιωτικοποίηση. Θα µπορούσαµε να περιµένουµε µέχρι το 2022 

έσοδα από µη τραπεζικές ιδιωτικοποιήσεις ύψους 13,9 δις ευρώ σύµφωνα µε το βασικό 

σενάριο.  

 

• Οι δυνητικές ανάγκες χρηµατοδότησης για τον τραπεζικό τοµέα έχουν αυξηθεί 

σηµαντικά. Η κεφαλαιακή κατάσταση των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται υπό αυξανόµενη 

πίεση λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού η οποία συνδέεται µε την πολύ 

ασθενέστερη µακρο-οικονοµική ανάπτυξη, την υψηλή  πολιτική αβεβαιότητα, την 

καθυστέρηση της διαδικασίας επίλυσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και την σηµαντική 

δυσµενή επίδραση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για την οικονοµική δραστηριότητα 

και την κουλτούρα πληρωµών. Εν όψει αυτής, οι τράπεζες θα αντιµετωπίσουν σηµαντικές 

κεφαλαιακές ανάγκες. Όπως θα είναι πιθανόν να µην έχουν πρόσβαση στην αγορά στο εγγύς 

µέλλον, ένα επαρκές ύψος κεφαλαίων ως µέρος ενός επόµενου προγράµµατος 

χρηµατοδοτικής βοήθειας κρίνεται απαραίτητο. Το εκτιµώµενο µέγεθος του απαιτούµενου 

ποσού ανέρχεται σε 25 δις ευρώ.  

 

 • Οι προβλέψεις δεν περιλαµβάνουν τις µεταφορές στην Ελλάδα  που ισοδυναµούν µε τα 

κέρδη SMP (security market programme) και ANFA (agreement on net financial assets) έως 

το 2026 σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Eurogroup σύµφωνα µε την οποία η συµφωνία 

αφορούσε αυτές τις µεταβιβάσεις µε τη λήξη του προγράµµατος του EFSF. 

 



140 

 

Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις και την εφαρµογή του προγράµµατος, ο δείκτης χρέους προς 

το ΑΕΠ στο βασικό σενάριο Α αναµένεται να αυξηθεί σε 201% το 2016 πριν αρχίσει να 

µειώνεται σε 175% το 2020, 160% το 2022 και 122% το 2030 . 

 

Το σενάριο Β βασίζεται σε µερική εφαρµογή του προγράµµατος, γίνεται δεκτό ότι τα έσοδα 

από ιδιωτικοποιήσεις ανέρχονται στα 3,7 δις ευρώ µεταξύ 2015 - 2022, η αύξηση είναι 

χαµηλότερη από 0,5 ποσοστιαίες µονάδες ανά έτος σε σύγκριση µε Το βασικό σενάριο και οι 

πρωτογενείς δηµοσιονοµικοί στόχοι είναι χαµηλότεροι σε: -1% του ΑΕΠ το 2015, 0% το 

2016, 1,5% το 2017, 2% το 2018 και 3,5% από το 2019 και µετά. Με βάση αυτές τις 

παραδοχές το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί σε 207% το 2016, προτού πέσει στο 

186% το 2020, 174% το 2022 και 143% το 2030. 

 

Το σενάριο Γ βασίζεται σε καλύτερα αποτελέσµατα, η ανάπτυξη υποτίθεται ότι είναι 0,5 

ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερη σε σχέση µε την έναρξη και τα έσοδα από ιδιωτικοποίηση 

θα ανέλθουν σε 24,6 δις ευρώ τα έτη 2015-2022 καθώς θα περιλαµβάνουν τα έσοδα από την 

ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ύψους 10 δις ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος του χρέους 

προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί σε  199% το 2016 πριν µειωθεί σε 166% το 2020, 148% το 2022 και 

107% το 2030. 

 

Πίνακας 3.4: Το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στα τρία σενάρια 

 

Πηγή: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/debt_sustaina

bility_analysis_en.pdf 

 

Στα τρία σενάρια που εξετάστηκαν ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ το 2020 και το 2022 θα 

είναι σηµαντικά υψηλότερος από τους στόχους του 2012 "124% το 2020 και ουσιαστικά 

κάτω από το 110% το 2022". 
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Ωστόσο, η αποκλειστική εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς το ΑΕΠ δεν επιτρέπει την 

καταγραφή της δοµής του χρέους και δεν αντιπροσωπεύει πλήρως τα µέτρα που ελήφθησαν 

για την ευρωπαϊκή χρηµατοδοτική στήριξη. Αυτή η άποψη µπορεί να εκτιµηθεί καλύτερα 

από τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας, οι οποίες καταγράφουν τη δοµή των 

πληρωµών στην πάροδο του χρόνου. Μικρότερες ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες 

µειώνουν την ανατροπή και τους κινδύνους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Η Ελλάδα επί 

του παρόντος ωφελείται από πολύ χαµηλή εξυπηρέτηση του χρέους κατά την περίοδο έως το 

2023 λόγω των χαµηλών επιτοκίων, την αναβολή ενδιαφέροντος και µια µακρά περίοδο 

χάριτος και στα δύο δάνεια του GLF (Greek loan facility) και του EFSF (European Financial 

Stability Facility). Όπως και στην περίπτωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι επίσης 

δύσκολο να προσδιοριστούν συγκεκριµένα κατώτατα όρια για αυτή την εναλλακτική µονάδα 

µέτρησης πάνω από την οποία το δηµόσιο χρέος θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι πλέον 

βιώσιµη. Με βάση τη διασταύρωση των αποδείξεων της χώρας, ένα σηµείωµα του ∆ΝΤ 

δείχνει ότι οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα πρέπει να 

παραµείνουν κάτω από το 15% για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του χρέους. 

 

∆εδοµένης της περαιτέρω ισχυρής επιδείνωσης που ακολούθησε την επιβολή των ελέγχων 

κεφαλαίου και η τελµάτωση της ελληνικής οικονοµίας, οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές 

ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ στο δυσµενές σενάριο εκτιµούνται κατά µέσο όρο γύρω στο 

12% κατά την περίοδο 2020-2030 και υπερβαίνουν τις επόµενες δεκαετίες κατά µέσο όρο το 

όριο του 15%. Αυτές οι προσοµοιώσεις δείχνουν σαφώς τον προσωρινό χαρακτήρας των 

χαµηλών τρεχουσών αναγκών χρηµατοδότησης που συνδέονται µε τις ευνοϊκές συνθήκες οι 

οποίες σχετίζονται µε την υποστήριξη του δηµόσιο τοµέα. 

 

Το υψηλό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες καταλήγουν σε 

σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους στην Ελλάδα. Οι 

ανησυχίες πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσα από ένα εκτεταµένο και αξιόπιστο πρόγραµµα 

µεταρρυθµίσεων, πολύ ισχυρή κυριότητα του ελληνικών αρχών για ένα τέτοιο πρόγραµµα 

και µετά την πλήρη αποκατάσταση των δανειακών συµφωνιών,  τα µέτρα µε στόχο την 

ελάφρυνση του χρέους τα οποία θα χορηγηθούν µε βάση τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποδεδειγµένων δεσµεύσεων για µεταρρυθµίσεις από τις 

ελληνικές αρχές. Ένα µέτρο θα µπορούσε να είναι για το Eurogroup να επαναφέρει τις 
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µεταβιβάσεις που ισοδυναµούν µε τα κέρδη από SMP και ANFA τα οποία θα µειώσουν τον 

λόγο του χρέους κάτω από 5 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ το 2030. Εν ολίγοις, ένας 

κατάλληλος συνδυασµός της παράτασης της διάρκειας και περιόδου χάριτος για κεφάλαια 

και τόκους θα επιτρέψει την επαναφορά του δηµόσιου χρέους της Ελλάδας σε ένα βιώσιµο 

επίπεδο σε όρους ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών, χωρίς την ανάγκη για ένα 

ονοµαστικό κούρεµα όπως δηλώθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης την 12η 

Ιουλίου 2015.  

 

 

 

Κεφάλαιο 4: Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) 

 

4.1 Θεωρητική προσέγγιση  

Από το 1992, ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ, πολλοί είχαν 

υποστηρίξει ότι η σταθερότητα και η ανάπτυξη της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτούσε έναν ευέλικτο συνδυασµό µηχανισµών συντονισµού µεταξύ της νοµισµατικής 

αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για τη σταθερότητα των τιµών, και της 

δηµοσιονοµικής αρχής, που είναι υπεύθυνη κυρίως για την απασχόληση και την ανάπτυξη. 

Με τη Συνθήκη αυτή, λοιπόν, ναι µεν υλοποιήθηκε η κοινή νοµισµατική πολιτική των 

χωρών-µελών, η ευθύνη εντούτοις της δηµοσιονοµικής σταθερότητας αφέθηκε στα κράτη-

µέλη, γεγονός που δυσχέραινε τόσο την ενιαία οικονοµική πολιτική των χωρών-µελών, 

καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα σχεδιασµού και ελέγχου µιας πιο κοινής πολιτικής µεταξύ 

τους.  

 

Η θέσπιση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κρίθηκε αναγκαία για µια σειρά 

σηµαντικών λόγων, οι οποίοι είναι συνυφασµένοι µε την άρτια και ανεµπόδιστη λειτουργία 

µιας νοµισµατικής ένωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη ειπωθεί, όταν εξετάζαµε τα 

δηµοσιονοµικά κριτήρια ένταξης στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (ΣΣΑ) εποµένως, είναι ένα σύνολο κανόνων που σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζουν να διατηρούν υγιή δηµόσια οικονοµικά και να 
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συντονίζουν τις δηµοσιονοµικές πολιτικές τους. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

έχει εξελιχθεί σηµαντικά παράλληλα µε τους κανόνες οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ. 

 

Η επιχειρηµατολογία, λοιπόν, υπέρ της επιβολής δηµοσιονοµικών κανόνων στη ζώνη του 

ευρώ και, συνεπώς, η επιχειρηµατολογία υπέρ της επιβολής του ΣΣΑ επικεντρώθηκε στα 

εξής σηµαντικά σηµεία: τη µείωση της αναγκαιότητας χρηµατοδοτικής στήριξης χωρών µε 

δηµοσιονοµικά προβλήµατα, την οµαλή λειτουργία της νοµισµατικής ένωσης, την διατήρηση 

σταθερότητας και αξιοπιστίας του ευρώ, τον µηχανισµό προώθησης συντονισµού των 

εθνικών δηµοσιονοµικών πολιτικών, τον περιορισµό πιθανότητας διακριτικής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής για πολιτικούς λόγους. 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 

δηµοσίου χρέους. 
177

  

 

Οι κανόνες χωρίζονται σε τρία διακριτά µέρη που αφορούν: 

 

Προληπτικό σκέλος : Οι κανόνες του «προληπτικού σκέλους» του ΣΣΑ δεσµεύουν τις 

κυβερνήσεις της ΕΕ να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εφαρµογή υγιών 

δηµοσιονοµικών πολιτικών και τον συντονισµό τους, καθορίζοντας η κάθε µία έναν 

δηµοσιονοµικό στόχο, γνωστό ως µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο (Μ∆Σ). Οι στόχοι 

αυτοί για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα (ή πλεόνασµα) καθορίζονται µε διαρθρωτικούς όρους, 

που σηµαίνει ότι λαµβάνονται υπόψη οι διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου, αλλά 

αποκλείονται οι συνέπειες των έκτακτων και άλλων προσωρινών µέτρων. Τα κράτη µέλη που 

έχουν ως νόµισµα το ευρώ περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν 

τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους τους στα Προγράµµατα Σταθερότητας», 

ενώ τα λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα «Προγράµµατα Σύγκλισης». Τα 

προγράµµατα αυτά αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. 

 

∆ιορθωτικό σκέλος : Στο πλαίσιο του «διορθωτικού σκέλους» του ΣΣΑ, η διαδικασία 

υπερβολικού ελλείµµατος (∆ΥΕ) διασφαλίζει τη διόρθωση των υπερβολικών 

                                                             
177 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_el.htm 
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δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων ή των υπερβολικών επιπέδων δηµόσιου χρέους. Είναι µια 

σταδιακή προσέγγιση για τη συγκράτηση των υπερβολικών ελλειµµάτων και τη µείωση των 

υπερβολικών χρεών. Στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ορίζεται ως υπερβολικό 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα το έλλειµµα που υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Βάσει της Συνθήκης, 

το δηµόσιο χρέος θεωρείται υπερβολικό αν υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και δεν µειώνεται µε 

ικανοποιητικό ρυθµό (5% ετησίως κατά µέσο όρο σε διάστηµα τριετίας). Σκέλος της 

επιβολής: Οι χώρες που δεν τηρούν τους προληπτικούς ή διορθωτικούς κανόνες του ΣΣΑ 

µπορούν τελικά να υποστούν κυρώσεις. Για τα κράτη µέλη που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, 

αυτό θα µπορούσε να λάβει τη µορφή προειδοποιήσεων και, εν τέλει, οικονοµικών 

κυρώσεων, όπως πρόστιµα έως και: 0,2% του ΑΕΠ, αν δεν συµµορφώνονται είτε µε τους 

προληπτικούς είτε µε τους διορθωτικούς κανόνες, ή 0,5% του ΑΕΠ, αν δεν συµµορφώνονται 

επανειληµµένα µε τους διορθωτικούς κανόνες. Επιπλέον, θα µπορούσε να επιβληθεί σε όλα 

τα κράτη µέλη (εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου), αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή 

των πληρωµών από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία της ΕΕ (π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 

Αλιείας). 

 

4.2 Ιστορική αναδροµή κανονισµών και διατάξεων του ΣΣΑ 

Νοµική κατοχύρωση του ΣΣΑ 

Αρχικά, το 1998 τα κράτη µέλη της ΕΕ υπογράφουν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία 

προετοιµάζει το έδαφος για την καθιέρωση του ευρώ ως κοινού νοµίσµατος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Συνθήκη περιορίζει τα δηµόσια ελλείµµατα στο 3% του ΑΕΠ και τα επίπεδα 

του δηµόσιου χρέους στο 60%, έτσι ώστε να µπορέσουν οι χώρες να έχουν ένα κοινό 

νόµισµα. Το 1998 τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνούν να ενισχύσουν την 

παρακολούθηση και τον συντονισµό των εθνικών δηµοσιονοµικών και οικονοµικών 

πολιτικών για την επιβολή των ορίων του ελλείµµατος και του χρέους, που θέσπισε η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ και έτσι οριοθετήθηκε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
178

. 

Πιο συγκεκριµένα, τα θεµέλια του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ) 

προβλέπουν σταθερούς πολιτικούς προσανατολισµούς για τα κράτη µέλη, την Επιτροπή και 

το Συµβούλιο ώστε να θέσουν σε εφαρµογή το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.  

                                                             
178 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_el.htm 
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Αναλυτικότερα τα κράτη µέλη δεσµεύονται να τηρήσουν το µεσοπρόθεσµο στόχο για µια 

σχεδόν ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική δηµοσιονοµική κατάσταση. Επί πλέον, τα κράτη 

µέλη
179

:  

• καλούνται να δηµοσιεύουν, µε δική τους πρωτοβουλία, τις συστάσεις του 

Συµβουλίου· 

• δεσµεύονται να αναλάβουν την κατά την κρίση τους αναγκαία διαρθρωτική 

δηµοσιονοµική δράση ώστε να επιτύχουν τους στόχους των εθνικών προγραµµάτων 

σταθερότητας ή σύγκλισης·  

• να αρχίζουν τις αναγκαίες κατά την κρίση τους διορθωτικές δηµοσιονοµικές 

αναπροσαρµογές χωρίς καθυστέρηση αµέσως µόλις λάβουν πληροφορίες ότι υπάρχει 

κίνδυνος υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  

• να διορθώνουν το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα το ταχύτερο δυνατόν µετά την 

εµφάνισή του· 

• δεσµεύονται να µην επικαλούνται τον έκτακτο χαρακτήρα ελλείµµατος που συνδέεται 

µε ετήσια µείωση του ΑΕγχΠ µικρότερη του 2 %, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση 

σοβαρής ύφεσης (ετήσια µείωση του πραγµατικού ΑΕγχΠ κατά τουλάχιστον 0,75 %). 

 

Όσον αφορά την Επιτροπή 
180

: 

• ασκεί το δικαίωµα πρωτοβουλίας της βάσει της Συνθήκης, µε τρόπο που να 

διευκολύνει την αυστηρή, έγκαιρη και αποτελεσµατική λειτουργία του συµφώνου 

σταθερότητας και ανάπτυξης· 

• υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, τις αναγκαίες εκθέσεις, γνώµες και συστάσεις που θα 

επιτρέψουν στο Συµβούλιο να λάβει ταχέως τις αποφάσεις του· 

• δεσµεύεται να συντάσσει έκθεση οσάκις υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού ελλείµµατος, 

ή όταν το προβλεπόµενο ή πραγµατικό δηµόσιο έλλειµµα υπερβαίνει την τιµή 

αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ· 

• δεσµεύεται, όταν θεωρεί ότι ένα έλλειµµα άνω του 3 % του ΑΕΠ δεν είναι 

υπερβολικό και η γνώµη αυτή διαφέρει από τη γνώµη της Οικονοµικής και 

∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, να αιτιολογεί γραπτώς τη θέση της προς το Συµβούλιο· 

                                                             
179 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=EN 

180 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=EN 
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• δεσµεύεται, µετά από αίτηµα του Συµβουλίου, να διατυπώνει, κατά κανόνα, σύσταση 

για λήψη απόφασης από το Συµβούλιο σχετικά µε το κατά πόσον υφίσταται 

υπερβολικό έλλειµµα. 

 

Το Συµβούλιο δεσµεύεται να εφαρµόσει αυστηρά και έγκαιρα όλα τα στοιχεία του 

συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης για τα οποία είναι αρµόδιο. Άλλωστε, το 

Συµβούλιο
181

: 

• καλείται να θεωρήσει τις προθεσµίες εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού 

ελλείµµατος ως έσχατες διορίες· 

• καλείται πάντοτε να επιβάλλει κυρώσεις εάν ένα συµµετέχον κράτος µέλος δεν λάβει 

τα αναγκαία µέτρα για να τερµατίσει την κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος και να 

εφαρµόσει αυστηρά όλη την κλίµακα των προβλεπόµενων κυρώσεων· 

• καλείται να αιτιολογεί πάντοτε γραπτώς την απόφαση να µην αναλάβει δράση. 

 

4.3 Προληπτικοί Κανόνες 

To 1999 τίθενται σε ισχύ οι προληπτικοί κανόνες του ΣΣΑ. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

1466/97 του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας της 

δηµοσιονοµικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών 

πολιτικών
182

 καθορίζει τους κανόνες που διέπουν το περιεχόµενο, την υποβολή, την εξέταση 

και την παρακολούθηση των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης στο πλαίσιο της 

πολυµερούς εποπτείας εκ µέρους του Συµβουλίου ώστε να αποτρέπεται εγκαίρως η εµφάνιση 

υπερβολικών δηµοσίων ελλειµµάτων και να ενισχύεται η εποπτεία και ο συντονισµός των 

οικονοµικών πολιτικών. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται εκείνα 

τα οποία υιοθετούν το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε την συνθήκη και ως «µη συµµετέχοντα 

κράτη µέλη» νοούνται εκείνα τα κράτη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα. Το 

πρόγραµµα σταθερότητας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• το µεσοπρόθεσµο στόχο της σχεδόν ισοσκελισµένης ή πλεονασµατικής 

δηµοσιονοµικής κατάστασης, καθώς και την πορεία προσαρµογής προς το στόχο αυτό 

                                                             
181 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=EN 

182 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997R1466&from=EN 
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όσον αφορά το δηµόσιο πλεόνασµα/έλλειµµα και την αναµενόµενη εξέλιξη του λόγου 

του δηµοσίου χρέους προς το ΑΕΠ. 

 

• τις κυριότερες παραδοχές για τις αναµενόµενες οικονοµικές εξελίξεις και τις 

σηµαντικότερες οικονοµικές µεταβλητές που σχετίζονται µε την υλοποίηση του 

προγράµµατος σταθερότητας, όπως είναι οι δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις, η 

αύξηση του ΑΕΠ σε πραγµατικούς όρους, η απασχόληση και ο πληθωρισµός. 

 

• την περιγραφή των δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής που 

λαµβάνονται ή/και προτείνονται για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και, 

στην περίπτωση των κύριων δηµοσιονοµικών µέτρων, εκτίµηση των ποσοτικών τους 

επιπτώσεων στον προϋπολογισµό. 

 

• την ανάλυση του κατά πόσον τυχόν µεταβολές των κύριων οικονοµικών παραδοχών 

θα επηρέαζαν την κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών και το χρέος. 

 

4.4 ∆ιορθωτικοί Κανόνες 

Οι ∆ιαρθρωτικοί κανόνες
 183 

θεσπίζουν διατάξεις για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση 

της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, µε σκοπό την αποφυγή υπερβολικών δηµοσίων 

ελλειµµάτων και, όταν προκύπτουν παρόµοια ελλείµµατα, την ταχεία διόρθωσή τους. Πιο 

συγκεκριµένα, η υπέρβαση της τιµής αναφοράς για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θεωρείται 

έκτακτη και προσωρινή, κατά την έννοια του άρθρου 104 Γ παράγραφος 2. Επιπλέον, η 

υπέρβαση της τιµής αναφοράς θεωρείται προσωρινή εάν οι δηµοσιονοµικές προβλέψεις της 

Επιτροπής εκτιµούν ότι το έλλειµµα θα µειωθεί κάτω από την τιµή αναφοράς µόλις 

εκλείψουν οι ασυνήθεις περιστάσεις ή τερµατιστεί η σοβαρή οικονοµική ύφεση. 

 

Η Επιτροπή, όταν καταρτίζει την έκθεσή της σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 3, 

θεωρεί, κατά κανόνα, ότι µια υπέρβαση της τιµής αναφοράς οφειλόµενη σε σοβαρή ύφεση 

είναι έκτακτη µόνον εάν το πραγµατικό ΑΕΠ του συγκεκριµένου κράτους εµφανίζει πτώση 

κατά τουλάχιστον 2 % σε ετήσια βάση. Όταν το Συµβούλιο αποφασίζει σύµφωνα µε το 

άρθρο 104 Γ παράγραφος 6 για το εάν υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα, λαµβάνει υπόψη στη 

                                                             
183 Επίσηµη Εϕηµερίδα αριθ. L 209 της 02/08/1997 σ. 0006 - 0011 
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συνολική του εκτίµηση και ενδεχόµενες παρατηρήσεις του συγκεκριµένου κράτους µέλους εκ 

των οποίων προκύπτει ότι µια ετήσια πτώση του ΑΕΠ κατά λιγότερο από 2 % σε σταθερές 

τιµές είναι παρά ταύτα έκτακτη εάν συνυπολογισθούν και άλλοι σχετικοί παράγοντες, ιδίως 

το απρόοπτο της ύφεσης ή η σωρευτική µείωση της παραγωγής σε σχέση µε προηγούµενες 

τάσεις. 

 

Στους διαρθρωτικούς κανόνες υπάγονται οι διατάξεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείµµατος. Πιο συγκεκριµένα τα άρθρα αναφέρουν : 

• Εντός δύο εβδοµάδων από την έγκριση από την Επιτροπή της έκθεσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 104 Γ παράγραφος 3, η οικονοµική και δηµοσιονοµική 

επιτροπή διατυπώνει γνώµη σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 4. 

• Η Επιτροπή, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τη γνώµη που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 και εφόσον κρίνει ότι υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα, απευθύνει στο Συµβούλιο 

γνώµη και σύσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφοι 5 και 6. 

• Το Συµβούλιο αποφασίζει εάν υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα σύµφωνα µε το άρθρο 

104 Γ παράγραφος 6 εντός τριών µηνών από τις ηµεροµηνίες γνωστοποίησης που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93. 

• Εάν αποφασίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 6, ότι πράγµατι υφίσταται 

υπερβολικό έλλειµµα, το Συµβούλιο απευθύνει ταυτόχρονα και συστάσεις στο 

συγκεκριµένο κράτος µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 7. 

• Στις συστάσεις που απευθύνει σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 7, το 

Συµβούλιο θέτει µέγιστη προθεσµία τεσσάρων µηνών προκειµένου το συγκεκριµένο 

κράτος µέλος να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα.  

• Το Συµβούλιο θέτει επίσης προθεσµία για τη διόρθωση του υπερβολικού 

ελλείµµατος, η οποία λήγει εντός του έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο 

εντοπίστηκε το υπερβολικό έλλειµµα, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. 

 

Η απόφαση µε την οποία το Συµβούλιο ειδοποιεί το συµµετέχον κράτος µέλος να λάβει 

µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 9, 

λαµβάνεται εντός µηνός από την απόφαση µε την οποία το Συµβούλιο διαπίστωσε ότι δεν 

έχουν ληφθεί αποτελεσµατικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 8. Εάν ένα 

συµµετέχον κράτος µέλος δεν ενεργήσει σύµφωνα µε τις διαδοχικές αποφάσεις του 
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Συµβουλίου βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφοι 7 και 9, η απόφαση του Συµβουλίου περί 

επιβολής κυρώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 104 Γ, λαµβάνεται εντός 

δεκαµήνου από τις ηµεροµηνίες γνωστοποίησης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 

τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση 

εσκεµµένου ελλείµµατος που κρίνεται υπερβολικό από το Συµβούλιο, εφαρµόζεται 

επισπευσµένη διαδικασία. 

 

Εάν το Συµβούλιο αποφασίσει να επιβάλει κυρώσεις σε συµµετέχον κράτος µέλος σύµφωνα 

µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 11, απαιτεί κατά κανόνα άτοκη κατάθεση.  

Εάν το υπερβολικό έλλειµµα οφείλεται στη µη συµµόρφωση προς το κριτήριο του άρθρου 

104 Γ παράγραφος 2 στοιχείο α) σχετικά µε τον λόγο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος προς 

το ΑΕΠ, το ποσό της πρώτης κατάθεσης περιλαµβάνει σταθερή συνιστώσα ίση µε το 0,2 % 

του ΑΕΠ και µεταβλητή συνιστώσα ίση µε το ένα δέκατο της διαφοράς µεταξύ του 

εκφρασµένου σε ποσοστό του ΑΕΠ ελλείµµατος του προηγούµενου έτους και της τιµής 

αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ. 

 

Κάθε έτος, µέχρις ότου καταργηθεί η απόφαση σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού 

ελλείµµατος, το Συµβούλιο εκτιµά κατά πόσον το συγκεκριµένο συµµετέχον κράτος µέλος 

έχει λάβει αποτελεσµατικά µέτρα ανταποκρινόµενο στην ειδοποίηση του Συµβουλίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 9. Κατά την ετήσια αυτή εκτίµηση, το Συµβούλιο 

αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 104 Γ παράγραφος 11, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 

13 του παρόντος κανονισµού, να επιτείνει τις κυρώσεις, εκτός αν το συγκεκριµένο 

συµµετέχον µέλος συµµορφώθηκε προς την ειδοποίηση του Συµβουλίου. Εάν αποφασισθεί 

να απαιτηθεί συµπληρωµατική κατάθεση, η κατάθεση αυτή ισούται µε το ένα δέκατο της 

διαφοράς µεταξύ του εκφρασµένου σε ποσοστό του ΑΕΠ ελλείµµατος του προηγούµενου 

έτους και της τιµής αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ. 

 

4.5 Τροποποίηση του ΣΣΑ  

Οι Ευρωπαίοι νοµοθέτες αποφάσισαν να τροποποιήσουν το ΣΣΑ
184

 (Κανονισµός αριθ. 

1055/2005), ώστε να συνεκτιµώνται καλύτερα οι εκάστοτε εθνικές περιστάσεις και να 

ενισχύεται η οικονοµική λογική των κανόνων που πρέπει να τηρούνται. Η τροποποίηση αυτή 

                                                             
184 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R1055&from=EN 
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ενισχύει την εποπτεία και τον συντονισµό και αποσαφηνίζει την διαδικασία του υπερβολικού 

ελλείµµατος.  

 

Κάθε κράτος µέλος πλέον θα έχει διαφοροποιηµένο µεσοπρόθεσµο στόχο για τη 

δηµοσιονοµική του θέση. Αυτοί οι ειδικοί ανά χώρα µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι 

δύνανται να αποκλίνουν από την απαίτηση για σχεδόν ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική θέση. 

Οι στόχοι αυτοί παρέχουν περιθώριο ασφαλείας αναφορικά µε το όριο δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος του 3 % του ΑΕΠ· εξασφαλίζουν ταχεία πρόοδο προς τη βιωσιµότητα, 

λαµβανοµένων δε υπόψη των ανωτέρω, αφήνουν περιθώρια δηµοσιονοµικών ελιγµών, 

λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των αναγκών για δηµόσιες επενδύσεις. 

 

Λαµβανοµένων υπόψη των παραγόντων αυτών, για τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το 

ευρώ και για τα κράτη µέλη του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών ERM2, οι ειδικοί 

ανά χώρα µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι ορίζονται εντός καθορισµένου φάσµατος 

µεταξύ – 1 % του ΑΕΠ και ισοσκελισµού ή πλεονάσµατος, σε κυκλικώς προσαρµοσµένους 

όρους, και χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και τα προσωρινά µέτρα.  

 

Ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος ενός κράτους µέλους µπορεί να αναθεωρείται, 

όταν εφαρµόζονται µείζονες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και, οπωσδήποτε, ανά τετραετία 

 

4.6 Εξάπτυχο και ∆ίπτυχο ΣΣΑ 

Το 2011, το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτέλεσε αντικείµενο µιας εκτεταµένης 

µεταρρύθµισης. Έτσι, το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιλαµβάνει στο εξής έξι 

νοµοθετικές πράξεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 13 ∆εκεµβρίου 2011: 

α) τον κανονισµό αριθ. 1173/2011 για την αποτελεσµατική επιβολή της δηµοσιονοµικής 

εποπτείας στη ζώνη του ευρώ· 

β) τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 σχετικά µε την πρόληψη και τη διόρθωση των 

υπερβολικών µακροοικονοµικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη· 

γ) τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 που τροποποιεί τις διαδικασίες εποπτείας της 

δηµοσιονοµικής κατάστασης· 

δ) τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά µε την πρόληψη και διόρθωση των 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών· 
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ε) τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 που τροποποιεί τη διαδικασία για τα υπερβολικά 

ελλείµµατα· 

στ) οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών µελών. 

Σήµερα, η οδηγία αυτή εφαρµόζεται πλήρως, καθώς ως προθεσµία µεταφοράς της στο δίκαιο 

των κρατών µελών είχε οριστεί η 31η ∆εκεµβρίου 2013, δεδοµένου ότι η Επιτροπή έπρεπε να 

παρουσιάσει ενδιάµεση έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή της στα τέλη του 2012.  

Η οδηγία αποτελείται από τους εξής πυλώνες : 

• Σύστηµα λογιστικής και στατιστικής αναφοράς: Τα κράτη µέλη οφείλουν να 

διαθέτουν δηµόσια λογιστικά συστήµατα που να καλύπτουν συνολικά και 

συστηµατικά όλους τους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης. Έτσι, αυτά τα λογιστικά 

συστήµατα πρέπει να επιτρέπουν στα κράτη µέλη να διασφαλίζουν τακτική 

δηµοσίευση των δηµοσιονοµικών δεδοµένων που αφορούν τη γενική κυβέρνηση, τα 

οποία καταρτίζονται µε λογιστική ταµειακής βάσης και περιλαµβάνουν τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή αξιόπιστων δεδοµένων, 

σύµφωνα µε τις έννοιες και τους ορισµούς των εθνικών λογιστικών συστηµάτων. Tα 

λογιστικά συστήµατα του δηµοσίου τοµέα των κρατών µελών οφείλουν να υπόκεινται 

σε εσωτερικό έλεγχο και σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. Τέλος, η οδηγία καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων του 

δηµόσιου τοµέα για τα κράτη µέλη πριν το τέλος του 2012. 

 

• Προγνώσεις για τον δηµοσιονοµικό σχεδιασµό: Τα κράτη µέλη στηρίζουν τον 

δηµοσιονοµικό σχεδιασµό τους σε µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές 

προγνώσεις, όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικές. Αυτές οι προγνώσεις περιλαµβάνουν, 

συγκεκριµένα, µελέτη των κυριότερων δηµοσιονοµικών µεταβλητών υπό 

διαφορετικές παραδοχές για τους συντελεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια. Τα κράτη 

µέλη δηµοσιεύουν τις µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προγνώσεις τους καθώς 

και τις µεθοδολογίες και τις παραµέτρους που χρησιµοποίησαν. Επίσης, διευκρινίζουν 

ποιο όργανο είναι αρµόδιο για την κατάρτιση των εν λόγω προγνώσεων. Οι 

προγνώσεις των κρατών µελών στη συνέχεια συγκρίνονται µε τις προγνώσεις που 

έχουν καταρτιστεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι επίσης υποχρεωµένη να 

δηµοσιεύει τις µεθοδολογίες, τις παραδοχές και τις παραµέτρους που έχουν 
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χρησιµοποιηθεί. Οποιαδήποτε σηµαντική διαφορά µεταξύ των προγνώσεων των 

κρατών µελών και της Επιτροπής περιγράφονται κατά τρόπο τεκµηριωµένο. 

 

• Αριθµητικοί δηµοσιονοµικοί κανόνες: Η δηµοσιονοµική εποπτεία της ΕΕ πρέπει 

επίσης να στηρίζεται σε ανά χώρα αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες. Αυτοί οι 

κανόνες έχουν στόχο να αποφεύγονται τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και 

το πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος. Οι ανά χώρα δηµοσιονοµικοί κανόνες περιλαµβάνουν 

συγκεκριµένα τα εξής: 

α) καθορισµό στόχου και πεδίου εφαρµογής των κανόνων· 

β) αποτελεσµατική παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες βάσει  

αξιόπιστης και ανεξάρτητης ανάλυσης που να διενεργείται από ανεξάρτητους  

φορείς ή φορείς στους οποίους εξασφαλίζεται λειτουργική αυτονοµία έναντι  

των δηµοσιονοµικών αρχών των κρατών µελών· 

γ) τις συνέπειες σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 

 

• Μεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο: Τα κράτη µέλη θεσπίζουν µεσοπρόθεσµο 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο ορίζεται ως σύνολο διαδικασιών που 

επεκτείνει τον ορίζοντα χάραξης της δηµοσιονοµικής πολιτικής πέραν του ετήσιου 

κύκλου. Συνοδεύεται από την έγκριση ενός δηµοσιονοµικού σχεδιασµού µε χρονικό 

ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών. Έτσι, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) συνολικούς και διαφανείς πολυετείς δηµοσιονοµικούς στόχους ως προς το  

έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ή το δηµόσιο χρέος· 

β) προβλέψεις για κάθε σηµαντικό στοιχείο δαπανών και εσόδων της γενικής 

κυβέρνησης· 

γ) περιγραφή των µεσοπρόθεσµα προβλεπόµενων πολιτικών που έχουν 

αντίκτυπο στα οικονοµικά του δηµοσίου· 

δ) αξιολόγηση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι προβλεπόµενες πολιτικές 

πρόκειται να επηρεάσουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων 

οικονοµικών. 
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• Πλαίσιο: Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι µια δέσµη µέτρων τα οποία 

θεσπίζουν την οικονοµική και δηµοσιονοµική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε 

στόχο να διασφαλίζεται η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της ΕΕ.  

 

Ειδικότερα η εξάπτυχη δέσµη µέτρων επιβάλλει την έγκαιρη και αυστηρότερη επιτήρηση των 

µακροοικονοµικών συνθηκών και των εθνικών προϋπολογισµών των κρατών-µελών. ∆εν 

περιορίζεται µόνο στην ενισχυµένη προληπτική παρακολούθηση και την άµεση διορθωτική 

παρέµβαση για τη διόρθωση του ελλείµµατος και τη µείωση του χρέους αλλά επιπλέον 

προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης και θέτει υπό την εποπτεία 

των κοινοτικών οργάνων και άλλες οικονοµικές ανισορροπίες στα κράτη-µέλη εκτός των 

δηµοσιονοµικών.  

 

Η εξάπτυχη δέσµη µέτρων εφαρµόζεται µέσω ενός προληπτικού και ενός διορθωτικού 

µηχανισµού καθώς και της διαδικασίας µακροοικονοµικής ανισορροπίας(macroeconomic 

imbalance procedure).  

 

Βάσει του προληπτικού µηχανισµού: Τα όρια του 3% για το έλλειµµα ως ποσοστού του 

ΑΕΠ και του 60% για το χρέος ενισχύονται. Έτσι το κριτήριο για το χρέος γίνεται 

λειτουργικό καθώς θεωρείται ότι παραβιάζεται όταν κράτη-µέλη µε χρέος µεγαλύτερο 

του60% δεν το µειώνουν κατά τουλάχιστον 0,5% µέσα σε µία τριετία. Εκτός από το όριο 

του3% για το έλλειµµα µπαίνει όριο και στις δαπάνες που δεν πρέπει να αυξάνονται ταχύτερα 

από το ΑΕΠ εκτός εάν η αύξηση εξισορροπείται µε αντίστοιχη αύξηση εσόδων. Ο 

προϋπολογισµός κάθε κράτους-µέλους πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την επίτευξη ενός 

µεσοπρόθεσµου στόχου προϋπολογισµού µε άξονα την ετήσια βελτίωση του δοµικού 

ισοζυγίου κατά0,5% του ΑΕΠ. Όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ δεσµεύονται να πετυχαίνουν 

αυτόν τον στόχο ή την ταχεία πρόοδο προς την επίτευξή του κυρίως σε περιόδους ανοδικού 

κύκλου της οικονοµίας ώστε να διαθέτουν µεγαλύτερη ευελιξία σε περιόδους κρίσης.  

Κάθε κράτος-µέλος πρέπει να καταθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο το ετήσιο 

πρόγραµµα σταθερότητας και σύγκλισης(stability and convergence program). Το πρόγραµµα 

αξιολογείται εντός τριών µηνών από την Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επιτροπή 

(Economic and Financial Committee)την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο. Στη 

συνέχεια µετά από πρόταση της Επιτροπής το Συµβούλιο εκφέρει γνώµη µε την οποία µεταξύ 
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άλλων  έχει τη δυνατότητα να καλέσει το ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος να προσαρµόσει το 

πρόγραµµα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων την 

πορεία προσαρµογής του κάθε κράτους-µέλους ως προς την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου 

στόχου και τη σύγκλιση της οικονοµίας του.  

• η εκ των προτέρων αξιολόγηση αφορά την εξέταση του προγράµµατος σταθερότητας 

και σύγκλισης µετά την κατάθεσή του και 

• η εκ των υστέρων αξιολόγηση αφορά την εξέταση της προόδου υλοποίησης του 

προγράµµατος µε έµφαση την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου στόχου σε ετήσια βάση. 

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει σηµαντική απόκλιση από το στόχο ή την πορεία προς την 

επίτευξή του έχει τη δυνατότητα να εκδώσει προειδοποίηση(warning)προς το κράτος-

µέλος προκειµένου να αποτρέψει τη δηµιουργία υπερβολικού ελλείµµατος. Σε 

περίπτωση κράτους-µέλους του Ευρώ µετά την προειδοποίηση της Επιτροπής το 

Συµβούλιο δύναται να λάβει απόφαση που να σηµειώνει ενδεχόµενη απουσία δράσης 

και να προτείνει αναθεωρηµένη δέσµη µέτρων. Αν το κράτος-µέλος του Ευρώ 

αρνείται συστηµατικά να συµµορφωθεί το Συµβούλιο οφείλει µετά από πρόταση της 

Επιτροπής να του επιβάλλει ως ποινή τη δέσµευση έντοκης κατάθεσης ίσης µε το 

0,2% του ΑΕΠ του. Η απόφαση του Συµβουλίου για επιβολή οικονοµικών ποινών 

λαµβάνεται µε αντίστροφη ειδική πλειοψηφία όπου δηλαδή απαιτείται ειδική 

πλειοψηφία(258 από τις 345 ψήφους)για την απόρριψη της σχετικής πρότασης της 

Επιτροπής. 

 

Από την άλλη πλευρά ο διορθωτικός µηχανισµός προβλέπει ότι κάθε κράτος-µέλος που 

κατά τη διάρκεια του έτους ξεπερνά ή κινδυνεύει να ξεπεράσει τις οροφές του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (έλλειµµα < 3% του ΑΕΠ) ή του δηµόσιου χρέους(χρέος <60% 

του ΑΕΠ η µειούµενο τείνοντας προς αυτό) εντάσσεται σε διαδικασία υπερβολικού 

ελλείµµατος (Excessive Deficit Procedure).  

Στην περίπτωση αυτή:   

• το κράτος-µέλος λαµβάνει προθεσµία έξι µηνών για να εφαρµόσει τα µέτρα πολιτικής 

που συνιστά το Συµβούλιο βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής και τα οποία 

προβλέπουν συγκεκριµένο τρόπο και χρονοδιάγραµµα διόρθωσης του ελλείµµατος 

µετά τη λήξη της προθεσµίας το Συµβούλιο και η Επιτροπή αξιολογούν κατά πόσο η 

συγκεκριµένη χώρα έχει αναλάβει αποτελεσµατική δράση 
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• αν η αξιολόγηση είναι θετική η διαδικασία ορίζεται να ολοκληρωθεί στην 

προβλεπόµενη προθεσµία και µε την υποχρέωση του ενδιαφερόµενου κράτους να 

υποβάλλει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού σε τακτική βάση  

• αν η αξιολόγηση είναι αρνητική υποδεικνύονται νέα µέτρα πολιτικής και προθεσµίας 

διόρθωσης του ελλείµµατος. Αν η συγκεκριµένη χώρα λαµβάνει βοήθεια από το 

Ταµείο Συνοχής ενδέχεται να της επιβληθεί ως ποινή η διακοπή της χρηµατοδότησης. 

Επίσης, αν η χώρα αυτή είναι κράτος-µέλος του Ευρώ µπορεί να της επιβληθεί η 

ποινή της µη- έντοκης δέσµευσης κατάθεσης ύψους 0,2% του ΑΕΠ. Η απόφαση για 

επιβολή ποινής θεωρείται ληφθείσα εφόσον δεν αντιταχθεί σε αυτήν η ειδική 

πλειοψηφία των κρατών- µελών(258 από 345 ψήφους) διαδικασία υπερβολικού 

ελλείµµατος απενεργοποιείται όταν ολοκληρωθεί µε επιτυχία και βιώσιµο τρόπο η  

• διόρθωση του ελλείµµατος. Στην περίπτωση αυτή αν έχει επιβληθεί η προβλεπόµενη 

ποινή η µη έντοκη κατάθεση επιστρέφεται στο ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος.  

 

Παράλληλα µέσω της διαδικασίας µακροοικονοµικής ανισορροπίας εντοπίζονται οικονοµικές 

ανισορροπίες κυρίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και επιβάλλονται κυρώσεις µε 

στόχους την πρόληψη και τη διόρθωση.  

Περιλαµβάνει: 

• την υποχρέωση όλων κρατών-µελών της ΕΕ να καταθέτουν εθνικό πρόγραµµα 

µεταρρυθµίσεων(national reform program) τον Απρίλιο κάθε έτους. Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει τις µεταρρυθµίσεις που σχεδιάζει η ενδιαφερόµενη χώρα για να 

ενισχύσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα λαµβάνοντας 

υπόψη και τις γενικότερες κατευθύνσεις του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµικών.  

• ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης(early warning system)το οποίο βασίζεται σε 

έναscoreboard 11 µακροοικονοµικών δεικτών. Το scoreboard που περιλαµβάνεται σε 

µια ενιαία ετήσια έκθεση αναφοράς του µηχανισµού εγρήγορσης(alert mechanism 

report)η οποία δηµοσιεύεται από την Επιτροπή κάθε Νοέµβριο επιδιώκει να εντοπίσει 

κράτη-µέλη µε οικονοµικές ανισορροπίες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικότητας για τα 

οποία απαιτείται εµπεριστατωµένη επανεξέταση(in-depth review). Η έκθεση 

επανεξέτασης που είναι ξεχωριστή για κάθε υπό εξέταση χώρα (τον Απρίλιο του 2013 

κατατέθηκαν 13 εκθέσεις για αντίστοιχα κράτη-µέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, ∆ανία, 

Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Φιλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, 
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Ηνωµένο Βασίλειο) συντάσσεται και δηµοσιεύεται από την Επιτροπή τον Απρίλιο 

κάθε έτους. Σκοπός της έκθεσης είναι να αξιολογήσει κατά πόσο οι διαπιστωµένες 

ανισορροπίες είναι πράγµατι προβληµατικές και επιτάσσουν ανάληψη προληπτικής 

δράσης. Τα υπό εξέταση κράτη-µέλη καλούνται να ενσωµατώσουν τα ευρήµατα της 

έκθεσης στο πρόγραµµα σταθερότητας και σύγκλισης και στο εθνικό πρόγραµµα 

µεταρρυθµίσεων που πρέπει να καταθέσουν τον Απρίλιο κάθε έτους.  

• προληπτική δράση που αφορά τη δυνατότητα της Επιτροπής και του Συµβουλίου να 

συστήσουν ειδικές για το κράτος-µέλος προτάσεις πολιτικής (country specific 

recommendations) αν εκτιµήσουν ότι οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες ενδέχεται να 

επιδεινωθούν. Οι προτάσεις αυτές κατατίθενται από την Επιτροπή το Μάιο κάθε έτους 

και εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο,  

• διορθωτική δράση που προβλέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικής 

ανισορροπίας(Excessive Imbalance Procedure). Σε αυτήν την περίπτωση το κράτος-

µέλος υποχρεώνεται να καταθέσει σχέδιο διορθωτικής δράσης(corrective action 

plan)που περιλαµβάνει συγκεκριµένο οδικό χάρτη και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής 

του. Η Επιτροπή εποπτεύει την εφαρµογή του.  

• δυνατότητα επιβολής ποινών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης για τα κράτη-µέλη του 

Ευρώ που πραγµατοποιείται µε την επιβολή ποινών: α) τη δέσµευση έντοκης 

κατάθεσης µετά την πρώτη περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το προτεινόµενο σχέδιο 

διορθωτικής δράσης και β) την επιβολή προστίµου ύψους µέχρι 0,1% του ΑΕΠ µετά 

τη δεύτερη περίπτωση µη συµµόρφωσης.
185 

 

 

Η συµµόρφωση µε το ΣΣΑ ενισχύεται περαιτέρω µε τη θέσπιση νέων νοµοθετικών διατάξεων 

γνωστών µε την ονοµασία «∆ίπτυχο», που περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις για τα κράτη-

µέλη που βρίσκονται σε ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος και ο δεύτερος για αυτά που 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα οικονοµικής σταθερότητας ή λαµβάνουν οικονοµική 

βοήθεια ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης βοήθειας. 

 

Πιο συγκεκριµένα η δέσµη αυτή µέτρων θεσµοποιεί ένα µηχανισµό που αποβλέπει στη 

συστηµατικότερη παρακολούθηση της εκτέλεσης των εθνικών προϋπολογισµών και όταν 

                                                             
185 http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/com/downloads/monthly-reviews-high-developed-countries/dimosionomiki-

oikonomiki-epoptia.ashx 
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απαιτηθεί στη χρηµατοδοτική συνδροµή προς κράτη-µέλη που αντιµετωπίζουν 

χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες ή ενδέχεται οι οικονοµικές τους ανισορροπίες να απειλήσουν 

την οικονοµική σταθερότητα στην ευρωζώνη.  

Ενεργοποιείται κατά περίπτωση ως εξής:
186

 

• όλα τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης κάθε Οκτώβριο υποβάλλουν προσχέδιο του 

προϋπολογισµού τους πριν αυτό κατατεθεί προς ψήφιση στο εθνικό Κοινοβούλιο και 

για το οποίο πρέπει µέχρι το Νοέµβριο να έχει εκφράσει τη γνώµη της µε ήπιες ή 

ριζικές συστάσεις αναπροσαρµογής η Επιτροπή και το Eurogroup 

• όσα κράτη-µέλη είναι ενταγµένα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος πρέπει να 

συµφωνήσουν σε ένα πρόγραµµα οικονοµικής εταιρικής σχέσης (economic 

partnership program) όπου θα προσδιορίζουν αναλυτικά τις δοµικές µεταρρυθµίσεις 

που προτίθενται να εφαρµόσουν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας τους 

• όσα κράτη-µέλη αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες ή έχουν ενταχθεί σε 

προληπτικό πρόγραµµα χρηµατοδοτικής συνδροµής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 

Σταθερότητας(ΕΜΣ) τίθενται υπό ενισχυµένη εποπτεία(enhanced surveillance)κατά 

την οποία υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις από αρµόδια κοινοτικά όργανα 

(Επιτροπή, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) 

• όταν κράτη-µέλη εκτιµάται ότι θέτουν ή ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της Ευρωζώνης το Eurogroup µπορεί να  

αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της Επιτροπής την έγκριση 

προγράµµατος χρηµατοδοτικής βοήθειας που συνοδεύεται από την κατάρτιση και 

συστηµατική παρακολούθηση προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής. Σε 

περίπτωση απόκλισης από το πρόγραµµα λόγω ελλιπούς εφαρµογής ή άρνησης λήψης 

πρόσθετων µέτρων το Eurogroup µπορεί να αποφασίσει µετά από πρόταση της 

Επιτροπής την αναστολή των πληρωµών ή άλλων υποχρεώσεων της ΕΕ προς το 

συγκεκριµένο κράτος-µέλος 

• όσα κράτη-µέλη έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα χρηµατοδοτικής βοήθειας και 

πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής παραµένουν υπόεποπτεία(post program 

surveillance) µέχρις ότου το75% της βοήθειας αποπληρωθεί 

                                                             
186 http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/com/downloads/monthly-reviews-high-developed-countries/dimosionomiki-

oikonomiki-epoptia.ashx  
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4.7 ∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο 

Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι που καθορίζονται στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ 

(µεσοπρόθεσµοι στόχοι), ενισχύονται µε νοµοθετική πράξη γνωστή ως «∆ηµοσιονοµικό 

Σύµφωνο» που αποτελεί τµήµα µιας διακυβερνητικής συνθήκης γνωστής ως Συνθήκης για 

τη Σταθερότητα, τον Συντονισµό και τη ∆ιακυβέρνηση (ΣΣΣ∆) η οποία υπεγράφη από 25 

κράτη-µέλη της ΕΕ εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Τσεχία. Τέθηκε σε ισχύ από τον 

Ιανουάριο του 2013. Στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της δέσµευσης των κρατών µελών 

για την τήρηση δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µέσω της εφαρµογής του κανόνα του 

ισορροπηµένου προϋπολογισµού και της εισαγωγής του στο εθνικό δίκαιο, της δέσµευσης 

των κρατών-µελών της ευρωζώνης ότι Θα στηρίζουν τις προτάσεις του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείµµατος και της 

παραποµπής των παραβατών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.  

  

Ο συντονισµός, η καθοδήγηση και η εποπτεία του συνόλου των διαδικασιών των οδικών 

χαρτών και των χρονοδιαγραµµάτων που προβλέπονται από το ΣΣΑ και το ∆Σ 

ενορχηστρώνονται στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου (European Semester). Ο κύκλος 

αυτός που ανοίγει τον Νοέµβριο κάθε έτους και κλείνει το ∆εκέµβριο του επόµενου, αφορά 

τη δυνατότητα όλων των κρατών-µελών της ΕΕ να συµµετέχουν από κοινού στην 

αξιολόγηση, τον έλεγχο και την κατάθεση γνώµης για τους στόχους και τα µέσα που θέτουν 

σε εθνικό επίπεδο σχετικά µε την εθνική οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική τους σε 

συνάρτηση µε τις ετήσιες κατευθύνσεις του Συµβουλίου. Τα χρονικά ορόσηµα του κύκλου 

αυτού  συνοψίζονται ως εξής:  

• Νοέµβριος: η Επιτροπή δηµοσιεύει την ετήσια έρευνα ανάπτυξης(annual growth 

survey) και την ετήσια έκθεση αναφοράς του µηχανισµού εγρήγορσης(alert 

mechanism report)βάσει της οποίας ξεκινά η κατάρτιση των εκθέσεων 

επανεξέτασης(in-depth reviews)για όποιες χώρες κρίνει σκόπιµο 

• Φεβρουάριος: τα σχετικά Συµβούλια Υπουργών και τα αρµόδια κοινοτικά 

όργανα(π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) συζητούν την ετήσια έρευνα ανάπτυξης. 

Επίσης, η Επιτροπή δηµοσιεύει τις χειµερινές προβλέψεις για την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµία 

• Μάρτιος: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τις ετήσιες προτεραιότητες βάσει της 

ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης. Για παράδειγµα, το Μάρτιο του2013 το Ευρωπαϊκό 
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Συµβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Εξαµήνου την 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης για τους 

νέους 

• Απρίλιος: τα κράτη-µέλη υποβάλλουν το πρόγραµµα σταθερότητας και σύγκλισης 

και το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Επίσης, τα κράτη-µέλη του Ευρώ 

υποβάλλουν τριετή σχέδια προϋπολογισµού και η Επιτροπή δηµοσιεύει τις εκθέσεις 

επανεξέτασης 

• Μάιος: η Επιτροπή καταθέτει τις ειδικές για το κράτος-µέλος προτάσεις πολιτικής 

(country specific recommendations) βάσει των προγραµµάτων που είχαν καταθέσει 

τον προηγούµενο µήνα. Επίσης, η Επιτροπή δηµοσιεύει τις εαρινές προβλέψεις της 

• Ιούνιος: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει τις ειδικές για το κράτος-µέλος προτάσεις 

πολιτικής 

• Οκτώβριος: τα κράτη-µέλη του Ευρώ υποβάλλουν το ετήσιο προσχέδιο του 

προϋπολογισµού τους για το επόµενο έτος 

• Νοέµβριος: η Επιτροπή και το Eurogroup καταθέτουν ξεχωριστά τη γνώµη τους για 

τα ετήσια προσχέδια προϋπολογισµού των κρατών-µελών του Ευρώ. Επίσης, η 

Επιτροπή δηµοσιεύει τις φθινοπωρινές προβλέψεις της και,  

• ∆εκέµβριος: τα κράτη-µέλη του Ευρώ ψηφίζουν τους εθνικούς προϋπολογισµούς 

τους 

 

Η επανεξέταση των κανόνων του «Εξάπτυχου» και του «∆ίπτυχου» (2014), όπως 

προβλεπόταν νοµοθετικά, κατέδειξε ότι η νοµοθεσία συνέβαλε στην πρόοδο της 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στην ΕΕ. Η επανεξέταση έφερε στο φως ορισµένα 

πλεονεκτήµατα, καθώς και πιθανούς τοµείς που επιδέχονται βελτίωση, οι οποίοι θα 

συζητηθούν µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη. 

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατευθύνσεις  για τον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµόσει τους ισχύοντες 

κανόνες του ΣΣΑ, ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση µεταξύ των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, 

των επενδύσεων και της δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας µε στόχο τη στήριξη της 

απασχόλησης και της ανάπτυξης. 
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4.8 Νέες κατευθύνσεις για την εφαρµογή των κανόνων του ΣΣΑ 

Λεπτοµερείς κατευθύνσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τους ισχύοντες κανόνες του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η 

σύνδεση µεταξύ των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, των επενδύσεων και της 

δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας µε στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης µε 

την βέλτιστη αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)12 τελικό, 13 Ιανουαρίου 2015). 

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατευθύνσεις για να ενθαρρύνει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τις 

επενδύσεις (∆ελτίο Τύπου, 13 Ιανουαρίου 2015).
187

 Πιο συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρουσίασε νέες λεπτοµερείς κατευθύνσεις όσον αφορά την εφαρµογή των 

ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να ενισχυθεί η 

σύνδεση µεταξύ των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, των επενδύσεων και της 

δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας µε στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης. 

 

Οι κατευθύνσεις αυτές, τις οποίες θα αρχίσει να εφαρµόζει άµεσα η Επιτροπή, έχουν τρεις 

βασικούς στόχους: 

• την ενθάρρυνση της αποτελεσµατικής υλοποίησης των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων· 

• την προώθηση των επενδύσεων, ειδικότερα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· 

• την πληρέστερη συνεκτίµηση του οικονοµικού κύκλου κάθε κράτους µέλους. 

 

Οι κατευθύνσεις αυτές συµβάλλουν επίσης στη διαµόρφωση ενός ευνοϊκότερου για την 

ανάπτυξη δηµοσιονοµικού προσανατολισµού στην Ευρωζώνη. Η τήρηση του Συµφώνου, µε 

παράλληλη όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εγγενούς ευελιξίας των κανόνων του, 

αποτέλεσε επίσης το επίκεντρο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 

2014. Η Επιτροπή παρέχει τώρα στα κράτη µέλη πρόσθετη ασφάλεια σχετικά µε τον τρόπο 

                                                             
187 MEMO/15/3221 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-

13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm 
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µε τον οποίο θα εφαρµόσει το Σύµφωνο. Η ισότιµη µεταχείριση όλων των κρατών µελών και 

η προβλεψιµότητα των κανόνων αποτελούν τα θεµελιώδη στοιχεία του Συµφώνου. 

 

4.9 ∆ιευκρινίσεις του Νέου ΣΣΑ σχετικά µε τις διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις 

 

Η Επιτροπή
188

 θα λάβει υπόψη τον θετικό δηµοσιονοµικό αντίκτυπο των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων. Αυτό αφορά, σε διαφορετικό βαθµό, τόσο τα κράτη µέλη που τηρούν τις 

τιµές αναφοράς του 3% του ΑΕΠ για το έλλειµµα και του 60% του ΑΕΠ για το χρέος, όπως 

καθορίζονται στη Συνθήκη, (προληπτικό σκέλος του Συµφώνου), όσο και αυτά που δεν τις 

τηρούν (διορθωτικό σκέλος του Συµφώνου, δηλαδή οι χώρες που υπόκεινται σε διαδικασία 

υπερβολικού ελλείµµατος). 

 

Σχετικά µε την ευελιξία στο πλαίσιο της «ρήτρας διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» για τις 

χώρες που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του Συµφώνου, οι κανόνες του Συµφώνου 

ορίζουν ότι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν µείζονες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µπορούν 

να αποκλίνουν προσωρινά από τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο τους (Μ∆Σ) ή από 

την πορεία προσαρµογής για την επίτευξή του. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουν 

το βραχυπρόθεσµο κόστος της εφαρµογής διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε 

µακροπρόθεσµες θετικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, ιδίως µε την ενίσχυση της δυνητικής 

βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

Η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων θα παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαµήνου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση κράτους µέλους που υπόκειται στη διαδικασία 

υπερβολικών ανισορροπιών (∆ΥΑ), τα σχέδια διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων πρέπει να 

καθορίζονται στο σχέδιο διορθωτικής δράσης. Η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων θα 

παρακολουθείται στο πλαίσιο της ∆ΥΑ. 

 

Για τα κράτη µέλη που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του Συµφώνου, η Επιτροπή θα 

λάβει υπόψη τον αντίκτυπο των µεταρρυθµίσεων (τη λεγόµενη «ρήτρα διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων»), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές: 

                                                             
188 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3220_el.htm 
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• να είναι ουσιαστικές,  

• να έχουν αποδεδειγµένα µακροπρόθεσµο θετικό δηµοσιονοµικό αντίκτυπο, µεταξύ 

άλλων µε την αύξηση της δυνητικής βιώσιµης ανάπτυξης, και να εφαρµόζονται. Τα 

µέτρα µεταρρυθµίσεων µπορούν επίσης να λάβουν τον χαρακτηρισµό «εκ των 

προτέρων», αν τα κράτη µέλη έχουν υποβάλει σχέδιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 

µε σαφώς καθορισµένα µέτρα και αξιόπιστα χρονοδιαγράµµατα για την έγκριση και 

την εφαρµογή τους. 

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις µεταρρυθµίσεις προτού προτείνει στο Συµβούλιο να επιτρέψει 

ενδεχόµενες προσωρινές αποκλίσεις από τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο (Μ∆Σ) ή 

από την πορεία δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την επίτευξή του. Οι αποκλίσεις αυτές δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν το 0,5% του ΑΕΠ. Πρέπει επίσης να διατηρείται κατάλληλο 

περιθώριο ασφάλειας έτσι ώστε να τηρείται η τιµή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ για το 

έλλειµµα. Ο Μ∆Σ πρέπει να επιτυγχάνεται εντός τεσσάρων ετών από την ενεργοποίηση της 

ρήτρας. 

 

Όταν κινεί τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει 

µεγαλύτερη προθεσµία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος, υπό την προϋπόθεση 

ότι υπάρχει ειδικό σχέδιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων όπως αυτό που περιγράφεται 

ανωτέρω. Για τις χώρες που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος και οι οποίες 

έχουν πραγµατοποιήσει την απαιτούµενη δηµοσιονοµική προσπάθεια αλλά χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν την τιµή αναφοράς του 3%, η Επιτροπή µπορεί να 

προτείνει µεγαλύτερη παράταση της προθεσµίας διόρθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

επίσης ειδικό σχέδιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, όπως αυτό που περιγράφεται ανωτέρω. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις µεταρρυθµίσεις και θα προτείνει αναγκαία µέτρα εάν 

τα κράτη µέλη δεν τις εφαρµόζουν. 

 

Ο κύριος στόχος του διορθωτικού σκέλους είναι η εξασφάλιση της ταχείας διόρθωσης των 

υπερβολικών ελλειµµάτων. Οι σχετικοί κανόνες δεν περιλαµβάνουν λεπτοµερείς διατάξεις 

για τη συνεκτίµηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων (ή επενδύσεων) κατά την 

αξιολόγηση του κατά πόσον µια χώρα έχει λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για να συµµορφωθεί 

µε τις συστάσεις του Συµβουλίου για διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος. Ωστόσο, οι 
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διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αναγνωρίζονται στο διορθωτικό σκέλος του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κατά τον καθορισµό των διαφόρων σταδίων της ∆ΥΕ. 

 

Πρώτον, όταν εξετάζει αν πρέπει να κινηθεί ∆ΥΕ για ένα κράτος µέλος, η Επιτροπή αναλύει 

ενδελεχώς όλες τις σχετικές µεσοπρόθεσµες εξελίξεις (οικονοµικές, δηµοσιονοµικές και 

σχετικές µε το χρέος). Αυτοί οι «σχετικοί παράγοντες», περιλαµβάνουν την εφαρµογή των 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 

 

∆εύτερον, οι «σχετικοί παράγοντες» λαµβάνονται επίσης υπόψη όταν προτείνεται η 

προθεσµία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος. Ενώ η διόρθωση του υπερβολικού 

ελλείµµατος αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός ενός έτους από τη διαπίστωσή του, η 

εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων αποτελεί βασικό παράγοντα ο οποίος λαµβάνεται 

υπόψη κατά τον καθορισµό της προθεσµίας διόρθωσης του υπερβολικού ελλείµµατος ή της 

διάρκειας ενδεχόµενης παράτασης αυτής της προθεσµίας. Στο πλαίσιο αυτής της 

ανακοίνωσης, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα λαµβάνει επίσης υπόψη τις µεταρρυθµίσεις που δεν 

έχουν ακόµη υλοποιηθεί, υπό τον όρο ότι αυτές είναι σαφώς καθορισµένες — µε αξιόπιστο 

χρονοδιάγραµµα έγκρισης — σε ένα σχέδιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, το οποίο πρέπει 

να εγκριθεί από το συγκεκριµένο κράτος µέλος. (Για τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν 

υπερβολικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες, το σχέδιο διορθωτικής δράσης εξυπηρετεί 

κατά κανόνα τον σκοπό αυτό). 

 

Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος αδυνατεί να υλοποιήσει τις συµφωνηµένες 

µεταρρυθµίσεις, η Επιτροπή θα θεωρήσει την αδυναµία αυτή επιβαρυντικό παράγοντα κατά 

την αξιολόγηση της αποτελεσµατικής δράσης που αναλαµβάνεται σε συνέχεια της σύστασης 

για ∆ΥΕ και κατά τον καθορισµό της προθεσµίας για τη διόρθωση του υπερβολικού 

ελλείµµατος. Η έλλειψη αποτελεσµατικής δράσης θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της 

διαδικασίας και σε ενδεχόµενη αναστολή της χρηµατοδότησης από τα Ευρωπαϊκά 

∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία. Για τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης, αυτό σηµαίνει ότι η 

Επιτροπή θα συστήσει στο Συµβούλιο την επιβολή προστίµου. 

 

Τρίτον, όταν περατώνει µια διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, η Επιτροπή εξετάζει, κατά 

περίπτωση, το άµεσο κόστος των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων. Συγκεκριµένα, η ∆ΥΕ 
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µπορεί να κλείσει, ακόµη και εάν το έλλειµµα είναι κατά 3% µεγαλύτερο του ΑΕΠ, υπό την 

προϋπόθεση ότι η υπέρβαση οφείλεται εξ ολοκλήρου στο κόστος που συνεπάγεται η 

υλοποίηση της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος και ότι το έλλειµµα έχει 

σηµειώσει ουσιαστική και διαρκή µείωση και έχει φθάσει σε επίπεδο που προσεγγίζει την 

τιµή αναφοράς. 

 

Παρακάτω παραθέτουµε τον ειδικό πίνακα για τον υπολογισµό της ετήσιας δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής για την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου (Μ∆Σ) στο 

πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του Συµφώνου, όπως ορίζεται από την ΕΕ. 

 

Για την επεξήγηση του πίνακα παραθέτουµε τις σηµαντικότερες έννοιες που αναφέρονται για 

την ολοκληρωµένη κατανόηση του. 

∆ηµοσιονοµική προσαρµογή: βελτίωση του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου της γενικής 

κυβέρνησης σε διαρθρωτικούς όρους (δηλαδή προσαρµοσµένο στις κυκλικές διακυµάνσεις 

και χωρίς έκτακτα µέτρα). 

∆υνητική ανάπτυξη: εκτιµώµενο ποσοστό ανάπτυξης εφόσον η οικονοµία έχει φθάσει τη 

δυνητική της παραγωγή. 

Παραγωγικό κενό: η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της δυνητικής παραγωγής 

(εκφραζόµενη σε ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε τη δυνητική παραγωγή). 

∆υνητική παραγωγή: ο συνοπτικός δείκτης της ικανότητας της οικονοµίας να παράγει σε 

διατηρήσιµη, µη πληθωριστική βάση. 

 

Πίνακας 4.1: Στοιχεία υπολογισµού της ετήσιας δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την 

επίτευξη του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου (Μ∆Σ) στο πλαίσιο του προληπτικού 

σκέλους του Συµφώνου 

  Απαιτούµενη ετήσια δηµοσιονοµική προσαρµογή 

* 

 Προϋπόθεση Χρέος µικρότερο του 

60% και κανένας 

κίνδυνος για τη 

δηµοσιονοµική 

διατηρησιµότητα 

Χρέος άνω του 60% ή 

κίνδυνος για τη 

δηµοσιονοµική 

διατηρησιµότητα 
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Εξαιρετικά 

δυσµενής 

οικονοµική 

συγκυρία 

Πραγµατική 

ανάπτυξη <0 ή 

παραγωγικό κενό 

<-4 

∆εν απαιτείται καµία 

προσαρµογή 

Πολύ 

δυσµενής 

οικονοµική 

συγκυρία 

-4 ≤ παραγωγικό 

κενό < -3 

0 0,25 

∆υσµενής 

οικονοµική 

συγκυρία 

-3 ≤ παραγωγικό 

κενό < -1,5 

0 εάν η ανάπτυξη είναι 

µικρότερη από τη 

δυνητική, 0,25 εάν η 

ανάπτυξη είναι 

µεγαλύτερη από τη 

δυνητική 

0,25 εάν η ανάπτυξη 

είναι µικρότερη από τη 

δυνητική, 0,5 εάν η 

ανάπτυξη είναι 

µεγαλύτερη από τη 

δυνητική 

Κανονική 

οικονοµική 

συγκυρία 

-1,5 ≤ 

παραγωγικό κενό 

< 1,5 

0,5 > 0,5 

Ευνοϊκή 

οικονοµική 

συγκυρία 

παραγωγικό κενό 

≥ 1,5% 

> 0,5 εάν η ανάπτυξη 

είναι µικρότερη από τη 

δυνητική, ≥ 0,75 εάν η 

ανάπτυξη είναι 

µεγαλύτερη από τη 

δυνητική 

≥ 0,75 εάν η ανάπτυξη 

είναι µικρότερη από τη 

δυνητική, ≥ 1 εάν η 

ανάπτυξη είναι 

µεγαλύτερη από τη 

δυνητική 

* όλα τα στοιχεία εκφράζονται σε % του ΑΕΠ 

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_el.htm 

 

 

4.10 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις επενδύσεις 

Στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, που δηµοσιεύτηκε τον περασµένο Νοέµβριο, η 

Επιτροπή ανέφερε ήδη ότι, στο πλαίσιο του Συµφώνου, θα λάβει ευνοϊκή θέση όσον αφορά 

τις εθνικές συνεισφορές στο ΕΤΣΕ, κάτι για το οποίο ενέκρινε επίσης νοµοθετική πρόταση 

σήµερα. Η Επιτροπή υλοποιεί σήµερα τη δέσµευσή της δηλώνοντας ότι οι συνεισφορές των 
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κρατών µελών στο ΕΤΣΕ δεν θα υπολογίζονται κατά τον καθορισµό της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής στο πλαίσιο τόσο του προληπτικού όσο και του διορθωτικού σκέλους του 

Συµφώνου. 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης της τιµής αναφοράς του 3% για το έλλειµµα, η Επιτροπή δεν θα 

κινεί διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος εάν η υπέρβαση οφείλεται στη συνεισφορά, υπό 

την προϋπόθεση ότι η απόκλιση είναι µικρή και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Κατά την 

εκτίµηση της τήρησης του κριτηρίου του χρέους, δεν θα λαµβάνονται υπόψη οι συνεισφορές 

στο ΕΤΣΕ. 

 

Πιο προσιτή, αλλά σαφώς καθορισµένη θα αναφέρεται η «ρήτρα επενδύσεων». Η Επιτροπή 

έχει διατυπώσει στο παρελθόν κατευθύνσεις για τον τρόπο αντιµετώπισης των δηµόσιων 

επενδύσεων στο πλαίσιο του Συµφώνου.   Η σηµερινή ανακοίνωση προσδιορίζει και 

επισηµοποιεί αυτές τις κατευθύνσεις (κοινώς αποκαλούµενες «ρήτρα επενδύσεων»). 

∆ιευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του Συµφώνου 

µπορούν να αποκλίνουν προσωρινά από τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο τους ή από 

τη συµφωνηθείσα πορεία δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την επίτευξή του, προκειµένου 

να ικανοποιηθούν οι επενδυτικές ανάγκες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:   

• η αύξηση του ΑΕΠ τους είναι αρνητική ή το ΑΕΠ παραµένει πολύ κατώτερο του 

δυνητικού (µε αποτέλεσµα παραγωγικό κενό µεγαλύτερο από -1,5% του ΑΕΠ)· 

• η απόκλιση δεν οδηγεί σε υπέρβαση της τιµής αναφοράς του 3% για το έλλειµµα και 

διασφαλίζεται κατάλληλο περιθώριο ασφαλείας· 

• τα επίπεδα επενδύσεων αυξάνονται ουσιαστικά ως συνέπεια· 

• επιλέξιµες επενδύσεις είναι εθνικές δαπάνες για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από 

την ΕΕ στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή 

(συµπεριλαµβανοµένων έργων που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων), των διευρωπαϊκών δικτύων και της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και για έργα που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΣΕ· 

• η απόκλιση αντισταθµίζεται εντός του χρονικού πλαισίου του Προγράµµατος 

Σταθερότητας ή Σύγκλισης των κρατών µελών (µεσοπρόθεσµα δηµοσιονοµικά 

προγράµµατα των κρατών µελών). 
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4.11 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις κυκλικές συνθήκες 

Για να λαµβάνει καλύτερα υπόψη τις διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου, η Επιτροπή θα 

χρησιµοποιεί εφεξής έναν ειδικό πίνακα που θα καθορίζει την κατάλληλη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή που αναµένεται από τις χώρες που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του 

Συµφώνου. Αυτό σηµαίνει ότι θα απαιτείται από τα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν 

µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσπάθεια όταν οι οικονοµικές συνθήκες είναι ευνοϊκές από ότι 

όταν είναι αντίξοες. 

 

Για τις χώρες που υπάγονται στο διορθωτικό σκέλος και συνεπώς υπόκεινται σε διαδικασία 

υπερβολικού ελλείµµατος, η Επιτροπή έχει αναπτύξει µια νέα προσέγγιση εκτίµησης της 

πραγµατοποίησης της απαιτούµενης διαρθρωτικής δηµοσιονοµικής προσπάθειας, την οποία 

ενέκρινε το Συµβούλιο ECOFIN τον Ιούνιο του 2014. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τον όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο διαχωρισµό των δηµοσιονοµικών εξελίξεων που µπορεί να θεωρηθεί ότι 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης από τις εξελίξεις που οφείλονται σε µια 

απρόβλεπτη κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήµερα νέες λεπτοµερείς κατευθύνσεις όσον αφορά την 

εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να 

ενισχυθεί η σύνδεση µεταξύ των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, των επενδύσεων και της 

δηµοσιονοµικής ευθύνης µε στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης. 

 

Οι κατευθύνσεις αυτές, τις οποίες θα αρχίσει να εφαρµόζει η Επιτροπή από σήµερα, έχουν 

τρεις βασικούς στόχους:
189

 

 

την ενθάρρυνση της αποτελεσµατικής υλοποίησης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων· 

την προώθηση των επενδύσεων, ειδικότερα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·την πληρέστερη συνεκτίµηση του οικονοµικού κύκλου 

κάθε κράτους µέλους. 

 

∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τη «ρήτρα κρίσης» σε περίπτωση σοβαρής συρρίκνωσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας 

                                                             
189 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3221_el.htm 
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Το Σύµφωνο λαµβάνει υπόψη ασυνήθιστα αρνητικές οικονοµικές συνθήκες στην ΕΕ ή στην 

Ευρωζώνη, τόσο στο προληπτικό όσο και στο διορθωτικό σκέλος του. Επισηµαίνει ότι, σε 

περίπτωση σοβαρής συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ ή την 

ΕΕ συνολικά, ο ρυθµός της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µπορεί να αναπροσαρµόζεται για 

όλα τα κράτη µέλη, εφόσον κάτι τέτοιο δεν θέτει µεσοπρόθεσµα σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα 

των δηµόσιων οικονοµικών. Η ρήτρα αυτή δεν έχει εφαρµοσθεί ποτέ µέχρι σήµερα, παρόλο 

που αντικατοπτρίζει τη λογική που επικράτησε κατά τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008, 

όταν η πορεία προσαρµογής επανασχεδιάστηκε για διάφορα κράτη µέλη. 

 

Εάν χρειαστεί να ενεργοποιηθεί, η ρήτρα δεν θα συνεπάγεται την παύση της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, αλλά µάλλον τον επανασχεδιασµό της πορείας προσαρµογής ανά χώρα, από 

την άποψη τόσο των προσπαθειών προσαρµογής όσο και των προθεσµιών για την επίτευξη 

των στόχων, µε συνεκτίµηση των εξαιρετικών περιστάσεων της σοβαρής συρρίκνωσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη ή στην Ένωση ως σύνολο. Η Επιτροπή θεωρεί 

αναγκαία την εφαρµογή των συγκεκριµένων διατάξεων, αλλά µόνο σε εξαιρετικές 

περιστάσεις 

 

4.12 Συµπεράσµατα ως προς την θεωρητική προσέγγιση του ΣΣΑ   

Σε όσους παραθέτουν λανθασµένα την άποψη ότι η Επιτροπή αποδυναµώνει το Σύµφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και µειώνει την πίεση που ασκείται στα κράτη µέλη να 

µειώσουν τα υπερβολικά ελλείµµατα και το χρέος τους, η ΕΕ αναφέρει πως υπάρχουν 

επαρκείς διασφαλίσεις και προϋποθέσεις ώστε εκτός από τη βέλτιστη χρησιµοποίηση της 

ευελιξίας στο πλαίσιο του Συµφώνου, να διαφυλαχθούν η αξιοπιστία και η 

αποτελεσµατικότητά του όσον αφορά την τήρηση της δηµοσιονοµικής ευθύνης. Αυτό έχει 

θεµελιώδη σηµασία για τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και τη 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ. 

 

Αφότου καταρτίστηκε το Σύµφωνο το 1997, αναθεωρήθηκε και συµπληρώθηκε, το 2005 και 

την περίοδο 2011-13. Σήµερα εφαρµόζεται σε διάφορες περιόδους του έτους στο πλαίσιο του 

συνολικού ετήσιου κύκλου συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, που 

είναι γνωστός ως Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. 
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Οι τελευταίες αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο ΣΣΑ, δεν τροποποιεί καµία από τις 

διατάξεις του Συµφώνου. Εντάσσεται απλώς στις προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει 

περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα και την κατανόηση των κανόνων της, ώστε να δώσει στα 

κράτη µέλη τη δυνατότητα να προβλέπουν καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή θα 

εφαρµόζει το Σύµφωνο, καθώς και να εξασφαλίσει την ίση µεταχείριση των κρατών µελών, η 

οποία αποτελεί τον πυρήνα του Συµφώνου. Η ανακοίνωση συµβάλλει επίσης στη 

διαµόρφωση ενός ευνοϊκότερου για την ανάπτυξη δηµοσιονοµικού προσανατολισµού στην 

Ευρωζώνη. 

 

Η τελευταία τροποποίηση αποτελεί συνέχεια της δέσµευσης που ανέλαβε ο πρόεδρος 

Γιούνκερ στις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές του, µε βάση τις οποίες το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εξέλεξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Όσον αφορά τη χρήση των εθνικών 

προϋπολογισµών για ανάπτυξη και επενδύσεις, οφείλουµε – όπως επανέλαβε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014 – να τηρήσουµε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 

χρησιµοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευελιξία που εµπεριέχεται στους 

ισχύοντες κανόνες του Συµφώνου, όπως µεταρρυθµίστηκαν το 2005 και το 2011. Σκοπεύω να 

εκδώσω συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές για το ζήτηµα αυτό, στο πλαίσιο της 

φιλόδοξης δέσµης µέτρων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις». 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέφερε στα συµπεράσµατά του στις 26/27 Ιουνίου 2014: 

«Σεβόµαστε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλες οι οικονοµίες µας πρέπει να 

εξακολουθήσουν να επιδιώκουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Χωρίς αµφιβολία, η κοινή µας 

ισχύς εξαρτάται από την επιτυχία κάθε χώρας ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτόν, η Ένωση 

χρειάζεται τολµηρά βήµατα για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, να αυξήσει τις επενδύσεις, να 

δηµιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και να ενθαρρύνει τις 

µεταρρυθµίσεις για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό προϋποθέτει επίσης βέλτιστη χρήση της 

εγγενούς ευελιξίας των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.» 

 

Εν κατακλείδι συµπεραίνουµε πως όλες οι αποφάσεις της ΕΕ σχετικά µε το ΣΣΑ έχουν ως 

απώτερο σκοπό την δηµιουργία µιας ευέλικτης και αντικειµενικής προσαρµογής των 

οικονοµιών των κρατών-µελών, συµµόρφωσης σε µια ενιαία και αδιαίρετη νοµισµατική και 

οικονοµική πολίτικη που θα συµβάλλει στην ευρωπαϊκή ευρωστία και ανάπτυξη. 
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4.13 Πρακτική προσέγγιση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

 

4.13.1 Συµµόρφωση µε το Προληπτικό Σκέλος του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την περίοδο 1998 – 2007 
190

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύµφωνα µε το προληπτικό σκέλος του αρχικού Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα κράτη µέλη υποχρεούνταν να στοχεύουν "σχεδόν 

ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική" δηµοσιονοµική θέση µεσοπρόθεσµα. Αρχικά ο όρος 

“σχεδόν ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική" δεν ορίστηκε περαιτέρω, αλλά γενικά θεωρείτο να 

σηµαίνει µία δηµοσιονοµική θέση, η οποία τουλάχιστον θα παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας 

για την αποφυγή της υπέρβασης της τιµής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ υπό κανονικές 

συνθήκες ενώ επιτρέπει την ελεύθερη λειτουργία του αυτόµατων σταθεροποιητών. Ένα 

µέτρο του κατά πόσον ή όχι ένα τέτοιο περιθώριο ασφαλείας επιτυγχάνεται παρέχεται από τα 

"ελάχιστα όρια αναφοράς" τα οποία υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε βάση το 

πρότυπο του ΟΟΣΑ των ελαστικοτήτων του προϋπολογισµού και τις αποδόσεις του 

παρελθόντος. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η απαίτηση των στενά ισοσκελισµένων ή 

πλεονασµατικών προϋπολογισµών ήρθε να  

ερµηνευθεί πιο στενά µε την έννοια του ευρέως ισοσκελισµένου προϋπολογισµού (δηλαδή 

ένα έλλειµµα που δεν υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ) το κυκλικά διορθωµένο ή διαρθρωτικό 

όριο. Μια τέτοια αυστηρή ερµηνεία κρίθηκε κατάλληλη ενόψει µάλιστα της ανάγκης των 

κρατών µελών να στοχεύουν σε φιλόδοξες δηµοσιονοµικές θέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν 

την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών στο πλαίσιο γήρανσης του 

πληθυσµού.  

 

Μετά τη µεταρρύθµιση του Συµφώνου που πραγµατοποιήθηκε το 2005, τα κράτη µέλη έχουν 

θέσει ως διαφοροποιηµένο µεσοπρόθεσµούς στόχους, οι οποίοι ενδέχεται να αποκλίνουν από 

τη σχεδόν ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική θέση. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει:  

1) να παρέχουν περιθώριο ασφαλείας σε σχέση µε την τιµή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ του 

δηµόσιου ελλείµµατος, 

2) να εξασφαλίσουν ταχεία πρόοδο προς την κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας 

και, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, 
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3) να επιτρέπουν δηµοσιονοµικά περιθώρια ελιγµών, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη 

για δηµόσιες επενδύσεις. Για τις χώρες που συµµετέχουν στη ζώνης του ευρώ και του ΜΣΙ ΙΙ, 

οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι βρίσκονται εντός του εύρους του -1% του ΑΕΠ και 

"ισοσκελισµένου ή πλεονασµατικού», και αυτά ορίζονται στους όρους του διαρθρωτικού 

ισοζυγίου του προϋπολογισµού (που µετράται όπως το κυκλικά προσαρµοσµένο ισοζύγιο, 

χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και προσωρινά µέτρα). Εάν ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, 

ένα κράτος µέλος αναµένεται να λάβει µέτρα για την επίτευξή του κατά τη διάρκεια του 

οικονοµικού κύκλου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες της ζώνης του ευρώ και του ΜΣΙ ΙΙ 

αναµένεται να επιδιώκουν ετήσια  βελτίωση του διαρθρωτικού δηµοσιονοµικού ισοζυγίου 

ύψους 0,5% του ΑΕΠ που είναι τη τιµή αναφοράς. Η προσπάθεια προσαρµογής θα πρέπει να 

είναι υψηλότερη σε οικονοµικά «καλές εποχές», δηλαδή περιόδους κατά τις οποίες η 

ανάπτυξη είναι άνω του δυνητικού, αλλά µπορεί να είναι πιο περιορισµένες κατά τους 

οικονοµικά «δύσκολους καιρούς». 

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις αυτές, ο πίνακας 4.2 παρουσιάζει µια στυλιζαρισµένη 

εικόνα της συµµόρφωσης µε το προληπτικό σκέλος του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης κατά την περίοδο 1998 – 2007.  

Για την ευκολία της παρουσίασης, ένα κράτος µέλος εµφανίζεται ως «πλήρως» 

συµµορφωµένο µε το προληπτικό σκέλος εάν (i) για την περίοδο πριν από το 2005, το 

διαρθρωτικό ισοζύγιο είναι ίσο ή µεγαλύτερο από -0,5% του ΑΕΠ και (ii) για την περίοδο 

από το 2005 και µετά, το διαρθρωτικό ισοζύγιο είναι ίσο ή µεγαλύτερο από της χώρας τον 

δηλωµένο µεσοπρόθεσµο στόχο. Σε περίπτωση απουσίας της "πλήρης" συµµόρφωσης, µια 

διάκριση γίνεται µεταξύ των κρατών µελών των οποίων τα διαρθρωτικά ελλείµµατα είναι 

πάνω ή κάτω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια αναφοράς τους, η τελευταία συµπεριφορά 

περιγράφεται ως "µερική" συµµόρφωση.  

 

Στη βάση αυτή, µεταξύ των σηµερινών χωρών της ζώνης του ευρώ, η Ιρλανδία, το 

Λουξεµβούργο και η Φινλανδία έχουν πλήρως συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του 

προληπτικού σκέλους είτε σε κάθε έτος ή στη συντριπτική πλειονότητα των ετών από το 

1998. Έχουν ενταχθεί η Ισπανία από το 2003, οι Κάτω Χώρες από το 2005 και η Κύπρος το 

2007. Η Σλοβενία είναι επίσης κρίνεται να έχει µερικώς ή πλήρως συµµορφωθεί µε το 

προληπτικό σκέλος του Συµφώνου από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Το 

Βέλγιο θεωρείται ως µερικώς ανταποκρινόµενο στα περισσότερα χρόνια και έχει πρόσφατα 
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διατηρήσει µία σχεδόν ισοσκελισµένη δηµοσιονοµική θέση, αλλά δεν έχει επιτύχει τον 

στοχοθετηµένο µεσοπρόθεσµο στόχο για πλεόνασµα 0,5% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια η 

Αυστρία έχει τηρήσει την ελάχιστη τιµή αναφοράς της, αλλά έχει µικρά ελλείµµατα και 

σηµείωσε µικρή ή µηδενική πρόοδο προς την κατεύθυνση του µεσοπρόθεσµου στόχου της. 

Μετά από πολλά χρόνια µη συµµόρφωσης, η Γερµανία µείωσε πρόσφατα το διαρθρωτικό της 

έλλειµµα και έφθασε σε µία σχεδόν ισοσκελισµένη δηµοσιονοµική θέση το 2007, αλλά δεν 

έχει ακόµη επιτύχει τον µεσοπρόθεσµο στόχο της. Η Μάλτα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2004 µε υψηλό διαρθρωτικό έλλειµµα, το οποίο µέχρι το 2007 ήταν ακόµα πάνω 

από ελάχιστο δείκτη αναφοράς της. Τέσσερις χώρες της ζώνης του ευρώ, ωστόσο, 

ξεχωρίζουν ως γενικώς, να µην έχουν καταφέρει να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του 

προληπτικού σκέλους κατά την περίοδο 1998-2007, οι οποίες είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η 

Ιταλία και η Πορτογαλία. Σε αυτές τις χώρες, τα διαρθρωτικά ελλείµµατα θεωρείται ότι 

υπήρξαν σταθερά υψηλά, είτε επειδή τα ελλείµµατα αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω εκ των 

υστέρων, ή επειδή η δηµοσιονοµική προσαρµογή είχε αναβληθεί τακτικά κατά τη διάρκεια 

της προαναφερόµενης περιόδου. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία, τα διαρθρωτικά 

ελλείµµατα πρόσφατα µειώθηκαν σε κάπως χαµηλότερο επίπεδο, χωρίς όµως να έχει ακόµα 

επιτευχθεί ένα επαρκές περιθώριο ασφαλείας αναφορικά µε το όριο ελλείµµατος του 3%.  

 

Μεταξύ των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, η Βουλγαρία, η ∆ανία, η Εσθονία και η 

Σουηδία έχουν γενικά διατηρήσει διαρθρωτικά πλεονάσµατα του προϋπολογισµού, ενώ η 

Λετονία έχει τηρήσει ελάχιστη τιµή αναφοράς της. Αντίθετα, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η 

Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν καταγράψει υψηλά διαρθρωτικά ελλείµµατα και τα 

διαρθρωτικά ελλείµµατα στη Λιθουανία, Ρουµανία, τη Σλοβακία και το Ηνωµένο Βασίλειο 

έχουν είτε αυξηθεί ή βελτιωθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια. 

 

Πίνακας 4.2 : Συµµόρφωση µε το προληπτικό µέρος του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης κατά την περίοδο 1998-2007 

General government structural net lending (+)/borrowing (-)                                

(as a percentage of GDP) 

ΜΒ ΜΤΟ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Belgium - 0,5 -0,6 -0,8 -0,9 0,1 -0,1 -1,1 -0,9 -0,2 -0,6 -0,3 
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1,3 

Germany 

-

1,6 BB -1,9 -1,3 -1,9 -3,4 -3,6 -3,3 -3,0 -2,4 -1,4 -0,3 

Ireland 

-

1,5 BB 2,0 1,5 3,0 -0,2 -1,7 -0,1 -0,1 1,3 2,9 0,2 

Greece 

-

1,4 BB -3,3 -2,6 -3,3 -4,9 -4,7 -5,9 -5,9 -5,7 -3,7 -3,5 

Spain 

-

1,2 BB -3,1 -1,7 -1,9 -1,4 -0,9 -0,3 -0,3 1,2 2,0 2,4 

France 

-

1,6 BB -2,4 -2,1 -2,6 -2,5 -3,5 -4,0 -4,0 -3,6 -2,7 -2,7 

Italy 

-

1,4 BB -2,5 -1,6 -2,9 -4,1 -3,4 -5,1 -5,1 -4,5 -2,8 -1,5 

Cyprus 

-

1,8 BB -3,7 -4,5 -3,1 -3,4 -5,1 -8,1 -8,1 -2,8 -0,7 3,5 

Luxemburg 

-

1,0 -0,8 4,3 3,0 4,0 5,3 1,6 1,2 1,2 0,4 1,4 2,8 

Malta 

-

1,7 BB 

-

10,3 -8,5 -7,8 -6,5 -5,8 -6,5 -6,5 -4,1 -2,9 -2,4 

Netherlands 

-

1,1 

-1 to -

0,5 -1,3 -0,8 -0,4 -1,3 -1,9 -2,0 -2,0 0,8 1,1 0,3 

Austria 

-

1,6 BB -2,5 -2,8 -3,0 -0,3 -0,3 -0,6 -0,6 -0,8 -1,4 -1,0 

Portugal 

-

1,5 -0,5 -3,8 -3,5 -4,5 -5,4 -3,4 -4,7 -4,7 -5,2 -3,2 -2,2 

Slovenia 

-

1,6 -1,0 -2,5 -2,4 -4,1 -4,5 -2,2 -1,9 -1,9 -0,9 -1,3 -0,7 

Finland 

-

1,2 2,0 0,6 0,6 5,2 4,0 4,1 3,3 3,3 3,7 4,2 4,9 

Euro Area     -2,1 -1,6 -2,0 -2,6 -2,7 -3,1 -3,1 -2,2 -1,2 -0,7 



174 

 

Bulgaria 

-

1,3 BB     -0,9 0,6 -0,1 0,0 1,0 1,5 2,5 3,1 

Czech 

Republic 

-

1,6 -1,0 -4,0 -2,6 -3,2 -5,4 -5,7 -5,5 -1,3 -3,3 -2,9 -2,3 

Denmark 

-

0,5 

0,5-

1,5 -0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,9 2,5 5,3 4,1 3,9 

Estonia 

-

1,9 BoS -0,8 -2,0 0,2 0,1 0,3 1,9 1,6 1,2 1,0 1,3 

Latvia 

-

2,0 -1,0 0,0 -3,2 -2,3 -2,0 -2,0 -1,2 -0,8 -0,5 -1,1 -1,4 

Lithuania 

-

1,9 ≥-1,0 -3,2 -1,5 -2,1 -3,0 -1,6 -1,9 -2,1 -1,1 -1,0 -1,4 

Hungary 

-

1,6 -0,5 -7,5 -4,8 -2,7 -3,7 -8,6 -6,8 -6,9 -8,6 -9,7 -4,7 

Poland 

-

1,5 -1,0 -4,5 -2,5 -3,5 -5,4 -4,3 -5,9 -5,9 -4,2 -4,0 -2,5 

Romania 

-

1,8 -0,9 -1,3 -1,5 -1,6 -1,7 -0,9 -0,8 -1,8 -1,6 -2,7 -3,4 

Slovakia 

-

2,0 -0,8 -4,6 -5,9 

-

11,0 -5,3 -7,2 -1,4 -1,4 -1,0 -3,1 -2,6 

Sweden 

-

1,0 1,0 1,7 1,0 2,6 1,6 -1,0 -0,2 0,2 1,9 1,5 2,8 

United 

Kingdom  

-

1,4 GR -0,3 0,8 0,7 0,3 -1,9 -3,4 -3,7 -3,4 -2,8 -3,0 

Πηγή: Article “Ten years of the Stability and Growth Pact” - ECB Monthly Bulletin October 

2008 

  

δηµοσιονοµική θέση σχεδόν ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική πριν 

από το 2005 και στη συνέχεια συµµόρφωση µε το µεσοπρόθεσµο 

στόχο 

  συµµόρφωση µε την ελάχιστη τιµή αναφοράς  

  µη συµµόρφωση µε την ελάχιστη τιµή αναφοράς  
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Σηµειώσεις: Τα έκτακτα και προσωρινά µέτρα, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συµψηφίζονται µόνο του διαρθρωτικού ισοζυγίου από το 2003 και µετά. Πριν από τότε, το 

διαρθρωτικό ισοζύγιο εξισώνεται µε το κυκλικά προσαρµοσµένο ισοζύγιο. Τα κελιά είναι µη 

σκιασµένα αν µια χώρα δεν ήταν κράτος µέλος της ΕΕ εκείνη τη χρονική στιγµή. Από τα 

στοιχεία εξαιρούνται τα έσοδα από την πώληση αδειών UMTS. 

MB: ελάχιστη τιµή αναφοράς  

MTO: µεσοπρόθεσµος στόχος  

ΒΒ: ισοσκελισµένος προϋπολογισµός 

BoS: ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός προϋπολογισµός 

GR: χρυσός κανόνας (πλεόνασµα στις τρέχουσες δαπάνες στη διάρκεια του οικονοµικού 

κύκλου) 

 

4.13.2 Συµµόρφωση µε το ∆ιορθωτικό Σκέλος του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την περίοδο 1998 – 2007 
191

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εάν ένα  δηµόσιο έλλειµµα υπερβαίνει ή προβλέπεται να 

υπερβαίνει την τιµή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει τη 

∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος εκπονώντας µία αναφορά για τη δηµοσιονοµική 

κατάσταση της οικείας χώρας. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως εάν η υπέρβαση της τιµής 

αναφοράς είναι µικρή, εξαιρετική (λόγω µίας σοβαρής οικονοµικής ύφεσης) και προσωρινή. 

Εάν αυτή δεν είναι η περίπτωση και δεν υπάρχουν "άλλοι σχετικοί παράγοντες” που µπορούν 

να εξηγήσουν µια "µικρή και προσωρινή” παραβίαση της τιµής αναφοράς, οι συνθήκες είναι 

κατάλληλες για το ευρωπαϊκό συµβούλιο να αποφασίσει την ύπαρξη υπερβολικού 

ελλείµµατος.   

Εάν ένα έλλειµµα θεωρείται υπερβολικό κατά την έννοια της Συνθήκης και το Σύµφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Συµβούλιο εκδίδει σύσταση στο οικείο κράτος µέλος για να 

διορθώσει την κατάσταση. Η διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος θα πρέπει να 

"ολοκληρωθεί το έτος που έπεται της αναγνώρισής του, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές 

περιστάσεις". Με άλλα λόγια, υπό κανονικές συνθήκες, ένα υπερβολικό έλλειµµα δεν θα 

πρέπει να επιµείνει για περισσότερα από δύο συνεχή έτη. Εάν δεν αναληφθεί αποτελεσµατική 

δράση για την επίτευξη της διόρθωσης εντός αυτής της προθεσµίας, το Συµβούλιο συνήθως 
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εκδίδει µια «προειδοποίηση» στο οικείο κράτος µέλος και σε περίπτωση συνεχιζόµενης µη 

συµµόρφωσης η Συνθήκη προβλέπει την επιβολή κυρώσεων. Ωστόσο, ως αποτέλεσµα της 

µεταρρύθµισης του Συµφώνου το 2005, έχει ρητά δοθεί στο Συµβούλιο η δυνατότητα να 

εκδίδει επανειληµµένες συστάσεις και προειδοποιήσεις στις οποίες µπορεί να παρατείνει τις 

προθεσµίες, εάν Θεωρεί ότι απρόβλεπτα γεγονότα µε µείζονες αρνητικές δηµοσιονοµικές 

συνέπειες έχουν λάβει χώρα µετά την αρχική εκδοθείσα σύσταση ή προειδοποίηση. Στην 

πράξη, αυτό σηµαίνει ότι, στη χειρότερη περίπτωση, ένα υπερβολικό έλλειµµα µπορεί να 

παραµείνει για µερικά χρόνια. 

Ο πίνακας 4.3 παρέχει µια στυλιζαρισµένη εικόνα της συµµόρφωσης των κρατών µελών µε 

το διορθωτικό σκέλος του Συµφώνου µε βάση το κατά πόσον ή όχι ο λόγος του δηµόσιου 

ελλείµµατος, όπως µετράται εκ των υστέρων, υπερέβη το 3% του ΑΕΠ. Μπορεί να δει κανείς 

ότι τα ελλείµµατα στην πλειονότητα των κρατών µελών της ΕΕ έχουν παραβιάσει την τιµή 

αναφοράς του 3% σε ένα τουλάχιστον έτος από το 1998. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι 

παραβάσεις της τιµής αναφοράς ήταν βραχυπρόθεσµες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η Ολλανδία 

πραγµατοποίησε έλλειµµα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2003 και υποβλήθηκε σε διαδικασία 

υπερβολικού ελλείµµατος, αλλά διόρθωσε την κατάσταση κατά το επόµενο έτος. Η Ισπανία 

το 1998 και η Αυστρία το 2004 είχαν επίσης ελλείµµατα άνω του 3% του ΑΕΠ, αλλά αυτά 

προέκυψαν µετά από την εκ των υστέρων αναθεώρηση των δεδοµένων. Τα ελλείµµατα δεν 

αναγνωριστήκαν ως υπερβολικά εκείνη τη στιγµή. Η Κύπρος και η Μάλτα εντάχθηκαν στην 

ΕΕ το 2004, µε υπερβολικά ελλείµµατα, αλλά αυτά διορθώθηκαν πριν οι δύο χώρες 

ενταχθούν στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2007. Αυτές οι ξεχωριστές περιπτώσεις, της 

διαρκούς παραβίασης της τιµής αναφοράς του 3% σηµειώθηκε στις τρεις µεγαλύτερες χώρες 

της ζώνης του ευρώ (Γερµανία, Γαλλία και Ιταλία), καθώς και στην Ελλάδα και στην 

Πορτογαλία. Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο 2003-05 όχι λιγότερες από τέσσερις έως έξι από 

τις (τότε) δώδεκα χώρες της ζώνης του ευρώ είχαν έλλειµµα άνω του 3% του ΑΕΠ. 

Η Πορτογαλία ήταν η πρώτη χώρα της ευρωζώνης που θα υπόκεινται σε διαδικασία 

υπερβολικού ελλείµµατος. Το καλοκαίρι του 2002, µια επιτροπή µε επικεφαλής την Banco de 

Portugal είχε εντολή να αναλύσει και να ενηµερώσει τους λογαριασµούς της πορτογαλικής 

κυβέρνησης. Το αποτέλεσµα αυτού του ελέγχου ήταν µια ανοδική αναθεώρηση του δείκτη 

του ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ περίπου 2 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από 4%, ενώ οι 

λόγοι του ελλείµµατος για την περίοδο 1998-2000 αναθεωρήθηκαν επίσης σηµαντικά προς τα 

πάνω. Το ποσοστό του πορτογαλικού ελλείµµατος µειώθηκε κάτω από το 3% το 2002 και το 
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2003, κυρίως λόγω των έκτακτων φορολογικών µέτρων. Ωστόσο όταν αυτά έληξαν, ο λόγος 

του ελλείµµατος αυξήθηκε και πάλι πολύ πάνω από το 3% του ΑΕΠ. Μετά την έναρξη µιας 

νέας διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος και χορήγησης παράτασης της προθεσµίας για τη 

διόρθωση του ελλείµµατος, η αναλογία του πορτογαλικού ελλείµµατος τελικά επανήλθε 

κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2007.  

Η Γερµανία και η Γαλλία έγιναν αντικείµενο διαδικασιών υπερβολικού ελλείµµατος έπειτα 

από την παραβίαση της τιµής αναφοράς του 3% το 2002. Όπως κατέστη σαφές καµία από τις 

δύο χώρες διόρθωσε το υπερβολικό της έλλειµµα µέσα στο αρχικό καταληκτικό χρονικό 

περιθώριο του 2004 που έθεσε το συµβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη 

µετάβαση στο επόµενο στάδιο των διαδικασιών, δηλαδή την έκδοση της ειδοποίησης από το 

Συµβούλιο. Ωστόσο, το Συµβούλιο απέτυχε να ενεργήσει µε βάση τις συστάσεις της 

Επιτροπής, αντ’ αυτού εκδίδει συµπεράσµατα του Συµβουλίου που θέτει τις διαδικασίες σε 

αναστολή. Το διαδικαστικό αδιέξοδο που προέκυψε, το ακολούθησε µια δικαστική απόφαση 

και η ακύρωση των συµπερασµάτων του Συµβουλίου καθώς και µια συζήτηση η οποία 

κορυφώθηκε µε τη µεταρρύθµιση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2005 και η 

εισαγωγή µεγαλύτερης ευελιξίας στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος. Μετά τη 

µεταρρύθµιση, νέες συστάσεις του Συµβουλίου µε παράταση των προθεσµιών εκδόθηκαν και 

τα γαλλικά και γερµανικά ελλείµµατα επέστρεψαν τελικά κάτω από το 3% του (σύµφωνα µε 

αυτές τις νέες προθεσµίες) για το 2005 και το 2006 αντίστοιχα. 

Η Ελλάδα έγινε αντικείµενο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος το 2004 µετά από µια 

αρχική αναγγελία ότι το έλλειµµα της είχε υπερβεί την τιµή αναφοράς του 3% για το έτος 

2003. Ως αποτέλεσµα του επακόλουθου ελέγχου, ωστόσο τα ελλείµµατα για ολόκληρη την 

περίοδο 1997-2004 αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά προς τα πάνω και θεωρείται ότι βρίσκονταν 

πάνω από το 3%. Μετά την αρχική αποτυχία της Ελλάδας να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα, 

καθώς επίσης και περαιτέρω αναθεωρήσεις στοιχείων που ώθησαν το 2004 το ποσοστό του 

ελλείµµατος πάνω από το 3%, το συµβούλιο για την πρώτη φόρα πήγε στο στάδιο έκδοσης 

ειδοποίησης, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο παράτεινε την προθεσµία για την Ελλάδα να 

διορθώσει το υπερβολικό της έλλειµµα µέχρι το 2006. Το ποσοστό του ελληνικού 
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ελλείµµατος µειώθηκε κάτω από το 3% το 2006, επιτρέποντας στο Συµβούλιο να τερµατίσει 

τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος.192    

Μία διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος ξεκίνησε κατά της Ιταλίας το 2005, µε το σκεπτικό 

ότι το ποσοστό του ελλείµµατος υπερέβη την τιµή αναφοράς του 3% το 2004. Ωστόσο, 

µετέπειτα αναθεωρήσεις των στατιστικών στοιχείων έγιναν, επίσης σε αυτή τη χώρα και 

παραβιάσεις της τιµής αναφοράς θεωρείτο ότι είχαν ήδη παρουσιαστεί το 2001 και 2003. 

Κατά την πλευρά της έκτασης της υπέρβασης της τιµής αναφοράς, το Συµβούλιο επίσης 

όρισε στην Ιταλία µία παράταση της προθεσµίας για την διόρθωση του υπερβολικού της 

ελλείµµατος, η οποία επιτεύχθηκε το 2007.  

Μεταξύ των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία και η Σλοβακία βρέθηκαν σε διαδικασίες υπερβολικού ελλείµµατος µετά την ένταξή 

τους στην ΕΕ. Όλες εκτός από την Ουγγαρία µέχρι τον Οκτώβριο του 2008 έχουν διορθώσει 

τα υπερβολικά τους ελλείµµατα. Το Ηνωµένο Βασίλειο παραβίασε το κριτήριο του 

ελλείµµατος το 2004 και το 2005. Αυτό οδήγησε στο άνοιγµα της διαδικασίας υπερβολικού 

ελλείµµατος η οποία τελικά καταργήθηκε το 2007. Με βάση το προγραµµατισµένο έλλειµµα 

πάνω από το 3% του ΑΕΠ για το οικονοµικό έτος 2008-2009 το συµβούλιο αποφάσισε 

σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος το 2008.193  

Συνολικά, όπως προκύπτει, η συµµόρφωση µε το προληπτικό και διορθωτικό σκέλος του 

Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την εφαρµογή του την περίοδο 1998-2007 

υπήρξε άνιση. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν διατηρήσει υγιείς δηµοσιονοµικές θέσεις 

σύµφωνα µε τους κανόνες του Συµφώνου. Επιπλέον, σε πιο 

ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, τα υπερβολικά ελλείµµατα στη 

συντριπτική πλειοψηφία έχουν διορθωθεί και τα περισσότερα κράτη µέλη είχαν πλέον φθάσει 

τους µεσοπρόθεσµους στόχους τους ή έκαναν σηµαντική πρόοδο προς την επίτευξή τους. 

Αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να εφαρµοστεί από το γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός χωρών 

που κατέγραψαν υπερβολικά ελλείµµατα στο πλαίσιο της προηγούµενης κάµψης,  δεν είναι 

                                                             
192 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκείνη την περίοδο η Eurostat ήταν στο στάδιο της αναθεώρησης των ελληνικών στοιχείων 

για το έλλειµµα για το 2007, η οποία αναµενόταν να οδηγήσει σε περαιτέρω αναθεώρηση προς τα άνω πάνω από το 3% του 

ΑΕΠ. 

193 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για το Ηνωµένο Βασίλειο τα δεδοµένα που έχουν σηµασία για την εφαρµογή του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης αφορούν σε οικονοµικό έτος και όχι ηµερολογιακό έτος. Στο πίνακα 2 αναφέρονται στοιχεία 

που αφορούν σε ηµερολογιακό έτος.  
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ακόµη σαφές κατά πόσον τα κράτη µέλη στο σύνολό τους βρίσκονται τώρα σε καλύτερη 

θέση να αντέξουν παρόµοιες κρίσεις στο µέλλον. 

Η άνιση συµµόρφωση µε το Σύµφωνο την περίοδο 1998-2007, αντικατοπτρίζεται επίσης, σε 

εκ διαµέτρου αποκλίνουσες εξελίξεις στα ποσοστά δηµοσίου χρέους (πίνακας 4.3). Με την 

επίτευξη σχεδόν ισοσκελισµένων ή πλεονασµατικών δηµοσιονοµικών θέσεων, µερικές 

χώρες, ιδίως η Ισπανία και η Ολλανδία, έχουν επιτύχει να µειώσουν κατά το παρελθόν, 

υψηλό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτω του 60%, ενώ ο πολύ υψηλός δείκτης χρέους του 

Βελγίου έχει επίσης µειωθεί αισθητά. Από την άλλη πλευρά, το χρέος τα ποσοστά χρέους 

βρίσκονται πάνω από το 60% του ΑΕΠ και έχουν αυξηθεί κατά την περίοδο 1998-2008 στη 

Γερµανία, στη Γαλλία και την Πορτογαλία. Τα πολύ υψηλά ποσοστά χρέους της Ελλάδας και 

της Ιταλίας παρατηρήθηκαν µόνο µέτρια και απογοητευτικά µειούµενα κατά την περίοδο 

1998-2007. 

Πίνακας 4.3: Συµµόρφωση µε το διορθωτικό µέρος του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης κατά την περίοδο 1998-2007 

Net lending (+) / borrowing (-)                                                              

(as a percentage of GDP) 

Gross debt                              

(as a 

percentage of 

GDP) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998 2007 

Belgium -0,9 -0,5 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,3 -0,2 117,1 84,8 

Germany -2,2 -1,5 -1,1 -2,8 -3,7 -3,7 -3,8 -3,4 -1,6 0,0 60,3 65,0 

Ireland 2,4 2,7 4,7 0,9 -0,6 -0,6 1,4 1,6 3,0 0,3 54,0 25,5 

Greece -3,9 -3,1 -3,7 -5,0 -4,7 -4,7 -7,4 -5,1 -2,6 -2,8 105,8 94,5 

Spain -3,2 -1,4 -1,1 -0,6 -0,5 -0,5 -0,3 1,0 1,8 2,2 64,1 36,2 

France -2,6 -1,8 -1,5 -1,6 -3,2 -3,2 -3,6 -2,9 -2,4 -2,7 59,4 63,9 

Italy -2,8 -1,7 -2,0 -3,1 -2,9 -2,9 -3,5 -4,2 -3,4 -1,9 114,9 104,0 

Cyprus -4,1 -4,3 -2,3 -2,2 -4,4 -4,4 -4,4 -2,4 -1,2 3,3 58,4 59,8 
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Luxemburg 3,4 3,4 6,0 6,1 2,1 2,1 -1,2 -0,1 1,3 2,9 7,4 6,9 

Malta -9,9 -7,7 -6,2 -6,4 -5,5 -5,5 -4,6 -3,2 -2,5 -1,8 53,4 62,6 

Netherlands -0,9 0,4 1,3 -0,2 -2,1 -2,1 -1,7 -0,3 0,5 0,4 65,7 45,4 

Austria -2,3 -2,2 -2,1 0,0 -0,6 -0,6 -3,7 -1,5 -1,5 -0,5 64,3 59,1 

Portugal -3,4 -2,8 -3,2 -4,3 -2,9 -2,9 -3,4 -6,1 -3,9 -2,6 52,1 63,6 

Slovenia -2,4 -2,0 -3,8 -4,6 -2,5 -2,5 -2,3 -1,5 -1,2 -0,1 23,1 24,1 

Finland 1,7 1,6 6,9 5,0 4,1 4,1 2,4 2,9 4,1 5,3 48,2 35,4 

Euro Area -2,3 -1,4 -1,0 -1,9 -2,5 -2,5 -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 72,8 66,3 

Bulgaria 1,7 0,4 -0,5 0,2 -0,1 0,0 1,4 1,8 3,0 3,4 n/a 18,2 

Czech 

Republic -5,0 -3,7 -3,7 -6,1 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,7 -1,6 15,0 28,7 

Denmark 0,0 1,3 2,3 1,3 0,2 0,0 1,9 5,0 4,8 4,4 60,8 26,0 

Estonia -0,7 -3,5 -0,2 -0,1 0,4 1,7 1,6 1,8 3,4 2,8 5,5 3,4 

Latvia 0,0 -3,9 -2,8 -2,1 -2,3 -1,6 -1,0 -0,4 -0,2 0,0 9,6 9,7 

Lithuania -3,1 -2,8 -3,2 -3,6 -1,9 -1,3 -1,5 -0,5 -0,5 -1,2 16,6 17,3 

Hungary -8,0 -5,4 -2,9 -4,0 -8,9 -7,2 -6,5 -7,8 -9,2 -5,5 62,0 66,0 

Poland -4,3 -2,3 -3,0 -5,1 -5,0 -6,3 -5,7 -4,3 -3,8 -2,0 38,9 45,2 

Romania -3,2 -4,5 -4,6 -3,3 -2,0 -1,5 -1,2 -1,2 -2,2 -2,5 18,8 13,0 

Slovakia -5,3 -7,1 

-

12,2 -6,5 -8,2 -2,7 -2,4 -2,8 -3,6 -2,2 34,5 29,4 

Sweden 1,1 1,3 3,7 1,6 -1,2 -0,9 0,8 2,2 2,3 3,5 69,1 40,6 

United 

Kingdom  -0,1 0,9 1,2 0,5 -2,0 -3,3 -3,4 -3,4 -2,6 -2,9 46,7 43,8 



181 

 

Πηγή: Article “Ten years of the Stability and Growth Pact” - ECB Monthly Bulletin October 

2008 

  

Το ποσοστό του ελλείµµατος είναι κάτω από την τιµή αναφοράς του 

3% (το ποσοστό χρέους είναι κάτω από την τιµή αναφοράς του 

60%) 

  

Το ποσοστό του ελλείµµατος πάνω από την τιµή αναφοράς του 3%, 

το οποίο δεν αναγνωρίστηκε ως υπερβολικό το επόµενο έτος 

(συνήθως επειδή το έλλειµµα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω εκ των 

υστέρων) 

  

Το ποσοστό του ελλείµµατος άνω του 3% του ΑΕΠ το οποίο είχε  

αναγνωρισθεί ως υπερβολικό τον επόµενο χρόνο (το ποσοστό 

χρέους πάνω από 60%) 

Σηµειώσεις: Από τα στοιχεία εξαιρούνται τα έσοδα από την πώληση αδειών UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System).  

Τα κελιά είναι µη σκιασµένα αν µια χώρα δεν ήταν κράτος µέλος της ΕΕ εκείνη τη χρονική 

στιγµή 

 

Πίνακας 4.4: Επισκόπηση των εν εξελίξει διαδικασιών υπερβολικού ελλείµµατος  

ΧΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Art.104.3/126.3) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

(Art.104.6/126.6) 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΓΙΑ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

Croatia 15 November 2013 21 January 2014 2016 

Cyprus 12 May 2010 13 July 2010 2016 

Portugal 7 October 2009 2 December 2009 2015 

Slovenia 7 October 2009 2 December 2009 2015 

France 18 February 2009 27 April 2009 2017 
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Ireland 18 February 2009 27 April 2009 2015 

Greece 18 February 2009 27 April 2009 2016 

Spain  18 February 2009 27 April 2009 2016 

UK 11 June 2008 8 July 2008 

financial year 

2016/17 

Πηγή: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_e

n.htm 

 

4.14 ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος: Η περίπτωση της Ελλάδας 
194 

 

 

4.14.1 Η από 18/2/2009 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε το 

άρθρο 104(3) της Συνθήκης 

Η ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος για την Ελλάδα ξεκίνησε τον Μάιο του 2004 από 

την Επιτροπή µε την υιοθέτηση µιας έκθεσης βάσει του άρθρου 104 (3), εν όψει του 

ελλείµµατος το 2003, το οποίο εκτιµάται εκείνη την χρονική περίοδο ίσο µε 3,2% του ΑΕΠ, 

δηλαδή πάνω από την τιµή αναφοράς. Το Συµβούλιο, µε βάση την αντίστοιχη σύσταση της 

Επιτροπής, έθεσε την Ελλάδα σε κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος στις 5 Ιουλίου 2004, 

βάσει του άρθρου 104 (6). Την ίδια στιγµή, και βάσει της σύστασης της Επιτροπής, το 

Συµβούλιο απηύθυνε συστάσεις βάσει του άρθρου 104 (7) προς την Ελλάδα µε σκοπό να 

τερµατισθεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος κατάσταση στα τέλη το 2005. Στις 18 

Ιανουαρίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 104 (8) ότι καµία 

αποτελεσµατική δράση δεν είχε ληφθεί ως απάντηση σε αυτές τις συστάσεις. Στις 17 

Φεβρουαρίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε, βάσει σύστασης της Επιτροπής, σύµφωνα µε 

το άρθρο 104 (9), να ειδοποιήσει την Ελλάδα να λάβει µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος 

τα οποία κρίνονται αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης και την παράταση της 

                                                             
194 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/greece_en.htm. Στην ανάλυση της 

παρούσας εργασίας θα αναλυθούν µόνο τα στοιχεία εκείνα που αφορούν στη ∆ηµοσιονοµική πολιτική και συναφή µε αυτήν 

θέµατα.  
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προθεσµίας για την διόρθωση, κατά ένα έτος, έως το 2006. Στις 6 Απριλίου 2005, η Επιτροπή 

εξέδωσε ανακοίνωση προς το Συµβούλιο καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι τα µέτρα που 

ελήφθησαν µέχρι τότε ήταν σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου και ότι, ενώ η 

δηµοσιονοµική κατάσταση παρέµενε εύθραυστη, δεν απαιτούνται περαιτέρω µέτρα στο 

πλαίσιο της ∆ΥΕ στο στάδιο εκείνο.  Στις 5 Ιουνίου 2007, το Συµβούλιο αποφάσισε, για µια 

ακόµη φορά µε βάση  σύσταση της Επιτροπής, να καταργήσει τη ∆ΥΕ σύµφωνα µε το άρθρο 

104 (12). Αυτό βασίστηκε στη µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης από 7,9% 

του ΑΕΠ το 2004 σε 2,6% του ΑΕΠ το 2006, γεγονός που υποδήλωνε ότι το έλλειµµα είχε 

µειωθεί κάτω από την τιµή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ µε αξιόπιστο και διατηρήσιµο 

τρόπο. Το δηµόσιο χρέος µειώθηκε επίσης από 108,5% του ΑΕΠ το 2004 σε  104,5% το 2006 

µειούµενο επαρκώς προς την τιµή αναφοράς  60% του. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι αρχές τον Οκτώβριο του 2008 και 

επικυρώθηκαν από την Eurostat, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 3,5% του 

ΑΕΠ το 2007, υπερβαίνοντας έτσι την τιµή αναφοράς  του 3% του ΑΕΠ, ενώ το ακαθάριστο 

χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 94,8% του ΑΕΠ, πάνω από το όριο του 60% του 

ΑΕΠ, αλλά κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερο από ό, τι το 2003. Σύµφωνα µε τις 

υπηρεσίες του Ιανουαρίου 2009 της Επιτροπής, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης 

προβλέπεται να παραµείνει σαφώς υψηλότερο από την τιµή αναφοράς για το χρονικό 

ορίζοντα των προβλέψεων, ενώ ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να 

συνεχιστεί σε µια ανοδική πορεία. 

Τα στοιχεία για το έλλειµµα και το ακαθάριστο χρέος για το έτος 2007 παρέχουν εκ πρώτης 

όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα 

σύµφωνα µε τη Συνθήκης και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος για την Ελλάδα µε 

την έγκριση της από 18/2/2009 έκθεση στην οποία εξετάζονται µεταξύ άλλων τα κριτήρια 

ελλείµµατος και χρέους όπως αναλύονται παρακάτω. 
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4.14.2 Το κριτήριο του ελλείµµατος 

Το 2007 το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 3,5% του ΑΕΠ.
195

 Παρά το 

γεγονός της υπέρβασης του 3%, η διαφορά είναι η µέγιστη απόκλιση που επιτρέπει να 

θεωρηθεί ότι το ποσοστό του ελλείµµατος ως προς το ΑΕΠ εξακολουθεί να προσεγγίζει την 

τιµή αναφοράς της Συνθήκης. 

Η υπέρβαση του 3% του ΑΕΠ δεν είναι εξαιρετική. Συγκεκριµένα: 

• δεν προκύπτει από ασύνηθες περιστατικό κατά την έννοια της Συνθήκης και του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξη, ο ορισµός αυτός πρέπει να εφαρµόζεται στενά για να καλύψει 

γεγονότα, όπως οι πόλεµοι ή φυσικές καταστροφές; 

• δεν οφείλεται σε σοβαρή οικονοµική ύφεση κατά την έννοια της Συνθήκης και το Σύµφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μεταξύ του 2003 και του 2007, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 

κοντά στο 4½% κατά µέσο (4% το 2007), σε σύγκριση µε τη µέση δυνητική αύξηση της 

τάξης του 3½%. Σαν αποτέλεσµα, το παραγωγικό κενό παρέµεινε σηµαντικά θετικό και 

αυξήθηκε από 1,4% το 2005 σε 3% το 2007. Ως εκ τούτου, η υπέρβαση του ορίου του 3% 

του ΑΕΠ δεν είναι το αποτέλεσµα µιας σοβαρής οικονοµικής ύφεσης, η οποία κατά την 

έννοια της Συνθήκης, θα πρέπει να είχε προηγηθεί της παραβίασης της τιµής αναφοράς. 

Πίνακας 4.5: Μακροοικονοµικές και ∆ηµοσιονοµικές Εξελίξεις (σε ποσοστό του ΑΕΠ) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            COM SP COM SP COM SP 

Πραγµατικό ΑΕΠ (% 

µεταβολή) 5,6 4,9 2,9 4,5 4,0 2,9 3,0 0,2 1,1 0,7 1,6 

∆υνητικό ΑΕΠ               

(% µεταβολή) 4,0 3,6 3,5 3,5 3,4 3,1 3,2 2,6 2,8 2,4 2,4 

                                                             
195 Η Eurostat απέσυρε την επιφύλαξη για τα στοιχεία που κοινοποίησε η Ελλάδα στην ανακοίνωση του Απριλίου 2008. 

(∆ελτίο Τύπου 54/2008 της 18ης Απριλίου 2008). Το έλλειµµα του 2007 αναθεωρήθηκε προς τα άνω από 2,8% του ΑΕΠ 

που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο 3,5% του ΑΕΠ που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Στο έλλειµµα για 

το 2007 περιλαµβάνονται το αποτέλεσµα της αύξησης του ελλείµµατος µειωµένο κατά 1 ποσοστιαία µονάδα (που σχετίζεται 

κυρίως µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που καταβάλλονται για τον Προϋπολογισµό της ΕΕ µετά την αναθεώρηση του GNI, το 

κόστος των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού και το κόστος των πρόωρων εκλογών  του Σεπτεµβρίου) και µέτρα 

µείωσης του ελλείµµατος κατά 0,8 εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ (που σχετίζονται µε πληρωµές και αναβαλλόµενες 

πληρωµές από ιδιωτικές τράπεζες στην κοινωνική ασφάλιση) 
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Κενό Παραγωγής (% 

του δυνητικού ΑΕΠ) 0,6 1,9 1,4 2,4 3,0 2,8 1,9 0,5 0,3 -1,2 -0,8 

Ισοζύγιο γενικής 

κυβέρνησης -5,7 -7,5 -5,1 -2,8 -3,5 -3,4 -3,7 -3,7 -3,7 -4,2 -3,2 

Πρωτογενές 

αποτέλεσµα -0,7 -2,6 -0,7 1,3 0,6 0,6 0,3 0,6 0,8 0,0 1,2 

Έκτακτα και λοιπά 

προσωρινά µέτρα  0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 0,0 0,0 

∆ηµόσιος 

ακαθάριστος 

σχηµατισµός παγίου 

κεφαλαίου  3,6 3,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 2,7 2,6 2,7 

Κυκλικά 

προσαρµοσµένο 

ισοζύγιο  -6,0 -8,3 -5,7 -3,8 -4,8 -4,7 -4,5 -3,9 -3,8 -3,7 -2,8 

Κυκλικά 

προσαρµοσµένο 

πρωτογενές ισοζύγιο  -1,0 -3,3 -1,3 0,2 -0,7 -0,7 -0,4 0,3 -0,8 0,5 -1,5 

∆ιαρθρωτικό ισοζύγιο 

(κυκλικά 

προσαρµοσµένο 

ισοζύγιο πλην 

εκτάκτων και άλλων  

προσωρινών µέτρων) -6,0 -8,3 -5,7 -4,3 -4,6 -5,0 -4,5 -4,7 -4,3 -3,7 -2,8 

∆ιαρθρωτικό 

πρωτογενές ισοζύγιο  -1,0 -3,4 -1,3 -0,2 -0,5 -1,0 -0,5 -0,4 0,2 0,5 1,6 

Πηγή: Η από 18/2/2009 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 104(3) 

της Συνθήκης 

Η υπέρβαση του ορίου του 3% του ΑΕΠ δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, υπό την έννοια της 

Συνθήκης και του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009 για τις ενδιάµεσες προβλέψεις, το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα µέτρα θα φθάσει το 3,6% του ΑΕΠ το 2008 
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(ή 3,4% του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων έκτακτων µέτρων). Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε 

ένα ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ ύψους 2,9% και λαµβάνει υπόψη την εκτέλεση του Νόµου 

του Προϋπολογισµού του 2008. Για το 2009, οι υπηρεσίες της Επιτροπής του Ιανουαρίου 

2009 των ενδιάµεσων προβλέψεων, προβλέπουν ότι το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης 

χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα µέτρα να ανέρχεται στο 4,4% του ΑΕΠ (ή 3,7% του 

ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των έκτακτων µέτρων), βασιζόµενοι σε µια πρόβλεψη αύξησης 

του ΑΕΠ ύψους ¼% και µε βάση µια συντηρητική εκτίµηση του δηµοσιονοµικού νόµου του 

2009, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 21 ∆εκεµβρίου. Η εκτίµηση αυτή υπόκειται σε 

καθοδικούς κινδύνους στο µακροοικονοµικό οικονοµικό σενάριο, που συνδέεται επίσης µε τη 

σοβαρή οικονοµική ύφεση στις σηµαντικότερες οικονοµίες εµπορικών εταίρων (κυρίως στη 

ζώνη του ευρώ, των Βαλκανίων και χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου) και µια 

περαιτέρω σύσφιξη των πιστωτικών συνθηκών. Με βάση την συνήθη αµετάβλητη παραδοχή 

της πολιτικής, το έλλειµµα του 2010 προβλέπεται να είναι 4,2% του ΑΕΠ. 

 

Εν ολίγοις, αν και το έλλειµµα του 2007 ήταν κοντά στο 3% του ΑΕΠ, η υπέρβαση πάνω από 

την τιµή αναφοράς δεν είναι ούτε έκτακτη ούτε προσωρινή κατά την έννοια της Συνθήκης και 

του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η ανωτέρω ανάλυση  δείχνει ότι το κριτήριο 

του ελλείµµατος της Συνθήκης δεν πληρείται.  

 

4.14.3 Το κριτήριο του χρέους 

Το 2007, το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης ήταν 94,8% του ΑΕΠ, πάνω από την 

τιµή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ.  Μεταξύ του 2004 και του 2007, το ποσοστό µειώθηκε 

κατά 3 ¾ εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά ¼ ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ 

ετησίως κατά µέσο όρο. Το συνδυασµένο αποτέλεσµα της αύξησης των πρωτογενών 

πλεονασµάτων και της ισχυρής αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ ήταν οι κύριες κινητήριες 

δυνάµεις πίσω από την προβλεπόµενη πορεία της µείωσης του χρέους ενώ η πορεία 

προσαρµογής έχει επιβραδυνθεί από επίµονα µεγάλο χρέος αυξανόµενο από τις προσαρµογές 

ελλείµµατος – χρέους της τάξεως του 1½% του ΑΕΠ ανά έτος, κατά µέσο όρο, την περίοδο 

2005-2007. Σύµφωνα µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τις ενδιάµεσες προβλέψεις τον 

Ιανουάριο 2009, το ποσοστό του χρέους της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται σε ανοδικό 

ρυθµό άνω του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, υπερβαίνοντας το 96% του ΑΕΠ το 

2009 και, σύµφωνα µε ένα σενάριο αµετάβλητης πολιτικής φθάνοντας το 98½% του ΑΕΠ το 
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2010, σε σύγκριση µε 94¾ το 2007. Αυτό οφείλεται στα υψηλά επίπεδα ελλείµµατος, στη 

χαµηλή αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ, και στις ακόµα θετικές και µεγάλες προσαρµογές 

ελλείµµατος – χρέους. Επιπλέον, είναι δυνατόν το χρέος να αυξάνει τις χρηµατοοικονοµικές 

συναλλαγές, στο πλαίσιο της στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ασκώντας περαιτέρω 

ανοδικές πιέσεις στο ποσοστό χρέους.  

Τα τρέχοντα επίπεδα του ελλείµµατος και οι εκτιµήσεις µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης δείχνουν 

προς µια αναλογία χρέους συγκλίνοντας σε ένα επίπεδο πάνω από το 60% του ΑΕΠ. Ως εκ 

τούτου, ο λόγος του χρέους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως "Μειώνεται επαρκώς και πλησιάζει 

την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό" σύµφωνα µε την Συνθήκης και του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

 

Η ανωτέρω ανάλυση  δείχνει ότι το κριτήριο του χρέους της Συνθήκης δεν πληρείται. 

 

Πίνακας 4.6: Η δυναµική του χρέους (σε ποσοστό του ΑΕΠ) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          COM SP COM SP COM SP 

Ποσοστό 

ακαθάριστου 

δηµόσιου χρέους 98,6 98,8 95,9 94,8 94,0 94,6 96,2 96,3 98,4 96,1 

Μεταβολη του 

ποσοστού χρέους 

(2+3+4) 0,7 0,3 -3,0 -1,0 -0,9 -0,2 2,2 1,7 2,3 -0,2 

Συνεισφορές:                     

Πρωτογενές 

Ισοζύγιο (2) 2,6 0,7 -1,3 -0,6 -0,6 -0,3 -0,6 -0,8 0,0 -1,2 

Φαινόµενο 

"χιονοστιβάδας" 

αποτελούµενο 

από: (3) -2,7 -1,5 -3,1 -2,2 -2,1 -2,4 -1,2 1,1 -1,0 0,6 

∆απάνες για 

Τόκους 4,9 4,4 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,5 4,1 4,4 
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Αύξηση του 

Πραγµατικού 

ΑΕΠ -4,4 -2,7 -4,1 -3,6 -2,6 -2,6 -0,2 -1,0 -0,6 -1,5 

Πληθωρισµός 

(Αποπληθωριστής 

ΑΕΠ) -3,0 -3,1 -3,0 -2,6 -3,7 -3,8 -2,8 -2,4 -2,5 -2,4 

Προσαρµογές 

ελλείµµατος-

χρέους (4) 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,6 1,6 1,5 1,2 0,5 

Πηγή: Η από 18/2/2009 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 104(3) 

της Συνθήκης  

 

4.15 Η από 27/4/2009 Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την ύπαρξη 

υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα  

Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ανήλθε στο 3,5% του ΑΕΠ το 2007, 

υπερβαίνοντας έτσι την τιµή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες 

προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009 το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα µέτρα εκτιµάται σε 3,6% του ΑΕΠ το 2008 

(ή 3,4% του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των έκτακτων µέτρων). Αυτή η εκτίµηση 

βασίζεται σε ρυθµό αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ σε 2,9% το 2008 και λαµβάνει υπόψη τις 

πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση του νόµου για τον προϋπολογισµό του 

2008. Για το 2009, οι ενδιάµεσες προβλέψεις των Υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 

2009 προβλέπει ότι το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα 

µέτρα σε 4,4% του ΑΕΠ (3,7% συµπεριλαµβανοµένων των έκτακτων εσόδων) µε βάση µια 

πρόβλεψη αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ της τάξης του 0,2% και µια συντηρητική εκτίµηση 

του δηµοσιονοµικού νόµου του 2009 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 

∆εκεµβρίου. Με βάση τη συνήθη παραδοχή της µη µεταβολής πολιτικής και υποθέτοντας ότι 

η διακοπή των έκτακτων µέτρων, το έλλειµµα του 2010 προβλέπεται να ανέλθει στο 4,2% 

του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, το κριτήριο του ελλείµµατος της Συνθήκης δεν πληρούται.  

 

Το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος ανήλθε στο 94,8% του ΑΕΠ το 2007 και 94,6% του ΑΕΠ το 

2008, πολύ πάνω από την τιµή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες 
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προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009 ο λόγος του χρέους της 

γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 96,25% το 2009 και στο 98,5% 

του ΑΕΠ µέχρι το 2010. Τα τρέχοντα επίπεδα του ελλείµµατος και οι εκτιµήσεις της 

µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης δεν είναι συµβατά µε τη σύγκλιση του ποσοστού χρέους σε 

επίπεδο κάτω του 60% του ΑΕΠ. Ο δείκτης του χρέους δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι µειώνεται 

επαρκώς και πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό κατά την έννοια της 

Συνθήκης και του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 (4) του κανονισµού (ΕΚ) 1467/97, «σχετικοί παράγοντες» µπορούν 

να ληφθούν µόνο υπόψη στη διαδικασία που οδηγεί στη λήψη απόφασης σχετικά µε την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 104 (6) αν η διπλή προϋπόθεση - 

δηλαδή ότι το έλλειµµα παραµένει κοντά στην τιµή αναφοράς και η υπέρβαση της τιµής 

αναφοράς είναι προσωρινή - ικανοποιείται πλήρως. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διπλή 

αυτή προϋπόθεση δεν πληρούται. Ως εκ τούτου, δεν λαµβάνονται υπόψη οι σχετικοί 

παράγοντες στα  βήµατα που οδηγούν στην απόφαση ύπαρξης υπερβολικού ελλείµµατος 

στην Ελλάδα. 

 

Η από 11/11/2009 σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για να διαπιστωθεί 

εάν όντως έχει ληφθεί αποτελεσµατική δράση από την Ελλάδα σε απάντηση της από 

27/4/2009 σύστασης του Συµβουλίου    

 

Στις 27 Απριλίου του 2009, µετά από σύσταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο αποφάσισε, 

σύµφωνα µε το άρθρο 104 (6) της συνθήκης, ότι υπάρχει υπερβολικό έλλειµµα στην Ελλάδα 

το 2007 και 2008. Παράλληλα, και σύµφωνα µε το άρθρο 104 (7), το Συµβούλιο, απηύθυνε 

συστάσεις προς την Ελλάδα για να θέσει τέλος στην παρούσα κατάσταση υπερβολικού 

ελλείµµατος µέχρι το 2010, επαναφέροντας το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 

3% του ΑΕΠ µε αξιόπιστο και βιώσιµο τρόπο. Το Συµβούλιο συνέστησε περαιτέρω «ότι για 

το σκοπό αυτό, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει (i) να ενισχύσουν τη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή το 2009 µε την εφαρµογή µόνιµων µέτρων, κυρίως στο σκέλος των δαπανών, 

συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των µέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, (ii) να 

εφαρµόσουν πρόσθετα µόνιµα µέτρα το 2010, προκειµένου να φέρουν το έλλειµµα σαφώς 

κάτω από το 3% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του έτους, (iii) να συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
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τον έλεγχο των άλλων παραγόντων, εκτός των καθαρών δανειακών αναγκών, που 

συµβάλλουν στη µεταβολή των επιπέδων του χρέους, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο 

λόγος του ακαθάριστου δηµόσιου χρέους µειώνεται επαρκώς και πλησιάζει την τιµή 

αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό και (iv) να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της 

συλλογής και την επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων και ιδίως των δεδοµένων της 

γενικής κυβέρνησης». Το Συµβούλιο όρισε την προθεσµία της 27ης Οκτωβρίου 2009 για την 

Ελλάδα να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 

για το 2009 και να διευκρινίσει τα µέτρα που κρίνονται αποτελεσµατικά για να εξασφαλίσουν 

επαρκή πρόοδο προς την κατεύθυνση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείµµατος έως το 

2010. 

 

Το Συµβούλιο σηµείωσε επίσης ότι η δηµοσιονοµική διόρθωση στην Ελλάδα «είναι επίσης 

ζωτικής σηµασίας για την ανάκτηση της απώλειας ανταγωνιστικότητας και την αντιµετώπιση 

των υφιστάµενων εξωτερικών ανισορροπιών. Σε αυτό το τέλος, οι ελληνικές αρχές πρέπει να 

εφαρµόσουν µόνιµα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσφατων ανακοινωθέντων µέτρων 

για τον έλεγχο των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών στο 

δηµόσιο τοµέα και την εφαρµογή επειγουσών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα, οι 

ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 

αποσκοπούν, επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών, στο πλαίσιο 

ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, ενισχύοντας παράλληλα το 

δεσµευτικό χαρακτήρα του δηµοσιονοµικού πλαισίου, τη βελτίωση της παρακολούθησης της 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού και άµεση εφαρµογή πολιτικών για την περαιτέρω 

µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης". 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 (8) της Συνθήκης και του άρθρου 4 (1) του 

κανονισµού (ΕΚ) 1467/97, εάν το Συµβούλιο κρίνει ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσµατικά 

µέτρα σε εφαρµογή των συστάσεών του βάσει του άρθρου 104 (7) εντός της προθεσµίας που 

ορίζεται στην σύσταση (δηλαδή στις 27 Οκτωβρίου 2009), αποφασίζει αναλόγως, αµέσως 

µετά τη λήξη της προθεσµίας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση του 

κατά πόσον η Ελλάδα έχει αναλάβει αποτελεσµατική δράση σε εφαρµογή των συστάσεων 

του  Συµβουλίου. 
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Η συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 (4) του κανονισµού (ΕΚ) 1467/97 του Συµβουλίου, το Συµβούλιο 

συνέστησε στην Ελλάδα να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και 

επεξεργασίας των στατιστικών δεδοµένων και ιδίως των δεδοµένων της γενικής 

κυβέρνησης. Ωστόσο, οι ελλείψεις των στατιστικών των δηµοσίων οικονοµικών παραµένει 

ένα επαναλαµβανόµενο θέµα. 

 

Στις 22 Οκτωβρίου 2009, η Eurostat εξέφρασε γενική επιφύλαξη κατά τα αριθµητικά στοιχεία 

που κοινοποίησαν οι Ελληνικές αρχές, λόγω σηµαντικών αβεβαιοτήτων στα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν και ως εκ τούτου, δεν επικύρωσε τα δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, σηµαντικές 

αναθεωρήσεις του ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους για τα προηγούµενα χρόνια 

αναφέρονται στην κοινοποίηση της ∆ΥΕ τον Οκτώβριο του 2009. Το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα για το 2008 αναθεωρήθηκε σε σχεδόν 7¾% του ΑΕΠ, αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες 

µονάδες σε σύγκριση µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2009 

και 2 ¾ ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε την κοινοποίηση ∆ΥΕ τον Απρ Απρίλιο του 

2009. Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, η ανοδική αναθεώρηση του ελλείµµατος του 2008, 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δηµόσιων δαπανών, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί κατά 

την προηγούµενη κοινοποίηση. Η αναθεωρηµένη δηµόσια δαπάνη περιλαµβάνει εφάπαξ 

κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 1¼% του ΑΕΠ, σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της 

γενικής κυβέρνησης των τελευταίων χρόνων προς τον ιδιωτικό τοµέα (κυρίως ληξιπρόθεσµες 

οφειλές δηµόσιων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους). 

Κατά την άποψη της Επιτροπής, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα αµφισβήτησης της 

επάρκειας των µηχανισµών που εξασφαλίζουν την άµεση και ορθή παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο και ως εκ τούτου, δεν υπήρξε 

αποτελεσµατική δράση σε απάντηση της σύσταση του Συµβουλίου. 
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4.16 ∆ράσεις που λήφθηκαν από την Ελλάδα σε απάντηση της από 

27/4/2009 σύσταση του Συµβουλίου  

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1467/97 και τον αναθεωρηµένο Κώδικα ∆εοντολογίας
196 

ένα κράτος µέλος θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αναλάβει αποτελεσµατική δράση, εάν έχει 

ενεργήσει σύµφωνα µε την 104 (7) σύσταση. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας αναφέρει ότι η 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικής δράσης πρέπει ιδίως να λαµβάνει υπόψη κατά πόσον το 

οικείο κράτος µέλος έχει επιτύχει την ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρµοσµένου 

δηµοσιονοµικού αποτελέσµατός του, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και λοιπά 

προσωρινά µέτρα που είχε αρχικά συστήσει το Συµβούλιο. Σε περίπτωση που η 

διαπιστούµενη προσαρµογή αποδεικνύεται χαµηλότερη από τη συνιστώµενη, πρέπει να 

γίνεται προσεκτική ανάλυση των αιτίων της υστέρησης. Σε περίπτωση πολυετούς 

προσαρµογής, ο Κώδικας ∆εοντολογίας ορίζει ότι η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται κυρίως 

στα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή κατά το έτος µετά την αναγνώριση του υπερβολικού ελλείµµατος. 

 

4.16.1. Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές προοπτικές 

Η µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση αλλά και οι προοπτικές επιδεινώθηκαν 

στην Ελλάδα, από την έγκριση της σύστασης του Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 104 (7) 

τον Απρίλιο 2009. Τόσο η καταναλωτική όσο και η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη επλήγησαν 

από την κρίση, η αποδυνάµωση της οικονοµικής δραστηριότητας από τα τέλη του 2008 και 

ζύγιση για τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές της οικονοµίας. Αν και αργότερα από ό,τι σε άλλες 

χώρες, η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε και το 2008, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση σε 

ποσοστό 2%, από ότι 4½% το 2007. 

 

 

 

 

                                                             
196 Λεπτοµερείς ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και κατευθυντήριες γραµµές για 

τη µορφή και το περιεχόµενο των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης », που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο ECOFIN 

της 11ης Οκτωβρίου 2005 
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Πίνακας 4.7: Αναθεωρηµένες εκτιµήσεις του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος και της 

οικονοµικής ανάπτυξης 

Real GDP growth 
Net lending/Net borrowing 

general government 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Budget 2009 3,2 2,7 n.a n.a -2,5 -2,0 n.a n.a 

COM 2009 Jan 2,9 0,2 0,7 n.a -3,4 -3,7 -4,2 n.a 

SP 2009 Jan 3,0 1,1 1,6 2,3 -3,7 -3,7 -3,2 -2,6 

EDP notification 

(2009 April) n.a n.a n.a n.a -5,0 -3,7 n.a n.a 

COM 2009 

Spring 2,9 -0,9 0,1 n.a -5,0 -5,1 -5,7 n.a 

EDP notification 

(2009 October) n.a n.a n.a n.a -7,7 

-

12,5 n.a n.a 

COM 2009 

Autumn 2,0 -1,1 -0,3 0,7 -7,7 

-

12,7 -12,2 12,8 

Πηγή: Η από 11/11/2009 σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για να 

διαπιστωθεί εάν όντως έχει ληφθεί αποτελεσµατική δράση από την Ελλάδα σε απάντηση της 

από 27/4/2009 σύστασης του Συµβουλίου 

 

Σε σύγκριση µε τις ενδιάµεσες προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής τον Ιανουάριο 

2009, στις οποίες στηρίζονται οι συστάσεις του Συµβουλίου του Απριλίου του 2009, 

σύµφωνα µε το άρθρο 104 (7), οι προβλέψεις για ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. 

Αντί για σχεδόν µηδενική αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ το 2009, ακολουθούµενη από 

ελαφρά ανάκαµψη το 2010, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβλεπαν το φθινόπωρο του 2009 

ότι το πραγµατικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά περίπου 1% το 2009 και κατά ¼% το 2010. 

Την ίδια στιγµή, το παραγωγικό κενό προβλεπόταν να είναι στο µηδέν και -2,2% το 2009 και 

το 2010 αντίστοιχα, σε σύγκριση µε 0,7% και -0,9% σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 

υπηρεσιών της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2009. 

Ωστόσο, αν και η επιδείνωση των µακροοικονοµικών συνθηκών ήταν εντονότερη ό, τι 

αναµενόταν από τις αρχές, τα δηµόσια οικονοµικά επιδεινώθηκαν πολύ πέρα από ό, τι θα 

µπορούσε να αναµένεται ως αποτέλεσµα της ισχυρότερη από την αναµενόµενη ύφεση και σε 
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µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα των δηµοσιονοµικών πολιτικών που εφάρµοσε η ελληνική 

κυβέρνηση. Με τόσο γρήγορα µειούµενα έσοδα και ταυτόχρονα αυξανόµενες δαπάνες ως 

ποσοστό του ΑΕΠ συµβάλλοντας στη δηµοσιονοµική επιδείνωση το 2009, η κοινοποίηση 

του Οκτωβρίου του 2009 για ∆ΥΕ εκτιµούσε το δηµόσιο έλλειµµα το 2009 σε 12½% του 

ΑΕΠ. Αυτό συγκρίνεται µε το 3,7% του ΑΕΠ των υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 

2009. Από την πλευρά των δαπανών, ένας αριθµός των εφάπαξ δαπανών σχετίζεται κυρίως 

µε καθυστερούµενες οφειλές σε προµηθευτές των νοσοκοµείων οι οποίες ανέρχονται σε 

περίπου 1½ εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, που έχουν συµπεριληφθεί. Λαµβάνοντας υπόψη 

τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τις ελληνικές αρχές, και η εκτέλεση του 

προϋπολογισµού σε ταµειακά δεδοµένα κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα µηνών, οι 

Υπηρεσίες της Επιτροπής αναµένουν ότι το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 2009 θα 

φθάσει στο 12¾% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή περιλαµβάνει επίσης τον αντίκτυπο όλων των 

µέτρων που ανακοινώθηκαν και να εφαρµόστηκαν το 2009.
197

 Σε διαρθρωτικούς όρους, το 

έλλειµµα του 2009 εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 3¼ % του ΑΕΠ σε σύγκριση µε το 2008. 

 

Η ταχεία επιδείνωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών µπορεί οριακά να αποδοθεί στην 

χειροτέρευση από τις αναµενόµενες µακροοικονοµικές  συνθήκες. Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα, εκτός από επίδραση στη βάση λόγω της προς τα πάνω στατιστικής 

αναθεώρησης του ελλείµµατος για το 2008, το υψηλότερο από τα προϋπολογιζόµενο γενικό 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2009 µπορεί µόνο εν µέρει να αποδοθεί στη λειτουργία των 

αυτόµατων σταθεροποιητών, καθώς η οικονοµία εισήλθε σε φάση ύφεσης. Η επιδείνωση 

αντανακλά κυρίως τόσο την υστέρηση των εσόδων κατά περίπου 3½ εκατοστιαίες µονάδες 

του ΑΕΠ αλλά και τις υπερβάσεις των δαπανών κατά σχεδόν 2½ εκατοστιαίες µονάδες του 

ΑΕΠ. 

 

 

 

 

                                                             
197 Όλα τα µέτρα µείωσης του ελλείµµατος που περιλαµβάνονται στο νόµο για τον προϋπολογισµό του 2009, το 

επικαιροποιηµένο πρόγραµµα του Ιανουαρίου του 2009 για το πρόγραµµα σταθερότητας, το φορολογικό πακέτο του Μάρτιο 

του 2009 και το δηµοσιονοµικό πακέτο του Ιουνίου 2009. 
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Πίνακας 4.8: Κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του ελλείµµατος το 2009 

Επίδραση 

στο 

έλλειµµα 

Έλλειµµα 

το 2009 

Αρχικός στόχος στον 

νόµο για τον 

προϋπολογισµό του 

2009   2,0 

Επικαιροποιηµένο 

πρόγραµµα 

σταθερότητας 

Ιανουαρίου 2009   3,7 

Αποτέλεσµα έτους 

βάσης 1,4   

Αυτόµατοι 

σταθεροποιητές 1,5   

Εφάπαζ δαπάνη 1,5   

Επίδραση των µέτρων 

για την ενίσχυση των 

εσόδων -1,0   

Επίδραση των µέτρων 

για την συγκράτηση των 

δαπανών -0,3   

Υστέρηση των εσόδων 3,5   

Υπέρβαση των δαπανών 2,2   

∆ιαφορά στα swaps 0,2   

Προβλέψεις της 

Επιτροπής για το 

Φθινόπωρο του 2009   12,7 
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Πηγή: Η από 11/11/2009 σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για να 

διαπιστωθεί εάν όντως έχει ληφθεί αποτελεσµατική δράση από την Ελλάδα σε απάντηση της 

από 27/4/2009 σύστασης του Συµβουλίου 

Σηµειώσεις: 

α) Ο πίνακας συνοψίζει, σε% του ΑΕΠ, τις κύριες αναθεωρήσεις, διορθώσεις και αποκλίσεις 

στον προϋπολογισµό του 2009, µετά την έγκρισή τους από την (πρώην) ελληνική κυβέρνηση 

στα τέλη του 2008, και τις προβλέψεις της Επιτροπής. 

β) Στη στήλη επίδραση στο έλλειµµα το ‘-‘ σηµαίνει µείωση του ελλείµµατος 

 

Από την πλευρά των εσόδων και παρά την εφαρµογή µιας σειρά µέτρων για την ενίσχυση της 

αύξησης των εσόδων και της ανακοινωθείσας εντατικοποίησης της καταπολέµησης της 

φοροδιαφυγής, οι σηµαντικές φορολογικές ελλείψεις αντανακλούν επίσης τις ελλείψεις στο 

µηχανισµό είσπραξης εσόδων και τα χαµηλά κίνητρα για φορολογική συµµόρφωση. Σε 

αντίθεση µε άλλες χώρες, η Ελλάδα εισήλθε στην οικονοµική ύφεση µόνο στο τέλος του 

2008. Παρόλα αυτά, η άµεση φορολογία, για παράδειγµα, που επιβλήθηκε στα εισοδήµατα 

του 2008, άρχισαν να επηρεάζονται ήδη κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009. Από την πλευρά 

των δαπανών, τα σηµεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2009 σε σηµαντικές υπερβάσεις 

των δαπανών το 2009 εκ των οποίων περισσότερα από τα µισά οφείλονται σε υψηλότερες 

από τις προϋπολογισθείσες αποζηµιώσεις των εργαζοµένων και την αύξηση των 

κεφαλαιουχικών δαπανών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών 

για τη συγκράτηση των πρωτογενών τρεχουσών δαπάνες δεν ήταν επιτυχείς. 

 

4.16.2. Τα µέτρα που λαµβάνονται από την Ελλάδα για την ενίσχυση της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 (4) του κανονισµού (ΕΚ) 1467/97 του Συµβουλίου, το Συµβούλιο 

συνέστησε στην Ελλάδα την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής το 2009 µε την 

εφαρµογή µόνιµων µέτρων, κυρίως στο σκέλος των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 

εφαρµογής των µέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί στον προϋπολογισµό του 2009, στο 

επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας του Ιανουαρίου του 2009 και στο επιπρόσθετο 

πακέτο µέτρο για τη µείωση του ελλείµµατος του Μαρτίου του 2009. 
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Το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2009 περιελάµβανε ένα 

σύνολο µέτρων για τη µείωση του ελλείµµατος µε εκτιµώµενο αντίκτυπο από τις αρχές 

περίπου 1¼% του ΑΕΠ, τα οποία περιλαµβάνονταν στις ενδιάµεσες προβλέψεις των 

υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009. Σχεδόν τα µισά από αυτά τα µέτρα, που 

ανέρχονται σε περισσότερο από το ½% του ΑΕΠ, είχαν προσωρινό χαρακτήρα. Στις 18 

Μαρτίου του 2009, ένα πρόσθετο σύνολο µέτρων µείωσης του ελλείµµατος ανακοινώθηκε 

από τις Ελληνικές αρχές. Αυτά τα µέτρα είχαν ως στόχο να αντισταθµίσουν το υψηλότερο 

από το αναµενόµενο δηµόσιο έλλειµµα το 2008 (εκτιµάται στο 5% του ΑΕΠ στην 

κοινοποίηση ∆ΥΕ του Απριλίου 2009), και την υποστήριξη των προσπαθειών της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής του 2009. Σύµφωνα µε τις επίσηµες εκτιµήσεις, οι 

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις αυτών των µέτρων ανέρχεται σε περίπου ½% του ΑΕΠ, κυρίως 

από τον περιορισµό των δαπανών, αλλά σχεδόν το ήµισυ ήταν προσωρινού χαρακτήρα. Οι 

ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ένα νέο σύστηµα ανίχνευσης και είσπραξης των 

ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών το οποίο, σύµφωνα µε τις αρχές, θα δώσει πρόσθετα 

έσοδα το 2009. 

 

Τα περισσότερα από τα µέτρα που περιλαµβάνονται στον νόµο για τον προϋπολογισµό του 

2009, το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας του Ιανουαρίου του 2009 και το πακέτο 

που ανακοινώθηκε το Μάρτιο έχουν πλήρως ή εν µέρει εφαρµοστεί.
198

 Πιο συγκεκριµένα, η 

µόνιµη µείωση των δαπανών και των µέτρων ενίσχυσης των µε εκτιµώµενο αντίκτυπο 

περίπου ¼% και ½% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, έχουν υλοποιηθεί. Μια πρόσθετη δηµοσιονοµική 

επίπτωση περίπου ¼% της εκατοστιαίας µονάδας θα πρέπει να είναι αποδίδεται στην 

εφαρµογή των προσωρινών µέτρων ενίσχυσης των εσόδων. 

 

Ωστόσο, στις συστάσεις της 27ης Απριλίου 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 104 (7), το 

Συµβούλιο δεν εξέτασε τα µέτρα που είχαν ήδη ανακοινωθεί από εκείνη τη στιγµή, να είναι 

επαρκή για να επιτευχθεί ο στόχος του ελλείµµατος για το 2009 και συνέστησε στις ελληνικές 

αρχές «να ενισχύσει την δηµοσιονοµική προσαρµογή το 2009 µε την εφαρµογή µόνιµων 

                                                             
198 Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του 2009 και το πακέτο µέτρων του Μαρτίου 2009 που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δαπάνες του δηµόσιου τοµέα και τη συγκράτηση του µισθολογικού κόστους, καθώς και την είσπραξη 

των ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών, είχαν εν µέρει υλοποιηθεί. 
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µέτρων, κυρίως στο σκέλος των δαπανών». Σε απάντηση αυτών των συστάσεων, η ελληνική 

κυβέρνηση ανακοίνωσε, στις 25 Ιουνίου 2009, µία πρόσθετη δέσµη φορολογικών µέτρων που 

θα εφαρµοστούν το 2009, µε σκοπό τη «διασφάλιση» της εκτέλεσης του προϋπολογισµού 

προς το στόχο του 3,7% του ΑΕΠ. Ωστόσο, τα µέτρα αυτά µε εκτιµώµενο δηµοσιονοµικό 

αντίκτυπο περίπου 1¼% του ΑΕΠ, δεν είχαν τεθεί σε εφαρµογή από τις Ελληνικές αρχές 

µέχρι τότε. Επιπλέον, αποτελούνταν κυρίως από τα µέτρα τόνωσης των εσόδων, εκ των 

οποίων ένα σηµαντικό µέρος (περίπου 1 εκατοστιαία µονάδα του ΑΕΠ) ήταν προσωρινού 

χαρακτήρα. 

 

Η δηµοσιονοµική πολιτική των ελληνικών αρχών δεν συµµορφώνεται µε τις συστάσεις του 

Συµβουλίου (µόνιµα µέτρα, κυρίως στο σκέλος των δαπανών) και φαίνεται ανεπαρκής για 

την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών στην Ελλάδα µε βιώσιµο 

τρόπο. ∆εδοµένου ότι τα δηµοσιονοµικά µέτρα που ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές τον 

Ιούνιο του αποτελούνταν κυρίως από προσωρινά µέτρα και, εποµένως, δεν ήταν σύµφωνα µε 

τις συστάσεις του Συµβουλίου, εκφράστηκαν ανησυχίες ότι τα µέτρα αυτά δεν θα µπορούσαν 

να αποδειχθούν επαρκή για την επίτευξη του δηµοσιονοµικού στόχου για το 2009. Η 

επιδείνωση των οικονοµικών προοπτικών και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού κατά το 

πρώτο εξάµηνο του 2009, επισήµανε σαφή κίνδυνο ότι, χωρίς πρόσθετα µέτρα, ο στόχος για 

το έλλειµµα θα έχει σε µεγάλο βαθµό χαθεί, ακόµα και λαµβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα 

µέτρα που ανακοινώθηκαν από τις αρχές. 

 

Το σχέδιο προϋπολογισµού του 2010 εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 5 

Νοεµβρίου του 2009, θέτοντας ως στόχο για το έλλειµµα 9,4% του ΑΕΠ. Το τελικό σχέδιο 

του προϋπολογισµού για το 2010 που περιλαµβάνει λεπτοµερή παρουσίαση των 

δηµοσιονοµικών µέτρων που πρέπει να εφαρµοστούν από τις ελληνικές αρχές για το 2010 

υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 20 Νοεµβρίου και εγκρίθηκε στις 17 

∆εκεµβρίου. Σύµφωνα µε µία παραδοχή µη πολιτικής αλλαγής, το φθινόπωρο του 2009 οι 

προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, για το έλλειµµα ήταν ότι θα συνεχίσει να 

υπερβαίνει το 12% του ΑΕΠ τόσο το 2010 όσο και το 2011. Κατά συνέπεια, η 

δηµοσιονοµική εξυγίανση θα παραµείνει βασική πρόκληση. Τα φορολογικά έσοδα είναι 

πιθανό να ακολουθήσουν µια περίοδο αργής ανάπτυξης, αντανακλώντας τις ελλείψεις στην 

είσπραξη εσόδων και χαµηλά κίνητρα για φορολογική συµµόρφωση, ενώ οι εισφορές 



199 

 

κοινωνικής ασφάλισης µπορεί επίσης να είναι χαµηλότερές, εξαιτίας της συρρίκνωσης της 

απασχόλησης. Οι δηµόσιες δαπάνες θα πρέπει να παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα, 

αντανακλώντας εν µέρει τη λειτουργία των αυτόµατων σταθεροποιητών, µε υψηλότερες 

κοινωνικές µεταβιβάσεις, και υψηλότερη επιβάρυνση από πληρωµές τόκων που σχετίζονται 

µε την αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. 

 

Εν κατακλείδι, αν και οι µακροοικονοµικές συνθήκες επιδεινώθηκαν πέραν από ότι 

αναµενόταν, η ραγδαία επιδείνωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών µπορεί οριακά να 

αποδοθεί στις χειρότερες από τις αναµενόµενες µακροοικονοµικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, 

οι συστάσεις του Συµβουλίου προς την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή η ενίσχυση της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής το 2009 µε την εφαρµογή µόνιµων µέτρων περιορισµού των 

δαπανών και συνέχιση των προσπαθειών δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για το 2010 µε σκοπό 

να τερµατιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος µέχρι το τέλος του 2010, δεν 

εφαρµόστηκαν. Έχοντας αξιολογήσει τον αντίκτυπο και τη σύνθεση των µέτρων 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές, µέχρι εκείνη τη 

στιγµή, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι δεν υπήρξε αποτελεσµατική δράση σε εφαρµογή 

των συστάσεων του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 104 (7) εντός της προθεσµίας που 

ορίστηκε στη σύσταση και συνέστησε στο Συµβούλιο να αποφασίσει αναλόγως. 

 

4.16.3  Τα µέτρα που λαµβάνονται από την Ελλάδα προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι ο δείκτης του ακαθάριστου δηµόσιου χρέους µειώνεται 

επαρκώς 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3(4) του κανονισµού (ΕΚ) 1467/97 του Συµβουλίου, το Συµβούλιο 

συνέστησε στην Ελλάδα να συνεχίσει τις προσπάθειες ελέγχου των άλλων παραγόντων εκτός 

του καθαρού δανεισµού, ο οποίος συµβάλλει στη µεταβολή των επιπέδων του χρέους, µε 

στόχο τη διασφάλιση ότι το ποσοστό του ακαθάριστου δηµόσιου χρέους µειώνεται επαρκώς 

και πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό, σύµφωνα µε τη διόρθωση του 

υπερβολικού ελλείµµατος. 

 

Η αύξηση του ποσοστού του χρέους προς το ΑΕΠ το 2008, όπως ανακοινώθηκε στην 

κοινοποίηση ∆ΥΕ του Οκτωβρίου σχετιζόταν µε πράξεις swaps, οι οποίες δεν είχαν 

προηγουµένως καταγραφεί και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγές που σχετίζονται µε τα 
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ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία είχαν υπερεκτιµηθεί. Για το 2009, οι Ελληνικές 

αρχές εκτιµούσαν ότι το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος θα αυξανόταν περαιτέρω σε περίπου 

113% του ΑΕΠ, το οποίο είναι γενικά είναι σύµφωνο µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις των 

υπηρεσιών της Επιτροπής του 2009. Η σηµαντική αύξηση του λόγου του χρέους προς το 

ΑΕΠ το 2009 αντανακλά το συνδυασµένο αποτέλεσµα της επίδρασης χιονοστιβάδας και την 

αρκετά µεγάλη προσαρµογή ελλείµµατος-χρέους.  

 

Πίνακας 4.9: Αναθεωρηµένες εκτιµήσεις του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης 

Ακαθάριστο ∆ηµόσιο Χρέος                          

(% του ΑΕΠ) 

2008 2009 2010 2011 

Προϋπολογισµός 

2009 93,1 91,4 n.a n.a 

COM 2009 Jan 94,0 96,2 98,4 n.a 

SP 2099 Jan 94,6 96,3 96,1 94,7 

EDP notification 

(2009 April) 97,6 99,6 n.a n.a 

COM 2009 Spring 97,6 103,4 108,0 n.a 

EDP notification 

(2009 October) 99,1 113,2 n.a n.a 

COM 2009 Autumn 99,1 112,6 125,7 135,4 

Πηγή: Η από 11/11/2009 σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για να 

διαπιστωθεί εάν όντως έχει ληφθεί αποτελεσµατική δράση από την Ελλάδα σε απάντηση της 

από 27/4/2009 σύστασης του Συµβουλίου 

 

Κοιτώντας προς το µέλλον, σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της 

Επιτροπής του 2009, η ύφεση στο ονοµαστικό ΑΕΠ, σε συνδυασµό µε τα υψηλά 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, αναµένεται να ωθήσει το χρέος υψηλότερα σε περίπου 125% του 

ΑΕΠ το 2010. Μεσοπρόθεσµα, µεγάλες αβεβαιότητες όσον αφορά τη δυναµική του χρέους 

παραµένουν. Ειδικότερα, το κόστος χρηµατοδότησης του δηµοσίου χρέους µπορεί να αυξηθεί 

περαιτέρω. Αυτό όχι µόνο θα καθιστούσε τη χρηµατοδότηση οιασδήποτε συµπληρωµατικής 
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έκδοσης δανείου ακριβότερη, αλλά θα αύξανε επίσης το κόστος της αναχρηµατοδότησης του 

υφιστάµενου δηµόσιου χρέους. Κατά το παρελθόν έτος, οι προς τα άνω αναθεωρήσεις των 

εκτιµήσεων του χρέους υπήρξαν επαναλαµβανόµενες όχι µόνο λόγω των αποκλίσεων του 

ελλείµµατος, αλλά και λόγω της υποεκτίµησης των προσαρµογών ελλείµµατος-χρέους. Αυτό 

αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε αποτελεσµατικά µέτρα για τον έλεγχο παραγόντων 

εκτός του καθαρού δανεισµού, που συµβάλλουν στην µεταβολή των επιπέδων του 

χρέους. Καθώς ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί και να παραµείνει 

καλά πάνω από την τιµή αναφοράς του 60%, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι µειώνεται επαρκώς 

και πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό. 

 

Πίνακας 4.10: Η δυναµική του χρέους 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ποσοστό Ακαθάριστου 

∆ηµόσιου Χρέους -100,0 -97,1 -95,6 -99,2 -112,6 124,9 -135,4 

Μεταβολή του 

ποσοστού -1,5 2,9 1,6 -3,6 -13,4 -12,3 -10,5 

Συνεισφορές               

Πρωτογενές Ισοζύγιο 0,7 1,2 0,5 -3,2 -7,7 -6,4 -6,6 

Επίδραση φαινοµένου 

"Χιονοστιβάδας" 

αποτελούµενο από:  1,0 -5,5 -3,6 5,8 19,8 17,3 15,8 

∆απάνες για τόκους 4,4 4,1 4,1 4,6 5,0 6,0 7,0 

Επίδραση ανάπτυξης -2,1 -4,2 -4,0 -1,8 1,0 0,3 -0,8 

Επίδραση πληθωρισµού -1,3 -5,4 -3,7 3,1 13,8 11,0 9,7 

Προσαρµογές 

ελλείµµατος-χρέους 1,1 1,4 1,6 1,0 1,3 1,4 1,3 

Πηγή: Η από 11/11/2009 σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για να 

διαπιστωθεί εάν όντως έχει ληφθεί αποτελεσµατική δράση από την Ελλάδα σε απάντηση της 

από 27/4/2009 σύστασης του Συµβουλίου 
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Σηµείωση: Το αποτέλεσµα χιονοστιβάδας απεικονίζει τον αντίκτυπο των δαπανών για τόκους 

για το συσσωρευµένο χρέος, καθώς και τον αντίκτυπο της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ 

και του πληθωρισµού στον δείκτη χρέους (µέσω του παρονοµαστή). Η προσαρµογή 

ελλείµµατος-χρέους περιλαµβάνει διαφορές σε µετρητά και λογιστικής σε δεδουλευµένη 

βάση, συσσώρευση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των αποτιµήσεων σε 

άλλες υπολειπόµενες ενέργειες. 

 

4.16.4 Συµπεράσµατα  

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή συνέστησε στο Συµβούλιο να αποφασίσει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 104 (8) ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσµατική δράση σε 

εφαρµογή της σύσταση του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2009. 

 

Πίνακας 4.11: Μη αποτελεσµατική δράση της Ελλάδας στην από 27/4/2009 Σύσταση του 

Συµβουλίου 

2007 2008 2009 2010 2011 

REAL GDP           

(% CHANGE) 

SP JAN 2009 4,0 3,0 1,1 1,6 2,3 

COM JAN 2009 4,0 2,9 0,2 0,7 n.a 

COM APR 2009 4,0 2,9 -0,9 0,1 n.a 

COM OCT 2009 4,5 2,0 -1,1 -0,3 0,7 

OUTPUT GAP 

(% OF 

POTENTIAL 

GDP) 

SP JAN 2009 2,2 1,9 0,3 -0,8 -1,0 

COM JAN 2009 3,0 2,8 0,5 -1,2 n.a 

COM APR 2009 2,5 2,5 -0,5 -2,4 n.a 

COM OCT 2009 3,4 2,8 -0,2 -2,1 -2,9 

GENERAL 

GOVERNMENT 

BALANCE (%  

OF GDP) 

SP JAN 2009 -3,5 -3,7 -3,7 -3,2 -2,6 

COM JAN 2009 -3,5 -3,4 -3,7 -4,2 n.a 

COM APR 2009 -3,6 -5,0 -5,1 -5,7 n.a 

COM OCT 2009 -3,7 -7,7 -12,7 -12,2 -12,8 

PRIMARY SP JAN 2009 0,6 0,3 0,8 1,2 1,7 
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BALANCE            

(% OF GDP) 

COM JAN 2009 0,6 0,6 0,6 0,0 n.a 

COM APR 2009 0,5 -0,7 -0,5 -0,9 n.a 

COM OCT 2009 0,5 -3,2 -7,7 -6,6 -6,7 

STRUCTURAL 

BALANCE            

(% OF GDP) 

SP JAN 2009 -3,9 -4,9 -4,3 -2,8 -2,2 

COM JAN 2009 -4,6 -5,0 -4,7 -3,7 n.a 

COM APR 2009 -4,5 -6,5 -5,7 -4,7 n.a 

COM OCT 2009 -4,9 -8,1 -11,3 -11,3 -11,6 

GOVERNMENT 

GROSS DEBT 

(% OF GDP) 

SP JAN 2009 94,8 94,6 96,3 96,1 94,7 

COM JAN 2009 94,8 94,0 96,2 98,4 n.a 

COM APR 2009 94,8 97,6 103,4 108,0 n.a 

COM OCT 2009 95,6 99,2 112,6 124,9 135,4 

Πηγή: Η από 11/11/2009 σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για να 

διαπιστωθεί εάν όντως έχει ληφθεί αποτελεσµατική δράση από την Ελλάδα σε απάντηση της 

από 27/4/2009 σύστασης του Συµβουλίου 

Σηµειώσεις: 

1. Κενά παραγωγής και κυκλικά προσαρµοσµένα ισοζύγια σύµφωνα µε τα προγράµµατα, 

όπως υπολογίστηκαν εκ νέου από τις υπηρεσίες της Επιτροπής βάσει των πληροφοριών που 

περιέχονται στα προγράµµατα. 

2. Κυκλικά προσαρµοσµένο ισοζύγιο πλην εκτάκτων και λοιπών προσωρινών µέτρων. 
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4.17  Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 

2010) 199 

 

4.17.1 Έκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και Νοµισµατικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 200 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία βασιζόταν σε µη 

διατηρήσιµους παράγοντες. Με µέση αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ σχεδόν 4% ετησίως 

µεταξύ 2000 και 2009, έναντι 2% στη ζώνη του ευρώ, η εισοδηµατική διαφορά της Ελλάδας 

µε τον µέσο όρο της ζώνης του ευρώ µειώθηκε από 25% σε περίπου 10% (διάγραµµα 4.1). 

Αυτό αντανακλούσε την κατακόρυφη αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ιδίως στην κατανάλωση 

και στις επενδύσεις σε κατοικίες. Υψηλές αυξήσεις των πραγµατικών µισθών, ταχεία 

πιστωτική µεγέθυνση - υποστηριζόµενη από την ελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

και από τα χαµηλά πραγµατικά επιτόκια που συνδέονταν µε την υιοθέτηση του ευρώ - και 

χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική συνέβαλαν σε έντονη ανάπτυξη. Κατά την περίοδο 2000-

2009, το εξωτερικό εµπόριο επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη και το µερίδιο των εξαγωγών 

στο ΑΕΠ µειώθηκε από 25% σε 19%. 

 

                                                             
199 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/greece_en.htm.. 

200 Η ανάλυση της παρούσας εργασίας αφορά στη δηµοσιονοµική πολιτική και στις µεταρρυθµίσεις που την αφορούν. Για το 

λόγο αυτό δεν αναφερόµαστε σε άλλες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (αγορά εργασίας, αγορές προϊόντων και 

χρηµατοπιστωτικός τοµέας) οι οποίες είναι εξίσου σηµαντικές για την υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής 

προσαρµογής της Ελλάδας.  



205 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1: Μακροοικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
201

 

 

Η εκρηκτική άνοδος της απορρόφησης (συνολικής ζήτησης) και η ασθενής εξωτερική 

ανταγωνιστικότητα προκάλεσαν ταχεία αύξηση των εξωτερικών ανισορροπιών. Η αύξηση 

των πραγµατικών µισθών σταθερά υπερέβαινε τα κέρδη παραγωγικότητας κατά την 

τελευταία δεκαετία, γεγονός που εν µέρει αντανακλούσε τις επιπτώσεις από τις πολύ υψηλές 

αυξήσεις των µισθών του δηµόσιου τοµέα. Η προκύπτουσα αύξηση του ULC (κόστος 

εργασίας ανά µονάδα προϊόντος) διέβρωσε την εξωτερική ανταγωνιστικότητα, καθώς επίσης 

και σε σχέση µε την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ. Η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική 

ισοτιµία (REER) της Ελλάδας ανατιµήθηκε κατά περίπου 10-20%, ανάλογα µε τον 

χρησιµοποιούµενο αποπληθωριστή, στη διάρκεια της περιόδου 2000-2009 και σύµφωνα µε 

τους υπολογισµούς των υπηρεσιών της Επιτροπής ήταν υπερτιµηµένη κατά 10 έως 20% το 

2009 (διάγραµµα 4.2). Ο συνδυασµός της υψηλής αύξησης της εγχώριας ζήτησης και της 

επιδείνωσης της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας επέφερε ταχεία επιδείνωση του ελλείµµατος 

τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο κορυφώθηκε µε 14% του ΑΕΠ το 2008. 
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∆ιάγραµµα 4.2.: Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
202

 

 

Οι δηµοσιονοµικές ανισορροπίες παρέµειναν σταθερά υψηλές. Αφότου η Ελλάδα υπέβαλε το 

πρώτο πρόγραµµα σταθερότητας τον ∆εκέµβριο του 2000 (λίγο µετά την απόφαση να 

υιοθετήσει το ευρώ), το οποίο έθετε ως µεσοπρόθεσµο στόχο (Μ∆Σ) την ισοσκέλιση της 

δηµοσιονοµικής θέσης, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Ακόµη χειρότερα, το 

ονοµαστικό ισοζύγιο ποτέ δεν ήταν κατώτερο του 3% του ΑΕΠ (διάγραµµα 4.3). Οι 

δηµοσιονοµικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονταν ποτέ, παρά το ευµενές οικονοµικό περιβάλλον, 

λόγω της συστηµατικής υπέρβασης των δαπανών, της ενδηµικής φοροδιαφυγής και των 

σταθερά υπεραισιόδοξων προβλέψεων ως προς τα φορολογικά έσοδα. Το µέγεθος του 

δηµόσιου τοµέα αυξήθηκε από 44% του ΑΕΠ το 2000 σε περισσότερο από 50% το 2009, όχι 

µόνο απορροφώντας τη διαθέσιµη εξωτερική χρηµατοδότηση, αλλά και παραγκωνίζοντας 
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πόρους του ιδιωτικού τοµέα και ως εκ τούτου εξασθενίζοντας την οικονοµική επίδοση 

(διάγραµµα 4.4). Επιπλέον, τα συστήµατα υγείας και συντάξεων που δεν είχαν υποστεί 

µεταρρύθµιση απειλούσαν τη µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.3: ∆ηµόσια Οικονοµικά της Ελλάδας 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
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∆ιάγραµµα  4.4: ∆ηµόσιες ∆απάνες και Έσοδα στην Ελλάδα 
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Οι συνεχιζόµενες δηµοσιονοµικές και εξωτερικές ανισορροπίες οδήγησαν σε σηµαντική 

αύξηση του δηµόσιου και του εξωτερικού χρέους. Το 2009, το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος 

έφθασε το 115% του ΑΕΠ, έναντι 103% του ΑΕΠ το 2000, και το καθαρό εξωτερικό χρέος 

σχεδόν το 100% του ΑΕΠ, έναντι 45% του ΑΕΠ το 2000 (διάγραµµα 4.5.). Περίπου τα ¾ του 

συνολικού εξωτερικού χρέους σχετίζονται µε τον δηµόσιο τοµέα και έχουν σχετικά µεγάλες 

διάρκειες. Συνολικά, η συσσώρευση µακροοικονοµικών ανισορροπιών, το µεγάλο ύψος του 

δηµόσιου και του εξωτερικού χρέους, η ασθενής εξωτερική ανταγωνιστικότητα, ένα µη 

διατηρήσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα και οι ασθενείς θεσµοί κατέστησαν την Ελλάδα 

ευάλωτη στην αυξηµένη απροθυµία ανάληψης κινδύνων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

∆ιάγραµµα  4.5 : ∆ηµόσιο και Εξωτερικό Χρέος στην Ελλάδα 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
205

 

 

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει άκαµπτες αγορές προϊόντων και εργασίας. Η επίδοση της Ελλάδας 

υστερεί σε πολλούς τοµείς διαρθρωτικής πολιτικής. Αυτό είχε επίπτωση στην οικονοµική 

επίδοση του παρελθόντος, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά χαµηλά επίπεδα απασχόλησης 

και παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα, τα οποία αντισταθµίστηκαν µόνον εν µέρει 

από τον υψηλό αριθµό ωρών εργασίας. Αν δεν αντιµετωπιστούν σοβαρά, οι διαρθρωτικές 

ακαµψίες µπορεί να υπονοµεύσουν την ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας να 

προσαρµοστεί στην τρέχουσα κατάσταση. 
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Η παγκόσµια κρίση του 2008-2009, επίσης έφερε στο φως τα τρωτά σηµεία της Ελλάδας. Ως 

αποτέλεσµα, το κλίµα στις αγορές για την Ελλάδα επιδεινώθηκε απότοµα στις αρχές του 

2010. Η οικονοµική επιβράδυνση είχε βαρύ τίµηµα για τα δηµόσια οικονοµικά. Οι 

σηµαντικές υπερβάσεις δαπανών και η κατακόρυφη πτώση των κρατικών εσόδων ώθησαν το 

έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης σε εκτιµώµενο ποσοστό 13,6% του ΑΕΠ το 2009. Το 

δηµόσιο χρέος έφθασε το 115% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009. Επιπλέον, η έκταση της 

επιδείνωσης της δηµοσιονοµικής θέσης αποκαλύφθηκε αργά, λόγω σοβαρών ελλείψεων στα 

συστήµατα λογαριασµών και στατιστικών της Ελλάδας (πίνακας 4.12). Το γεγονός αυτό 

καθυστέρησε την εφαρµογή διορθωτικών µέτρων και εξέπληξε τις αγορές, οι οποίες άρχισαν 

να ανησυχούν σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διατηρησιµότητα. Οι κυριότεροι οργανισµοί 

αξιολόγησης υποβάθµισαν τη χώρα, η δε απόδοση των κρατικών οµολόγων και τα περιθώρια 

των CDS αυξήθηκαν απότοµα από το τέλος του 2009. 

 

Πίνακας 4.12: Αναθεώρηση Εκτιµήσεων Ελλείµµατος στην Ελλάδα 

 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
206

 

 

Ο τραπεζικός τοµέας, αν και δεν ήταν η πηγή της δηµοσιονοµικής πίεσης, επηρεάστηκε από 

την οικονοµική κρίση και την κρίση εµπιστοσύνης. Ο µέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκε σε 11,7% στα τέλη του 2009, εν µέρει χάρη σε 

εισφορές δηµοσίων κεφαλαίων, πέρα από τις προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών να 

αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας. Ωστόσο, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια 
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αυξήθηκαν από 5% το 2008 σε 7,7% τον ∆εκέµβριο 2009 (πίνακας 4.13). Επιπροσθέτως, η 

εµφάνιση ανησυχιών σχετικά µε τη φερεγγυότητα της χώρας επηρέασε το τραπεζικό σύστηµα 

µέσω διαφόρων διαύλων (άµεση έκθεση, αποτίµηση του χαρτοφυλακίου κρατικών οµολόγων 

και επιπτώσεις στην εµπιστοσύνη), τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για µια άτακτη 

προσαρµογή. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούσαν ταχεία πολιτική απάντηση. 

 

Πίνακας 4.13: ∆είκτης ευρωστίας του Τραπεζικού τοµέα για το 2009 

 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
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Τον Απρίλιο του 2010, οι αρχές ζήτησαν επίσηµα χρηµατοδοτική συνδροµή. Η κυβέρνηση 

αντιµετώπιζε ευµεγέθεις δηµοσιονοµικές ανάγκες χρηµατοδότησης τον Απρίλιο και τον Μάιο 

του 2010. Οι ανάγκες του Απριλίου καλύφθηκαν µε την έκδοση οµολόγων – 8 δισ. ευρώ µε 

πενταετή οµόλογα στις 25 Ιανουαρίου, 5 δισ. ευρώ µε δεκαετή οµόλογα στις αρχές Μαρτίου 

και 5 δισ. ευρώ µε επταετή οµόλογα στα τέλη Μαρτίου – αλλά µε υψηλό τίµηµα (το µέσο 

επιτόκιο υπερέβη το 6%). Μετά την περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές στη 

διάρκεια του Απριλίου (διάγραµµα 4.6), οι αρχές της χώρας ζήτησαν διµερή χρηµατοδοτική 

συνδροµή από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και τη σύναψη συµφωνίας Stand-By από 

το ∆ΝΤ. Κοινό κλιµάκιο ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ µετέβη στην Αθήνα στις 21 Απριλίου 2010 για να 

συζητήσει δέσµη µέτρων πολιτικής για την αποκατάσταση της µακροοικονοµικής 

σταθερότητας και της διατηρήσιµης µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Επιτεύχθηκε συµφωνία σε 

τεχνικό επίπεδο στις 2 Μαΐου 2010 για µια περιεκτική δέσµη µέτρων πολιτικής για την 

περίοδο 2010-13, στηριζόµενη σε επίσηµη χρηµατοδότηση συνολικού ύψους 110 δισ. ευρώ. 

Την ίδια ηµέρα, η Ευρωοµάδα κύρωσε το πρόγραµµα πολιτικής και ενέκρινε διµερή δάνεια 

από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ύψους 80 δισ. ευρώ. Στις 9 Μαΐου, το Συµβούλιο του 

∆ΝΤ ενέκρινε συµφωνία Stand-By ύψους 30 δισ. ευρώ. 
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∆ιάγραµµα 4.6: Spread  έναντι Γερµανικού 2ετούς και 10ετούς οµολόγου (00 µον.βάσης) 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
208

 

 

 

4.17.2 Χρονολογική παρουσίαση των γεγονότων της κρίσης κρατικού 

χρέους  

• 23 ∆εκεµβρίου 2009: Η Βουλή ψηφίζει τον προϋπολογισµό του 2010 θέτοντας ως στόχο 

για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης το 9,1% του ΑΕΠ. 

• 15 Ιανουαρίου 2010: Η κυβέρνηση υποβάλλει το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα 

σταθερότητας, που προέβλεπε µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος κατά 4 ποσοστιαίες 

µονάδες σε 8,7% του ΑΕΠ το 2010 και διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος έως το 2012. 

Ο δείκτης χρέους θα κορυφωνόταν στο 121% του ΑΕΠ το 2011. 

• 1 Φεβρουαρίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 347 

µονάδες βάσης· η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 270 µονάδες βάσης. 

• 3 Φεβρουαρίου 2010: Η Επιτροπή εγκρίνει i) πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά 

µε τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα έως το 2012, ii) σχέδιο σύστασης 

του Συµβουλίου προκειµένου να τερµατιστεί η ασυνέπεια µε τους γενικούς 
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προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών και iii) σχέδιο γνώµης του Συµβουλίου 

σχετικά µε το πρόγραµµα σταθερότητας.
209

 

• 2 Φεβρουαρίου 2010: Η Ελλάδα εξαγγέλλει µια σειρά µέτρων, επιπλέον εκείνων που είχαν 

εξαγγελθεί µε το πρόγραµµα σταθερότητας (πάγωµα µισθών και αύξηση των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης µε στόχο τη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος). 

• 11 Φεβρουαρίου 2010: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο ECOFIN να εγκρίνει 

τα έγγραφα αυτά και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρµογή της απόφασης και 

της σύστασης του Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και µε βάση την εµπειρία του 

∆ΝΤ. Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ δηλώνουν ότι είναι έτοιµα να αναλάβουν 

αποφασιστική και συντονισµένη δράση, εάν χρειαστεί, για να διασφαλίσουν τη 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. 

• 16 Φεβρουαρίου 2010: Το Συµβούλιο εγκρίνει τα προαναφερθέντα έγγραφα, µετά από 

συζήτηση στην Ευρωοµάδα. 

• 3 Μαρτίου 2010: Λίγο µετά την επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Rehn στην Αθήνα, η Ελλάδα 

εξαγγέλλει νέα µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του 

ΑΕΠ, στα οποία περιλαµβάνεται αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και άλλων έµµεσων φόρων 

και περικοπή του λογαριασµού µισθοδοσίας (µέσω της µείωσης των επιδοµάτων και της 

µερικής κατάργησης των δώρων Πάσχα, αδείας και Χριστουγέννων για τους δηµοσίους 

υπαλλήλους). Τα µέτρα αυτά τυγχάνουν ευνοϊκής υποδοχής από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και 

το ∆ΝΤ. 

• 8 Μαρτίου 2010: Η Ελλάδα υποβάλλει έκθεση προόδου όσον αφορά την εφαρµογή του 

προγράµµατος σταθερότητας και των πρόσθετων µέτρων. 

• 9 Μαρτίου 2010: Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η Ελλάδα εφαρµόζει την απόφαση του 

Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 και τα µέτρα που περιγράφονται στο ΠΣΤ και ότι τα 

πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα που έχουν εξαγγελθεί από τις ελληνικές αρχές φαίνονται 

επαρκή για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων για το 2010. 
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• 15 Μαρτίου 2010: Η Ευρωοµάδα δέχεται ευνοϊκά την έκθεση της Ελλάδας και την 

ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των µέτρων που έχουν ληφθεί. Υιοθετεί την 

εκτίµηση της Επιτροπής ότι τα πρόσθετα µέτρα φαίνονται επαρκή για τη διασφάλιση των 

δηµοσιονοµικών στόχων για το 2010, εάν εφαρµοστούν πλήρως. 

• 25 Μαρτίου 2010: Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης του ευρώ 

επιβεβαιώνουν ότι υποστηρίζουν πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και 

χαιρετίζουν τα πρόσθετα µέτρα που εξαγγέλθηκαν στις 3 Μαρτίου, τα οποία φαίνονται 

επαρκή για τη διασφάλιση των δηµοσιονοµικών στόχων για το 2010. 

• 8 Απριλίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 652 

µονάδες βάσης· η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 430 µονάδες βάσης. 

• 11 Απριλίου 2010: Η Ευρωοµάδα επιβεβαιώνει την ετοιµότητα των κρατών µελών της 

ζώνης του ευρώ να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισµένη δράση, εάν χρειαστεί. 

∆ιευκρινίζει τις τεχνικές λεπτοµέρειες που καθιστούν δυνατή τη λήψη απόφασης για 

συντονισµένη δράση, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι η παροχή χρηµατοδότησης µε το µέσο 

επιτόκιο της ζώνης του ευρώ, αλλά η διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη 

ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. 

• 15 Απριλίου 2010: Η Ελλάδα ζητεί «συζητήσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και 

το ∆ΝΤ σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα οικονοµικών πολιτικών (…) που θα µπορούσε 

να υποστηριχθεί µε χρηµατοδοτική συνδροµή (…), εάν οι ελληνικές αρχές αποφασίσουν να 

ζητήσουν την εν λόγω συνδροµή.» 

• 23 Απριλίου 2010: Η Ελλάδα ζητεί χρηµατοδοτική συνδροµή από τα κράτη µέλη της ζώνης 

του ευρώ και από το ∆ΝΤ. 

• 27 Απριλίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 1552 

µονάδες βάσης· η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 755 µονάδες βάσης. 

• 2 Μαΐου 2010: Η Ελλάδα, η Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ∆ΝΤ ανακοινώνουν συµφωνία για ένα 

τριετές πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η Ευρωοµάδα συµφωνεί 

οµόφωνα να ενεργοποιήσει τη στήριξη οικονοµικής σταθερότητας για την Ελλάδα µέσω 

διµερών δανείων που θα συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• 6 Μαΐου 2010: Η Ελληνική Βουλή ψηφίζει µια σειρά µέτρων πολιτικής που προβλέπονται 

στο πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και περιλαµβάνουν αύξηση του 

ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και περαιτέρω µειώσεις των µισθών και 

συντάξεων του δηµοσίου τοµέα. 
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• 6 Μαΐου 2010: Η ΕΚΤ εγκρίνει προσωρινά µέτρα που αφορούν την επιλεξιµότητα 

εµπορεύσιµων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση. 

• 7 Μαΐου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών οµολόγων φθάνει τις 1739 

µονάδες βάσης· η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων φθάνει τις 1287 µονάδες 

βάσης. 

• 9 Μαΐου 2010: Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ εγκρίνει τη συµφωνία stand-by (SBA). 

• 9 και 10 Μαΐου 2010: Το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη της ΕΕ εγκρίνουν µηχανισµό 

χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης. 

• 18 Μαΐου 2010: Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ εκταµιεύουν την πρώτη δόση (14,5 

δισ. ευρώ) κοινού δανείου προς την Ελλάδα. 

 

4.17.3 ∆ηµοσιονοµική Πολιτική  

Το πρόγραµµα πολιτικής προβλέπει ευρύτατη µακροοικονοµική προσαρµογή, ιδίως στον 

δηµόσιο τοµέα. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα προβλέπεται να µειωθεί από σχεδόν 14% του 

ΑΕΠ το 2009 σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2014 (πίνακας 4.14).  

 

Πίνακας 4.14: Μακρό – δηµοσιονοµική προσαρµογή 

 

Πηγή: Το 1o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Ιούνιος 2010) 
210

 

 

 

Σε σχέση µε µια κατάσταση αµετάβλητων πολιτικών, αυτό θα απαιτήσει δηµοσιονοµικά 

µέτρα που να αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010-2014, πέρα και πάνω 

                                                             
210 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/greece_en.htm.. 
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από εκείνα που ήδη εφαρµόζονται το 2010 (τα οποία εκτιµώνται από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής σε 5½ τοις εκατό του ΑΕΠ). Ο δείκτης χρέους θα αρχίσει να µειώνεται το 2014, 

αλλά θα παραµείνει κατά περισσότερο από 30 εκατοστιαίες µονάδες υψηλότερος από το 

επίπεδο του 2009. Η δηµοσιονοµική και εισοδηµατική πολιτική και οι διαρθρωτικές 

πολιτικές, σε συνδυασµό µε αύξηση του δείκτη αποταµίευσης του ιδιωτικού τοµέα 

οφειλόµενη στην κρίση και στην πιστωτική στενότητα, προβλέπεται ότι θα επιφέρουν µείωση 

του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε περίπου 5½ τοις εκατό του ΑΕΠ 

το 2013. Το καθαρό εξωτερικό χρέος θα αρχίσει να µειώνεται το 2013, αφού κορυφωθεί σε 

ποσοστό µόλις κάτω του 120% του ΑΕΠ. Το µέγεθος των απαιτούµενων µέτρων 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στη διάρκεια της περιόδου 2010-2013 υπερβαίνει κατά πολύ την 

απαιτούµενη µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος. Αυτό ήταν πηγή παρεξηγήσεων µε τις 

αρχές. Σε ένα βασικό σενάριο µε προβολή των δηµοσιονοµικών εξελίξεων χωρίς αλλαγή 

πολιτικής, το δηµόσιο έλλειµµα θα αυξανόταν, αντικατοπτρίζοντας µεταξύ άλλων την 

αρνητική αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ, την αύξηση των δαπανών για τόκους και για 

επιδόµατα ανεργίας και υψηλότερα ποσά για τους µισθούς του ∆ηµοσίου και τις συντάξεις. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης από το 2010 έως το 

2014 – 18% του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που είχαν εξαγγελθεί πριν από τον 

Μάιο του 2010 – υπερβαίνουν κατά πολύ την µείωση του ελλείµµατος κατά 11 ποσοστιαίες 

µονάδες του ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Οι συστάσεις για τη δηµοσιονοµική πολιτική που είχαν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο της ΕΕ έπρεπε να προσαρµοστούν. Το ελληνικό πρόγραµµα 

σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010 και οι αποφάσεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν στα 

µέσα Φεβρουαρίου προέβλεπαν µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος σε ποσοστό 8,7% του 

ΑΕΠ το 2010 και σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2012. Από την αρχή της αποστολής 

φάνηκε ότι η αξιοπιστία των στόχων αυτών ήταν αµφίβολη για διάφορους λόγους: 

 

• Χειρότερη αρχική δηµοσιονοµική θέση. Στις 22 Απριλίου του 2010 η Eurostat 

δηµοσίευσε αναθεωρηµένη εκτίµηση για το δηµόσιο έλλειµµα του 2009 από 12,7% του ΑΕΠ 

σε 13,6% και ανακοίνωσε πιθανή περαιτέρω αναθεώρηση κατά ποσοστό µέχρι 0,5% του 

ΑΕΠ. Εποµένως, ακόµη και αν εφαρµόζονταν πλήρως τα µέτρα που περιέχονται στις πράξεις 

του Συµβουλίου και ο λόγος του ελλείµµατος µειωνόταν κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες, όπως 

προγραµµατιζόταν τον Ιανουάριο, η απόκλιση από τον στόχο του 2010 για το έλλειµµα θα 

ήταν αρκετά σηµαντική. 
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• Βαθύτερη ύφεση. Η αυξανόµενη πίεση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές συνεπαγόταν 

αυξηµένους κινδύνους για τις µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές εξελίξεις. Ενώ οι αρχές 

ανέµεναν ήπια ύφεση (-0,3% του ΑΕΠ τον Ιανουάριο), όλες οι ενδείξεις συνηγορούσαν ότι η 

ύφεση θα ήταν δριµύτερη και µεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό θα εναντιωνόταν της 

προγραµµατισµένης µείωσης του ελλείµµατος, θα επιδείνωνε τη δυναµική του χρέους και θα 

σήµαινε µεγαλύτερες ενδεχόµενες υποχρεώσεις από τον τραπεζικό τοµέα. 

 

• Έλλειψη συγκεκριµένων µέτρων για τα τελευταία έτη της περιόδου αναφοράς. Παρά 

τις αποφάσεις για σηµαντική δηµοσιονοµική εξυγίανση (που εξαγγέλθηκαν στο τέλος του 

2009 µε τον προϋπολογισµό του 2010 και στη συνέχεια τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 

Μάρτιο του 2010), δεν υπήρχαν συγκεκριµένα σχέδια για τον τρόπο µείωσης του δηµοσίου 

ελλείµµατος το 2011 και 2012. Επιπλέον, η προθεσµία του 2012 για τη διόρθωση του 

υπερβολικού ελλείµµατος δεν ήταν πλέον αξιόπιστη λόγω της χειρότερης αρχικής θέσης και 

των οικονοµικών προοπτικών.  

 

Η προγραµµατισµένη προσαρµογή βασίζεται πρωτίστως σε περικοπές δαπανών. Θα 

πραγµατοποιηθούν περικοπές δαπανών που αντιστοιχούν στο 7% του ΑΕΠ. Η πείρα 

αποδεικνύει ότι η εξυγίανση που βασίζεται στις δαπάνες έχει µεγαλύτερες πιθανότητες 

επιτυχίας, ιδίως όταν πρόκειται για µεγάλες προσπάθειες εξυγίανσης. Οι περικοπές αυτές και 

η αντίστοιχη αποδέσµευση πόρων για τον ιδιωτικό τοµέα αναµένεται επίσης να συµβάλουν 

στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε µια µεσοπρόθεσµη προοπτική. Οι αυξήσεις 

των εσόδων ήταν απαραίτητες µε δεδοµένη την κλίµακα των προσπαθειών εξυγίανσης. Τα 

φορολογικά µέτρα αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ, αλλά εξαιρούν τις αυξήσεις της άµεσης 

φορολογίας και του κόστους παραγωγής, καθώς αυτές θα ήταν επιζήµιες για την 

ανταγωνιστικότητα. Οι αρχές εφαρµόζουν µια σειρά µέτρων για τον περιορισµό της 

φοροδιαφυγής: παρότι αποτελούν κρίσιµο συστατικό της δέσµης µέτρων για τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση, τα µέτρα αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη στις δηµοσιονοµικές 

προβλέψεις του προγράµµατος για λόγους σύνεσης· η απόδοση των µέτρων κατά της 

φοροδιαφυγής είναι δύσκολο να  προσδιοριστεί ποσοτικά και γίνεται εµφανής µόνο µε την 

πάροδο του χρόνου. Γενικά, τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης προσδιορίστηκαν 

ποσοτικά µε σύνεση, αφήνοντας περιθώριο για καλύτερη δηµοσιονοµική επίδοση. Σε 
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περίπτωση καλύτερων από τα αναµενόµενα δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, οι αρχές 

δεσµεύτηκαν να επιταχύνουν τη µείωση του ελλείµµατος σε σύγκριση µε τους στόχους του 

προγράµµατος. 

 

Το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί µε τρόπο που να µεγιστοποιεί την αξιοπιστία 

και τη δυνατότητα εκτέλεσης: 

 

• Η εξυγίανση είναι έντονα εµπροσθοβαρής. Μετά την εφαρµογή µέτρων κατά το 2010 που 

αντιστοιχούν στο 8% του ΑΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εξαγγέλθηκαν µέχρι τον 

Μάρτιο του 2010), το 2011 θα εφαρµοστούν µέτρα εξυγίανσης που αντιστοιχούν στο 4% του 

ΑΕΠ (συµπεριλαµβάνεται το αποτέλεσµα εκ µεταφοράς). Η προσαρµογή θα είναι µικρότερη 

– θα κυµαίνεται από 2 έως 2½ τοις εκατό του ΑΕΠ – το 2012, 2013 και 2014.  

 

• Τα δύσκολα µέτρα θα νοµοθετηθούν και θα εφαρµοστούν στην αρχή. Αυτό ισχύει για 

τις περικοπές των ονοµαστικών µισθών και συντάξεων και για την αύξηση του ΦΠΑ και των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά, τα µέτρα που είναι περισσότερο 

διοικητικής φύσεως (όπως η εξοικονόµηση πόρων από τη µεταρρύθµιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης) λαµβάνονται υπόψη στις προβλέψεις σε µεταγενέστερο στάδιο. 

 

• Τα µέτρα είναι διαρθρωτικής φύσεως. Από τη συνολική δέσµη µέτρων, λίγα µόνο (που 

αντιστοιχούν σε περίπου 1½ τοις εκατό του ΑΕΠ) λαµβάνονται εφάπαξ ή έχουν προσωρινό 

χαρακτήρα. Τα µέτρα αυτά αφορούν προσωρινές εισφορές επί των κερδοφόρων επιχειρήσεων 

και την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων, καθώς και την πώληση αδειών τυχερών 

παιγνίων, και πρόκειται, στη συνέχεια, να υποκατασταθούν από µόνιµα µέτρα. 

 

• Τα µέτρα είναι πλήρως προσδιορισµένα. Όλα τα µέτρα για το 2010 και το 2011 και 

σχεδόν όλα τα µέτρα που απαιτούνται για το 2012 έχουν προσδιοριστεί από κοινού µε τις 

αρχές και έχουν ποσοτικοποιηθεί προσεκτικά. Η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει τα µέτρα αυτά και 

έχει θεσπίσει όσα πρόκειται να εφαρµοστούν το 2010, δηµιουργώντας έτσι βεβαιότητα όσον 

αφορά την ουσιαστική εφαρµογή τους. 
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Αναπόφευκτες είναι µεγάλες περικοπές των µισθών του δηµοσίου τοµέα και των συντάξεων. 

Το 2009, ο λογαριασµός µισθοδοσίας και συντάξεων ανήλθε στα τρία τέταρτα περίπου των 

συνολικών πρωτογενών δαπανών και αποτελούσε την πιο δυναµική συνιστώσα των δαπανών 

κατά την περασµένη δεκαετία. Εποµένως, οι περικοπές των µέσων µισθών και συντάξεων 

είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η απαιτούµενη προσαρµογή, ακόµη και αν ληφθεί υπόψη 

η δέσµευση των αρχών να µειώσουν την απασχόληση και να ελέγξουν τις αποκλίσεις µεταξύ 

ονοµαστικών και πραγµατικών µισθών ή να αναστείλουν την τιµαριθµική αναπροσαρµογή 

των συντάξεων. 

 

Οι περικοπές των µισθών συνίστανται στην κατάργηση των δώρων Πάσχα, άδειας και 

Χριστουγέννων και την αντικατάστασή τους από ένα κατ’ αποκοπή ποσό (1000 ευρώ) για 

όσους έχουν αποδοχές (ακαθάριστες) κάτω των 3000 ευρώ µηνιαίως. Επιπλέον, µειώνονται 

και τα επιδόµατα (προσαυξήσεις του µισθού) που καταβάλλονται στους υψηλόµισθους 

υπαλλήλους. 

 

 Οι περικοπές των συντάξεων συνίστανται επίσης στην κατάργηση των δώρων Πάσχα, άδειας 

και Χριστουγέννων και την αντικατάστασή τους από ένα κατ’ αποκοπή ποσό (800 ευρώ) για 

τις µηνιαίες συντάξεις (ακαθάριστες) κάτω των 2.500 ευρώ. Οι υψηλότερες συντάξεις, των 

οποίων το ακαθάριστο ποσό υπερβαίνει τα 1400 ευρώ µηνιαίως, µειώνονται κατά 8% κατά 

µέσο όρο, µε αρχή το 2010. Το µέτρο αυτό θίγει περίπου το 10% των συνταξιούχων. 

 

4.17.4 ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις 

 

1. Μεταρρύθµιση του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος  

Το σχέδιο µεταρρύθµισης 
211

 προέβλεπε αύξηση της µέσης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 63 

έτη, διαχώριζε τη χρηµατοδότηση των συστηµάτων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 

συνταξιοδότησης και αύξανε την ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στον δηµόσιο τοµέα. 

Θεωρώντας ότι το σχέδιο δεν ήταν αρκετά φιλόδοξο, η Επιτροπή και το ∆ΝΤ εισηγήθηκαν 

στις αρχές ότι θα έπρεπε να ενισχύσουν την πρότασή τους. Οι αρχές αντέδρασαν θετικά στις 

περισσότερες εισηγήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της αυτόµατης προσαρµογής της ηλικίας 

                                                             
211 Η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος προτάθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

στις 9/2/2010. 
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συνταξιοδότησης στις αυξήσεις του προσδόκιµου ζωής. Η Επιτροπή και το ∆ΝΤ τόνισαν 

επίσης την ανάγκη να είναι εµπροσθοβαρής η εφαρµογή της µεταρρύθµισης. Το αποτέλεσµα 

θα ήταν τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταµεία να συγχωνευθούν σε τρία και να εισαχθεί ένα νέο 

σύστηµα το οποίο θα βασίζεται στην ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ εισφορών και παροχών, 

µε ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν κατ’ αναλογία σε όλους τους σηµερινούς και 

µελλοντικούς εργαζόµενους. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα οριστεί στα 65 έτη, 

αυξανόµενη παράλληλα µε το προσδόκιµο ζωής από το 2020 και µετά. Η αύξηση της ηλικίας 

συνταξιοδότησης των γυναικών στον δηµόσιο τοµέα θα εφαρµοστεί σταδιακά αµέσως µετά 

την έγκριση της µεταρρύθµισης και θα ολοκληρωθεί έως τον ∆εκέµβριο του 2013. Θα 

τροποποιηθεί ο τύπος απονοµής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήµα ώστε να ενισχυθεί η 

σχέση µεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαµβάνονται, µε το 

ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,2%, και τις 

συντάξεις να τιµαριθµοποιούνται. Η µεταρρύθµιση θα εξαλείψει τα κίνητρα για 

συνταξιοδότηση πριν από την νοµοθετικώς καθορισµένη ηλικία. Ειδικότερα, οι 

συνταξιοδοτικές παροχές θα µειώνονται κατά 6% ετησίως για τα άτοµα που 

συνταξιοδοτούνται µεταξύ των ηλικιών 60 και 65, µε περίοδο συνεισφορών µικρότερη των 

40 ετών. 

 

2. Εφαρµογή σηµαντικών µεταρρυθµίσεων για την ενδυνάµωση του συστήµατος 

διαχείρισης του προϋπολογισµού και του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Οι µεταρρυθµίσεις 

αυτές θα αντιµετωπίσουν τα βαθιά αίτια των διαρκών υπερβάσεων δαπανών και θα 

υποστηρίξουν τη στρατηγική εξυγίανσης για τα προσεχή έτη. Τα κάτωθι βασικά στοιχεία 

συµφωνήθηκαν µε τις αρχές:  

i) εισαγωγή ενός µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου για τη γενική κυβέρνηση βάσει 

ενός τριετούς κυλιόµενου ανώτατου ορίου δαπανών για το κράτος, τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση·  

ii) ενισχυµένες διαδικασίες προϋπολογισµού µε την εισαγωγή δεσµευτικών ανώτατων ορίων 

δαπανών για κάθε υπουργείο, σύµφωνα µε τον στόχο για το έλλειµµα·  

iii) ενδυνάµωση της θέσης του Υπουργείου Οικονοµικών σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

υπουργεία, τόσο κατά την φάση προετοιµασίας όσο και εκτέλεσης του προϋπολογισµού, και 

εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεµατικού έκτακτων αναγκών στον προϋπολογισµό·  
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iv) µεταρρύθµιση του Γ.Λ.Κ., µε στόχο την ενδυνάµωση του ρόλου του στη χάραξη της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής και στον σχεδιασµό και τον έλεγχο του προϋπολογισµού· και  

v) δηµιουργία ανεξάρτητης δηµοσιονοµικής υπηρεσίας για τη διενέργεια ανεξάρτητου και 

εξειδικευµένου ελέγχου στα δηµόσια οικονοµικά.  

 

3. Μεταρρυθµίσεις του φορολογικού συστήµατος και της φορολογικής διοίκησης. Το 

νέο φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο θα καταστήσει το φορολογικό σύστηµα πιο 

αποτελεσµατικό και δίκαιο, καθιστώντας το σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος πιο 

προοδευτικό. Η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει περαιτέρω το φορολογικό σύστηµα προκειµένου 

να απλοποιηθεί και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του, εφόσον χρειάζεται. Παράλληλα, οι 

αρχές θα εισαγάγουν µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Θα 

διασφαλίσουν τα έσοδα από τους φορολογούµενους µε τα µεγαλύτερα εισοδήµατα, θα 

καθιερώσουν αυστηρότερη εφαρµογή του νόµου και έλεγχο των ατόµων µε µεγάλη 

περιουσία, θα ενισχύσουν την τήρηση της νοµοθεσίας ως προς τη δήλωση και πληρωµή του 

ΦΠΑ και θα µειώσουν τις ανείσπρακτες ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές. 

Μεσοπρόθεσµα, η κυβέρνηση θα σχεδιάσει ένα πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων σε βασικούς 

τοµείς συµµόρφωσης µε το φορολογικό σύστηµα που περιλαµβάνουν: βελτίωση των 

ενεργειών επιβολής του νόµου, ειδικά στα επίπεδα του ελέγχου, µέσω της χρήσης µεθόδων 

βασισµένων στην ιεράρχηση των κινδύνων και δηµιουργία υποδοµών κεντρικού στρατηγικού 

σχεδιασµού και διαχείρισης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.  

 

4. Η µεταρρύθµισης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει µέτρα για τη συγκράτηση των µισθών του 

∆ηµοσίου µέσω τιµών και ποσοτήτων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης µεγάλη 

εξοικονόµηση πόρων από τη µεταρρύθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, το 

πρόγραµµα έθεσε πρόσθετες προϋποθέσεις όσον αφορά τους µισθούς του δηµόσιου τοµέα, 

ζητώντας συγκεκριµένα την κατάρτιση ενιαίου και διαφανούς µισθολογίου, το οποίο θα 

οδηγήσει στον εξορθολογισµό του συστήµατος, θα αποτρέπει τις απάτες και τις ανισότητες 

και τελικά θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση πόρων. Επιπλέον, το πρόγραµµα περιέχει 

προϋποθέσεις σχετικά µε τη λειτουργική αξιολόγηση της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να γίνει 

απολογισµός σχετικά µε τη χρήση πόρων για την εκτέλεση κυβερνητικών λειτουργιών, να 

καθοριστούν δράσεις εξορθολογισµού της δηµόσιας διοίκησης και να αξιολογηθεί η 
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αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα των υπαρχόντων κοινωνικών προγραµµάτων. Θα 

δροµολογηθεί η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων και θα ζητηθεί από την ελληνική 

κυβέρνηση να ενεργήσει µε βάση τα πορίσµατά της έως τον Ιούνιο του 2011 και στο πλαίσιο 

της κατάρτισης του προϋπολογισµού για το 2012. 

 

Επίσης, η βελτίωση της υποβολής δηµοσιονοµικών και άλλων στοιχείων για τον 

δηµόσιο τοµέα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος. Με την έναρξη της 

θητείας της τον Οκτώβριο του 2009, η νέα κυβέρνηση αµέσως ανακοίνωσε ότι το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2008 ήταν µεγαλύτερο από αυτό που είχε υποβληθεί και 

έπρεπε να επαναϋπολογιστεί, ενώ και οι προβλέψεις για το 2009 είχαν επίσης σοβαρά 

υποεκτιµηθεί. Σε στενή συνεργασία µε τη Eurostat, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να λαµβάνει 

µέτρα για να αποτραπεί η επανεµφάνιση παρόµοιων προβληµάτων και έχει καταρτίσει από 

κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για να αντιµετωπίσει τα εκκρεµή 

ζητήµατα σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία. Σε αυτά τα µέτρα συµπεριλαµβάνεται η πλήρης 

ανεξαρτησία της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, ενώ επαρκείς πόροι θα διατεθούν µέσα 

στα επόµενα χρόνια για τη βελτίωση των στατιστικών συστηµάτων και για την αναζήτηση 

εγχώριας τεχνικής βοήθειας ώστε να υπάρξει ταχεία πρόοδος. Για τον σκοπό αυτό, θα 

εφαρµοστούν πλήρως τα µέτρα στο κοινό Σχέδιο ∆ράσης για τα στατιστικά στοιχεία της 

ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τον Ιανουάριο του 2010, 

δηµοσιεύονται έγκαιρες µηνιαίες εκθέσεις για τον προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης 

σε ταµειακή βάση. Το ΓΛΚ θα αρχίσει επίσης να δηµοσιεύει µηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες 

των οποίων οι πληρωµές εκκρεµούν, συµπεριλαµβανοµένων των καθυστερούµενων, από τον 

Ιούλιο του 2010. Επίσης θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προς την βελτίωση της 

συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων της γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασµών (ESA), όπως και για τη 

συγκέντρωση λεπτοµερών στοιχείων για την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση. 

 

4.17.5 Χρηµατοδότηση του προγράµµατος  

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του προσωπικού της Επιτροπής και του ∆ΝΤ, το έλλειµµα 

εξωτερικής χρηµατοδότησης µεταξύ Μαΐου 2000 και Ιουνίου 2013 θα ανερχόταν περίπου σε 

110 δισ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης του τραπεζικού τοµέα. Η επίσηµη 

χρηµατοδοτική συνδροµή σχεδιαζόταν να ανέλθει σε περίπου 38 δισ. ευρώ το 2010,40 δισ. 
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ευρώ το 2011, 24 δισ. ευρώ το 2012 και 8 δισ. ευρώ το 2013. Εκτός από τα 10 δισ. ευρώ που 

θα διατεθούν για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το σύνολο του ποσού 

προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης του δηµόσιου 

τοµέα. 

 

Καθώς οι ακαθάριστες ανάγκες χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα εκτιµώνται σε περίπου 

193 δισ. ευρώ µεταξύ Μαΐου 2010 και Ιουνίου 2013, η χρηµατοδότηση από τη ζώνη του 

ευρώ και το ∆ΝΤ καλύπτει περίπου το 57% των ακαθάριστων αναγκών χρηµατοδότησης του 

δηµόσιου τοµέα για την εν λόγω περίοδο. Η ανανέωση του µεσοπρόθεσµου και 

µακροπρόθεσµου χρέους από τον ιδιωτικό τοµέα αναµένεται να αποκατασταθεί σταδιακά. Το 

πρόγραµµα υποθέτει ποσοστό ανανέωσης του ληξιπρόθεσµου µεσοπρόθεσµου και 

µακροπρόθεσµου δηµόσιου χρέους 0% µεταξύ Μαΐου 2010 και ∆εκεµβρίου 2011, 75% το 

2012 και 100% κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013. Οι χώρες εταίροι της Ελλάδας στη ζώνη 

του ευρώ παρέχουν άνω του 70% της συνολικής χρηµατοδότησης του προγράµµατος, κατ’ 

αναλογία προς τα µερίδιά τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος 

θα προέλθει από διµερή δάνεια από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ (80 δισ. ευρώ) και 

από στήριξη του ∆ΝΤ (30 δισ. ευρώ). Τα δάνεια από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ θα 

διέπονται από ενιαία δανειακή συµφωνία µεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της ζώνης του 

ευρώ, η οποία θα υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασµό τους και θα 

καλύπτει ολόκληρη την τριετία του προγράµµατος. 

 

Το πρόγραµµα συνεπάγεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να αντλήσει πόρους 

από τις διεθνείς αγορές οµολόγων για τους επόµενους 18 µήνες. Αναµένεται να επιστρέψει 

σταδιακά στις αγορές για µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση στις αρχές του 2012. Η 

στρατηγική αυτή προσφέρει ισχυρά πλεονεκτήµατα: 

• Η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει θετικό ιστορικό, να συσσωρεύσει µεγάλο 

πρωτογενές πλεόνασµα και να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητά 

της να εξυπηρετεί τα χρέη της µεσοπρόθεσµα. Η ιδιαίτερα εµπροσθοβαρής προσπάθεια 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που προβλέπεται στο πρόγραµµα πολιτικής είναι άλλο ένα 

βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής. 

• Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής στη χρηµατοδότηση από τις αγορές, αδυναµία 

προσέλκυσης µακροπρόθεσµής χρηµατοδότησης µε αποδεκτό κόστος θα έβλαπτε περαιτέρω 
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το κλίµα στις αγορές και έτσι θα παρέτεινε χωρίς λόγο την εξάρτηση της χώρας από επίσηµη 

διεθνή χρηµατοδότηση. 

• Η απόδειξη της ικανότητας των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ να παρέχουν 

αποτελεσµατική χρηµατοδοτική συνδροµή σε άλλα κράτη µέλη, εκτός από την επιβεβαίωση 

της προθυµίας τους να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση καθ’ όλη την περίοδο 

του προγράµµατος, αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την αντιστροφή του κλίµατος στις 

αγορές. 

 

Στήριξη οικονοµικής σταθερότητας για την Ελλάδα από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ. 

Η χρηµατοδότηση οργανώνεται µέσω διµερών δανείων των συµµετεχόντων κρατών µελών. 

Τα δάνεια συγκεντρώνονται από την Επιτροπή, η οποία θα «µετατρέψει» τα διµερή δάνεια σε 

ενιαίο δάνειο προς την Ελλάδα, εννοιολογικά όµοιο µε κοινοπρακτικό δάνειο. Τα µερίδια στο 

συνολικό δάνειο των συµµετεχόντων κρατών µελών θα υπολογιστούν µε βάση την 

αναπροσαρµοσµένη αναλογία συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το 

δάνειο θα εκταµιεύεται σε τριµηνιαίες δόσεις. Ο τόκος υπολογίζεται µε βάση κυµαινόµενο 

επιτόκιο (Euribor τριών µηνών) µε περιθώριο 300 µονάδων βάσης για τα πρώτα τρία έτη (400 

µονάδων βάσης µετέπειτα). Τα κράτη µέλη θα χρεώσουν επίσης προκαταβαλλόµενη 

προµήθεια ίση µε 50 µονάδες βάσης. 

 

Το πρόγραµµα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αντανακλάται στα συµπεράσµατα 

του Συµβουλίου και στη συµφωνία µεταξύ πιστωτών - των 15 κρατών µελών της ζώνης του 

ευρώ που παρέχουν το δάνειο, η οποία υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2010, η Επιτροπή θα 

συντονίζει και θα εφαρµόζει το πρόγραµµα για λογαριασµό και σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κρατών µελών της ζώνης του ευρώ και θα παρέχει τη στήριξη, συµπεριλαµβανοµένης της 

διαπραγµάτευσης και της υπογραφής µε την Ελλάδα, συµφωνίας δανειακής διευκόλυνσης και 

µνηµονίου συνεννόησης σχετικά µε όρους και προϋποθέσεις πολιτικής. Η Επιτροπή θα 

ανοίξει λογαριασµό στην ΕΚΤ στο όνοµα των δανειστών. Ο λογαριασµός θα χρησιµοποιείται 

για τη διεκπεραίωση όλων των πληρωµών για λογαριασµό των δανειστών και από µέρους του 

δανειολήπτη. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τον συντονισµό της διαδικασίας όσον αφορά τις 

εκταµιεύσεις, την κατανοµή των πληρωµών µεταξύ των δανειστών και την παροχή 

πληροφοριών στους δανειστές σχετικά µε παραβιάσεις της συµφωνίας δανειακής 

διευκόλυνσης ή αιτήµατα για παρεκκλίσεις ή τροποποιήσεις της συµφωνίας. Η Επιτροπή θα 
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υπολογίζει το επιτοκιακό περιθώριο πέραν του κόστους χρηµατοδότησης για την αποζηµίωση 

των κρατών µελών που έχουν υψηλότερο κόστος χρηµατοδότησης από το επιτόκιο που 

λαµβάνουν από τον δανειολήπτη. Στο τέλος των εκταµιεύσεων θα πραγµατοποιηθεί 

αναπροσαρµογή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη όχι µόνο 

συνεισφέρουν κατ’ αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, αλλά 

και έχουν τον ίδιο βαθµό ανοίγµατος. 

 

4.18 Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 

2012) 212
 

 

4.18.1 Έκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και Νοµισµατικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
213

 

 

Συνοπτική παρουσίαση 

Η Ελλάδα σηµείωσε άνιση πρόοδο προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του πρώτου 

προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής. Προσέκρουσε σε διάφορους παράγοντες 

εφαρµογής: πολιτική αστάθεια, κοινωνική αναταραχή και θέµατα της διοικητικής ικανότητας 

και, πιο ουσιαστικά, µια ύφεση που ήταν πολύ πιο βαθιά από ότι αρχικά προβλεπόταν. 

 Σηµαντικοί δηµοσιονοµικοί στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, οι οποίοι οδήγησαν στην έκδοση 

πρόσθετων µέτρων εξυγίανσης το 2010 και το 2011. Ωστόσο, η Ελλάδα πέτυχε σηµαντική 

µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης: από 15¾ % του ΑΕΠ το 2009 σε 9¼ % το 

2011. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή ήταν απαραίτητη δεδοµένου του εξαιρετικά υψηλού 

ελλείµµατος του 2009. Η προσαρµογή είναι πολύ µεγαλύτερη από τις περισσότερες 

δηµοσιονοµικές εξυγιάνσεις σε χώρες της ΕΕ που παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν. Αυτή η 

δηµοσιονοµική εξυγίανση έπρεπε να επιτευχθεί σε µια περίοδο κατά την οποία η οικονοµία 

συρρικνώθηκε περισσότερο από 11%, όπου ήταν αναπόφευκτο δεδοµένου του ουσιαστικού 

θετικού κενού παραγωγής που είχε δηµιουργηθεί εξαιτίας των µη βιώσιµων πολιτικών που 

                                                             
212 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf  

213 Η ανάλυση της παρούσας εργασίας αφορά στη δηµοσιονοµική πολιτική και στις µεταρρυθµίσεις που την αφορούν. Για το 

λόγο αυτό δεν αναφερόµαστε σε άλλες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (αγορά εργασίας, αγορές προϊόντων και 

χρηµατοπιστωτικός τοµέας) οι οποίες είναι εξίσου σηµαντικές για την υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής 

προσαρµογής της Ελλάδας.  
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ασκούνταν έως το 2009. Η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος και το 

συµφωνηµένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης ήταν σηµαντικές θεσµικές αλλαγές που θα φέρουν 

καρπούς µεσοπρόθεσµα. Η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα έχει υποστηριχθεί από έκτακτα 

µέτρα του Ευρωσυστήµατος που συνέβαλαν στην κατάλληλη χρηµατοδότηση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος και της οικονοµίας.  Ωστόσο, η ανεπαρκής πρόοδος στον 

εκσυγχρονισµό της διαχείρισης των εσόδων και τους ελέγχου των δαπανών, και η λήψη 

µέτρων για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής καθώς και η ταχεία διευθέτηση των 

πληρωµών προς τους προµηθευτές ήταν συνεσταλµένα. Επιπλέον, ενώ πολλά βήµατα έγιναν 

σε σχέση µε την ενίσχυση της ανάπτυξης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων από το Μάιο του 

2010, επιτεύγµατα στον τοµέα αυτό ήταν σαφώς δεν ήταν ανάλογα µε την ανάγκη να 

επιταχυνθεί η αύξηση της παραγωγικότητας και η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, υπήρχαν εύλογες αµφιβολίες σχετικά µε την κυριότητα του 

προγράµµατος από την ελληνική κυβέρνηση. Πιο ουσιαστικά, µεταρρυθµίσεις που 

εγκρίθηκαν από την άνοιξη του 2010 ήταν ανεπαρκείς για την αποκατάσταση της ανάπτυξης 

και την εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, και η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να 

επιστρέψει στις αγορές µέχρι στιγµής (Μάρτιος 2012). 

 

Η στρατηγική του προγράµµατος έχει ρυθµιστεί. Μέσα από µεγάλης κλίµακας βοήθεια 

προς την Ελλάδα, η διεθνής κοινότητα παρέχει στην Ελλάδα χρηµατοδότηση µε χαµηλά 

επιτόκια, αντισταθµίζοντας έτσι το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναµένεται να είναι σε θέση να 

επιστρέψει σε χρηµατοδότηση από την αγορά για τα επόµενα τρία χρόνια. Η Ελλάδα θα 

πρέπει να χρησιµοποιήσει τον πρόσθετο χρόνο για να στηρίξει τις δηµοσιονοµικές της 

προσπάθειες εξυγίανσης µε διαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις µε σκοπό την 

εξοικονόµηση δαπανών σε σταθερή βάση. Στο ίδιο πνεύµα, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

για την τόνωση της ανάπτυξης θα πρέπει να επιταχυνθούν για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και θα πρέπει να 

διατηρηθούν. Οι στόχοι αυτοί είναι οι ίδιοι όπως στο πλαίσιο του πρώτου 

προγράµµατος. Παρ' λα αυτά, στο δεύτερο πρόγραµµα, η εφαρµογή των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη έχουν εξέχουσα θέση  στη συνολική εφαρµογή 

του προγράµµατος, ενώ η αναδιάρθρωση του χρέους και η υψηλότερη επίσηµη 

χρηµατοδότηση επιτρέπει βραδύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή και µια πιο βαθµιαία 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης. 
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Η οικονοµία συνεχίζει να συρρικνώνεται και τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια έχουν 

αναθεωρηθεί περαιτέρω προς τα κάτω. Το 2011, η οικονοµία αναµένεται να συρρικνωθεί 

κατά 6,9 %. Υπάρχει αρνητικό συναίσθηµα από την πλευρά επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 

καθυστερήσεις και προβλήµατα στην εφαρµογή του διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης, δυσκολίες στην πρόσβαση πίστωσης, υψηλότερα επίπεδα ανεργίας 

και αυξηµένη πολιτική αβεβαιότητα - όταν η συµµετοχή Ελλάδα στην νοµισµατική Ένωση 

συζητήθηκε ανοικτά – συµβάλλοντας στην αδύναµη ιδιωτική κατανάλωση και στην επιπλέον 

συρρίκνωση των επενδύσεων. Επιπλέον, η επιβράδυνση της ζήτησης στις ευρωπαϊκές 

οικονοµίες επιβράδυνε τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες είχαν δείξει δυναµική ανάπτυξη τα 

προηγούµενα τρίµηνα. Αν και το δεύτερο πρόγραµµα χρηµατοδότησης και η ολοκλήρωση 

της ανταλλαγής κρατικού χρέους θα να συµβάλει στη µείωση των αβεβαιοτήτων των 

τελευταίων µηνών, η ύφεση θα παραµείνει σοβαρή το 2012. Η τρέχουσα συρρίκνωση της 

εγχώριας παραγωγής εκτιµάται σε 4¾%, µε κίνδυνο επιπλέον µείωσης. Η ανάκαµψη που έχει 

ήδη ανακοινωθεί για το επόµενο έτος θα καθυστερήσει περαιτέρω µε καλύτερη περίπτωση, 

µια στασιµότητα της οικονοµικής δραστηριότητας το 2013. Μόλις το 2014 αναµένεται να 

επιστρέψουν οι θετικοί ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης.  

 

Οι µεσοπρόθεσµες οικονοµικές επιδόσεις στην Ελλάδα θα εξαρτηθούν σε σηµαντικό 

βαθµό από την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, 

ιδιαίτερα εκείνες στην αγορά εργασίας, η απελευθέρωση πολλών τοµέων και µια σειρά 

µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα πρέπει να συµβάλουν στην 

προώθηση του ανταγωνισµού, την τόνωση της ανάπτυξης της παραγωγικότητας και της 

απασχόλησης και τη µείωση του κόστους παραγωγής. Χωρίς αυτές τις µεταρρυθµίσεις, η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µπορεί να λάβει καιρό για να υλοποιηθεί, ή µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µέσα από µια συµπίεση των εισαγωγών και της ανεργίας µε γνώµονα τη 

µείωση του κόστους εργασίας. Οι µεσοπρόθεσµες προβλέψεις στις οποίες το δεύτερο 

πρόγραµµα χρηµατοδότησης βασίζεται µε την προϋπόθεση ότι τις φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις 

στην αγορά εργασίας θα ακολουθήσουν εξίσου σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Αν αυτή δεν ήταν περίπτωση, η µείωση του µισθολογικού 

κόστους και του µη µισθολογικού θα οδηγήσει σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους και οι 

µεσοπρόθεσµες προβλέψεις για την ανάπτυξη µεταξύ 2½ και 3 % κατά τη διάρκεια 2015-20 

µπορεί να αποδειχθούν πολύ αισιόδοξες. 
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Βραχυπρόθεσµα, υπάρχει κάποια ένταση µεταξύ εσωτερικής υποτίµησης και 

δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από µη βιώσιµες ανισορροπίες 

τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους δηµοσιονοµικούς λογαριασµούς και η πρόοδος στους 

δύο λογαριασµούς ήταν µέχρι σήµερα ανεπαρκείς. Κατά τα επόµενα έτη, η πρόοδος είναι 

απαραίτητη και στα δύο µέτωπα. Η Ελλάδα πρέπει να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα 

µέσω µιας φιλόδοξης εσωτερικής υποτίµησης, δηλαδή,  µείωση των τιµών και του κόστους 

παραγωγής σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, καθώς και µια µετατόπιση της οικονοµίας 

που βασίζεται στην κατανάλωση, σε µια οικονοµία που βασίζεται στις εξαγωγές. Αφού µια 

ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας απαιτεί χρόνο, µια εκ των προτέρων µείωση του 

µισθολογικού κόστους και του µη µισθολογικού είναι απαραίτητη. Αυτό είναι αναπόφευκτο, 

αλλά περιπλέκει τη δηµοσιονοµική προσαρµογή µέσω της επίδρασης ότι η εσωτερική 

υποτίµηση έχει ως βάση το ονοµαστικό ΑΕΠ και, ταυτόχρονα, τη φορολογία. Επιπλέον, όταν 

η ανάκαµψη παίρνει τη λαβή, από τη σύνθεση της οικονοµικής ανάπτυξης αναµένονται 

λιγότερα φορολογικά έσοδα από ό, τι σε προηγούµενες περιόδους ανάκαµψης. 

 

Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για το 2012 και για τα επόµενα έτη έχουν αναθεωρηθεί. Οι 

στόχοι έχουν προσαρµοστεί να λάβουν υπόψη τις δυσµενείς µακροοικονοµικές εξελίξεις, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, υπάρχει επαρκής 

πρόοδος προς την κατεύθυνση του στόχου του 120 % του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ µέχρι 

το 2020. Το πρόγραµµα είναι αγκυροβοληµένο στον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς 

ελλείµµατος ύψους 1% του ΑΕΠ το 2012 και πρωτογενές πλεόνασµα 4,5 % του ΑΕΠ το 

2014. Λαµβάνοντας υπόψη την εξοικονόµηση πόρων που προκύπτουν από την 

αναδιάρθρωση του χρέους, αυτή η δηµοσιονοµική πορεία βαθµονοµείται για να είναι 

συµβατή µε τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος το 2014, όπως προβλεπόταν στην 

έναρξη του πρώτου προγράµµατος. Το πρωτογενές πλεόνασµα του 2014 θα πρέπει να 

διατηρηθεί σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο για αρκετά χρόνια. Η εµπειρία των άλλων χωρών 

της ΕΕ δείχνει, ωστόσο, ότι πρωτογενές πλεόνασµα τέτοιου µεγέθους δεν είναι δυσανάλογο 

και είναι κοινωνικά ανεκτό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι στόχοι αυτοί είναι µικρότεροι από 

τους απαιτούµενους βάσει του πρώτου προγράµµατος. 
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Στις αρχές του 2012, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο δηµοσιονοµικών µέτρων. Τα 

µέτρα αυτά (1,5% του ΑΕΠ) είναι όλα στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισµού. Είναι 

η πρώτη φορά από τον Μάιο του 2010 όπου η εκ νέου βαθµονόµηση της δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των φόρων, αν και το πρόγραµµα είχε προβλέψει, 

από την αρχή, µία έντονη µε βάση τις δαπάνες πορεία εξυγίανσης. Εάν εφαρµοστεί πλήρως, 

το νέο πακέτο θα πρέπει να επιτρέψει την εκπλήρωση του στόχου του πρωτογενούς 

ελλείµµατος για το 2012.  

 

Ωστόσο, οι τρέχουσες προβλέψεις αποκαλύπτουν µεγάλα δηµοσιονοµικά κενά στο              

2013-14. Οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ένα σωρευτικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά 

την περίοδο 2013-14 ύψους 5% του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, σηµαντικές πρόσθετες περικοπές 

δαπανών θα πρέπει να ανακοινωθούν και να εγκριθούν από την Ελλάδα, ιδίως όταν η Ελλάδα 

ενηµερώνει τον µεσοπρόθεσµο προϋπολογισµό (µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική) 

τον Μάιο του 2012. Για την προετοιµασία αυτών των µέτρων, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει 

την επανεξέταση του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών. Για να περιοριστεί ο αρνητικός 

αντίκτυπος για το δυναµικό της ανάπτυξης τα επιπλέον µέτρα πρέπει να βασίζονται στις 

δαπάνες. Η επανεξέταση αναµένεται να επικεντρωθεί και να συµβάλει στις περικοπές των 

κοινωνικών µεταβιβάσεων, µε παράλληλη διατήρηση της βασικής κοινωνικής προστασίας, 

την άµυνα και την αναδιάρθρωση της κεντρικής και τοπικής διοίκησης. Η µείωση της 

απασχόλησης στο δηµόσιο µέσω απολύσεων και ο κανόνας του 1 πρόσληψη για κάθε 5 

αποχωρήσεις θα συµβάλει επίσης στη µείωση των κυβερνητικών δαπανών. 

 

Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει µια φιλόδοξη δέσµη µέτρων για την αγορά εργασίας, 

συµπληρώνοντας τις µεταρρυθµίσεις που ψηφίστηκαν το 2010 και το 2011. Από τον 

κοινωνικό διάλογο µεταξύ των εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα και των εκπροσώπων των 

εργαζοµένων δεν προέκυψε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα και η κυβέρνηση νοµοθέτησε τη 

µείωση των κατώτατων µισθών στον ιδιωτικό τοµέα και την τροποποίηση του αριθµού των 

διαδικασιών καθορισµού των µισθών, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων σχετικά µε τη 

λήξη των συλλογικών συµβάσεων και τη διαιτησία των µισθολογικών διαφορών. Αυτό είναι 

µέρος µιας στρατηγικής για τη µείωση του εργατικού κόστους στην οικονοµία των 

επιχειρήσεων κατά 15 % µέσα σε τρία χρόνια, επιταχύνοντας έτσι τις περικοπές του κόστους 

εργασίας που έχουν ήδη παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια του 2011. Εκτός από τις περικοπές 
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στους ονοµαστικούς µισθούς, ο στόχος αυτός αναµένεται να επιτευχθεί µέσω της µείωσης 

του µη µισθολογικού κόστους, µέσω της εξάλειψης των µη βασικών κοινωνικών παροχών και 

την αντίστοιχη µείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, η 

κυβέρνηση δεσµεύεται να λάβει πρόσθετα διορθωτικά µέτρα για να διευκολυνθεί η 

συλλογική διαπραγµάτευση και να εξασφαλιστεί η µισθολογική ευελιξία και η υψηλότερη 

απασχόληση. 

 

Η πρόοδος στον τοµέα των ιδιωτικοποιήσεων υπήρξε βραδύτερη από ό, τι είχε 

προγραµµατιστεί, λόγω των δυσµενών συνθηκών της αγοράς και των τεχνικών και νοµικών 

εµποδίων στην προετοιµασία των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονταν για πώληση. 

Στους µήνες που προηγούνταν της συµφωνίας PSI, η αγορά έχει δείξει ιδιαίτερα χαµηλή 

όρεξη για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Υποθέτοντας ότι η έναρξη του δεύτερου 

προγράµµατος χρηµατοδότησης θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το αρνητικό κλίµα της αγοράς, 

το ταµείου ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει µια συνεχή ροή των 

περιουσιακών στοιχείων προς ιδιωτικοποίηση επί σειρά ετών. Ενώ ο στόχος της 

ιδιωτικοποίησης περιουσιακών στοιχείων αξίας 50 δισ ευρώ διατηρείται, αυτός θα επιτευχθεί 

µόνο σε ένα χρονικό ορίζοντα που υπερβαίνει κατά πολύ το 2015, ενώ η ανακεφαλαιοποίηση 

των τραπεζών θα προσθέσει στην πισίνα της ιδιωτικοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Εκτός 

της συνεισφοράς στην κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών, η ιδιωτικοποίηση παραµένει 

ζωτικής σηµασίας για την επανέναρξη της ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και 

την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. 

 

Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, που περιλαµβάνει µια σειρά από 

µέτρα εποπτείας και κανονιστικά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πληγεί σοβαρά από την 

αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης ύφεση, οδηγώντας έτσι 

σε σηµαντικές ελλείψεις κεφαλαίων για όλες τις τράπεζες. Οι βιώσιµες τράπεζες θα 

εντοπίζονται και θα ανακεφαλαιοποιούνται επαρκώς, σύµφωνα µε τις συστάσεις από τους 

επόπτες και λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του PSI. Το νέο πρόγραµµα περιλαµβάνει 

επαρκείς πόρους για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα πρέπει οι ιδιώτες µέτοχοι να 

αποδείξουν ότι  δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να παράσχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. 
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Η δοµή διακυβέρνησης των διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης θα είναι 

σηµαντικά ενισχυµένη. Αυτό κατέστη αναγκαίο λόγω του πολύ σηµαντικού ύψους επίσηµης 

χρηµατοδότησης που θα διοχετευθεί µέσω των υφιστάµενων ελληνικών ιδρυµάτων, ιδίως 

µέσω του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η στρατηγική 

ανακεφαλαιοποίησης έχει σχεδιαστεί ώστε να µεγιστοποιηθεί η συµµετοχή του ιδιωτικού 

τοµέα, µε παράλληλη διαφύλαξη των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Οι µετοχές των τραπεζών 

που αποκτήθηκαν από το κράτος στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης θα έχουν 

περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου, αλλά µπορεί ακόµα να επιτρέπουν ανοδικές αποδόσεις να 

µοιράζονται µεταξύ του κράτους και των ιδιωτών µετόχων. Όποτε είναι δυνατόν, η ιδιωτική 

διαχείριση των τραπεζών θα διαφυλάσσεται. 

 

Η κλιµακωτή επίσηµη χρηµατοδότηση και η ανταλλαγή του χρέους που κατέχει ο 

ιδιωτικός τοµέας θα βελτιώσουν τις προοπτικές βιωσιµότητας του χρέους. Σε ένα πολύ 

συγκρατηµένο αισιόδοξο, αλλά ρεαλιστικό σενάριο, εάν η Ελλάδα πληροί τους στόχους του 

προγράµµατος, ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ θα µειωθεί σε περίπου 117 % το 2020. 

Ωστόσο, θα παραµείνει υψηλό για πολλά χρόνια και, ως εκ τούτου, θα είναι ευαίσθητο σε 

δυσµενείς εγχώριες και παγκόσµιες εξελίξεις. Ειδικότερα, σχετικά µικρές αποτυχίες όσον 

αφορά την ανάπτυξη λόγω του αργού ρυθµού εφαρµογής των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 

ή δυσµενούς εξωτερικού πλαισίου, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δυναµική του 

χρέους. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο και το µερίδιο του επίσηµου χρέους, καθώς και η εκ των 

πραγµάτων ανώτερη θέση των οµολόγων που απορρέουν από τη δοµή συγχρηµατοδότησης 

που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους έχει περιπλέξει την επιστροφή 

της Ελλάδας στις αγορές στο τέλος του δεύτερου προγράµµατος. Σε περίπτωση που η 

πρόσβαση στην αγορά δεν µπορεί να αποκατασταθεί κατά το χρόνο της λήξης του 

προγράµµατος, πρόσθετη επίσηµη χρηµατοδότηση θα µπορούσε να καταστεί απαραίτητη. 

 

Τα διεθνή δάνεια που έχουν εκταµιευθεί µέχρι στιγµής (Μάρτιος 2012) από την Ελλάδα 

ανέρχονται σε 73 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 52,9 δις ευρώ έχουν 

καταβληθεί από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ, και 19,9 δις ευρώ από το ∆ΝΤ.  Στο 

δεύτερο πρόγραµµα, το EFSF και το ∆ΝΤ παραδίδουν τα µη εκταµιευθέντα ποσά του πρώτου 

προγράµµατος συν επιπλέον 130 δις ευρώ για τα έτη 2012-14. Κατά την διάρκεια αυτής της 

περιόδου, το EFSF παραδίδει ένα συνολικό ποσό 144,7 δις ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των 
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ήδη δεσµευµένων ή εκταµιευµένων ποσών για το PSI και την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών), ενώ το ∆ΝΤ θα συµβάλει 28 δις ευρώ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων. 

 

Οι κίνδυνοι εφαρµογής παραµένουν πολύ υψηλοί. Η επιτυχία του δεύτερου προγράµµατος 

εξαρτάται κυρίως από την Ελλάδα. Αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πλήρη και 

έγκαιρη εφαρµογή της δηµοσιονοµικής εξυγίανση και την ενίσχυση των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων για την ανάπτυξη που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος. Η 

επιτυχηµένη ανταλλαγή χρέους θα πρέπει να συµβάλει στην ενίσχυση του ρυθµού των 

µεταρρυθµίσεων και την οικοδόµηση µιας συναίνεσης υπέρ των δύσκολων µεταρρυθµίσεων 

που εξακολουθούν να βρίσκονται µπροστά. Η συνέχιση της πολύ περιεκτικής διεθνούς 

οικονοµικής βοήθειας µπορεί να αναµένεται µόνο η εάν η εφαρµογή της πολιτικής 

βελτιώνεται. Η αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών να τηρήσουν τις συµφωνηθείσες 

πολιτικές θα δοκιµαστεί στους επόµενους µήνες, όταν τα µέτρα µείωσης του ελλείµµατος για 

να κλείσει το µεγάλο κενό για την περίοδο 2013-14 πρέπει να εντοπιστούν. Στο ίδιο πνεύµα, 

δηµιουργώντας βιώσιµη ανάπτυξη και απασχόληση θα απαιτηθούν εντονότερες προσπάθειες 

για να ξεπεραστεί η αντίσταση των κατεστηµένων συµφερόντων. Η υλοποίηση των 

διαρθρωτικών τα µέτρα - από την απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε 

µεταρρυθµίσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 

και τη µείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα - θα πρέπει να ξεπεραστούν 

γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, η αντίσταση των λόµπι και των κεκτηµένων συµφερόντων 

και να σπάσει η µακροχρόνια ταµπού πολιτική. Αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα της 

κυβέρνησης, ενίσχυση του πολιτικού συντονισµού, καθώς και συναίνεση του συνόλου της 

ελληνικής κοινωνίας. 

 

Όπως και το πρώτο πρόγραµµα, η χρηµατοδότηση θα προέλθει από τα κράτη µέλη της 

ζώνης του ευρώ και το ∆ΝΤ. Ωστόσο, το όχηµα της χρηµατοδότησης των κρατών µελών 

της ζώνης του ευρώ θα είναι ο EFSF και όχι διµερή δάνεια όπως ήταν στο πρώτο 

πρόγραµµα. Από την πλευρά του ∆ΝΤ, θα υπάρχουν µετατοπίσεις χρηµατοδοτήσεων από µία 

stand-by (SBA) συµφωνία σε µία ∆ιευρυµένη Χρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση (EFF), η οποία 

επιτρέπει µια µεγαλύτερη περίοδο αποπληρωµής. Η πρόοδος θα αξιολογείται σε σχέση µε 

τους βασικούς στόχους της διασφάλισης της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, τη διασφάλιση 

της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, µέσω των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων.  

 

Πίνακας 4.15: Οι εκταµιεύσεις στο πλαίσιο του 1ου προγράµµατος χρηµατοδότησης (δις 

ευρώ) 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
214

 

  

Πίνακας 4.16: Οι εισφορές των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ στις εκταµιεύσεις της 

Ελλάδας στο πλαίσιο του 1ου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής (εκ. ευρώ) 

 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
215
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Πίνακας 4.17: Οι εγγυήσεις των κρατών µελών στο EFSF 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
216

 

 

4.18.2 ∆ηµοσιονοµική Πολιτική 

Τα κριτήρια επιδόσεων για τις πρωτογενείς δαπάνες και το πρωτογενές ισοζύγιο πληρούνταν 

στο τέλος ∆εκεµβρίου 2011. Παρά την απότοµη επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών 

κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2011, οι αρχές κατάφεραν να διατηρήσουν τις δηµοσιονοµικές 

εξελίξεις κοντά στις προηγούµενες προβλέψεις. Οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές 

επλήγησαν από την εµβάθυνση της ύφεσης, την αύξηση της ανεργίας και την επιδείνωση των 

περιορισµών ρευστότητας. Επιπλέον, η συλλογή του φόρου  διαταράχθηκε από τις συχνές 

απεργιακές κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο του 2011. Ωστόσο, αυτά τα 

αποτελέσµατα µετριάστηκαν από τις υψηλότερες εισπράξεις των διαρθρωτικών ταµείων της 

ΕΕ και τις περικοπές των κεφαλαιουχικών δαπανών και άλλων διακριτικών δαπανών 
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Το ενδεικτικό κριτήριο της µη συσσώρευσης καθυστερούµενων χάθηκε. Βάσει των 

διαθέσιµων στοιχείων, το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους προµηθευτές στο 

τέλος του 2011 ήταν πάνω από 5,7 δις ευρώ, περίπου 0,4 δις ευρώ υψηλότερο από ό, τι ένα 

χρόνο πριν. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξακολουθεί να σηµειώνει πρόοδο τους τελευταίους µήνες 

του έτους στη µείωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών (ιδίως εκείνων που σχετίζονται µε 

επενδυτικά σχέδια) µε τη βοήθεια των αναδροµικών πληρωµών από τα διαρθρωτικά ταµεία 

της ΕΕ, στο πλαίσιο της απόφασης για την αύξηση του µέσου ποσοστού συγχρηµατοδότησης 

της ΕΕ από 75% σε 85% και την πρόσθετη ευχέρεια του 10%. Οι περισσότερες 

ληξιπρόθεσµες οφειλές αφορούν νοσοκοµεία και κεφάλαια κοινωνικής ασφάλισης για τους 

προµηθευτές φαρµάκων και άλλων ιατρικών προϊόντων. ∆εδοµένου ότι το έλλειµµα µε βάση 

το ΕΣΛ υπολογίζεται σε δεδουλευµένη βάση, οι καθυστερήσεις στις πληρωµές δεν έχουν ως 

αποτέλεσµα την υποτίµηση του ελλείµµατος. Ωστόσο, µια τέτοια υποτίµηση µπορεί να 

συµβεί σε σχέση µε τις καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρων επειδή οι φόροι και τα 

αντίστοιχα ποσά των επιστροφών κατά κύριο λόγο καταγράφονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

ταµειακές εισροές και εκροές. Το νέο πρόγραµµα περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση για τη 

ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µε προοδευτικό τρόπο. Έχει επισηµανθεί ότι η 

εκκαθάριση, των καθυστερούµενων οφειλών των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, από το 

κράτος θα πρέπει να περιλαµβάνει µια προσεκτική επαλήθευση των καθυστερηµένων 

απαιτήσεων, έχοντας εξασφαλίσει ότι οι φορείς του δηµοσίου που ζητούν µια τέτοια 

διευθέτηση δεν έχουν συσσωρεύσει περαιτέρω ληξιπρόθεσµες οφειλές ενώ παράλληλα έχουν 

σηµειώσει πρόοδο στην οικονοµική τους διαχείριση. 
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Πίνακας 4.18: Εκτιµώµενη απόδοση των φορολογικών µέτρων που συµφωνήθηκαν τον 

Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2011 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
217
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Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µε βάση το ΕΣΛ-2011 εκτιµάται σε 9¼ % του ΑΕΠ,  11/4 

µονάδες χαµηλότερο από ό,τι το 2010. Η µείωση του ελλείµµατος προήλθε από την αύξηση 

του δείκτη εσόδων προς το ΑΕΠ κατά 1½ µονάδες, ενώ ο δείκτης πρωτογενών δαπανών ως 

ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε κατά 1 µονάδα. Η αύξηση των δαπανών για τόκους περισσότερο 

από 1 µονάδα σηµαίνει ότι η βελτίωση στο πρωτογενές έλλειµµα ήταν σχεδόν 2½ 

µονάδες. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος, η Ελλάδα εκτιµάται ότι έχει εφαρµόσει 

µέτρα- συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων από την µεταφορά των µέτρων που έχουν 

ληφθεί το 2010, και µε εξαίρεση τις επιπτώσεις που µεταφέρθηκαν το 2012 – της τάξης του 

7¾ % του ΑΕΠ, µε αυξηµένη συγκέντρωση των µέτρων προς το τέλος του έτους. Το ποσό 

των µέτρων είναι σηµαντικά υψηλότερο από την µείωση του ελλείµµατος, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι, τα περισσότερα από τα µέτρα αποδείχτηκαν αποτελεσµατικά για την 

αντιµετώπιση της ανοδικής κίνησης των δαπανών και των πτωτικών πιέσεων στα έσοδα. Το 

πρώτο προκύπτει κυρίως από µία αυτόµατη τάση αύξησης σε πολλές µεγάλες συνιστώσες 

των δαπανών όπως συντάξεις και υγειονοµική περίθαλψη, το δεύτερο προέρχεται κυρίως από 

την ύφεση, αλλά ενδεχοµένως και την επιδείνωση της φορολογικής συµµόρφωσης.  

 

∆ιάγραµµα 4.7: ∆ηµόσια Έσοδα, ∆απάνες και Ακαθάριστο Χρέος (% ΑΕΠ) 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
218
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Πίνακας 4.19: Εξέλιξη της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
219

 

 

4.18.3 ∆ηµοσιονοµική Στρατηγική για το έτος 2012 και τα επόµενα έτη  

Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για το 2012 φαίνονται πολύ χειρότερες. Αυτό κυρίως 

προκύπτει από το συνδυασµό χειρότερων δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων για το 2011, την 

επιδείνωση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων 

που έχει η µείωση των µισθών του ιδιωτικού τοµέα που προκύπτει από τις µεταρρυθµίσεις 

της αγοράς εργασίας που περιλαµβάνουν το νέο πρόγραµµα για την κοινωνική συνεισφορά 

και φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων) και χαµηλότερη από την προβλεπόµενη 

απόδοση των προηγούµενων µέτρων. Οι παράγοντες αυτοί που αυξάνουν το έλλειµµα 

αντισταθµίζονται εν µέρει από την εξοικονόµηση τόκων δαπανών που προκύπτουν από το 

PSI.  Αν δεν εγκρίθηκαν συµπληρωµατικά µέτρα, το πρωτογενές έλλειµµα για το 2012 θα 

µπορούσε να είναι της τάξεως του 2½ % του ΑΕΠ. Αυτό µπορεί να συγκριθεί µε ένα µικρό 

πλεόνασµα για το 2012 το οποίο ήταν ο στόχος της προηγούµενης επισκόπησης του 

προγράµµατος. 

 

Προκειµένου να περιληφθεί η επιδείνωση των µακροοικονοµικών προοπτικών, ο στόχος για 

το πρωτογενές ισοζύγιο για το 2012 ορίστηκε σε -1.0 % του ΑΕΠ. Ο στόχος ορίστηκε κατά 

τρόπο που απαιτεί µία παρόµοια δηµοσιονοµική προσπάθεια όπως και πριν, αφήνοντας τους 

αυτόµατους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν. Λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές 

εξοικονοµήσεις στις δαπάνες τόκων που προκύπτουν από το PSI και τη µετάβαση σε ένα νέο 
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πρόγραµµα χρηµατοδότησης, οι συνολικές προβλέψεις για το έλλειµµα για το 2012 είναι 

ελαφρώς διαφορετικές από τη συνολικό στόχο για το έλλειµµα του πρώτου προγράµµατος. 

 

Πίνακας 4.20: Κύριοι ∆ηµοσιονοµικοί ∆είκτες 2010-2014 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
220

 

 

Για την επίτευξη του αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού στόχου για το 2012, η κυβέρνηση 

δεσµεύθηκε να µειώσει τις δαπάνες κατά 1,5 % του ΑΕΠ. Περίπου τα τρία τέταρτα των 

περικοπών είναι µόνιµου χαρακτήρα και έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο του 

συµπληρωµατικού προϋπολογισµού και άλλων νοµικών πράξεων: 

 

• Μείωση στη φαρµακευτική δαπάνη κατά 1080 εκ. ευρώ τουλάχιστον, το 2012, 

µειώνοντας τις τιµές των φαρµάκων (γενόσηµα και επώνυµα φάρµακα), αυξάνοντας τη 

συµµετοχή, µειώνοντας των φαρµακοποιών και των χονδρέµπορων τα εµπορικά περιθώρια, 

εφαρµόζοντας υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µε τη δραστική ουσία και τα 

πρωτόκολλα, ενηµερώνοντας τον κατάλογο φαρµάκων και εφαρµόζοντας µηχανισµό 

τριµηνιαίων επιστροφών  που πρέπει να καταβληθεί από τη φαρµακευτική βιοµηχανία. 

 

• Μείωση των υπερωριών για τους γιατρούς σε νοσοκοµεία κατά τουλάχιστον 50 εκ. 

ευρώ. 

 

                                                             
220

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf  



239 

 

• Μείωση των προµηθειών στρατιωτικού εξοπλισµού από 300 εκ. ευρώ (µετρητά και 

παραδόσεις). 

 

• Μείωση του αριθµού των Αντιδηµάρχων και του συναφούς προσωπικού µε στόχο την 

εξοικονόµηση τουλάχιστον 30 εκ. ευρώ 

 

• Μείωση λειτουργικών δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης, και δαπανών 

συσχετιζόµενων µε τις εκλογές, κατά τουλάχιστον 270 εκ. ευρώ, σε σύγκριση µε τον 

προϋπολογισµό. 

 

• Εµπροσθοβαρείς περικοπές στις επιδοτήσεις σε κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών 

και περικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς που εποπτεύονται από διάφορα 

Υπουργεία, µε στόχο τη µείωση των δαπανών το 2012 κατά τουλάχιστον 190 εκ. ευρώ. 

 

• Μείωση του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) κατά 400 εκ. ευρώ: αυτή η 

περικοπή θα εφαρµοσθεί µέσω περικοπών στις επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις και τα 

εγχώρια χρηµατοδοτούµενα επενδυτικά έργα. Η µείωση του προϋπολογισµού Π∆Ε δεν θα 

έχει καµία επίπτωση στα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά κεφάλαια (µη 

ολοκληρωµένα έργα που χρηµατοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα 2000-06, το 

Ταµείο Συνοχής (2000-06), τα επιχειρησιακά προγράµµατα 2007-13 και µη επιλέξιµες 

δαπάνες που σχετίζονται µε τα ανωτέρω έργα). 

 

• Αλλαγές στα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία και τα συνταξιοδοτικά ταµεία µε υψηλές 

µέσες συντάξεις ή εκείνα που λαµβάνουν υψηλές επιδοτήσεις από τον προϋπολογισµό, µε 

στόχο την εξοικονόµηση τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ (καθαρά αφότου ληφθούν υπόψη οι 

επιπτώσεις αυτών των περικοπών για τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές). 

 

• Μια µέση µείωση κατά 12 % των λεγόµενων «ειδικών αµοιβών» του δηµόσιου τοµέα, 

στις οποίες δεν ισχύει το ενιαίο µισθολόγιο. Αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου 2012 και θα 

πρέπει να αποφέρει εξοικονόµηση τουλάχιστον 205 εκ. ευρώ (καθαρά, µετά από εξέταση των 

επιπτώσεων επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
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Πίνακας 4.21: Έλλειµµα και µέτρα λογιστικής: Το έλλειµµα στη διάρκεια του χρόνου 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
221

 

 

Η Κυβέρνηση στοχεύει στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 1,8 % και 4,5% του ΑΕΠ 

το 2013 και το 2014, αντίστοιχα. Οι στόχοι αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις προβλέψεις για το 

χρέος για το οποίο η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης αποφάσισε τον Οκτώβριο του 2011, 
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ως προϋπόθεση για τη µετάβαση σε ένα δεύτερο πρόγραµµα χρηµατοδότησης. Ωστόσο, οι 

τρέχουσες πολιτικές δεν επαρκούν για να φέρουν τους δηµόσιους λογαριασµούς σε αυτούς 

τους στόχους. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις µε αµετάβλητες πολιτικές, υπάρχει ένα 

σωρευτικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα µέχρι το 2014, 5½ % του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση θα πρέπει 

να προσδιορίσει αυτό το ποσό µέτρων τον Ιούνιο του 2012 και να εφαρµοστούν στους 

προϋπολογισµούς του 2013 και 2014 για την επίτευξη των στόχων. ∆εδοµένου ότι το πεδίο 

εφαρµογής για οριζόντιες περικοπές δαπανών ή αύξηση των φόρων έχει εξαντληθεί και το 

βασικό σενάριο περιλαµβάνει ήδη αποδόσεις από τη βελτίωση της φορολογικής 

συµµόρφωσης, οι εξοικονοµήσεις θα πρέπει να προέλθουν από τις διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις στις δαπάνες. Για τον εντοπισµό των στοχευόµενων µειώσεων των δαπανών, 

η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει µια επανεξέταση των δαπανών. Θα επικεντρωθεί σε συντάξεις 

και κοινωνικές µεταβιβάσεις (µε παράλληλη διατήρηση της βασικής κοινωνικής 

προστασίας), στις αµυντικές δαπάνες (αφήνοντας ανεπηρέαστη τη θέση της εθνικής άµυνας) 

και αναδιάρθρωση των κεντρικών και τοπικών διοικήσεων. Ένας περαιτέρω εξορθολογισµός 

των φαρµακευτικών δαπανών και των δαπανών λειτουργίας των νοσοκοµείων, καθώς και 

ταµειακές παροχές κοινωνικής πρόνοιας θα καθοριστούν τους επόµενους µήνες. Η αποστολή 

προέτρεψε την κυβέρνηση να στραφεί σε εξωτερική τεχνική βοήθεια για την προετοιµασία 

της αναθεώρησης των δαπανών 

 

4.18.4 ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις 

1. Ιδιωτικοποίηση 

Παρά το γεγονός ότι µόνο λίγες συναλλαγές έχουν συµβεί µέχρι στιγµής, οι µηχανισµοί είναι 

σε θέση να εξασφαλιστεί σταδιακά η συνεχής παροχή των στοιχείων του ενεργητικού στην 

αγορά. Λόγω των αρνητικών συνθηκών της αγοράς, νοµικών επιπλοκών και καθυστερήσεις 

στην εφαρµογή ορισµένων ενδιάµεσων βηµάτων, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις που 

συλλέχθηκαν το 2011 ήταν ελαφρώς κάτω από 1,6 δις ευρώ. Στους µήνες που προηγήθηκαν 

της λειτουργίας ανταλλαγής χρέους (PSI), η αγορά ήταν ιδιαίτερα εχθρική προς τα ελληνικά 

περιουσιακά στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι το Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων έχει ορίσει τις 

απαραίτητες τεχνικούς, νοµικούς και οικονοµικούς συµβούλους για τις συναλλαγές που 

αναµένονται το 2012 και το 2013, αρκετά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ακόµη αρκετά 

ώριµα για ιδιωτικοποίηση. Τα ενδιάµεσα στάδια περιλαµβάνουν την αναδιάρθρωση των 

ζηµιογόνων επιχειρήσεων, εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων, εκκαθάριση δικαιωµάτων, και 
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ρυθµιστικές, συµπεριλαµβανοµένου του διαχωρισµού των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Όλα 

αυτά τα ενδιάµεσα βήµατα είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της επιτυχίας της 

ιδιωτικοποίησης όσον αφορά τα έσοδα, αλλά και ότι θα συµβάλλει στο άνοιγµα του 

ανταγωνισµού σε ορισµένους τοµείς. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, µετά από µεγάλες 

καθυστερήσεις, µια νέα Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας έχει πλέον τεθεί σε 

λειτουργία. Θα πρέπει να επισπεύσει την ταυτοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού που 

προορίζονται για πώληση, και να βοηθήσει στις σαφείς διοικητικές ενέργειες, όπως η 

ανακατανοµή των χρήσεων γης. 

 

Ο στόχος της συλλογής εσόδων ύψους 50 δις ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις παραµένει 

βιώσιµος, αν και σε µεγαλύτερο ορίζοντα από ότι αρχικά είχε προβλεφθεί. Οι ετήσιοι στόχοι 

για τα έσοδα έχουν αναθεωρηθεί, σε τουλάχιστον 5,2 δις ευρώ τα οποία θα πρέπει να 

εισπραχθούν µέχρι το τέλος του 2012, 9,2 δις ευρώ έως το τέλος του 2013, 14 δις ευρώ 

δισεκατοµµύρια µέχρι το τέλος του 2014 και 19 δις ευρώ µέχρι το τέλος του 2015. Οι αριθµοί 

αυτοί είναι συνεπείς µε τις αναλύσεις της βιωσιµότητας του χρέους που προετοιµάστηκαν 

από το φθινόπωρο του 2011, βάσει των οποίων η σύνοδος κορυφής της ζώνης του ευρώ 

συµφώνησε κατ 'αρχήν για το σχεδιασµό ενός δεύτερου προγράµµατος. 

 

Πίνακας 4.21: .Πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων: Οι µέχρι τώρα συναλλαγές
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Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
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Πίνακας 4.22: Προγραµµατισµένα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
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Πίνακας 4.23: Ιδιωτικοποιήσεις – Συναλλαγές σε αναµονή 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
224
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2. ∆ιαχείριση των εσόδων, καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και φορολογική 

µεταρρύθµιση. 

Η φορολογική µεταρρύθµιση έχει καθυστερήσει. Η φορολογική µεταρρύθµιση, της οποίας η 

έγκριση από το Κοινοβούλιο είχε αρχικά προγραµµατιστεί για το Σεπτέµβριο του 2011 και 

στη συνέχεια αναβλήθηκε µέχρι τον Μάρτιο του 2012, αναµενόταν να ψηφιστεί στο τέλος 

Ιουνίου του 2012. Η αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ήταν σε συµφωνία µε την 

αποστολή, δεδοµένου ότι η ανάγκη για την κατάλληλη προετοιµασία της µεταρρύθµισης δεν 

θα µπορούσαν να φιλοξενηθούν ενόψει άλλων επείγοντων καθηκόντων που βάζουν σε 

δοκιµασία τους πόρους των αρχών (όπως η έγκριση ενός ευρύ φάσµατος προγενέστερων 

ενεργειών για το νέο πρόγραµµα και την εφαρµογή του PSI). Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί 

ότι η διαδικασία κερδίζει έδαφος τώρα, η κυβέρνηση αναµένεται να ανακοινώσει ένα πλήρες 

πρόγραµµα των ενδιάµεσων βηµάτων ήδη από το Μάρτιο, για να διασφαλιστεί η 

διαβούλευση και η κατάλληλη εξέταση από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ. Η 

µεταρρύθµιση θα πρέπει να αποσκοπεί στο να καταστεί απλούστερο το φορολογικό σύστηµα, 

στη µείωση του κόστους συµµόρφωσης και τη βελτίωση της ευχρηστίας του για ανάπτυξη. Η 

µεταρρύθµιση πρέπει να αφορά το προσωπικό εισόδηµα, το εταιρικό, το ΦΠΑ και τους 

φόρους ακίνητης περιουσίας, καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Συγκεκριµένα, η µεταρρύθµιση θα πρέπει να µειώσει τους υψηλούς οριακούς 

συντελεστές της εργασίας και να διευρύνει τις φορολογικές βάσεις. Η αποστολή είχε την 

άποψη ότι η φορολογική επιβάρυνση από έµµεσους φόρους σε σχέση µε τους άµεσους 

φόρους και κοινωνικές εισφορές δεν πρέπει να µειωθεί. Η απλοποίηση του φορολογικού 

συστήµατος, συνεπάγεται την ανάγκη εξάλειψης των φορολογικών απαλλαγών και 

προνοµιακών καθεστώτων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της γεωγραφικής φύσεως. Η 

µεταρρύθµιση πρέπει να είναι φιλόδοξη, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι θα φτάσει τους στόχους της και να είναι φορολογικά ουδέτερη. 

 

Οι αρχές δεσµεύτηκαν να απέχουν από την επέκταση των φορολογικών αµνηστιών  στο 

µέλλον. Η Ελλάδα έχει παράδοση στις πολύ συχνές φορολογικές αµνηστίες, εν µέρει µε τη 

µορφή σχεδίων που περιλαµβάνουν πολύ γενναιόδωρες δόσεις για φορολογικά χρέη. Ενώ 

µερικά από αυτά µπορεί να είχαν ένα θετικό, αν και µάλλον περιορισµένο βραχυπρόθεσµο 

αντίκτυπο στη συλλογή φόρων, η συχνή επανάληψή τους έχει υπονοµεύσει τα κίνητρα για τη 

φορολογική συµµόρφωση και την αξιοπιστία της κυβέρνησης σε σχέση µε την προθυµία και 
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την ικανότητά της στην επιβολή φορολογικής νοµοθεσίας, διαβρώνοντας την ηθική του 

φόρου και ως εκ τούτου την προώθηση της φοροδιαφυγής. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να 

παραιτηθεί από οποιαδήποτε νέα φορολογία και αµνηστίες κοινωνικών εισφορών καθώς και 

να περιορίσει τα σχέδια δόσεων σε µικρούς οφειλέτες που µπορούν να προσδιοριστούν µε 

σαφήνεια µε διαρκή οξεία οικονοµική δυσχέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση 

κατάργησε ένα πρόσφατο νόµο ο οποίος θα επέκτεινε τους όρους πληρωµής του φορολογικού 

χρέους και καθυστερηµένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης και της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής είναι 

µεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του νέου προγράµµατος. Αυτό δεν είναι µόνο λόγω 

της ανάγκης να αυξήσει τα έσοδα και να µειώσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα χωρίς 

περαιτέρω αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών. Είναι επίσης σηµαντικό για την 

κοινωνική αποδοχή του προγράµµατος προσαρµογής, καθώς η µείωση της φοροδιαφυγής θα 

οδηγήσει σε δικαιότερη κατανοµή του βάρους της προσαρµογής. Παρά την κάποια πρόοδο, η 

εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων αυτών ήταν αργή και τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη 

ικανοποιητικά. Φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή µπορεί να έχει στην πραγµατικότητα 

αυξηθεί το 2011, µε φόντο την αρνητική οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση των 

περιορισµών της ρευστότητας των φορολογουµένων. Μέχρι σήµερα, η κυβέρνηση έχει 

θεσπίσει νοµοθεσία και διοικητικές µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διαχείρισης και των ελέγχων, την εφαρµογή 

αποτελεσµατικών έργων διαχείρισης, καθώς και στη διαµόρφωση µιας στρατηγικής για την 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της φορολογικής πειθαρχίας και τη 

βελτίωση της συµµόρφωσης. Η έµφαση έχει πλέον µετατοπιστεί προς την υλοποίηση και την 

αύξηση του αριθµού των φορολογικών ελέγχων αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει 

στην επιτάχυνση των προσπαθειών της στον τοµέα αυτό. Επιπλέον, η κυβέρνηση είναι έτοιµη 

να ξεκινήσει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των εφοριών, το οποίο θα 

βοηθήσει την ενίσχυση των δοµών παροχής κινήτρων. Η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει τη 

διαδικασία συγχώνευσης τοπικών εφοριών και το εξοπλισµό τους µε ένα ενιαίο σύστηµα 

πληροφορικής, µε στόχο να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2012. Επιπλέον, η 

κυβέρνηση αναµένεται να εγκρίνει µηχανισµούς για την καλύτερη προστασία των 

πληροφοριοδοτών αναφοράς διαφθοράς στη φορολογική διοίκηση, τη θέσπιση διαδικασιών 

για την εναλλαγή των διαχειριστών, και τη θέσπιση στόχων για τους ελέγχους των δηλώσεων 



247 

 

περιουσιακών στοιχείων των εφοριακών υπαλλήλων, οδηγώντας σε ένα πλήρως ανεπτυγµένο 

σχέδιο για την καταπολέµηση της διαφθοράς το φθινόπωρο του 2012 

Υπάρχουν αρκετές παράλληλες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων. Οι 

πιο σηµαντικές είναι οι εξής: ένα νέο σύστηµα επίλυσης φορολογικής διαφοράς που θα 

καθιστά υποχρεωτική την εξάντληση της φάσης διοικητικής διαφοράς πριν µεταβεί στο 

δικαστικό στάδιο. Η αύξηση του αριθµού των φορολογικών ελεγκτών από 1000 σε 2000 και 

η αντικατάσταση των διευθυντών των εφοριών οι οποίοι υστερούν σε σχέση µε τους στόχους 

της απόδοσής τους όπως ορίζονται στο του προγράµµατος. Η αποστολή τόνισε τη σηµασία 

στο να καταστεί η φορολογική διοίκηση σταδιακά όλο και πιο ανεξάρτητη και υπόλογη, µε 

έδρα τον έλεγχο των τοπικών εφοριών. Είναι επίσης, κρίσιµο να ενσωµατωθεί η είσπραξη 

των φόρων και των κοινωνικών εισφορών καθώς και η διοργάνωση κοινών ελέγχων στο 

κοντινό µέλλον. 

 

3. Έλεγχος των δαπανών 

Οι µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαχείρισης των δηµόσιων δαπανών προχωρούν. Η 

έγκαιρη παροχή δηµοσιονοµικών δεδοµένων έχει βελτιωθεί λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής 

τέτοιων στοιχείων από υπουργεία, τοπικές αυτοδιοικήσεις και τα νοµικά πρόσωπα. Ωστόσο, 

το σύστηµα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να συµπεριλάβει επίσης έγκαιρη, 

πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης και τον προϋπολογισµό 

των δηµοσίων επενδύσεων. Ο έλεγχος των δαπανών έχει επίσης βελτιωθεί µε την υιοθέτηση 

των µητρώων ανάληψης υποχρεώσεων στα υπουργεία και άλλους φορείς, τα οποία θα πρέπει 

να ανιχνεύουν αποτελεσµατικά τις υπέρ-δεσµεύεις και καθυστερήσεις στον τακτικό 

προϋπολογισµό και στον προϋπολογισµό επενδύσεων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

έχει συστήσει επιτροπή συντονισµού για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της 

εφαρµογής των ελέγχων δεσµεύσεων για να  εµποδίζει την περαιτέρω συσσώρευση 

καθυστερούµενων οφειλών. 

 

Το επίπεδο των καθυστερούµενων οφειλών παραµένει σε υψηλά επίπεδα, παρά την τρέχουσα 

διαδικασία δηµιουργίας µητρώων δέσµευσης. Παρά το γεγονός ότι τα µητρώα ανάληψης 

υποχρεώσεων είναι πλέον σε λειτουργία στα αρµόδια υπουργεία, η µεταρρύθµιση της 

διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών έχει καθυστερήσει και το επίπεδο των 

καθυστερούµενων οφειλών εξακολουθεί να είναι υψηλό, ειδικά στα ασφαλιστικά ταµεία και 
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τα νοσοκοµεία. Η αποστολή τονίζει ότι το υψηλό επίπεδο των καθυστερούµενων οφειλών, 

συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών επιστροφών, έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην 

οικονοµία στο σύνολό της. Συµβάλλει στην έλλειψη ρευστότητας στο οικονοµικό σύστηµα 

που επηρεάζοντας κυρίως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διευθέτηση των 

καθυστερούµενων οφειλών θα µπορούσε πράγµατι να δώσει µια θετική ώθηση στην 

οικονοµία. 

Πίνακας 4.24: Καθυστερούµενες οφειλές σε προµηθευτές του δηµοσίου τοµέα 

 

 

Πηγή: Το 2o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα (Μάρτιος 2012)
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4. Η δηµόσια διοίκηση, οι δηµόσιες συµβάσεις και τα κοινωνικά προγράµµατα 

Οι µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση είναι σε εξέλιξη, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις 

µπορεί να χρειαστούν κάποιο χρόνο πριν υλοποιηθούν απτά αποτελέσµατα. Μετά τη 

δηµοσίευση της έκθεσης του ΟΟΣΑ σχετικά µε την «Λειτουργική Αναθεώρηση της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα» τον ∆εκέµβριο του 2011, µια νέα φάση των 

µεταρρυθµίσεων έχει ξεκινήσει µε τις προσπάθειες των αρχών να αντικατοπτρίζουν τις 

συστάσεις του ΟΟΣΑ σε νόµο (ο οποίος επί του παρόντος εξακολουθεί να βρίσκεται στο 

στάδιο της προετοιµασίας) και τη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου οδικού χάρτη µε τη 

συµβολή εξωτερικής τεχνικής βοήθειας. Ο στόχος είναι να αντιµετωπιστούν οι βασικές 

ελλείψεις της δηµόσιας διοίκησης µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο. Έχει σηµειωθεί πρόοδος 

στη δηµιουργία ενός υψηλού επιπέδου οργανωτικής οµάδας στο πλαίσιο του 

µετασχηµατισµού υπό την άµεση εποπτεία του πρωθυπουργού, ενώ µια οµάδα εργασίας 

διυπουργικού συντονισµού βρίσκεται σε εξέλιξη. ∆εκαπέντε υπουργεία προγραµµατίζεται να 

αναδιαρθρωθούν ριζικά από το καλοκαίρι του 2012, ξεκινώντας µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης. Ανάλογες εργασίες επίσης, ετοιµάζονται σε περιφερειακό και τοπικό 
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επίπεδο. Η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης θα πρέπει να βοηθήσει την κυβέρνηση να 

γίνει πιο αποτελεσµατική, σε µια χρονική στιγµή όπου η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα 

µειώνεται. 

 

Η µείωση της απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα ήταν βραδύτερη από ό, τι έχει 

προγραµµατιστεί, ως υψηλότερος από τον αναµενόµενο αριθµό των αποχωρήσεων το 2011 

υπερκαλύπτεται από µια υψηλότερη από την αναµενόµενη εισροή. Αυτή η τάση φαίνεται να 

σχετίζεται µε την έλλειψη αποτελεσµατικού κεντρικού συντονισµού του δηµόσιου τοµέα στις 

αποφάσεις για την απασχόληση και την ελλιπή εφαρµογή των συµφωνηθέντων µέτρων µε 

στόχο τη µείωση της απασχόλησης. Συγκεκριµένα, το 2011 οι νέες προσλήψεις υπερέβησαν 

το µέγιστο επίπεδο που έχει επιβληθεί από τον κανόνα 1:10 (µόνο ένας στους δέκα 

εργαζοµένους που εξέρχεται από το δηµόσιο τοµέα το 2011 θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

ένα νεοπροσλαµβανόµενο εργαζόµενο). Επιπλέον, µόνο ένας µικρός αριθµός πλεονάζοντος 

προσωπικού µεταφέρθηκε στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Αυτή η παράβλεψη µπορεί 

να έχει εξουδετερωθεί από µια τάση αύξησης της εθελούσιας συνταξιοδότησης που µπορεί να 

έχει προκληθεί από την εγκατάσταση από το αποθεµατικό του εργατικού δυναµικού που είχε 

κριθεί πλεονάζον. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει τη δέσµευσή της για µείωση των δηµοσίων 

υπαλλήλων κατά τουλάχιστον 150.000 υπαλλήλων κατά την περίοδο 2011-15. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, αναµένεται να εφαρµόσει αυστηρά τον ήδη υφιστάµενων 

αριθµητικό κανόνα µεταξύ εισροών και εκροών του προσωπικού, µείωση της συµβατικής 

απασχόλησης, και µεταφορά στην εργασιακή εφεδρεία του πλεονάζοντος προσωπικού των 

15.000 υπαλλήλων πριν από την απόλυσή τους. Η αποστολή τόνισε ότι η µείωση του 

προσωπικού δεν πρέπει να γίνεται µε τρόπο πέρα από το συµβούλιο, αλλά από µια σχετικά 

στοχευµένη προσέγγιση για τον εντοπισµό απολύσεων στις διάφορες µονάδες ή τµήµατα µε 

διοικητική επικάλυψη από άλλα τµήµατα του δηµόσιου τοµέα ή/και του πλεονάζοντος 

προσωπικού. Αυτή η στοχευµένη προσέγγιση θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη 

συνεχιζόµενη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης 

 

Η Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑ∆ΗΣΥ), το νέο κεντρικό όργανο για τον 

συντονισµό της πολιτικής για τις δηµόσιες συµβάσεις και την παρακολούθηση, τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των διαδικασιών των συµβάσεων στην Ελλάδα, πρέπει να τεθεί 

σε λειτουργία. Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την έκδοση των τριών βασικών υπουργικών 
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αποφάσεων που είναι απαραίτητες για να τεθεί σε ισχύ η ανεξάρτητη αρχή. Αυτές οι 

υπουργικές αποφάσεις προβλέπουν το διορισµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου της 

ΕΑ∆ΗΣΥ, την εφαρµογή κανονισµού της αρχής, καθώς και τη δηµιουργία θέσεων και 

οργάνωση των ανθρώπινων πόρων στην ΕΑ∆ΗΣΥ. Παράλληλα, µετά την υπογραφή της 

σύµβασης για την πλατφόρµα των ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων, η πρώτη ενότητα για 

ηλεκτρονικό πλειστηριασµό θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το Μάρτιο του 2012. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την κακή στόχευση των κοινωνικών προγραµµάτων, υπάρχει αρκετό 

περιθώριο για δηµιουργία πρόσθετης εξοικονόµησης στον συγκεκριµένο τοµέα, ενώ, 

ταυτόχρονα, πιο αποτελεσµατική προστασία των πλέον ευάλωτων. Μέχρι στιγµής, οι 

κοινωνικές πολιτικές στην Ελλάδα φαίνεται να στερούνται µια αυστηρή στρατηγική για το 

πώς να στοχεύσουν τα τµήµατα της κοινωνίας που βρίσκονται πραγµατικά σε ανάγκη για τη 

βοήθεια της κυβέρνησης. Συγκεκριµένα, ενώ ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών παροχών 

διατίθεται χωρίς έλεγχο εισοδηµατικών πόρων σε συγκεκριµένες οµάδες της κοινωνίας που 

δεν υπόκεινται σε οξείς κοινωνικές κακουχίες, ορισµένες οµάδες νοικοκυριών στο κατώτερο 

άκρο της κατανοµής του εισοδήµατος παραµένουν απροστάτευτες και υπόκεινται σε 

σηµαντικούς κινδύνους φτώχειας. Η υπό προετοιµασία αναθεώρηση του ΟΟΣΑ αναµένεται 

να επισηµαίνει τις περιοχές όπου υπάρχει περιθώριο για σηµαντικά κέρδη και εξοικονόµηση 

τα οποία µπορούν να δηµιουργηθούν παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης 

των αντίστοιχων πολιτικών 

 

5. Μεταρρύθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης και του συνταξιοδοτικού συστήµατος  

Η υγειονοµική περίθαλψη αποτελεί ένα κρίσιµο στοιχείο των προσπαθειών δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης στην Ελλάδα, λόγω του υψηλού µερίδιο των δηµόσιων δαπανών που 

αντιστοιχούν στην υγειονοµική περίθαλψη. Παρά τις προσπάθειες και την κάποια πρόοδο που 

σηµειώθηκε στη µεταρρύθµιση του συστήµατος, οι µεγάλες αδυναµίες χρειάζεται ακόµη να 

αντιµετωπιστούν ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η καθαρής 

θέση του συστήµατος. Το θεσµικό πλαίσιο παραµένει κατακερµατισµένο, οδηγώντας σε 

µειωµένη πολιτική συνοχή. Η αναφερόµενη διαφθορά, η διαθεσιµότητα των δεδοµένων είναι 

ακόµη ανεπαρκής και η έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών παρακολούθησης και 

ελέγχου για την συνταγογράφηση των φαρµάκων εµποδίζουν την επίτευξη των στόχων. Το 

2011, υπήρξαν καθυστερήσεις στην εφαρµογή των πολιτικών µέτρων για τα φαρµακευτικά 
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προϊόντα. Η ισχυρή αντίσταση από παγιωµένα συµφέροντα, σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

επίκαιρων δεδοµένων και µηχανισµών αποτελεσµατικής παρακολούθησης έχει καταστήσει τη 

µεταρρύθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης δύσκολη. Ωστόσο, πρόοδος έχει παρατηρηθεί σε 

τοµείς όπως η λογιστική του νοσοκοµείου και της κεντρικής προµήθειας, που οδηγούν σε 

εξοικονόµηση πόρων στο νοσοκοµειακό τοµέα. 

 

Σηµαντικές πολιτικές προσπάθειες είναι απαραίτητες σε πολλούς τοµείς. Ειδικότερα, ο 

ΕΟΠΥΥ, ο νέος εθνικός οργανισµός υγείας που είναι υπεύθυνος για την αγορά υπηρεσιών 

υγείας, πρέπει να καταστεί πλήρως λειτουργικός, ώστε να υπάρξει επαγωγή εξοικονόµησης 

µέσω µιας πιο ορθολογικής χρήσης των διαθέσιµων πόρων. Προκειµένου να µειωθεί ο 

κατακερµατισµός και να συµβάλλει στη συνοχή της πολιτικής, η κυβέρνηση έχει εκφράσει 

την πρόθεση της να µεταβιβάσει όλα τα θεσµικά όργανα και τις πολιτικές που σχετίζονται µε 

την υγεία στην ευθύνη του Υπουργού Υγείας, αντί για την τρέχουσα κατανοµή των 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπουργείων Υγείας, Εργασίας και της Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Ο εξορθολογισµός του νοσοκοµειακού δικτύου πρέπει να επιταχυνθεί και τα 

επιχειρησιακά κόστη να µειωθούν περαιτέρω. Ένα σύνολο µέτρων που πρέπει να 

εφαρµοστούν ταυτόχρονα όπως η υποχρεωτική συνταγογράφηση µε τη δραστική ουσία, η 

υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τους γιατρούς και τους φαρµακοποιούς, η 

τακτική παρακολούθηση της συµπεριφοράς συνταγογράφησης των γιατρών και τη 

συµµόρφωσή τους µε δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές συνταγογράφησης, η 

υποχρεωτική υποκατάσταση µε γενόσηµα από τα φαρµακεία, η περαιτέρω µείωση των τιµών 

των γενόσηµων φαρµάκων και τα εκτός πατέντας φάρµακα να πλησιάσουν τι τιµές που 

καταβάλλονται στις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, η κυβέρνηση θέτει σε 

εφαρµογή ένα αυτόµατο µηχανισµό ανάκτησης (δηλαδή µια έκπτωση η οποία θα χρεώνεται 

στις φαρµακευτικές εταιρείες σε τριµηνιαία βάση) ο οποίος θα εγγυηθεί ότι οι φαρµακευτικές 

δαπάνες των εξωτερικών ιατρείων για το 2012-15 δεν υπερβαίνει τη διαθέσιµη ετήσια 

συνολική χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού 

 

Μια σειρά από ρυθµίσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η 

µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Η µεταρρύθµιση του κύριου 

συνταξιοδοτικού συστήµατος κατά την έναρξη του προγράµµατος προσαρµογής έχει 

βελτιώσει ουσιαστικά την δυναµική των δηµοσίων δαπανών για συντάξεις. Ωστόσο, τα 
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συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης (συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 

εφάπαξ, κοινωνικής πρόνοιας) παρέµειναν αδιόρθωτα, αν και οι δύο επικουρική σύνταξη και 

εφάπαξ των δηµοσίων υπαλλήλων µειώθηκαν το 2012. Στις πιο πρόσφατες προβλέψεις από 

την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ο προϋπολογισµός των συστηµάτων συµπληρωµατικής 

συνταξιοδότησης (και άλλων αδιόρθωτων συστηµάτων) προβλέπεται να σταθερά 

αυξανόµενος ελλειµµατικός κατά τις επόµενες δεκαετίες: το 2011, το έλλειµµά τους, ήταν 

περίπου 0,4 % του ΑΕΠ, και έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν µε δηµόσιους πόρους. Το τρέχον 

και µελλοντικό έλλειµµα σε αρκετά συµπληρωµατικά ταµεία  απειλεί τη βιωσιµότητα αυτών 

των ταµείων που έχουν ήδη βραχυπρόθεσµα και  µεσοπρόθεσµα ανάγκη τόσο για την άµεση 

µείωση των συνταξιοδοτικών παροχών όσο και τη σε βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας 

τους. Επιπλέον, η υπάρχουσα εγκατάσταση φαίνεται να προκαλεί επίµονες διεθνείς και 

εσωτερικές διαφορές, και ως εκ τούτου δεν είναι κοινωνικά δίκαιη. Η κυβέρνηση και η 

αποστολή συµφώνησαν ότι η επικείµενη µεταρρύθµιση των επικουρικών συνταξιοδοτικών 

ταµείων - αρχικά µέσω ενός νοµικού πλαισίου και αργότερα, µέσω άλλων εκτελεστικών 

πράξεων - είναι υψίστης σηµασίας για την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος και τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των 

δηµόσιων οικονοµικών. 

 

4.19 Ύψος δανειοδότησης της Ελλάδας στο πλαίσιο των δύο πρώτων 

προγραµµάτων από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ 226 
- ∆άνειο γέφυρα 

µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του 

EFSM 227 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆εσµεύσεις 

Το 2010, η Ευρωοµάδα συµφώνησε να χορηγηθούν διµερή δάνεια που θα συγκέντρωνε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόµενη «∆ανειακή ∆ιευκόλυνση για την Ελλάδα» — ∆∆Ε), 

συνολικού ύψους 80 δισ. ευρώ. (Το ποσό αυτό τελικά µειώθηκε τελικά κατά 2,7 δισ. ευρώ, 

επειδή η Σλοβακία αποφάσισε να µη συµµετάσχει στη ∆ανειακή ∆ιευκόλυνση για την 

                                                             
226 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_el.htm 

227 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/17-efsm-bridge-loan-greece/  
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Ελλάδα, ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποχώρησαν από τη ∆ιευκόλυνση, καθώς 

ζητούσαν οι ίδιες χρηµατοδοτική συνδροµή). Η χρηµατοδοτική συνδροµή που συµφωνήθηκε 

από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ήταν µέρος µιας κοινής δέσµης, στην οποία το ∆ΝΤ 

συνεισέφερε µε επιπλέον ποσό 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο συµφωνίας stand-by (SBA). 

 

Εκταµιεύσεις 

Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ τελικά εκταµίευσαν 52,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 

πρώτου προγράµµατος 

 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆εσµεύσεις 

Μετά τις εθνικές εκλογές, τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ, το 2012, µέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ανέλαβαν δεσµεύσεις 

ύψους 144,6 δισ. ευρώ έναντι της Ελλάδας βάσει του δεύτερου προγράµµατος. (Το ποσό 

αυτό περιλαµβάνει µη εκταµιευθέντα ποσά της δανειακής διευκόλυνσης του πρώτου 

προγράµµατος). Το ∆ΝΤ διέθεσε περίπου 19,8 δισ. ευρώ για το δεύτερο πρόγραµµα. 

 

Εκταµιεύσεις 

Το ΕΤΧΣ εκταµίευσε 141,8 δισ. ευρώ. Η χρηµατοδότηση αυτή περιλαµβάνει 48,2 δισ. ευρώ 

για την κάλυψη των δαπανών εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Από το 

ποσό αυτό, 10,9 δισ. ευρώ δεν χρειάστηκαν και συνεπώς επεστράφησαν στη συνέχεια στο 

ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, το ποσό που τελικά εκταµιεύτηκε ανέρχεται σε 130,9 δισ. ευρώ. 

 

∆άνειο γέφυρα µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του 

EFSM 

Στις 17/7/2015 το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση χορήγησης έως 7,16 δις ευρώ 

µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Το δάνειο θα έχει µέγιστη διάρκεια τριών 

µηνών και θα εκταµιευθεί σε δύο δόσεις. Θα επιτρέψει στην Ελλάδα την εκκαθάριση των 

καθυστερούµενων οφειλών της στο ∆ΝΤ και της Τράπεζας της Ελλάδα και να αποπληρώσει 

την ΕΚΤ, µέχρις ότου η Ελλάδα να αρχίσει να λαµβάνει χρηµατοδότηση στο πλαίσιο ενός 

νέου προγράµµατος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. 
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4.20 Το 3o πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα 

(Αύγουστος 2015) 228 

 

Συνοπτική παρουσίαση  

Το τρίτο µνηµόνιο συµφωνίας εκπονήθηκε ως απάντηση στο από 8/7/15 αίτηµα της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ∆ιοικητών του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για υποστήριξη της σταθερότητας, µε τη 

µορφή δανείου µε περίοδο διαθεσιµότητας τριών ετών.  

 

Στο άρθρο 13 (3) της Συνθήκης ΕΜΣ, περιγράφονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις που 

συνδέονται µε τον µηχανισµό οικονοµικής στήριξης που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι 

όροι θα πρέπει να ενηµερώνονται σε τριµηνιαία βάση, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο στις 

µεταρρυθµίσεις που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο τρίµηνο. Σε κάθε επανεξέταση, τα 

συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής και άλλα µέσα επίτευξη των γενικών στόχων θα 

προσδιορίζονται πλήρως µε λεπτοµέρειες και χρονοδιάγραµµα. 

 

Η στρατηγική για την ανάκαµψη λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και 

αµεροληψία, τόσο εντός όσο και µεταξύ των γενεών. Οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί έχουν 

επιβάλει δύσκολες επιλογές, και είναι ως εκ τούτου, σηµαντικό το γεγονός ότι το βάρος της 

προσαρµογής βαρύνει όλα τα τµήµατα της κοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα να 

πληρώσουν. Προτεραιότητα έχει δοθεί σε δράσεις για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, 

απάτης και στρατηγικούς παραβάτες, καθώς αυτές επιβάλλουν επιβάρυνση για τους έντιµους 

πολίτες και εταιρείες που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι 

µεταρρυθµίσεις στην αγορά προϊόντων αποσκοπούν στην εξάλειψη των ενοικίων που 

εισπράττουν συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων: µέσω υψηλότερων τιµών, αυτές 

υπονοµεύουν το διαθέσιµο εισοδήµατος των καταναλωτών και βλάπτουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι µεταρρυθµίσεις στο συνταξιοδοτικό 

επικεντρώνονται σε µέτρα κατάργησης των απαλλαγών και του τέλους της πρόωρης 

συνταξιοδότησης. καταργηθούν οι απαλλαγές και στο τέλος πρόωρης συνταξιοδότησης. Για 

να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία και να αποτραπεί η εµπέδωση της µακροχρόνιας 

ανεργίας, οι αρχές σε στενή συνεργασία µε τους ευρωπαίους εταίρους, θα ξεκινήσουν µέτρα 
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για την ενίσχυση της απασχόλησης κατά 50.000 άτοµα µε οµάδα στόχο τους µακροχρόνια 

άνεργους. Μια δικαιότερη κοινωνία θα απαιτεί ότι η Ελλάδα βελτιώνει το σχεδιασµό του 

συστήµατος πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πραγµατικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας σε 

εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη 

διαθέσιµη τεχνική βοήθεια από διεθνείς οργανισµούς σε µέτρα για την παροχή πρόσβασης 

στην υγειονοµική περίθαλψη για όλους (συµπεριλαµβανοµένων των ανασφάλιστων) και να 

αναπτύξουν ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, µε τη µορφή ενός Ελάχιστου 

Εγγυηµένου Εισοδήµατος (ΕΕΕ). 

 

Η εφαρµογή του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων θα παράσχει τη βάση για µια βιώσιµη 

ανάκαµψη, και οι πολιτικές στηρίζονται σε τέσσερις πυλώνες: 

 

• Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. Η νέα πορεία δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής που ορίζεται στο παρόν µνηµόνιο συµφωνίας προβλέπει στόχους πρωτογενούς 

ισοζυγίου της τάξεως του -¼% του ΑΕΠ το 2015, 0,5% το 2016, 1¾% το 2017 και 3,5 % από 

το 2018 και µετά. Η πορεία των δηµοσιονοµικών στόχων είναι σύµφωνη µε τους 

αναµενόµενους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αυτή ανακάµπτει από 

τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά. Η Ελλάδα θα στοχεύσει σε µεσοπρόθεσµο πρωτογενές 

πλεόνασµα ύψους 3,5 % του ΑΕΠ. Τούτο θα επιτευχθεί µέσω του συνδυασµού 

εµπροσθοβαρών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων, π.χ. στον τοµέα του ΦΠΑ και του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος, ενός φιλόδοξου προγράµµατος για την ενίσχυση της 

φορολογικής συµµόρφωσης και της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, καθώς και της 

καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων προς τόνωση της 

ανάπτυξης - ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των ευπαθών οµάδων.
229

 

 

Οι θεσµοί πιέζουν για πρωτογενές πλεόνασµα διότι αυτό σηµαίνει ότι τα κρατικά έσοδα 

υπερβαίνουν τις δαπάνες (πλην τόκων επί του χρέους). Εάν επιτευχθεί, το κράτος δεν ζει 

πλέον πέραν των δυνατοτήτων του και είναι σε θέση να µειώσει το ύψος του χρέους. Το 

πρωτογενές πλεόνασµα είναι, συνεπώς, ζωτικής σηµασίας για την αποκατάσταση της 

δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας και την επαναφορά της οικονοµίας σε φάση βιώσιµης 

ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµάτων οικονοµικής προσαρµογής, η 
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Ελλάδα, ξεκινώντας από πρωτογενές έλλειµµα 10,3 % το 2009, έφτασε σε πρωτογενές 

πλεόνασµα της τάξης του 0,4 % το 2014. Προς το τέλος του δεύτερου εξαµήνου του 2014, το 

δηµοσιονοµικό πρόγραµµα ήταν σε καλό δρόµο έχοντας υπερκαλύψει τον στόχο. Ωστόσο, η 

αβεβαιότητα πριν και µετά τις εκλογές, αντικρουόµενες ανακοινώσεις σχετικά µε µεταβολές 

του πλαισίου είσπραξης φόρων, καθώς και η εξασθένηση της οικονοµίας, οδήγησαν σε 

έντονη επιδείνωση της συνολικής δηµοσιονοµικής θέσης.
230

 

 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικαιροποίησαν τις προβλέψεις τους τον Αύγουστο του 2015. 

Το ΑΕΠ προβλέπεται να µειωθεί κατά -2,3% το 2015, -1,3 % το 2016 και να επανέλθει σε 

θετική ανάπτυξη, 2,7%, το 2017 και 3,1% το 2018. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην 

υπόθεση ανάκαµψης της ανάπτυξης από τις αρχές του 2016 σε τριµηνιαία βάση, καθώς η 

τρέχουσα αβεβαιότητα θα σταµατήσει σύντοµα µετά τη συµφωνία για το νέο τριετές 

πρόγραµµα προσαρµογής αλλά και λόγω της σταδιακής χαλάρωσης των ελέγχων στην 

κίνηση κεφαλαίων για τις περισσότερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες έως το δεύτερο 

εξάµηνο του 2016, σε συνδυασµό µε την άµεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µέχρι το 

τέλος του 2015. Τα δηµοσιονοµικά µέτρα που προβλέπονται στο ΜΣ (συµπεριλαµβανοµένης 

της µεταρρύθµισης του ΦΠΑ που έχει ήδη εγκριθεί) έχουν ληφθεί υπόψη στις ανωτέρω 

προβλέψεις.
231

 

 

• ∆ιαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Η Ελλάδα έχει δεσµευτεί να λάβει 

αµέσως επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων (ΜΕ∆) στον τραπεζικό τοµέα. Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο µη εξυπηρετούµενων 

δανείων και η σχετιζόµενη υπερχρέωση του ιδιωτικού τοµέα αποσπούν σηµαντικούς πόρους 

από πιο παραγωγικές χρήσεις και εµποδίζουν τον τραπεζικό τοµέα να παράσχει τις 

απαραίτητες πιστώσεις για να στηρίξει την ανάκαµψη της οικονοµίας. Επιπλέον, η 

διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από 

τα τέλη του 2015, θα συµβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στον τραπεζικό τοµέα. 

Το συνολικό ύψος χρηµατοδότησης του προγράµµατος ΕΜΣ (86 δισ. ευρώ) περιλαµβάνει 

απόθεµα ασφαλείας ύψους έως 25 δισ. ευρώ για την αντιµετώπιση πιθανών δαπανών 

ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα 

                                                             
230 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_el.htm 

231 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_el.htm 



257 

 

συνοδευτεί από παράλληλα µέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ελληνικού 

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών. Σε συνδυασµό µε 

άλλες πολιτικές προγραµµάτων, η διαδικασία αυτή αναµένεται να συµβάλει στην 

εξοµάλυνση της κατάστασης ρευστότητας στον τραπεζικό τοµέα, επιτρέποντας συγχρόνως τη 

σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων. Επίσης, δεν θα υπάρξει 

διάσωση των τραπεζών µε ίδια µέσα (καταθέσεις). Οι καταθέτες προστατεύονται. Τούτο 

τονίστηκε και από την Ευρωοµάδα, στη δήλωση της 14ης Αυγούστου 2015. Μέχρι το 

φθινόπωρο, η ΕΚΤ/ΕΕΜ θα διενεργήσει συνολική αξιολόγηση των τραπεζών: «έλεγχο 

ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού» και «προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων». 

Τούτο θα αποτελέσει τη βάση τυχόν περαιτέρω αποφάσεων σχετικά µε την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
232

 

 

• Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Επενδύσεις. Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και θα 

εφαρµόσει ένα ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων 

(συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας) που εξασφαλίζουν όχι µόνο την πλήρη συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά επίσης αποσκοπούν στην επίτευξη ευρωπαϊκών βέλτιστων 

πρακτικών. Θα υπάρξει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, και πολιτικές που 

υποστηρίζουν τις επενδύσεις. Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για βασικούς διαγωνισµούς υποβολής 

προσφορών, η Ελλάδα δεσµεύεται να προχωρήσει µε το υπό εξέλιξη πρόγραµµα 

ιδιωτικοποιήσεων. Η εφαρµογή του εν λόγω προγράµµατος αποβλέπει σε ετήσια έσοδα 

(εξαιρουµένων των τραπεζικών µετοχών) ύψους 1,4 δισ.ευρώ το 2015, 3,7 δισ. ευρώ το 2016 

και 1,3 δισ. ευρώ το 2017. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η φιλόδοξη διαδικασία 

ιδιωτικοποιήσεων, θα συσταθεί στην Ελλάδα ανεξάρτητο ταµείο, υπό την εποπτεία των 

αρµόδιων ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, που θα αποσκοπεί στην ιδιωτικοποίηση κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων κατόπιν εκτίµησης από ανεξάρτητους πραγµατογνώµονες. Η 

ελληνική κυβέρνηση αναµένεται να εγκρίνει το σχέδιο για το εν λόγω ταµείο µέχρι το τέλος 

Οκτωβρίου 2015, ώστε αυτό να καταστεί επιχειρησιακό πριν από το τέλος του έτους. 

Αποστολή του ταµείου θα είναι να εντοπίζει γρήγορα, να µεταβιβάζει κατά τη διάρκεια ζωής 

του προγράµµατος και να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία µεγάλης αξίας µέσω 

ιδιωτικοποιήσεων και άλλων µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφικών συµµετοχών. 
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Το ταµείο θα περιλαµβάνει τις µετοχές ελληνικών τραπεζών µετά την ανακεφαλαιοποίησή 

τους, και, ως εκ τούτου, θα ενισχύει τη διακυβέρνηση των τραπεζών. Με τη διάθεση των 

περιουσιακών στοιχείων στην αγορά, σκοπεύεται να επιτευχθεί τίµηµα ύψους 50 δισ. ευρώ. 

Από το ποσό αυτό, 25 δισ. ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων· το 50% του 

υπολοίπου ποσού (ήτοι 12,5 δισ. ευρώ) θα χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του δείκτη χρέους 

προς το ΑΕΠ και το άλλο 50 % (ήτοι 12,5 δισ. ευρώ) θα διοχετευθεί σε επενδύσεις.
233

 

 

• Σύγχρονο κράτος και δηµόσια διοίκηση: Αποτελεί βασική προτεραιότητα του 

προγράµµατος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας 

του δηµόσιου τοµέα στην παροχή βασικών δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τις 

πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές του Προέδρου, Jean-Claude Juncker, η Επιτροπή, ως 

εταίρος στις διαπραγµατεύσεις, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης του προγράµµατος, ώστε το βάρος της προσαρµογής να κατανεµηθεί στο σύνολο 

της κοινωνίας και να προστατευτούν τα πλέον ευπαθή µέλη της κοινωνίας. Η Επιτροπή 

διενήργησε αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράµµατος και συµπεραίνει ότι 

τα µέτρα του προγράµµατος, εάν εφαρµοστούν πλήρως και εγκαίρως, θα οδηγήσουν την 

Ελλάδα και πάλι «στη σταθερότητα και την ανάπτυξη µε τρόπο οικονοµικά και κοινωνικά 

βιώσιµο» και θα λάβουν δεόντως υπόψη τις πλέον πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και 

προκλήσεις στην Ελλάδα. 

 

Οι τοµείς στους οποίους επικεντρώθηκε η Επιτροπή περιλαµβάνουν: 

• τη σταδιακή θέσπιση ενός καθεστώτος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και παροχή 

καθολικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 

• µέριµνα ούτως ώστε η απαιτούµενη από όλους προσπάθεια να είναι ανάλογη προς τα 

εισοδήµατά τους, 

• στόχευση της εξοικονόµησης σε τοµείς που δεν επηρεάζουν άµεσα τα εισοδήµατα των απλών 

πολιτών, όπως µείωση των αµυντικών δαπανών ή αντιµετώπιση των ανεπαρκειών και 

εξάλειψη των προνοµίων ή καταχρήσεων σε πολλούς τοµείς των δηµόσιων δαπανών, 
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• αντιµετώπιση των κεκτηµένων συµφερόντων, π.χ. µέσω σταδιακής κατάργησης περιπτώσεων 

ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης, ή εξαιρέσεων, π.χ. για ορισµένα νησιά όσον αφορά τους 

συντελεστές ΦΠΑ, ή υψηλές επιδοτήσεις, 

• τη στήριξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και του εκσυγχρονισµού του συστήµατος 

συλλογικής διαπραγµάτευσης, 

• την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, και 

• τη στήριξη µιας περισσότερο διαφανούς και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ 

άλλων µε τη µετάβαση σε µια πιο ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση, την αναδιοργάνωση των 

υπουργείων και την καθιέρωση καλύτερης σύνδεσης µεταξύ αποδοχών και αρµοδιοτήτων 

των θέσεων απασχόλησης. 

 

Μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος 

και της αναβάθµισης της µάχης για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Οι µεταρρυθµίσεις θα 

ενισχύσουν τη θεσµική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία των βασικών θεσµικών οργάνων 

όπως η διαχείριση των εσόδων και το ινστιτούτου των στατιστικών δεδοµένων (ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Η επιτυχία του προγράµµατος απαιτεί τη συνεχιζόµενη εφαρµογή των πολιτικών που έχουν 

συµφωνηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται η πολιτική δέσµευση, 

αλλά και την τεχνική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης. Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να 

κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας, η οποία από την ευρωπαϊκή πλευρά 

συντονίζεται από το να Υπηρεσία Υποστήριξης ∆ιαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων (SRSS) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια είναι ήδη σε ισχύ για ορισµένες βασικές 

δεσµεύσεις µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογικής πολιτικής, της 

µεταρρύθµισης της φορολογικής διοίκησης, την αναθεώρηση της κοινωνικής πρόνοιας και 

τον εκσυγχρονισµό του δικαστικού συστήµατος. Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να αναβαθµίσουν 

γρήγορα τα προϋπάρχοντα σχέδια τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη των 

µεταρρυθµίσεων, όπως το εργαλείο αξιολόγηση του ανταγωνισµού του ΟΟΣΑ, την 

αδειοδότηση επενδύσεων της Παγκόσµιας Τράπεζας, την υγειονοµική περίθαλψη, την 

αναθεώρηση του φόρου εισοδήµατος, την αυτονοµία της φορολογικής αρχής, τη 

διασταύρωση της κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικής οφειλής και τη συλλογή και τη 

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναπτύξουν έργα 

τεχνικής βοήθειας σε τοµείς όπως η ενεργειακή πολιτική, πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
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συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης της αδήλωτης εργασίας και την κωδικοποίηση του 

ελληνικού καταστατικού. Οι ελληνικές αρχές µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου του 2015 θα 

έχουν οριστικοποιήσει ένα µεσοπρόθεσµο σχέδιο τεχνικής βοήθειας µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

 

Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη συµφωνηθείσα στρατηγική για την ανάκαµψη και την 

ανάπτυξη µιας πραγµατικής στρατηγικής ανάπτυξης, η οποία θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας 

και ελληνικής ηγεσίας. Αυτό θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις µεταρρυθµίσεις που 

περιλαµβάνονται στο παρόν µνηµόνιο συµφωνίας, τις σχετικές πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εταιρική συµφωνία για την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες βέλτιστες πρακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να 

επωφεληθεί πλήρως από τα ουσιαστικά διαθέσιµα µέσα από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και 

της EIB για τη στήριξη των επενδύσεων και των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. Για την 

περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιµη για 38 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις από τις 

πολιτικές της ΕΕ, και θα πρέπει να επωφελούνται από τα τρέχοντα υπόλοιπα ποσά στο 

πλαίσιο αυτού του κονδυλίου. Για την περίοδο 2014-2020, άνω των 35 δις ευρώ είναι 

διαθέσιµα στην Ελλάδα µέσω των κονδυλίων της ΕΕ. Για τη µεγιστοποίηση της 

απορρόφησης, Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη, θα παρέχει 

µια πρόσθετη πηγή επενδύσεων, καθώς και τεχνική βοήθεια για δηµόσιους και ιδιωτικούς 

επενδυτές να εντοπίζουν, να προωθούν και να αναπτύσσουν εφικά και υψηλής ποιότητας που 

θα χρηµατοδοτούνται. Οι ελληνικές αρχές µπορούν να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η οποία θα µπορούσε να στοχεύει, 

µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία ενός πιο ελκυστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και τη δηµιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάπτυξη Ε & Α και της 

καινοτοµίας. Θα µπορούσε επίσης να βοηθήσει στο σχεδιασµό τοµεακών προτεραιοτήτων σε 

τοµείς όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές και τα logistics, και τη γεωργία. Οι αρχές στοχεύουν 

να ολοκληρώσουν τη στρατηγική ανάπτυξης µέχρι το Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία µε 

τους κοινωνικούς εταίρους, τους ακαδηµαϊκούς και τους διεθνείς οργανισµούς. Η στρατηγική 

θα πρέπει επίσης να αντιµετωπίσει την ανάγκη για συντονισµό του φιλόδοξου προγράµµατος 

µεταρρυθµίσεων, ενισχύοντας την υπάρχουσα Γενική Γραµµατεία για το συντονισµό και τη 

συµµετοχή, κατά περίπτωση οργανώσεων που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τοµέα. 
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Το ποσό χρηµατοδότησης για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος (ήτοι 3 χρόνια) 

ανέρχεται σε έως και 86 δισ. ευρώ. Περιλαµβάνει απόθεµα ασφαλείας ύψους έως 25 δισ. 

ευρώ για την αντιµετώπιση πιθανών δαπανών ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των 

τραπεζών. Επίσης περιλαµβάνει, τα απαραίτητα κεφάλαια για την αποπληρωµή των 7 δισ. 

ευρώ που η Ελλάδα έλαβε ως ενδιάµεσο δάνειο από τον ΕΜΧΣ, τον Ιούλιο του 2015.
234

 

 

Η πρώτη δόση (ύψους 26 δις ευρώ) αναµενόταν να δώσει ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Η 

δέσµευση 10 δισ. ευρώ για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ήταν ζωτικής σηµασίας ώστε να 

προετοιµαστεί το έδαφος για την άρση των ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων, οι οποίοι 

ακόµα και σήµερα (Οκτώβριος 2015) παρεµποδίζουν την οικονοµική ανάκαµψη. Οι µεγάλες 

οφειλές του ελληνικού δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα αποτελούν ένα περαιτέρω εµπόδιο 

για την οικονοµική δραστηριότητα. Πέρα από την εξόφληση του ενδιάµεσου δανείου του 

ΕΜΧΣ (7 δισ. ευρώ) και την απόσβεση χρέους προς την ΕΚΤ (3 δισ. ευρώ), τµήµατα των 

υπολοίπων 16 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης προβλέπονται για την τακτοποίηση των 

καθυστερούµενων οφειλών. Επιπλέον, τµήµα των χρηµάτων προορίζεται για την κάλυψη των 

τρεχουσών αναγκών χρηµατοδότησης του ελληνικού δηµοσίου. Τούτο είναι πολύ σηµαντικό, 

δεδοµένου ότι η πρόσφατη εξασθένηση της οικονοµίας είχε αντίκτυπο στα δηµόσια 

οικονοµικά.
235

 

 

Όπως είναι αντιληπτό το τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα 

περιέχει το ίδιο πακέτο µεταρρυθµίσεων όπως και των δύο προγενέστερων του. Ωστόσο, οι 

όροι του παρόντος µνηµονίου συµφωνίας είναι δυσµενέστεροι  ως αποτέλεσµα µη 

ολοκλήρωσης των απαιτούµενων µέτρων τα προηγούµενα χρόνια. Κρίνεται σαφές ότι 

απαιτείται από τις ελληνικές αρχές αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα δέσµευση για 

την επίτευξη της αποκατάστασης της βιώσιµης ανάπτυξης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 

τη µείωση των ανισοτήτων και την αντιµετώπιση των κινδύνων της οικονοµικής 

σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ  
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4.21 Κριτική στη δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας µε βάση τα 

προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής (µνηµόνια συνεργασίας)  
236

 

Ορισµένοι σχολιαστές έχουν επικρίνει το ελληνικό πρόγραµµα προσαρµογής, δοθέντων των 

κοινωνικών επιπτώσεών του. Η σύνθεση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής αποτελείται από 

το σκέλος των δαπανών (περικοπή εξόδων) και το σκέλος της φορολογίας (αύξηση εσόδων).  

 

Το ερώτηµα που προκύπτει σε τι ποσοστό θα συµβάλλει το κάθε σκέλος. 
237

 Στο πρώτο 

πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής περισσότερο αυξήθηκαν οι φόροι παρά µειώθηκαν οι 

δαπάνες ενώ στο δεύτερο πρόγραµµα περισσότερο µειώθηκαν οι δαπάνες παρά αυξήθηκαν οι 

φόροι. Αυτό σηµαίνει ότι στο συνολικό µείγµα δεν περιελάµβανε κατά κόρον φόρους. 
238

 

 

Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα ποιος είχε την έµπνευση για το συγκεκριµένο µείγµα 

πολιτικής, το οποίο φαίνεται να ξεχνά την γενεσιουργό αίτια του δηµοσιονοµικού 

εκτροχιασµού (θεαµατική υπέρβαση δηµοσίων δαπανών). Οι ελληνικές αρχές ή οι θεσµοί; 

Σύµφωνα µε το σχολιασµό του οικονοµολόγου Χ. Ιωάννου «Νοµίζω ότι η ευθύνη είναι δική 

µας. Εµείς γνωρίζουµε την ελληνική οικονοµία και εµείς θα έπρεπε να έχουµε το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και συµφέρον για τη γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη λύση-έξοδο από την 

κρίση. Οι εκπρόσωποι της τρόικας ήταν “αλεξιπτωτιστές”»
239

 

 

Στις συζητήσεις µεταξύ των αρµόδιων αρχών υπήρξε πάντα ενδιαφέρον για την 

ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των µέτρων στα πιο ευάλωτα στρώµατα του 

πληθυσµού. Αυτή η λογική αυτή αντικατοπτρίζεται από συγκεκριµένα βήµατα που έχουν 

γίνει στις συντάξεις, άλλα κοινωνικά προγράµµατα, µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, 

µεταρρύθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης και της καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Πιο 

ουσιαστικά, υπάρχει µια σαφής αντίληψη ότι οι µεγάλες ανισορροπίες που κινδυνεύουν ή 

µπορεί να οδηγήσουν τελικά σε απότοµες αλλαγές στο οικονοµικό καθεστώς δηµιουργούν 
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ένα ιδιαίτερα µεγάλο βάρος στους λιγότερο εύπορους, και ότι η διόρθωση αυτών των 

ανισορροπιών βελτιώνει τις µεσοπρόθεσµες οικονοµικές ευκαιρίες του καθενός. 

 

Οι περικοπές στις συντάξεις είναι στοχοθετηµένες, µε σκοπό την προστασία των 

χαµηλότερων συντάξεων. Η Ελλάδα έπρεπε να εφαρµόσεις περικοπές συντάξεων περικοπές 

σε αρκετές περιπτώσεις κατά την περίοδο 2010-12. Με δεδοµένο το µεγάλο ποσοστό των 

συντάξεων στις συνολικές δηµόσιες δαπάνες, η µείωση των συντάξεων ήταν 

αναπόφευκτη. Για την προστασία των πλέον ευάλωτων, οι περικοπές αυτές ήταν 

προοδευτικές, δηλαδή, οι µεγαλύτερες µειώσεις στις υψηλότερες συντάξεις. Επιπλέον, το 

2010, η Ελλάδα εφάρµοσε µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος απλοποιώντας το ιδιαίτερα κατακερµατισµένο συνταξιοδοτικό σύστηµα, 

ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αµεροληψία, αυξάνοντας και εξισώνοντας τα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης και µειώνοντας τη γενναιοδωρία των παροχών, διατηρώντας ταυτόχρονα 

επαρκή σύνταξη για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα µισθωτών. Η µεταρρύθµιση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό στην αποκατάσταση της 

βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, το νέο 

σύστηµα είναι πιο δίκαιο µεταξύ των γενεών και µεταξύ των διαφόρων επαγγελµατικών 

κατηγοριών. Στο ίδιο πλαίσιο, µία ειδική εισφορά έχει συσταθεί για τους συνταξιούχους µε 

µηνιαία σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ. Επιπλέον, υπήρξε ιδιαίτερη προσοχή στην 

καταπολέµηση της απάτης σε συντάξεις αναπηρίας και άλλες συντάξεις. 

 

Η υγειονοµική περίθαλψη είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος κοινωνικής 

προστασίας στην Ελλάδα. Ο τοµέας αυτός θα πρέπει επίσης να συµβάλλει ουσιαστικά στη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση, δεδοµένου του µεγάλου µεριδίου του δηµόσιου προϋπολογισµού 

που δαπανάται για υγειονοµική περίθαλψη. Αυτή η προσπάθεια έχει γίνει κυρίως µέσω της 

µείωσης των τιµών των φαρµάκων που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο, την προώθηση 

φθηνότερων φαρµάκων και άλλα εργαλεία για την καταπολέµηση της σπατάλης. Η αύξηση 

της συµµετοχής στις πληρωµές στοχεύει επίσης, στη µείωση της περιττής ζήτησης για 

υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους που βαρύνει τους 

ασθενείς ανήλθε σε ένα µικρό κλάσµα της συνολικής µείωσης του κόστους.  
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Η υπό εξέλιξη αναθεώρηση των κοινωνικών προγραµµάτων σκοπεύει στην καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη στόχευση των δικαιούχων και την προστασία των ευάλωτων. Για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν υπήρξε στην Ελλάδα µια σαφή άποψη σχετικά µε τους 

στόχους, και, συνεπώς, για το σχεδιασµό και την εφαρµογή των κοινωνικών πολιτικών. Ως 

αποτέλεσµα, το σύστηµα ήταν δυσανάλογα δαπανηρό για τα αποτελεσµατικά οφέλη που 

παρείχε, και πιο σηµαντικό, συχνά απέτυχε στην ανακούφιση της φτώχειας και τις 

κακουχίες. Ο στόχος είναι ο προσδιορισµός των ειδικών οµάδων και καταστάσεων που 

απαιτούν κοινωνική προστασία, αποφεύγοντας την σπατάλη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις 

περικοπές των οικογενειακών επιδοµάτων για τις πιο εύπορες οικογένειες για τις οποίες δεν 

υπάρχει κανένας καλός λόγος χρηµατοδοτικής τους στήριξης. 

 

Οι αλλαγές στην πολιτική για την αγορά εργασίας καθοδηγούνται από τον σκοπό της 

καταπολέµησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των ανέργων χαµηλής 

ειδίκευσης. Παρά τη σηµαντική µείωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, οι προς τα κάτω 

ακαµψίες στα συστήµατα των µισθολογικών ρυθµίσεων έχουν εµποδίσει την αναγκαία 

προσαρµογή των µισθών του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό συνέβαλε σε µια απότοµη αύξηση της 

ανεργίας. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει διάφορα µέτρα σε σχέση µε τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις, έτσι ώστε να µειωθεί η προς τα κάτω ακαµψία των µισθών και να 

διευκολυνθούν οι προσλήψεις. Η µείωση των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, αποσκοπεί 

στη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος και την αποκατάσταση των ισόρροπων µισθών µεταξύ 

του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. 

 

Στην πραγµατικότητα, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το βάρος της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής µετατοπίστηκε από το δηµόσιο στον υγιή ιδιωτικό τοµέα. Το αποτέλεσµα ήταν 

να δηµιουργηθεί ένα σηµαντικό επιπρόσθετο φορολογικό βάρος στην ελληνική κοινωνία, το 

οποίο συνδυάστηκε µε µαζική ανεργία στον ιδιωτικό τοµέα. 
240

 

 

Μια σειρά από αλλαγές στα επιτόκια έκανε το φορολογικό σύστηµα πιο 

προοδευτικό. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2011, το Κοινοβούλιο αποφάσισε την επιβάρυνση 

αλληλεγγύης που επιβάλλεται επί του εισοδήµατος. Η αύξηση του φόρου ακίνητης 

ιδιοκτησίας που αποφασίσθηκε το φθινόπωρο του 2011 θα συµβάλει επίσης σε µια 
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δικαιότερη φορολόγηση, αν και υπάρχει ακόµη περιθώριο για να βελτιωθούν οι λεπτοµέρειες 

της συλλογής των φόρων ακίνητης περιουσίας. 

 

Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής είναι κρίσιµη για την επιτυχία του προγράµµατος, αν και 

µέχρι σήµερα, η πρόοδος στη βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων και της καταπολέµησης 

της φοροδιαφυγής δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Αυτό δεν είναι µόνο λόγω της συµβολής 

στην δηµοσιονοµική εξυγίανση των πρόσθετων εισπράξεων, αλλά και λόγω της κοινωνικής 

αποδοχής του προγράµµατος προσαρµογής στο σύνολό του. Πράγµατι, υπάρχει µία ευρέως 

αποδεκτή αντίληψη ότι η φοροδιαφυγή είναι διάχυτη και πιο σοβαρή στις εύπορες κοινωνικές 

οµάδες. Σύµφωνα µε άρθρο – απολογισµό της τελευταίας πενταετίας του τέως επικεφαλούς 

οικονοµολόγου Olivier Blanchard «οι απόπειρες βελτίωσης του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού και φορολογικής συνείδησης απέτυχαν παντελώς».
241

 

 

Το συµπέρασµα είναι ότι τυπικά οι περισσότερες επιτυχηµένες δηµοσιονοµικές προσαρµογές 

βασίσθηκαν πολύ λιγότερο στην αύξηση των φόρων συγκριτικά µε την Ελλάδα και ότι 

εποµένως η ελληνική οικονοµία θα ωφεληθεί εάν η προσαρµογή βασισθεί λιγότερο στους 

αυξηµένους φόρους και περισσότερο στις µειωµένες δηµόσιες δαπάνες.
242

 Το εν λόγω µείγµα 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής πιθανότατα θα απέτρεπε τις υψηλές περικοπές στο ∆ηµόσιο 

Πρόγραµµα Επενδύσεων, οι οποίες προβλέπονται και το 2015 και σίγουρα θα τόνωνε τη 

δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα που συνιστά το βασικό εργαλείο για την ανάκαµψη της 

ελληνικής οικονοµίας. 
243

 

 

Επιπλέον, η εµπειρία από χώρες µε µεγάλες δηµοσιονοµικές προσαρµογές δείχνει ότι οι 

κυβερνήσεις που µείωσαν τις δαπάνες δεν δυσκολεύθηκαν να επανεκλεγούν, καθότι η 

βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης αναγνωρίσθηκε από το εκλογικό σώµα.
244
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ηµοσιονοµική περιστολή στις χώρες της νότιας 

Ευρώπης (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία – “PIGS”) 245 

 

5.1 Νότιο - ευρωπαϊκο πλαίσιο δηµόσιας διοίκησης  

 Σε αντίθεση µε άλλα δυτικά κράτη, οι νότιο-ευρωπαϊκές δηµοκρατίες δεν αναπτύχθηκαν σε 

πλήρως ενοποιηµένες βεµπεριανές διοικήσεις προτού µεταβούν στο δηµοκρατικό πολίτευµα. 

Πράγµατι, τέτοιες αδύναµες κρατικές δοµές είχαν έλλειψη από επαγγελµατική αυτονοµία και 

νοµιµότητα να αντισταθούν στην καταπάτηση των πολιτικών ελίτ οι οποίες προσπαθούσαν 

να ελέγξουν την κατάσταση και να κατοχυρώσουν τη θέση τους ως οι κυρίαρχοι παράγοντες 

των δηµοκρατικών διαδικασιών που ακολούθησε τον απολυταρχισµό. (Morlino 1998). Κατά 

συνέπεια, προσπάθειες εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης µαταιώθηκαν κατά την 

εδραίωση της δηµοκρατίας, δηµιουργώντας το νότιο-ευρωπαϊκό πλάισιο δηµόσιας διοίκησης 

το οποίο χαρακτηρίζεται από τα εξής διακριτικά γνωρίσµατα: πολιτικός έλεγχος των 

κορυφαίων κρατικών αξιωµατούχων και έλλειψη διοικητικής ελίτ, πελατειακά πρότυπα 

πρόσληψης προσωπικού, φορµαλισµός και νοµικισµός προερχόµενοι από την παράδοση του 

Ναπολέοντα που συµπληρώνονται από άτυπες δοµές σκιώδους διακυβέρνησης, άνιση 

κατανοµή των πόρων, θεσµικό κατακερµατισµό και ανεπαρκείς µηχανισµοί για τον 

συντονισµό της πολιτικής. (Sotiropoulos 2004). 

 

Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, οι πιέσεις για δηµοσιονοµική εξυγίανση και 

διοικητικό εκσυγχρονισµό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς οργανισµούς 

(ΟΟΣΑ, ∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα) έχουν αυξηθεί εξαιτίας της αυξανόµενης ολοκλήρωσης 

της εθνικής διοίκησης σε παγκόσµια δίκτυα. Ως εκ τούτου, οι τέσσερις χώρες έχουν 

εφαρµόσει διοικητικές µεταρρυθµίσεις εµπνευσµένες τις θεωρίες του Νέου ∆ηµόσιου 

Μάνατζµεντ και παρακινούµενες από τους διεθνούς οργανισµούς. Ωστόσο, κάθε µία από τις 

τέσσερις χώρες υιοθέτησε ένα διαφορετικό µείγµα πρωτοβουλιών και πάνω απ’ όλα η 

εφαρµογή τους διαµορφώθηκε από ένα συγκεκριµένο θεσµικό και πολιτισµικό πλαίσιο όπου 

καθοριστεί διαφορετικά αποτελέσµατα. (Ongaro 2009). 

Στην Ιταλία ένα κρίσιµο στοιχείο που οδήγησε στη δροµολόγηση των επιτυχηµένων 

διοικητικών µεταρρυθµίσεων ήταν η νοµισµατική κρίση η οποία καθόρισε την απέλαση της 
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ιταλικής λίρας από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα στο πλαίσιο της απότοµης 

κατάρρευσης του παλαιού κοµµατικού συστήµατος που είχαν αποικίσει σε δηµόσιους φορείς 

για πάνω από 40 χρόνια. (Cassese 1993). Η κατάρρευση του κοµµατικού συστήµατος έδωσε 

την ευκαιρία για µεταρρύθµιση η οποία αξιοποιήθηκε από τεχνοκράτες στην κυβέρνηση 

χρησιµοποιώντας την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως όπλο πίεσης για αλλαγή 

στον δηµόσιο τοµέα (Dyson and Featherstone 1996). Έπειτα από δεκαετίες αδράνειας και 

συστηµατικής υπέρβασης δαπανών, από το 1992 δύο διαφορετικά ρεπερτόρια µέτρων 

υιοθετήθηκαν. Από την µία πλευρά, οι περισσότερο αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στόχευαν 

στον περιορισµό των δαπανών για την αντιµετώπιση των πιεστικών δηµοσιονοµικών 

προβληµάτων µε τη µείωση των µισθών στον δηµόσιο τοµέα (πάγωµα των συλλογικών 

συµβάσεων µε νοµοθετική ρύθµιση, περιορισµός χρήσης των προσωρινών θέσεων εργασίας 

από τη σχολή δηµόσιας διοίκησης), µε τον καθορισµό πολλαπλών επιπέδων φορολογικού 

πλαισίου (Εγχώριο Σύµφωνο Σταθερότητας) για να εξασφαλίσουν τη δηµοσιονοµική 

υπευθυνότητα των υποεθνικών αρχών και αναλαµβάνοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραµµα 

ιδιωτικοποίησης. Από την άλλη πλευρά, ένα ριζοσπαστικό και αρθρωτό πρόγραµµα 

ολοκληρωµένων µεταρρυθµίσεων του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ εφαρµόστηκε σε όλα τα 

πεδία του γραφειοκρατικού µηχανισµού. Ωστόσο, το τελευταίο οδήγησε σε εφαρµοστικό 

κενό καθώς το δυσµενές πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο καθόρισε την χαµηλή 

µεταρρυθµιστική ικανότητα των διαδοχικών ιταλικών κυβερνήσεων (Capano 2003, Ongaro 

2009). Αντίθετα το προηγούµενο ήταν προοδευτικά παγιωµένο, µέσω µίας σειράς 

προσαρµογών και σταδιακής επέκτασης των µέτρων που είχαν αρχικά εισαχθεί ως 

προσωρινά και έκτακτα εκµεταλλεύονταν την ώθηση του Συµφώνου Σταθερότητας. (Stolfi et 

al. 2010).    

 

Η τροχιά της Ισπανικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης χαρακτηρίζεται από ουσιαστική συνέχεια των 

δοµικών συστατικών της, παρά την ασυνεχή διαδικασία εκδηµοκρατισµού. Η έλλειψη της 

ορατής αλλαγής οφείλεται στο γεγονός ότι τα διοικητικά όργανα υπήρξαν ικανά να 

διατηρήσουν την στρατηγική τους θέση (Alba and Navarro 2011). Αυτή η συνέχεια έχει 

αναµιχθεί µε τη δυναµικότητα η οποία καθορίστηκε από την προοδευτική µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική διοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο. Από τη 

δεκαετία του 70 η Ισπανία έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της στον εκσυγχρονισµό του 

συστήµατος του προϋπολογισµού εισάγοντας τον σχεδιασµό (planning), τον προγραµµατισµό 
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(programming) και την κατάρτιση του προϋπολογισµού (budgeting) – το PPBS system. 

Έπειτα το πεδίο εφαρµογής της ατζέντας εκσυγχρονισµού διευρύνθηκε καλύπτοντας τοµείς 

όπως οι προµήθειες και η οργάνωση. (Parrado 2008). Εν τέλει, από το 2004 η κυβέρνηση του 

Θαπατέρο έχει ξεκινήσει στοχευµένες πρωτοβουλίες που αφορούν στη µεταρρύθµιση 

συγκεκριµένων διαστάσεων, όπως αποκέντρωση, εκτελεστικές υπηρεσίες και εκσυγχρονισµό 

των δηµοσίων υπαλλήλων. Επί της ουσίας, διοικητικές µεταβολές που οφείλονται στον 

εξευρωπαϊσµό και εξωτερικές πιέσεις έχουν περιοριστεί ως επιτυχηµένες πρωτοβουλίες 

εκσυγχρονισµού οι οποίες έλαβαν χώρα µόνο σε µικροοικονοµικό επίπεδο των 

αποµονωµένων δηµόσιων υπηρεσιών, χωρίς να οδηγεί σε συνολική µεταρρύθµιση σε 

διαρθρωτικό επίπεδο. (Torres and Pina 2004, Parrado 2008). 

Αντίθετα, η απουσία µιας σαφούς πολιτικής διαχείρισης περικοπής δαπανών οφειλόταν στη 

µακρά περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης η οποία υπήρξε παρατεταµένη από την δεκαετία του 

1990.  

 

Η Πορτογαλία και η Ελλάδα µοιράζονται ένα υψηλό επίπεδο θεσµικού συγκεντρωτισµού 

συνδυασµένο µε χαµηλό έλεγχο των αποκεντρωµένων δαπανών, καθώς και µακροπρόθεσµη 

παρατεταµένη έκθεση σε δηµοσιονοµικές πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της 

επίµονης αδυναµίας τους στην διαχείριση των µειώσεων δαπανών. 

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι πορτογαλικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις 

επικεντρώθηκαν στην εισαγωγή ορισµένων βασικών εργαλείων του Νέου ∆ηµόσιου 

Μάνατζµεντ υποστηριζόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ (Magone 

2011). Ωστόσο, το δυναµικό των ιδεών περί µάνατζµεντ περιορίστηκε από το θεσµικό 

πλαίσιο και από τις αντιφατικές θεραπείες που εγκρίθηκαν από καιρό σε καιρό, χωρίς να 

παραδώσουν πραγµατικό µετασχηµατισµό. (Corte Real 2008). Αυτή ήταν η περίπτωση της 

PRACE (Central Administration Restructing Programme – Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 

Κεντρικής ∆ιοίκησης), το οποίο δεν κατόρθωσε να επιτύχει τη µείωση του µεγέθους που 

προέκυψε από την αναδιοργάνωση του 2005 καθώς και από το σχέδιο δράσης και την έκθεση 

δραστηριότητας τα οποία δεν κατόρθωσαν να εφαρµόσουν αποτελεσµατική διοίκηση στο 

ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. (Araujo και Blanco 2009). Παρά την 

έναρξη των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη µείωση των δηµόσιων δαπανών, όπως η νέα 

νοµοθεσία για τη µείωση του προσωπικού το 2002 και τις απολύσεις προσωπικού το 2005, η 
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αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων παρέµεινε σταθερή ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας 

νέων αναλυτικών οργανισµών µε ευέλικτες διαδικασίες πρόσληψης τόσο σε κεντρικό όσο και 

τοπικό επίπεδο (Corte Real 2008). 

 

Στην Ελλάδα τόσο η διαφορά µεταξύ της τυπικής προσαρµογής στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για εκσυγχρονισµό, όσο και οι παγιωµένες άτυπες ρυθµίσεις  έχουν διατηρηθεί 

(Σωτηρόπουλος και Σπανού 2011). Ενώ νέα τεχνικές διοίκησης  εισήχθησαν από το νόµο 

όπως το σύστηµα διαχείρισης των επιδόσεων (2004) δεν έχουν υλοποιηθεί 

αποτελεσµατικά. Επιπλέον, οι στόχοι της αποτελεσµατικότητας και του εξορθολογισµού του 

σχεδίου "Καποδίστριας" για τη µεταρρύθµιση της εδαφικής ενοποίησης (1997-2001) δεν 

έχουν επιτευχθεί, ενώ ο αριθµός των δηµοτικών φορέων και των επιχειρήσεων αυξήθηκε 

συµβάλλοντας στη σταθερή αύξηση του αριθµού του προσωπικού σε τοπικό επίπεδο (Hlepas 

and Getimis 2011). Σε κεντρικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι µειώθηκε η κρατική κατοχή 

µετοχών σε ανώνυµες εταιρείες, η κυβέρνηση διατήρησε τον έλεγχο ενός ευρύτατου 

φάσµατος επιχειρήσεων (Σωτηρόπουλος και Σπανού 2011). Παρά τις πιέσεις για 

δηµοσιονοµική εξυγίανση, οι δαπάνες που αφορούσαν στο µισθολογικό κόστος του δηµόσιου 

τοµέα παρέµεινε ανελαστική δεδοµένου ότι οι κυβερνήσεις αντιµετώπισαν ισχυρή ενιαία 

αντίσταση στις προτάσεις των περικοπών ενώ οι πελατειακές πρακτικές των προσλήψεων 

άνθισε χάρη στον άνευ σχεδιασµού πολλαπλασιασµό των αναλυτικών οργανισµών (Σπανού 

2008). 

 

Οι µεταρρυθµίσεις βασιζόµενες στο νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ οι οποίες αποσκοπούσαν στον 

εκσυγχρονισµό της κυβέρνησης φαίνεται ότι σχεδόν ποτέ είχαν σηµαντικές συνέπειες για τις 

νότιο ευρωπαϊκές δηµόσιες κυβερνήσεις. Καθιερωµένοι θεσµικοί και πολιτικοί παράγοντες 

όπως ο κακός ενδο-κυβερνητικός συντονισµός, η πολιτικοποίηση της διοίκησης, καθώς και οι 

νοµικίστικοι κανόνες λειτουργίας παρέχουν περιορισµένη ικανότητα µεταρρύθµισης (Kickert 

2011). Η αποτυχία του διοικητικού εκσυγχρονισµού συνέβαλε στην εδραίωση  της ηγετικής 

τάξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και στην εντύπωση ότι υπάρχει 

αντίφαση µεταξύ των δογµάτων του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ και των ιστορικών ριζών 

των γραφειοκρατιών της Νότιας Ευρώπης. Εν τω µεταξύ, οι πιέσεις για τη µείωση των 

δηµοσίων δαπανών έχουν αναγνωρισθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, µετά 

την ένταξή τους στην ΟΝΕ. Αυτές οι πιέσεις ώθησαν τις κυβερνήσεις να δηµιουργήσουν ένα 
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ρεπερτόριο παρεµβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στη µείωση του µισθολογικού κόστους στο 

δηµόσιο τοµέα και τον εξορθολογισµό του οργανωτικού εξορθολογισµού. Ωστόσο, η 

ικανότητα θεσµοθέτησης αυτού του είδους εργαλείων διαχείρισης της περικοπής δαπανών 

διέφερε σε όλη τη Νότια Ευρώπη. 

  

5.2 Πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Μεταρρύθµιση  

 Παρά την έλλειψη κοινοτικής αρµοδιότητας σε έναν τοµέα της εθνικής κυριαρχίας όπως η 

δηµόσια διοίκηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταδιακά µετατραπεί από καθαρά εθνική 

διοικητική αυτονοµία σε αλληλοσυνδεόµενη πολλαπλού τύπου διοίκηση µέσω της ανάπτυξης 

µίας πολιτικής οργάνων συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών προτύπων, διαταγµάτων και 

bottom-up διοικητικού συντονισµού, προκειµένου να ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη 

της λειτουργικής διασφάλισης της εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ σε όλα τα κράτη µέλη 

στο πλαίσιο της ΟΝΕ (Heidbreder 2011). Σε όρους πραγµατικών επιπτώσεων στα εθνικά 

αποτελέσµατα, ωστόσο, η ανάδειξη του χώρου της ευρωπαϊκής διοικητικής σε επίπεδο 

συνοµιλιών δεν έχει καταλήξει σε σύγκλιση στο επίπεδο των «δράσεων» και 

«αποτελεσµάτων» καθώς οι πιέσεις για ενσωµάτωση πολλαπλών επιπέδων που προέρχονται 

από την ΕΕ έχουν φιλτραριστεί τόσο από την διάθεση των εγχώριων ελίτ απέναντι στις 

µεταρρυθµίσεις όσο και από τους θεσµικού περιορισµούς σχετικά µε την ικανότητας της 

µεταρρύθµισης (Knill 2001). Στην πραγµατικότητα η ΕΕ, ενεργώντας σε συνδυασµό µε 

άλλους διεθνείς οργανισµούς, όπως ο ΟΟΣΑ, θα µπορούσε να παρέχει µόνο τη νοµιµότητα 

στα bottom-up ερεθίσµατα για µεταρρυθµίσεις που αφορούν στο Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ 

προερχόµενες από εγχώριο επίπεδο (Sahlin-Andersson 2003). 

 

Όσο αφορά στην εδραίωση ενός φορολογικού πλαισίου πολλαπλών επιπέδων, η ΕΕ έχει 

αποτύχει στην εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο 

αναµενόταν να διατηρήσει την πίεση για δηµοσιονοµική εξυγίανση, ακόµη και µετά τη 

δηµιουργία του ενιαίου νοµίσµατος. Στην πραγµατικότητα, το κενό  αναποτελεσµατικό 

συντονισµό των διαδικασιών βασιζόµενων σε κανόνες επέτρεψε τη συσσώρευση των 

µεγάλων δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών ανισορροπιών στα νότιο-ευρωπαϊκά κράτη 

µέλη. Η ευπάθεια των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύθηκε περαιτέρω από την 

έλλειψη εργαλείων και κανόνων για τη διαχείριση εξαιρετικών κρίσεων και οικονοµικής 

βοήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περιορισµοί όσο αφορά στην ταχεία αντίδραση, η 
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κεντρική δράση και η πολιτική διακριτικής ευχέρεια που ορίζει το διακυβερνητικό πλαίσιο 

θεσµοθετηµένο σε επίπεδο ΕΕ επιδείνωσε σηµαντικά τις πιέσεις των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών στην Νότια Ευρώπη σε σηµείο να κινδυνεύσει η  συστηµική σταθερότητα της 

ευρωζώνης (Featherstone 2011). 

 

Όταν βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο να ξεδιπλωθεί ραγδαία η µετάδοση της 

κρίσης, οι µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαν ως στόχο να 

αποτρέψουν τυχόν απειλές για το ευρώ από τις µη βιώσιµες δηµοσιονοµικές ανισορροπίες 

που συσσωρεύτηκαν από τα κράτη µέλη. Το επείγον που σηµάδεψε τη διαχείριση της κρίσης 

σε συνδυασµό µε την αρνητική ανατροφοδότηση από προηγούµενες προσπάθειες διοικητικού 

εκσυγχρονισµού απέκλειε την έναρξη νέων προσπαθειών οι οποίες φαίνεται να ήταν 

καταδικασµένες σε αποτυχία στο πλαίσιο της Νότιας Ευρώπης. Αντ' αυτού, οι φορείς 

χάραξης πολιτικής της ΕΕ επέλεξαν να βασίσουν και να ενισχύσουν το θεσµικό πλαίσιο της 

ΟΝΕ µέσω σταδιακών και ποσοτικών αλλαγών (Salines et al. 2012). Καταρχήν, η καθιέρωση 

του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου συνεπάγεται την ουσιαστική υποταγή των πολιτικών για την 

οικονοµική ανάπτυξη (που προϋποθέτει σηµαντικές επενδύσεις στον διοικητικό 

εκσυγχρονισµό) µε εκείνα που προσανατολίζονται προς τη χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα. Στη συνέχεια, η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης για το 2011 ήταν 

συγκεντρωµένη κυρίως στην αυστηρή δηµοσιονοµική εξυγίανση, ενώ  το επακόλουθο «Euro 

Plus Pact» υποχρεώνει τις χώρες µέλη της ζώνης του ευρώ και τα έξι κράτη µέλη εκτός της 

ζώνης του ευρώ να κάνουν εθελοντικές δεσµεύσεις στους τοµείς της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας. Επί της ουσίας, έδωσε εντολή ότι κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει 

προσοχή στα µέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι µισθολογικές συµφωνίες στο δηµόσιο τοµέα  για 

να «εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές συµφωνίες στον δηµόσιο τοµέα υποστηρίζουν τις 

προσπάθειες ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τοµέα. (Euro Area HoSG 2011). Επιπλέον, 

το “Six Pack” της νοµοθεσίας έχει ενισχύσει σηµαντικά το Σύµφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, για τη θέσπιση διαδικασίας για την παρακολούθηση και διόρθωση των 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Τέλος, η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης για το 2012 

ανακάλυψε ξανά τη σηµασία των µεταρρυθµίσεων του δηµόσιου τοµέα, αλλά οι προσπάθειες 

είχαν κυρίως επικεντρωθεί στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε την 

ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2012). Επί της ουσίας, αυτές 

οι µεταρρυθµίσεις αντανακλούν την αντίληψη ότι η κύρια υποστήριξη της γραφειοκρατίας 
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µπορεί να προσφέρει στην επανέναρξη της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελούµενη από τα 

συµβαλλόµενα µέρη που την επηρεάζουν. 

 

Η απάντηση της ΕΕ στις πιέσεις της αγοράς έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις στρατηγικές 

λιτότητας οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις PIGS. Όπως φαίνεται από τις αυστηρές απαιτήσεις 

προϋποθέσεων τις οποίες η ΕΕ και το ∆ΝΤ διαπραγµατεύτηκαν µε την Ελλάδα και την 

Πορτογαλία για οικονοµική βοήθεια, η δηµόσια διοίκηση έχει θεωρηθεί απλά ως µια πηγή 

δηµόσιων δαπανών που πρέπει να συµπιεστεί παρά ως παροχή δηµόσιων υπηρεσιών που 

έχουν ανάγκη εκσυγχρονισµού. Παρόµοιοι όροι έχουν επιβληθεί στην Ιταλία και την Ισπανία, 

αν µε πιο έµµεσο τρόπο, δεδοµένου ότι έπρεπε να ευθυγραµµίσουν τις στρατηγικές τους στις 

απαιτήσεις της ΕΕ, έτσι ώστε να πείσουν την απρόθυµη ΕΚΤ να αγοράσει οµόλογα τους στη 

µέση της απότοµης πτώσης της εµπιστοσύνης της αγοράς. 

 

5.2.1 Η περίπτωση της Ελλάδας  

Παρά τους υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, που ακολούθησαν την υιοθέτηση του 

ευρώ, η Ελλάδα συνεχώς αποτυγχάνει να τηρήσει τους περιορισµούς του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λόγω της συστηµατικής υπέρβασης δαπανών που 

αντικατοπτρίζει αδυναµία στην πειθαρχική παρακολούθηση των δαπανών η οποία κατέστησε 

την χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη όταν η παγκόσµια κρίση ξέσπασε. ∆εδοµένων των σοβαρών 

ελλείψεων στα λογιστικά και στατιστικά συστήµατα, η έκταση της επιδείνωσης της 

δηµοσιονοµικής θέσης αποκαλύφθηκε αρκετά αργά τον Οκτώβριο του 2009, όταν η 

νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι το έλλειµµα που δήλωνε η 

προηγούµενη κυβέρνηση Καραµανλή ήταν ανακριβές και έπρεπε να αναθεωρηθεί προς τα 

πάνω σε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 12,8% του ΑΕΠ.  

 

Η περιστολή ξεκίνησε το Νοέµβριο του 2009, όταν η νέα κυβέρνηση το 2010 θέσπισε το  

πάγωµα των αµοιβών για τους δηµοσίους υπαλλήλους των οποίων ο βασικός µηνιαίος µισθός 

ήταν µεγαλύτερος από 2.000€, και αύξηση 1,5% για όλους τους άλλους 

εργαζόµενους. Περαιτέρω εξοικονόµηση πόρων από τους µισθούς του δηµοσίου τοµέα 

ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 µε το πάγωµα των προσλήψεων χωρίς κλαδικές 

εξαιρέσεις για το 2010, για να ακολουθήσει ένα ποσοστό αναπλήρωσης 20% από το 2011 και 

µετά, και η µείωση των βραχυπρόθεσµων συµβάσεων κατά το ένα τρίτο. Ωστόσο, η 
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µεγαλύτερη εξοικονόµηση πραγµατοποιήθηκε µέσω της µείωσης των υπερωριών και της  

περικοπής ύψους 12% σε επιδόµατα και 60% µείωση στον 14ο µηνιαίο µισθό.  

 

Όσο αφορά στην ελληνική δηµοσιονοµική βιωσιµότητα που προέκυψε, αυξήθηκε και η 

παγκόσµια αποστροφή προς τον κίνδυνο, η ψυχολογία της αγοράς σε σχέση µε την Ελλάδα 

επιδεινώθηκε απότοµα στις αρχές του 2010. Αντιµέτωποι µε σηµαντικές ανάγκες 

χρηµατοδότησης, η κυβέρνηση ζήτησε οικονοµική βοήθεια από το ∆ΝΤ και την ΕΕ, οι οποίοι 

συµφώνησαν σε ένα κοινό πακέτο δανείου ύψους € 110 δις µε αυστηρούς όρους το Μάιο του 

2010. Ως µέρος της συµφωνία, η κυβέρνηση µείωσε τα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων 

επιπλέον κατά 8%, και ο 13ος και 14ος µισθός µειώθηκαν σε ένα κατ' αποκοπή ποσό των € 

1.000, αλλά να καταβληθεί µόνο σε εκείνους που κερδίζουν λιγότερα από € 3.000 το 

µήνα. Παρόµοιες περικοπές εφαρµόστηκαν σε κρατικές επιχειρήσεις (∆ΕΚΟ) οι οποίες είχαν 

παρουσιάσει µεγάλες απώλειες για πολλά χρόνια και οι καταβαλλόµενοι µισθοί ήταν 

ουσιαστικά υψηλότεροι από εκείνους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Στο πλαίσιο των 

σχετικών απαιτούµενων, η κυβέρνηση δεσµεύτηκε επίσης, για τη δηµιουργία µιας Ενιαίας 

Αρχής Πληρωµών σε συνδυασµό µε µία απλουστευµένη µισθολογική δοµή, 

ευθυγραµµίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους µισθούς του δηµόσιου τοµέα µε εκείνων του 

ιδιωτικού τοµέα καταργώντας ειδικά ηµεροµίσθια και επιδόµατα, µε σκοπό τον 

εξορθολογισµό του συστήµατος, καθιστώντας την ενηµέρωση σχετικά µε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες απασχόλησης πιο αξιόπιστη, και µειώνοντας την αυτόµατη εκτροπή των µισθών. 

 

Τον Ιούνιο του 2010, η έγκριση της µεταρρύθµισης του Καλλικράτη σήµαινε µια ευρεία 

αναδιοργάνωση της περιφερειακής κυβέρνησης, οδηγώντας στη µείωση των δήµων (από 

1034 σε 325), των περιφερειών και των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων (από 76 σε 13), και 

των δηµοτικών επιχειρήσεων (από 9000 σε περίπου 1500). Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2010 η 

εισαγωγή του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου συγκέντρωσε τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία 

της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο έθεσε ανώτατα όρια 

δαπανών και ενίσχυσε τους µηχανισµούς ελέγχου των προϋπολογισµών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, η εφαρµογή του προγράµµατος προσαρµογής ήταν λιγότερο 

αυστηρή από το καλοκαίρι του 2010, καθώς η ανεπαρκής πολιτική συναίνεση και οι 

περιορισµοί της διοικητικής ικανότητας διατήρησαν την αδυναµία ελέγχου των δαπανών 

ζωντανή. Από το φθινόπωρο του 2010, µια συνεχώς αυξανόµενη αναζωογόνηση του 
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προγράµµατος ήταν, συνεπώς, αναγκαία ώστε να εξασφαλιστούν οι δηµοσιονοµικοί 

στόχοι. Πρώτον, η κυβέρνηση δεσµεύτηκε να συνεχίσει το πρόγραµµα εξορθολογισµού για 

πάνω από 1500 δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο των αρµόδιων υπουργείων και στον τοµέα της 

κοινωνικής ασφάλισης. Από την αρχή του προγράµµατος προσαρµογής, η κυβέρνηση έκλεισε 

περίπου 77 από αυτές τις οντότητες, και αναµενόταν να κλείσει άλλους 40 µικρούς φορείς, να 

συγχωνεύσει άλλους 25 µικρούς φορείς και να κλείσει ή να συρρικνώσει επιπλέον 10 

µεγάλους φορείς. ∆εύτερον, η κυβέρνηση δεσµεύτηκε στη σηµαντική κλιµάκωση της 

διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, και ο φιλόδοξος στόχος ήταν να συγκεντρώσει 50 δις ευρώ 

στην περίοδο 2010-2015. Αυτό σήµαινε την κεντροποίηση της εποπτείας της αναδιάρθρωσης 

των ∆ΕΚΟ στο Υπουργείο Οικονοµικών. Τρίτον, από την άνοιξη του 2011 νέα µέτρα έχουν 

συµπιεστεί περαιτέρω το µισθολογικό κόστος του δηµόσιου τοµέα: µείωση των συµβάσεων 

ορισµένου χρόνου (κατά 50% το 2011 και επιπλέον 10% το 2012 και µετά), θέτοντας 15000 

άτοµα που βρίσκονται πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση, σε ένα καθεστώς πρόωρης 

συνταξιοδότησης, και τον ίδιο αριθµό µονίµων υπαλλήλων σε εργασιακή εφεδρεία 

αµειβόµενοι κατά µέσο όρο το 60% του βασικού µισθού για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 

µηνών, θέτοντας ένα αυστηρότερο ποσοστό αναπλήρωσης για το 2011 (10%) και 

επεκτείνοντας το συµφωνηθέν ποσοστό του 20% έως το 2015, θεωρώντας ως νέες 

προσλήψεις το προσωπικό που µεταφέρεται σε φορείς του δηµοσίου από την εργασιακή 

εφεδρεία ή τις αναδιαρθρωµένες ∆ΕΚΟ και δηµόσιους φορείς, πάγωµα της αυτόµατης 

εξέλιξης καριέρας, αύξηση των ωρών εργασίας και µείωση των υπερωριών, εφαρµογή εκ των 

προτέρων του απλοποιηµένου µισθολογίου και µείωση κατά 10% των ειδικών µισθούς στους 

οποίους το απλοποιηµένο µισθολόγιο δεν ισχύει.  

 

Το Νοέµβριο του 2011, η κυβέρνηση Παπανδρέου παραιτήθηκε και µια νέα µεγάλη 

συµµαχία µε επικεφαλής τον Λουκά Παπαδήµο, σχηµατίστηκε µέσα από την κοινωνική 

αναταραχή που προκλήθηκε από τέτοια σκληρά πακέτα λιτότητας. ∆εδοµένης της πολιτικής 

αναταραχής, τα φιλόδοξα σχέδια για τη διοικητική µεταρρύθµιση που αναφέρονται στο 

πρόγραµµα προσαρµογής απέχουν πολύ από τη διαµόρφωσή τους σε ευθέτω χρόνο. Όπως 

παρατηρείται από την αξιολόγηση της λειτουργίας που υποτίθεται ότι είναι η βάση για τη 

µεταρρύθµιση, "στον πυρήνα της διοίκησής της, η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσµένα µια δοµή 

υψηλού επιπέδου που θα έχει την εξουσία, την ευθύνη και την ικανότητα να οδηγήσει στην 
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ανάπτυξη ενός στρατηγικού οράµατος και κατεύθυνσης των δηµόσιων πολιτικών” (OECD 

2011, 15). 

  

5.2.2 Η περίπτωση της Ιταλίας 

Στις αρχές του 2008, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση Μπερλουσκόνι προσποιήθηκε ότι η 

σταθερότητα του ιταλικού τραπεζικού τοµέα και το θετικό πρωτογενές δηµόσιο ισοζύγιο που 

εµφανίζεται στην Ιταλία κατά την περίοδο 1992-2008 αντιπροσώπευε αποτελεσµατικά 

εµπόδια κατά της εξάπλωσης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Έτσι, ο κεντροδεξιός 

συνασπισµός καθυστέρησε τη λήψη τυχόν µέτρων λιτότητας. Αντ' αυτού, η κυβέρνηση 

ξεκίνησε µια νέα ολοκληρωµένη διοικητική µεταρρύθµιση που επινοήθηκε από τον Brunetta, 

Υπουργό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Καινοτοµίας, και σχεδιάστηκε µε το Νοµοθετικό 

∆ιάταγµα 150/2009. Ως αντίδραση στα αδύναµα αποτελέσµατα της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης σχετικά µε την παραγωγικότητα, η µεταρρύθµιση είχε ως στόχο να µειώσει 

την επιρροή των εργατικών σωµατείων στη ρύθµιση της δηµόσιας απασχόλησης. Με την 

εισαγωγή νέου συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης και εξασφαλίζοντας µια πιο σφιχτή 

σύνδεση µεταξύ πρόσθετων µισθολογικών στοιχείων και αποτελεσµάτων αποδόσεων, η νέα 

µεταρρύθµιση επανέλαβε επίσης την εφαρµογή της διοίκησης επιδόσεων, βασικό συστατικό 

των προηγούµενων µεταρρυθµίσεων εµπνευσµένων από το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ. 

Επιπλέον, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα είναι στενά 

συνδεδεµένη µε τη διαφάνεια ως βασική κινητήρια δύναµη της µεταρρύθµισης, παρέχοντας 

στο κοινό ανοιχτά ακατέργαστα δεδοµένα σχετικά µε τους µισθούς, τη διαχείριση των πόρων, 

και την αξιολόγηση των επιδόσεων, ως βάση αποδεικτικών στοιχείων για  πίεση κατά της 

δυσλειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. 

 

Η διοικητική µεταρρύθµιση ήταν ακόµη σε εξέλιξη όταν οι επιπτώσεις της οικονοµικής 

κρίσης κρίθηκαν αναµφισβήτητες. Στο πλαίσιο της αυξηµένης αποστροφής προς τον κίνδυνο, 

η παγκόσµια εµπιστοσύνη των αγορών έναντι του επίµονου υψηλού χρέους και της απότοµης 

επιδείνωσης της χαµηλής ανταγωνιστικότητας της ιταλικής οικονοµίας, κρίθηκε απαραίτητη 

η εισαγωγή µέτρων λιτότητας. Το σχέδιο µείωσης του ελλείµµατος που εισήχθη από το 

νοµοθετικό διάταγµα 78/2010 επηρέασε τους µισθούς του δηµόσιου τοµέα µε τον καθορισµό 

ενός ανώτατου ορίου για τις αυξήσεις που απορρέουν από συµβατικές ανανεώσεις που 

σχετίζονται µε την περίοδο 2008-2009 και το πάγωµα των µισθών στο επίπεδο του 2010 της 
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συνολικής αποζηµίωσης µε την κατάργηση των µισθολογικών προσαρµογών για την περίοδο 

2011-2013 και η αναστολή χωρίς ανάκτηση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων για την 

περίοδο 2010-2012. 

 

Άλλες διατάξεις απευθύνονταν στη παρεµπόδιση της αύξησης των δαπανών που προκύπτουν 

από την πρόοδο της καριέρας και µείωση των µισθών που υπερβαίνουν το όριο των € 

90.000. Με τον τρόπο αυτό η διοικητική µεταρρύθµιση, στερούνταν οικονοµικών κινήτρων. 

Το σχέδιο είχε επίσης επιπτώσεις στο µέγεθος των δηµόσιων υπηρεσιών, υλοποιηµένο µέσω 

της επέκτασης και ενίσχυσης των ποσοστών αναπλήρωσης που ήταν ήδη σε ισχύ. Μετά τον 

καθορισµό ενός ανώτατου ορίου για το προσωπικό του κύκλου εργασιών το 2009 σε 10% 

από κλεισίµατα των εργαζοµένων το 2008, για την περίοδο 2010-2013 η µείωση των 

προσλήψεων έχει οριστεί σε 20% από τα κλεισίµατα του προηγούµενου έτους, ενώ για το 

2014 και 2015, το όριο θα αυξηθεί αντίστοιχα κατά 50% και 100%. Ο προϋπολογισµός για  

συµβάσεις ορισµένου χρόνου αυτού µειώθηκε στο 50% του ποσού που διατέθηκε το 2009. 

Πρόσθετη εξοικονόµηση θα προέρχεται επίσης, από τη µείωση του προϋπολογισµού για την 

εκπαίδευση κατά 50% του ποσού που ορίζεται το 2009. Μάλιστα, η απάντηση στη σηµερινή 

κρίση εµφάνισε πολλά στοιχεία συνέχειας µε το ρεπερτόριο των λύσεων που είχε ήδη 

ενισχύσει τις δηµόσιες υπηρεσίες από το 1992.  Το Υπουργείο Οικονοµικών, εν τω µεταξύ, 

έχει την κεντρική διακυβέρνηση των δαπανών ενδυναµώνοντας τους περιορισµούς που θέτει 

το Εγχώριο Σύµφωνο Σταθερότητας για την ελευθερία των περιφερειακών κυβερνητικών 

φορέων να δαπανήσουν. Σε αντίθεση, το επίπεδο του κατακερµατισµού  του 

γραφειοκρατικού οργανωτικού σχεδιασµού έχει αφεθεί ουσιαστικά αµετάβλητο. Η µείωση 

των µεταβιβάσεων προς ορισµένους δηµόσιους  οργανισµούς που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, 

συµπληρώνεται µε τον εξορθολογισµό των διοικητικών συµβουλίων των δηµόσιων φορέων, 

ενώ αναδιοργανώσεις όπως συγχωνεύσεις και κλεισίµατα έχουν περιοριστεί σε µόλις 30 

δηµόσιους φορείς, κυρίως στην κοινωνική ασφάλιση. 

 

Το 2011 ένα νέο κύµα µέτρων εφαρµόστηκε για την αποκατάσταση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας (νοµοθετικά διατάγµατα 98/2011 και 138/2011). Τα νέα µέτρα 

προέβλεπαν την ενίσχυση του εθνικού συµφώνου σταθερότητας και η επέκταση των κανόνων 

του όχι µόνο σε µεγαλύτερο αριθµό τοπικών αρχών αλλά και στις τοπικές δηµόσιες 

επιχειρήσεις. Ο εξορθολογισµός της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει επιδιωχθεί µε την 
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ενθάρρυνση της δηµιουργίας συνδέσµου δήµων για τον επιµερισµό της διαχείρισης των 

δηµοσίων υπηρεσιών. Ο αριθµός του προσωπικού και η αποζηµίωση τους έχουν επηρεαστεί 

από την παράταση των ήδη υπαρχόντων µέτρων και από την εισαγωγή της νέας διάταξης για 

τη µείωση του µισθολογικού κόστους στο δηµόσιο τοµέα. 

 

Ωστόσο, τα µέτρα αυτά δεν θα µπορούσαν να συγκρατήσουν την επιδείνωση της 

εµπιστοσύνης και την αύξηση των πιέσεων της αγοράς στο ιταλικό χρέος. Αντιµέτωπη µε 

αυτές τις δυσµενείς εξελίξεις, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ζητήσει χρηµατοπιστωτική 

βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος, η ανικανότητα της κυβέρνησης 

Μπερλουσκόνι για την αντιµετώπιση της επιδείνωσης των οικονοµικών προοπτικών που 

προκάλεσε η κατάρρευση της πολιτικής της πλειοψηφίας, άνοιξε το δρόµο για την έλευση της 

κυβέρνησης Monti η οποία σχηµατίστηκε από τεχνοκράτες και υποστηρίχθηκε από µια 

µεγάλη δικοµµατική συνεργασία. Ωστόσο, ενώ το 1992 η τεχνική κυβέρνηση, µε επικεφαλής 

τον Ciampi εκµεταλλεύτηκε την κρίση ως µια ευκαιρία για να ολοκληρώσει τον 

εκσυγχρονισµό της διοίκησης, η έλευση της κυβέρνησης Monti δεν υπονόησε οποιαδήποτε 

επανέναρξη της ηµερήσιας διάταξης του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ. Κάτω από συνεχώς 

αυξανόµενες πιέσεις για περαιτέρω διοίκηση περικοπών από την ΕΕ, συµπληρωµένες από τη 

γενικευµένη απαξίωση των προοπτικών εκσυγχρονισµού σε εθνικό επίπεδο, οι πρωτοβουλίες 

της νέας κυβέρνησης έχουν αφοσιωθεί στη διαρθρωτική µείωση των δηµοσίων δαπανών, 

κυρίως επηρεάζοντας τις συντάξεις.  

  

5.2.3 Η περίπτωση της Πορτογαλίας 

Η αύξηση των δαπανών που ξεπέρασε την χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη 

δεκαετία του 2000 τοποθέτησε την Πορτογαλία σε ευάλωτη δηµοσιονοµική θέση, όταν η 

παγκόσµια κρίση εξαπλώθηκε την περίοδο 2008-2009. Η αύξηση της απασχόλησης στο 

δηµόσιο ήταν ένας από τους βασικούς µοχλούς για το υψηλό έλλειµµα του προϋπολογισµού 

το οποίο έφτασε στο αποκορύφωµά του, στο 9,4% του ΑΕΠ το 2009. Ωστόσο, ένα σύστηµα 

για την παρακολούθηση των νέων προσλήψεων ήταν σε ισχύ από το 1984 (νοµοθετικό 

διάταγµα 41/84) επιβάλλοντας στους δηµόσιους οργανισµούς την απαίτηση άδειας από το 

Υπουργείο Οικονοµικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη πρόσληψη νέου προσωπικού µόνο 

σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης έλλειψης. Αν και µεταγενέστερες διατάξεις είχαν τεθεί σε 

ισχύ καθ 'όλη τη δεκαετία του 2000 ώστε να γίνει αυτό το σύστηµα αποτελεσµατικό, 
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απέτυχαν στη διατήρηση των προσλήψεων υπό έλεγχο καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση και τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισµό και πάρα πολλές περιπτώσεις 

εξαιρετικών προσλήψεων επιτράπηκαν σε τοµείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση.   

 

Έχοντας εισαγάγει αυστηρότερους κανονισµούς στο νόµο για τον κρατικό προϋπολογισµό 

του 2010 προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικό το ποσοστό αναπλήρωσης του 50% των 

κενών θέσεων που είχαν ήδη εισαχθεί το 2006, τον Ιούνιο του 2010 η κυβέρνηση Socrates 

διέθεσε το πάγωµα των νέων προσλήψεων που επεκτάθηκε επίσης από το νόµο του κρατικού 

προϋπολογισµού το 2011 σε όλα επίπεδα και συστατικά της δηµόσιας διοίκησης. Η απάντηση 

στην κρίση επηρέασε και τους µισθούς όλων των επιπέδων και των συστατικών της δηµόσιας 

διοίκησης, οι οποίοι είχαν παγώσει από το 2010. Στη συνέχεια, ο νόµος για τον 

προϋπολογισµό του 2011, εισήγαγε την περικοπή των µηνιαίων ακαθάριστων συνολικών 

αµοιβών που ήταν πάνω από €1500 (ελάχιστο 3,5% κάτω από το επίπεδο των € 2000 και 

µέγιστο 10% για πάνω από € 4.165). Επιπλέον, το πάγωµα των δαπανών ως συνέπεια της 

εξέλιξης της σταδιοδροµίας και των προαγωγών, σε συνδυασµό µε το πάγωµα των πριµ 

απόδοσης, συνεπάγεται το πάγωµα της εφαρµογής της νέας διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 

η οποία είχε εισαχθεί πολύ πριν από την κρίση υπό την επήρεια των αρχών του Νέου 

∆ηµόσιου  Μάνατζµεντ. (Νόµος 12-Α / 2008). 

 

Ωστόσο, τα µέτρα αυτά ενεργοποίησαν µόνο την οριακή προσαρµογή των υφιστάµενων 

ανισορροπιών παρακινώντας την κυβέρνηση µειοψηφίας Socrates να διευκρινίσει περαιτέρω 

µέτρα Μάρτη 2011 τα οποία απέτυχαν να πάρουν την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αυτή η 

κατάσταση οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησης και την κήρυξη πρόωρων εκλογών τον 

Ιούνιο οι οποίες κερδήθηκαν από το πρώην κόµµα της αντιπολίτευσης (PSD) µε επικεφαλής 

τον Coelho.   

 

Εν τω µεταξύ, καθώς η πολιτική αναταραχή της αγοράς µείωσε την εµπιστοσύνη της αγοράς, 

τον Απρίλιο του 2011, η υπηρεσιακή κυβέρνηση εκλήθη να ζητήσει χρηµατοδοτική βοήθεια 

ύψους 78 δις € από την Τρόικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Τον Μάιο του 2011 οι διαπραγµατεύσεις 

µεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας οδήγησε σε χρηµατοδοτικό προσαρµοσµένο 

πρόγραµµα το οποίο έλαβε στήριξης από τα κύρια κόµµατα της αντιπολίτευσης.  
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Ως µέρος του προγράµµατος, ο νόµος για τον προϋπολογισµό του 2012, µείωσε τους µισθούς 

για όλους τους εργαζοµένους του δηµόσιου τοµέα το 2012 και για το 2013 πάγωσε τις 

προαγωγές και ανέστειλε τον 13ο και 14ο µηνιαίο µισθό για τους εργαζόµενους που κέρδιζαν 

περισσότερα από € 1.100 ευρώ το µήνα. Ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων επίσης, 

µειώθηκε µε τον περιορισµό των προσλήψεων προσωπικού, προκειµένου να επιτευχθεί 

ετήσια µείωση ύψους 2% του µόνιµου προσωπικού κατά την περίοδο 2012-2014. Περαιτέρω 

µείωση του µισθολογικού κόστους στο δηµόσιο τοµέα αναµενόταν επίσης από την επίδραση 

των απολύσεων του προσωπικού που διενεργήθηκαν από την εφαρµογή του 

PREMAC (Plano de Redução e Melhoria da Administração Central)  που είχε ως στόχο την 

αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισµό των διοικητικών µονάδων (-40%) και των 

διευθυντικών θέσεων (-27%), στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης. 

 

Ενώ το PREMAC αντιπροσωπεύει µία αντίδραση στο χάσµα εφαρµογής του προηγούµενου 

κύµατος της αναδιοργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών που ξεκίνησε το 2006 (PRACE), τα 

προβλεπόµενα µέτρα από την "Πράσινη Βίβλο για τη Μεταρρύθµιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης”, το οποίο αναµενόταν να τεθεί σε εφαρµογή από τη σχετική νοµοθεσία, ήταν 

άνευ προηγουµένου. Μια πρώτη δέσµη µέτρων αποσκοπεί στην ενδυνάµωση του 

δηµοσιονοµικού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να κάνει τους τοπικούς φορείς να 

εφαρµόσουν κανόνες για τον έλεγχο των δαπανών και ανώτατα όρια, ορκιζόµενα από το 

Υπουργείο Οικονοµικών. Ένα δεύτερο σύνολο διατάξεων στοχεύει στον εξορθολογισµό της 

τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω της συγχώνευσης 308  και 4259 κοινότητες. Επιπλέον, η µείωση 

των διευθυντικών θέσεων και διοικητικών µονάδων στην περιφερειακή διοίκηση είχε 

εισαχθεί ως µέρος του νόµου του προϋπολογισµού το 2012, µε τη µη συµµόρφωση να 

προκαλεί µείωση των µεταβιβάσεων.  

Τέλος, η οικονοµική εποπτεία των δηµόσιων επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα της 

κυβέρνησης υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονοµικών µε σκοπό να εκπονήσει ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης µε στόχο τη µείωση των χρεών τους, ενισχύοντας τη 

δηµοσιονοµική τους ευθύνη και εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων που 

στοχεύει σε εµπροσθοβαρή έσοδα περίπου 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2013. 
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5.2.4 Η περίπτωση της Ισπανίας 

Από το δεύτερο εξάµηνο του 2008, µετά από µια δεκαετία ορµητικής οικονοµικής ανάπτυξης, 

η ισπανική οικονοµία είχε σταµατήσει. Πράγµατι, η προηγούµενη αξιοσηµείωτη οικονοµική 

επίδοση υπονοµεύτηκε από τη χαµηλή παραγωγικότητα και την επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας (Royo 2009). Το ισπανικό θαύµα τροφοδοτήθηκε από τη µη βιώσιµη 

ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και της ιδιωτικής κατανάλωση. Όταν η φούσκα των ακινήτων 

έσκασε η οικονοµία εισήλθε σε µια περίοδο ύφεσης. Έτσι, η οικονοµική κρίση, µε την 

αύξηση των επιτοκίων, επιδείνωσε την ήδη επισφαλή κατάσταση, καθορίζοντας µια απότοµη 

κάµψη της κατανάλωσης και των επενδύσεων. 

 

Όταν η χρηµατοπιστωτική αναταραχή ξέσπασε η ισπανική δηµόσια διοίκηση εξελισσόταν 

µαζί µε δύο µεγάλους άξονες αλλαγής. Κατ' αρχήν, το 2006, ο νόµος των κρατικών 

υπηρεσιών προσπάθησε να εξορθολογήσει τις χαοτικές εκτελεστικές υπηρεσίες, µε στόχο την 

ενίσχυση της διαφάνειας των δηµόσιων υπηρεσιών, τη διαχειριστική ευθύνη, και τον 

προσανατολισµό στα αποτελέσµατα (Parrado 2008). ∆εύτερον, µια βαθιά αποκέντρωση των 

αρµοδιοτήτων ήταν στο δρόµο, καθορίζοντας µια ισχυρή αναδιανοµή των δηµοσίων 

υπαλλήλων και των οικονοµικών πόρων µεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης (Alba και 

Ναβάρο 2011). 

 

Προειδοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή ύφεση ήταν διαθέσιµα στην ισπανική 

κυβέρνηση από τις αρχές του 2008, αλλά η εγγύτητα των πολιτικών εκλογών (οι οποίες 

διεξάχθηκαν τον Μάρτιο του 2008) πρότεινε στις πολιτικές ελίτ να αρνηθούν την ύπαρξη της 

κρίσης, προσποιούµενοι ότι θα είχαν προκαλέσει µια απλή επιβράδυνση της ισπανικής 

οικονοµίας (Royo 2009). Ήταν µόνο στα τέλη του 2008 ότι η κυβέρνηση Zapatero 

αναγνώρισε την κρίση και ως εκ τούτου, άρχισε να θεσπίζει µέτρα µε στόχο την 

αναζωογόνηση του τραπεζικού τοµέα και την αύξηση των δαπανών στα κρατικά επενδυτικά 

προγράµµατα και τα επιδόµατα ανεργίας. Ωστόσο, η επακόλουθη τεράστια αύξηση του 

δηµόσιου ελλείµµατος ώθησε την κυβέρνηση Zapatero να δροµολογήσει δύο σχέδια µείωσης 

δηµοσίων δαπανών (το Άµεσο Σχέδιο ∆ράσης 2010 και το Σχέδιο Λιτότητας 2011-2013). Η 

µεταστροφή της κυβέρνησης προς την δηµοσιονοµική προσαρµογή προχώρησε µε µια σειρά 

άνευ προηγουµένου µέτρων επηρεάζοντας την απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα: ο κύκλος 

εργασιών µειώθηκε κατά 10%, νέες θέσεις προσωρινής απασχόλησης απαγορεύονταν, και η 



281 

 

αποζηµίωση των δηµοσίων υπαλλήλων περιορίστηκε κατά µέσο όρο 5% το 2010 και 

παρέµεινε σταθερή το 2011.  

 

Επιπλέον, η κυβέρνηση Zapatero εξορθολόγησε τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

συγχωνεύοντας και κλείνοντας έναν αξιοσηµείωτο αριθµό οργανισµών και απαγορεύοντας τη 

θέσπιση νέων. ∆υο συµφωνίες-πλαίσιο µεταξύ του κράτους, των αυτόνοµων κοινοτήτων και 

των τοπικών αυτοδιοικήσεων, επίσης υιοθετήθηκαν για τη σταθεροποίηση των δηµόσιων 

δαπανών σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, οι περιφερειακές αρχές 

δεσµεύτηκαν να σχεδιάσουν σχέδια για δηµοσιονοµική λιτότητα τα οποία θα υλοποιηθούν 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών, συµπληρωµατικά µε πρωτοφανείς 

περιορισµούς και µηχανισµούς παρακολούθησης του χρέους των περιφερειακών αρχών. Με 

σκοπό να πείσει τις χρηµατοπιστωτικές αγορές για την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας 

και ακολουθώντας το παράδειγµα της Γερµανίας, τον Σεπτέµβριο του 2011, το ισπανικό 

κοινοβούλιο ενέκρινε, επίσης ένα συνταγµατικό νόµο ο οποίος περιόρισε την ικανότητα τόσο 

των κρατικών όσο και των αυτόνοµων κοινοτήτων να δηµιουργήσουν οικονοµικό έλλειµµα 

που να παρεκκλίνει από τους ευρωπαϊκούς στόχους. 

 

Τον Ιούλιο του 2011, η κυβέρνηση, υποχρεώθηκε από την οικονοµική κρίση, να λάβει µέτρα 

τα οποία παρέκκλιναν από εκείνα που είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία 

γνωρίζοντας µία µαζική απώλεια πολιτικής συναίνεσης, η οποία ανάγκασε τον Θαπατέρο να 

ανακοινώσει πρόωρες πολιτικές εκλογές ανοίγοντας το δρόµο για την επιτυχία του Λαϊκού 

Κόµµατος. Ωστόσο, ακόµα και η νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Ραχόι δεν είχε άλλη 

επιλογή από το να αγκαλιάσει την αναζωογόνηση της δηµοσιονοµικής περιστολής κατά 

µήκος των τριών διαστάσεων της υπό εξέτασης δηµόσιας διακυβέρνησης. Πρώτον, στο τέλος 

του 2011, η νέα κυβέρνηση πέρασε ένα βασιλικό διάταγµα, το οποίο περιέχει µέτρα τα οποία 

αναµένεται να περικόψουν τις δηµόσιες δαπάνες µε συνέπεια όπως εκείνα που εγκρίθηκαν 

από την προηγούµενη εκτελεστική εξουσία. Το 2012, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν θα γίνει 

νέες προσλήψεις τόσο µόνιµου όσο εποχικού προσωπικού. Οι ώρες εργασίας των δηµοσίων 

υπαλλήλων έγιναν 37,5 ώρες εβδοµαδιαίως σε εθνικό επίπεδο. Για να διατηρήσουν το παλιό 

εβδοµαδιαίο σύνολο των 35 ωρών, οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να αποδεχθούν µια 

αναλογική µείωση του µισθού. Αντ' αυτού το ποσοστό του κύκλου εργασιών για τις 

υπηρεσίες και άλλων αυτόνοµων οργανισµών σε κρατικό επίπεδο ορίστηκε σε 10%. 
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Στη συνέχεια, ο νόµος του 2012 για τη σταθερότητα ενίσχυσε το δικαίωµα της κεντρικής 

κυβέρνησης να παρεµβαίνει στα οικονοµικά των αυτόνοµων περιοχών εφόσον δεν 

συµµορφώνονται µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους.  

 

Τέλος, το Μάρτιο του 2012, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σηµαντικό σχέδιο για την 

εξυγίανση των δηµοσίων επιχειρήσεων και φορέων µε αποτέλεσµα τη δραστική µείωση των 

αναλυτικών φορέων (τουλάχιστον - 32% σε σύντοµο χρονικό διάστηµα). 

   

5.3 Εµπειρική ανάλυση αντίδρασης των PIGS στη χρηµατοπιστωτική 

κρίση  

 Στις τέσσερις χώρες η κρίση επηρέασε τόσο την εργασία στο δηµόσιο τοµέα όσο και την 

αναδιοργάνωση της διακυβέρνησης. Ωστόσο η εµπειρική ανάλυση αποκάλυψε ότι οι 

αντιδράσεις των κυβερνήσεων των τεσσάρων χωρών διέφεραν.  

 

Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Ιταλία εµφάνισε τη σταθερότητα των 

θεσµικών της προτύπων, δεδοµένου ότι αντιµετώπιζε µία λιγότερο σοβαρή πρόκληση χάρη 

στο συνδυασµό δύο παραγόντων. 

 

Πρώτον, στην Ιταλία το ιδιωτικό χρέος δεν υπήρξε πηγή δηµοσιονοµικής ανισορροπίας, όπως 

στην περίπτωση της Ισπανίας. ∆εύτερον, η παγκόσµια κρίση  δεν βρήκε την Ιταλία σε µια 

θέση δηµοσιονοµικής ασωτίας, όπως την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Στην πραγµατικότητα, 

δεδοµένου της κρίσιµης συγκυρίας του 1992 οι ιταλικές κυβερνήσεις έχουν σταδιακά 

ενοποιήσει µία σειρά από µέτρα και ικανότητες οριστικοποιηµένες στο πάγωµα της δηµόσιας 

δαπάνης που όχι µόνο κατέστησε την χώρα λιγότερο εκτεθειµένη στην παγκόσµια 

οικονοµική ύφεση, αλλά επίσης, αποτέλεσε και το ρεπερτόριο των κληρονοµικών λύσεων 

που ενέπνευσε την αντίδραση των φορέων χάραξης πολιτικής για την τρέχουσα κρίση. 

 

Ωστόσο, η χαµηλή ανάπτυξη που εµφανίζεται από την ιταλική οικονοµία από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 έχει καταστήσει δύσκολη τη µείωση του υψηλού δηµόσιου χρέους και 

αυτό συνεπάγεται την ευπάθεια της Ιταλίας στις αναταράξεις της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. 

Αντιµέτωποι µε την απότοµη πτώση της πιστοληπτικής της ικανότητας στο πλαίσιο της 

παγκόσµιας κρίσης, η ιταλική απάντηση ακολούθησε πορεία εξαρτώµενη από τις τάσεις όπως 
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έχει ενισχύσει τις υφιστάµενες ρυθµίσεις που αποσκοπούν στον πάγωµα του µισθολογικού 

κόστους στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και την ενδυνάµωση του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε 

όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, αφήνοντας τον οργανωτικό σχεδιασµό του δηµόσιου τοµέα 

ουσιαστικά αµετάβλητο.  

 

Αντίθετα, η αλλαγή στη δηµόσια διοίκηση ήταν απότοµη στην Ελλάδα, όπου οι πιέσεις της 

παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης προέτρεψε τις κυβερνήσεις να αποµακρυνθεί ριζικά 

από το ισχύον καθεστώς υποµένοντας τον κρατισµό και πληµµελούς ελέγχου των δηµοσίων 

δαπανών. Η ανάλυση της ελληνικής κρίσης δείχνει πως η αυξηµένη ακαµψία και οι 

συσσωρευµένες αντιφάσεις που προκύπτουν από µακροπρόθεσµες διαδικασίες της 

αναπαραγωγής των θεσµών µπορεί να φτάσει µέχρι ένα σηµείο καµπής οδηγώντας σε 

απότοµη αλλαγή χαρακτηριστική ως  δυναµική του ορίου αποτελέσµατος (Pierson 2004). 

Με δεδοµένη την καθυστερηµένη συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών, η αντίδραση στην 

κρίση που επινοήθηκε από τις πορτογαλικές κυβερνήσεις επηρέασε πλήρως όλες τις 

διαστάσεις της διακυβέρνησης όπως στη περίπτωση της Ελλάδας.  

 

Ωστόσο, η πορτογαλική απάντηση ενεργοποίησε διαχειριστικά εργαλεία περικοπών τα οποία 

υπήρχαν πριν από την κρίση, αλλά είχαν αντικατασταθεί από πρακτικές δηµοσιονοµικής 

ασωτίας. Κάτω από την πίεση της κρίσης, µια "µετατόπιση" (Streeck & Thelen 2005) 

εποµένως, πραγµατοποιήθηκε, µε τα παλιά θεσµικά πρότυπα να αντικαθίστανται τελικά από 

προηγούµενα αποκλίνοντα διαχειριστικά εργαλεία περικοπών.  

 

Ενώ η παγκόσµια κρίση βρήκε την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία εν µέσω των 

µεγάλων, παρατεταµένων προσπαθειών δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, στην Ισπανία η κρίση 

συνεπάγεται τη διακοπή της αξιόλογης οικονοµικής επίδοσης η οποία έκανε τις διαδοχικές 

κυβερνήσεις να παραµελήσουν την ενοποίηση και τη συντήρηση των διαχειριστικών 

εργαλείων περικοπών. Με την επιτάχυνση της αλλαγής στο περιβάλλον, η οικονοµική κρίση 

εποµένως, όχι µόνο παρουσίασε αλλά και ενέτεινε την προοδευτική "εκτροπή" (Streeck και 

Thelen 2005) των ισπανικών θεσµικών προτύπων τα οποία δεν έχουν προσαρµοστεί στις 

απαιτήσεις της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µε την πάροδο του χρόνου. 
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Η κρίση έχει αντιµετωπιστεί και στις τέσσερις χώρες µε διαχείριση περικοπών, ενώ οι 

µεταρρυθµίσεις του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ έχουν παραγκωνιστεί. Μέρος της εξήγησης 

για αυτό το είδος της απάντησης, έγκειται στο χάσµα εφαρµογής των προηγούµενων 

µεταρρυθµίσεων του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, ως κοινό βασικό χαρακτηριστικό στις 

τέσσερις υπό εξέταση χώρες που παρείχε σηµαντική ανατροφοδότηση σε πληροφορίες οι 

οποίες αφορούν στο νοµικισµό, πολιτικοποίηση και την κακή διεύθυνση µηχανισµών ως 

βασικά όρια της ικανότητας µεταρρύθµισης στη Νότια Ευρώπη. Αρνητική ανατροφοδότηση 

σχετικά µε την αύξηση της δηµόσιας δαπάνης ως ανεπιθύµητο αποτέλεσµα από λύσεις 

εµπνευσµένες από το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ όπως η αποκέντρωση και ο επιµερισµός των 

δηµόσιων φορέων έχει αλληλεπιδράσει µε τον επείγοντα χαρακτήρα της διαχείρισης της 

κρίσης που χαρακτήρισε την απόκριση ενός «ασύµµετρου καθεστώτος», όπως η ΟΝΕ 

(Featherstone 2011). Κάτω από τεράστιες πιέσεις για να σώσει το ευρώ, στο πλαίσιο των 

περιορισµών που θέτει η θεσµική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, η τρέχουσα κρίση δεν υπήρξε η 

κατάλληλη περίπτωση για την έναρξη φιλόδοξων προσπαθειών εκσυγχρονισµού που 

αποδίδουν µόνο µακροπρόθεσµα, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση εφαρµογής σε ένα πλαίσιο 

εχθρικό όπως είναι η Νότια Ευρώπη. Έχοντας βιώσει πόσο δύσκολη είναι η εφαρµογή των 

διοικητικών µεταρρυθµίσεων στο Νότιο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι διεθνείς οργανισµοί δεν 

έχουν πλέον νοµιµοποιήσει τις δραστηριότητες των εγχώριων επιχειρηµατιών, ούτε 

υποστηρίξει τις νέες προτάσεις µεταρρύθµισης και προτύπων πολιτικής καθώς ανέλαβαν µία 

δυσµενή θέση κινδύνου στο πλαίσιο µιας γρήγορα εκτυλισσόµενης παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης που έκανε την αποκατάσταση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών, τη µόνη 

επιτακτική ανάγκη για την πρόληψη της µετάδοσης µεταξύ των οικονοµιών της ζώνης του 

ευρώ. Έτσι, µία από τις σηµαντικότερες συνέπειες της κρίσης για τη Νότια Ευρωπαϊκή 

δηµόσια  διοίκηση, είναι ότι η χροιά της «Ευρώπης» έχει αλλάξει, µε το Ευρωπαϊκό "vincolo 

esterno" αποφασισµένη να υπονοεί µόνο µια είσοδο διαχείρισης περικοπών. 

 

Στην αναζήτηση για µια εξήγηση, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η αδυναµία των 

εγχώριων πολιτικών ελίτ καθώς οι κυβερνήσεις της Νότιας Ευρώπης δεν έχουν εκπληρώσει 

τις απαιτήσεις του δύσκολου έργου του σχεδιασµού φιλόδοξων µεταρρυθµίσεων και να 

πείσουν το κοινό ότι είναι µέρος µίας στρατηγικής που βασίζεται σε κάποιο είδος 

προτεραιοτήτων και αρχών. Όπως αποκαλύφθηκε από την καθυστέρηση στην έγκαιρη 

αντίδραση στη κρίση και την επακόλουθη πτώση των κατεστηµένων φορέων σε όλες τις 
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τέσσερις χώρες, η διαχείριση της κρίσης αποτέλεσε επιβάρυνση, παρά µια ευκαιρία για τις 

εγχώριες ελίτ, οι οποίες δεν είχαν τη δέσµευση να προωθήσουν καινοτόµες και νόµιµες 

λύσεις. Ακόµη και οι νέες κυβερνήσεις που προέκυψαν εν µέσω της κρίσης (Παπαδήµος στην 

Ελλάδα, Monti στην Ιταλία, Coelho στην Πορτογαλία και στην Ισπανία Rajoy) στερούνταν 

οποιασδήποτε φιλοδοξίας µεταρρύθµιση και πλατφόρµας αλλαγής. Ωστόσο, η έλλειψη 

οποιασδήποτε δέσµης µεταρρυθµίσεων δεν προκάλεσε έκπληξη εάν συνειδητοποιήσουµε ότι 

οι εγχώριες ελίτ έχουν εµπλακεί στις αδυναµίες, τόσο της ΟΝΕ όσο και στα εθνικά 

πολιτικοδιοικητικά πλαίσια.  

 

Το πλαίσιο της Νότιας Ευρώπης µαστίζεται από την έλλειψη ικανότητας µεταρρύθµισης και 

της πολιτικής ηγεσίας, και ως εκ τούτου οι απαντήσεις στην κρίση αφορούσαν στην 

διαχείριση περικοπών και όχι στις θεµελιώσεις µεταρρυθµίσεις του συστήµατος. Με βάση 

προηγούµενες έρευνες σχετικά µε στρατηγικές λιτότητας (Beck Jorgensen 1987, Dunsire και 

Hood 1989), θα µπορούσαµε να περιµένουµε η κυβέρνηση να επικεντρώσει τις απαντήσεις 

της σε πιο καινοτόµες προσεγγίσεις και στρατηγικές, καθώς αντιλαµβάνονται τις 

στρεβλώσεις και τα έξοδα που προκύπτουν από τις ευθείς περικοπές. Τελικά, θα µπορούσε 

κανείς να περιµένει την κλιµάκωση των τύπων µείωσης του κόστους των µεταρρυθµίσεων 

όπως περιγράφεται από τον Beck Jorgensen, σε σύγκρουση µε τις διαρκείς ιστορικές 

θεσµικές παραδόσεις της Νότιας Ευρώπης. 
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Κεφάλαιο 6: Συµπεράσµατα 

 

Η ελληνική κρίση χρέους, η οποία κυριολεκτικά κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην 

ευρωπαϊκή πολιτική και οικονοµική ζωή, έχει δροµολογήσει πολλά αµφιλεγόµενα 

προγράµµατα διάσωσης και πολλαπλά µέτρα λιτότητας έχουν θεσπιστεί για τη αντιµετώπισή 

της, προκαλώντας αφενός αντίµετρα υψηλής και άνισης φορολόγησης στην Ελλάδα και 

αφετέρου µια συνεχιζόµενη τεταµένη -πολιτικής και οικονοµικής φύσεως- διαπραγµάτευση 

στην ευρωζώνη. Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η ελληνική κρίσης χρέους 

δηµιουργήθηκε από το γενικότερο ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον και δευτερευόντως από 

την θεσµική δοµή της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, χωρίς βέβαια να 

παραλείψουµε τις παραλείψεις και την αδύναµη πολιτική βούληση της ελληνικής πλευράς να 

συµπαραταχθεί µε τις απαιτήσεις µιας νέας εποχής πραγµάτων, τόσο στο οικονοµικό όσο και 

στο πολιτικό πλαίσιο της υπόλοιπης Ευρώπης.   

 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, επί του παρόντος, αρέσκεται στο να συζητά και να επιλύει 

προσωρινά τα τρέχοντα οικονοµικά προβλήµατα στο πλαίσιο που ορίζει η ευρωζώνη. 

Παρόλο που το ευρώ-προς το παρόν- παραµένει ισχυρό, πολλές χώρες απαίτησαν 

προγράµµατα διάσωσης όπως για παράδειγµα η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 

Κύπρος και φυσικά η Ελλάδα -η οποία βρίσκεται ήδη στο τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής 

διάσωσης, χωρίς να έχει πολλές ελπίδες να βγει στις αγορές µετά από την ολοκλήρωσή του- 

και η συζήτηση µονίµως προσανατολίζεται σε εύπεπτες και βιαστικές οικονοµικές διασώσεις, 

οι οποίες θα µπορούσαν µε µεγαλύτερη ευκολία να εγκριθούν από τα εκάστοτε τοπικά 

κοινοβούλια των χωρών-µελών της Ένωσης.  

 

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθήσει την οικονοµική 

ανάπτυξη και να ενώσει τις χώρες της Ευρώπης, διασφαλίζοντας την ειρήνη και τη 

δηµοκρατική διακυβέρνηση, το «ευρωπαϊκό σχέδιο» έχει προσανατολιστεί στην 

µονοδιάστατη διατήρηση της εξουσίας ελαχίστων χωρών, γεγονός που αποδυναµώνει το 

πολιτικό όραµα που γεννήθηκε κατά την σύλληψη της ευρωπαϊκής ιδέας. 

 

Στα χρόνια πριν από την ελληνική κρίση, το ευρώ θεωρήθηκε ως ένα σύµβολο της επιτυχίας, 

ενώ κατόπιν έγινε κατανοητό από το σύνολο των πολιτικών ηγεσιών πως η επιτυχία αυτή δεν 
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συµβάδισε µε την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη όλων των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ανισορροπιών που ως στόχο έχουν να 

πλήξουν την ουσιαστική έννοια της  «Ευρωπαϊκής Ιδέας».  

 

Η ελληνική κρίση χρέους λοιπόν αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα θέµατα της 

σύγχρονης Ευρωπαϊκής πολιτικής. Το πρόβληµα αυτό δεν προκλήθηκε από ανεπαρκείς 

οικονοµικούς θεσµούς, αλλά και από την ανεπαρκή 

εφαρµογή των κριτηρίων σύγκλισης στην Ελλάδα, την ανεπαρκή υλοποίηση του Συµφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και από τα λανθασµένα-όπως διαφάνηκε εκ των 

υστέρων- οικονοµικά κίνητρα των γαλλικών και γερµανικών τραπεζών να δανείζουν 

ανεύθυνα χρηµατικά ποσά στην Ελλάδα. 

 

Από την µεριά του το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τη 

σταδιακή διεύρυνση του χάσµατος της ανταγωνιστικότητας διαχρονικά  ανάµεσα στην 

ελληνική οικονοµία και στο µέσο όρο των ανεπτυγµένων χωρών, και να κατανοήσει ότι 

χρειάζονται συντονισµένες δράσεις για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας 

της Ελλάδας. Αυτό δεν εξαρτάται µόνο από τo σχετικό κόστος παραγωγής – στο οποίο έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εκτεταµένες προσαρµογές – και τις τιµές των τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Συσχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την ποιότητά τους, το 

τεχνολογικό τους περιεχόµενο και το βαθµό διαφοροποίησής τους. Η σηµαντική βελτίωση ως 

προς αυτά τα χαρακτηριστικά επέρχεται διεθνώς όλο και περισσότερο µέσω της δηµιουργίας 

και ενσωµάτωσης καινοτοµιών. Η εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµίας καθορίζεται πλέον σε 

µεγάλο βαθµό από την παραγωγή και την αξιοποίηση γνώσης.  

 

Συνεπώς, προκειµένου να καλυφθεί µέρος της υστέρησης της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων 

αναπτυγµένων χώρων στην παραγωγή καινοτοµιών, απαιτείται υποστήριξη επενδύσεων σε 

ερευνητικές δραστηριότητες, στην εφαρµογή και τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους. Οι 

µεταρρυθµίσεις µε αυτό το περιεχόµενο πρέπει να διευκολύνουν σηµαντικά την άντληση 

ωφελειών από δραστηριότητες σε Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, κάµπτοντας την 

αντίληψη ότι αυτές συνεπάγονται µόνο ή κυρίως υψηλό ρίσκο.   
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει µε την σειρά της να µεταρρυθµίσει το ευρωπαϊκό τραπεζικό 

σύστηµα, να κατευνάσει τον χρηµατοοικονοµικό πανικό που έχει προκληθεί τα τελευταία 

χρόνια µέσω της οικονοµικής σύγκλισης των χωρών-µελών αποτρέποντας τα υπερβολικά 

χρέη και τα ελλείµµατα, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη στις χώρες της περιφέρειας µε 

µακροπρόθεσµες θεσµικές µεταρρυθµίσεις. Φαντάζει πιθανότερο στο µέλλον η ίδια να 

προσπαθήσει να αποτρέψει µελλοντικές κρίσεις µε τη συνέχιση µιας διαδικασίας 

ολοκλήρωσης και όχι να επιτραπεί η κατάρρευση της ευρωζώνης, µε πρώτη απώλεια την 

έξοδο της Ελλάδας από αυτή. 

 

Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη αρχίσει, προτίθενται να αλλάξουν 

τα υφιστάµενα θεσµικά όργανα µε τη δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού διάσωσης, 

θέτοντας όρια στα χρέη και τα ελλείµµατα, καθώς και να µετεξελίξουν το τραπεζικό 

σύστηµα, αντί µονοδιάστατα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκοπεί αποκλειστικά στην 

δηµιουργία µιας δηµοσιονοµικής οµοσπονδίας κρατών. 

 

Αυτή η κρίση, ως εκ τούτου, αποτελεί πρόκληση για την ευρωπαϊκή συνοχή και την 

ικανότητα της δηµοκρατίας να ανταποκριθεί στα διεθνή προβλήµατα. Για να προχωρήσουµε 

προς τα εµπρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει καταρχήν ενεργό ρόλο στην 

αναδιάρθρωση των θεσµικών της οργάνων για την προώθηση, τόσο της οικονοµικής 

οικονοµικής όσο και της πολιτικής της σύγκλισης. Οφείλει να αναπτύξει µια ισχυρή πολιτική 

ηγεσία, η οποία θα ταυτίζεται µε δηµοκρατικές διαδικασία που θα διασφαλίζουν την 

νοµιµότητα, χωρίς να παραιτείται από τεχνοκρατική πλευρά η αποτελεσµατικότητα του. 

Εν κατακλείδι, παραθέτουµε µία χαρακτηριστική δήλωση του Timothy Garton Ash, ο οποίος 

διατύπωσε πως για να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα σχετικό πολιτικό όργανο, 

δεν απαιτείται µόνο η υποστήριξη της Γαλλίας και της Γερµανίας, αλλά εστιάζει στο ότι «οι 

πολιτικοί πιλότοι, σε ένα επαρκή αριθµό κρατών µελών, πρέπει να συµφωνήσουν σε µια 

στρατηγική κατεύθυνση για την Ένωση, να δείχνουν το δρόµο προς τα εµπρός για τους 

συναδέλφους τους στην ΕΕ και να εξασφαλίσουν τη σύµφωνη γνώµη των λαών τους (Garton, 

2004, σελ.195). 
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