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Η παρούσα εργασία,
αφιερώνεται στην οικογένειά μου.
Για την παρότρυνση και
τη στήριξη που μου παρέχουν.
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‘It cannot be repeated often enough. Political union is the
indispensable counterpart to economic and monetary
union’.
[applause]
‘Recent history, and not just that of Germany, teaches us
that the idea of sustaining an economic and monetary
union over time without political union is a fallacy’.
Chancellor Helmut Kohl,
before the German Bundestag,
6 November 1991.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δημοσιονομική κρίση της ευρωζώνης που ξεκίνησε το 2010, σαν απόρροια
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2009, οδήγησε αρκετά κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υιοθέτηση αυστηρών προγραμμάτων δημοσιονομικής
πειθαρχίας με αντάλλαγμα την παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξωτερική αυτή βοήθεια, αποτελεί ακόμα και σήμερα πεδίο
αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικών, οικονομολόγων και νομικών. Η φύση της
βοήθειας αυτής, ο τρόπος με τον οποίο αυτή εκταμιεύθηκε αλλά και οι δεσμεύσεις
που αυτή επιφέρει στις κυβερνήσεις των κρατών δημιουργούν ένα μείγμα που μόνο
ενωτικό δεν χαρακτηρίζεται για τη χειμάζουσα πολιτικά Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανάμεσα στα κράτη που ζήτησαν οικονομική βοήθεια ήταν και η Ελλάδα, που ακόμα
και σήμερα, 7 χρόνια μετά την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης ταλαιπωρείται
και παλινωδεί μεταξύ εταίρων και δανειστών, αδυνατώντας, για εσωτερικούς
κυρίως λόγους όμως, να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης και πολύ
περισσότερο αδυνατεί να παρουσιάσει με σαφήνεια ένα συγκροτημένο σχέδιο
εξόδου της ίδιας από την κρίση.
Η δημοσιονομική κρίση της ευρωζώνης, ανέδειξε πλήρως και με εμφατικό
τρόπο τις δομικές αστοχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη σχεδίαση,
εφαρμογή και εποπτεία της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που
συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Ταυτόχρονα ανέδειξε και την πολιτική αδυναμία
που επέδειξαν και συνεχίζουν ακόμα να επιδεικνύουν οι κυβερνώντες την Ένωση
για τον ενιαίο και συντονισμένο τρόπο αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης.
Κρίσιμο ρόλο στην παροχή βοήθειας προς τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανέλαβε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η είσοδος του οποίου στα ευρωπαϊκά
εσωτερικά ζητήματα έγινε με τρόπο αμφισβητούμενο δεδομένου ότι ακόμα και
σήμερα, επτά χρόνια μετά, η παρουσία του στη διαδικασία της δημοσιονομικής
προσαρμογής των ευρωπαϊκών κρατών επικρίνεται έντονα από αρκετούς. Ήδη από
το ξεκίνημα της κρίσης, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean
Claude Trichet είχε τονίσει πως «το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει κανένα
ρόλο στις εσωτερικές υποθέσεις της ευρωζώνης».
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διπλός: αφενός να παρουσιάσει τη
δομή και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και αφετέρου να εξετάσει την πιθανότητα δημιουργίας από τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός «Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου», ώστε να
5

αντικαταστήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σαν ένα μόνιμος μηχανισμός
παροχής οικονομικής βοήθειας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και της
ευρωζώνης) που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημοσιονομικής φύσεως. Η ιδέα για
την

αντικατάσταση

του

Διεθνούς

Νομισματικού

Ταμείου

από

ένα

αμιγώς

«ευρωπαϊκό» περιφερειακό κατασκεύασμα, εν προκειμένου από την μετεξέλιξη του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, για την παροχή κεφαλαίων και τεχνικής
υποστήριξης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καινούργια.

Η

συζήτηση αυτή ξεκίνησε ήδη από τις απαρχές της δημοσιονομικής κρίσης. Από το
2010 υπάρχουν οι σχετικές προτάσεις έγκριτων ακαδημαϊκών και ερευνητών γύρω
από το θέμα αυτό. Δυστυχώς ανασύρονται προς συζήτηση μόνον όταν η Ευρωπαϊκή
Ένωση αντιμετωπίζει μείζονα ζητήματα και βρίσκεται σε κρίσιμα σταυροδρόμια.
Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω εκ βαθέων έναν σημαντικότατο
άνθρωπο, ακαδημαϊκό και Δάσκαλο, τον καθηγητή κ. Γεώργιο Παγουλάτο, υπό την
παρότρυνση, επίβλεψη, διόρθωση και καθοδήγηση του οποίου συντάχθηκε η
παρούσα εργασία. Του οφείλονται τα μέγιστα.
Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω να κάνω και στον καθηγητή κ. Χρήστο Βλ.
Γκόρτσο, τόσο για τις πολύτιμες συμβουλές του όσο και για τις βιβλιογραφικές
παραπομπές του. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο Διευθυντή της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Βασίλη Παναγιωτίδη, για την πλήρη επαγγελματική
κάλυψη που μου παρείχε καθ’ όλο το έτος που παρακολουθούσα το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα.
Τυχόν λάθη και παραλείψεις της παρούσας εργασίας, βαρύνουν εξ’
ολοκλήρου τον γράφοντα.

6

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κεφάλαιο 1
1. Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ΕΜΣ).
1.1 Η δημιουργία της ΟΝΕ
Από την αρχή της δημιουργίας της η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχευε στη μέγιστη
δυνατή οικονομική και νομισματική εναρμόνιση για τα κράτη μέλη της. Η επιθυμία
για έναν ενιαίο οικονομικό χώρο με ένα ενιαίο νόμισμα ήταν εξ αρχής βασική
προτεραιότητα. Το 1969, στη Σύνοδο της Χάγης, οι αρχηγοί των κρατών μελών
ζήτησαν την εκπόνηση ενός σχεδίου για τη δημιουργία μίας οικονομικής και
νομισματικής ένωσης. Εκ μέρους του Συμβουλίου, επικεφαλής της ομάδας έργου
που ανέλαβε την μελέτη, ήταν ο πρωθυπουργός και υπουργός οικονομικών του
Λουξεμβούργου Pierre Werner, το τελικό σχέδιο της οποίας φέρει και το όνομά του
(Werner Report ή Werner Plan)1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα πρότεινε, στις
12 Φεβρουαρίου 1969, το σχέδιο “Barre”2, που πήρε το όνομά του από τον
αντιπρόεδρο της Επιτροπής, υπεύθυνο για τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά
ζητήματα, Raymond Barre. Εντούτοις, οι προτεραιότητες εκείνης της περιόδου δεν
ήταν ευνοϊκές προς τη δημιουργία του κοινού νομίσματος. Η αναγκαία ώθηση
δόθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, με την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης
(1987)3, η οποία δημιούργησε στις κυβερνήσεις την αίσθηση ότι η ύπαρξη ενιαίας
αγοράς χωρίς ενιαίο νόμισμα δεν είναι μία βιώσιμη λύση για την οικονομική
ανάπτυξη. Ο δρόμος προς την εισαγωγή του ευρώ ήταν αρκετά ανηφορικός αλλά
ανοιχτός και μετά από διαπραγματεύσεις οδήγησε στο Μάαστριχτ και στη Συνθήκη
που υπογράφηκε εκεί, καθορίζοντας εν πολλοίς το οικονομικό μέλλον της
Ευρώπης, αφού τα όσα συμφωνήθηκαν στο Μάαστριχτ ήταν τα θεμέλια της
ευρωζώνης.
Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποτυπώθηκε και εγγράφως το οικονομικό
μοντέλο της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σε έναν ταχέως εξελισσόμενο
1

Το σχέδιο Werner για τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης παρουσιάστηκε
στο Λουξεμβούργο στις 8 Οκτωβρίου 1970. Κατόπιν όμως ισχυρών πιέσεων εκ μέρους των ΗΠΑ,
κυρίως προς τη Γαλλία, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί.
2
Ο πλήρης τίτλος της Έκθεσης Barre ήταν: “Memorandum on the coordination of economic policies
and monetary cooperation within the Community”.
3
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1986 όμως τέθηκε σε ισχύ περί τα
μέσα του 1987 εξαιτίας προβλημάτων επικύρωσης που συνάντησε, κυρίως στην Ιρλανδία. Βλέπε και
Nugent (2010).
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κόσμο4. Η θεμελίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης5, εφεξής και για
λόγους συντομίας ‘ΟΝΕ’, έγινε με την πρόβλεψη από τη Συνθήκη για τη σταδιακή
εγκαθίδρυση μίας ενιαίας νομισματικής πολιτικής που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο
νόμισμα (ευρώ) που θα το διαχειρίζεται μία ενιαία και ανεξάρτητη κεντρική
τράπεζα. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εφεξής και για
λόγους

συντομίας

‘ΕΚΤ’,

και

παράλληλα

καθορίσθηκαν

οι

σταθερές

συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα υποψήφια κράτη μέλη. Για τον καλύτερο
χρονοπρογραμματισμό του έργου, αποφασίστηκε η μετάβαση στο νέο νόμισμα να
γίνει σταδιακά και προς τούτο αποφασίστηκε η θέσπιση των «τριών σταδίων»6 με
απώτερο στόχο την εισαγωγή του κοινού νομίσματος. Για να γίνει αποδεκτό ένα
κράτος μέλος στο τρίτο και τελικό στάδιο της ΟΝΕ7 έπρεπε να συμμορφώνεται με τα
ακόλουθα «κριτήρια σύγκλισης», ήτοι:
 να παρουσιάζει σταθερότητα του επιπέδου των τιμών (να μην έχει υψηλό
πληθωρισμό) και ειδικότερα το ποσοστό του πληθωρισμού να προσεγγίζει το
αντίστοιχο ποσοστό των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις
από άποψη σταθερότητας,
 να

παρουσιάζει

δημοσιονομική

κατάσταση

χωρίς

«υπερβολικά»

δημοσιονομικά ελλείμματα, όπως αυτά καθορίζονται από τις Συνθήκες8. Η
έννοια του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος περιλάμβανε τις εξής
δεσμεύσεις: α) το δημοσιονομικό έλλειμμα να βρίσκεται κάτω από το
ανώτατο όριο του 3% και β) ο λόγος του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ
της υποψήφιας προς ένταξη χώρας να μην υπερβαίνει το 60%.

4

Η κατάρρευση των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική Ευρώπη, η επανένωση της
Γερμανίας σε ένα ομόσπονδο κράτος και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσαν εκείνους
τους καταλύτες όπου επιτάχυναν τις διεργασίες για μία περεταίρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αποτέλεσμα των διεργασιών είναι η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το 1991.
Βλέπε αναλυτικότερα και σε Nugent (2010).
5
Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση των διαδικασιών για τη σύσταση της ευρωζώνης βλέπε σε
Issing (2008) και σε Louis (2009).
6
Το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990, ταυτόχρονα με την οδηγία για την
απελευθέρωση στη διακίνηση των κεφαλαίων και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1993. Στη
συνέχεια άρχισε η περίοδος του δεύτερου σταδίου, από την 1η Ιανουαρίου 1994 μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 1998. Τέλος, το τρίτο και βασικότερο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999
και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2001 και ώρα 23.59 με την ταυτόχρονη εισαγωγή του νέου
νομίσματος από την 1η Ιανουαρίου 2002. Βλέπε αντίστοιχα και σε Μούσης (2013).
7
Το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1999. Βλέπε και σε Louis (209).
8
Σύμφωνα με το κείμενο της Συνθήκης «για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» (νυν ΣΛΕΕ),
άρθρο 104 παρ.14 εδάφιο α’ (νυν άρθρο 126 παρ. 14 εδάφιο α’ της ΣΛΕΕ) οι διατάξεις που
καθορίζουν τα όρια αναφοράς για τη δημοσιονομική πειθαρχία τίθενται στο Πρωτόκολλο 20 αυτής
(νυν Πρωτόκολλο 12 της ΣΛΕΕ). Τα Πρωτόκολλα της Συνθήκης απολαμβάνουν την ίδια νομική
δεσμευτικότητα όπως και οι Συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 51 της Συνθήκης της Λισσαβώνας.
Βλέπε ειδικότερα και σε Γκόρτσος (2009).
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 να παρουσιάζει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, μέσω της τήρησης
συγκεκριμένων

ορίων

επιτρεπόμενης

διακύμανσης,

σύμφωνα

με

το

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και
 να

παρουσιάζει

σταθερή

σύγκλιση,

που

να

αντανακλάται

στα

μακροπρόθεσμα επιτόκια.
Χρήσιμο στο σημείο αυτό είναι να σημειωθεί σαν γενική παρατήρηση ότι η
υπέρβαση των ανωτέρω ορίων δεν σήμαινε αυτομάτως τη μη τήρηση των κανόνων
δημοσιονομικής πειθαρχίας εκ μέρους του κράτους μέλους. Στην αξιολόγηση της
Επιτροπής, λαμβάνονταν υπόψη οι εξής παράμετροι: α) τα δημοσιονομικά
ελλείμματα δεν θεωρούνταν υπερβολικά, ακόμα και αν ο λόγος υπερβαίνει το 3%,
εφόσον είτε ο λόγος αυτός σημειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και βρίσκεται
σε παραπλήσιο επίπεδο με την τιμή αναφοράς, είτε η υπέρβαση της τιμής
αναφοράς οφείλεται σε «έκτακτες και προσωρινές» συνθήκες, με αποτέλεσμα ο
λόγος να παραμένει κοντά στην τιμή αναφοράς και β) ο λόγος του δημοσίου
χρέους ως προς το ΑΕΠ, επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή αναφοράς υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής μείωσή του και προσέγγιση της τιμής αναφοράς
με ικανοποιητικό ρυθμό.

Το μοντέλο που επικράτησε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν το “market
based funding” όπου τα κράτη μέλη είχαν σαν έσοδα τη φορολογία και τους
έμμεσους φόρους, δεδομένου ότι το εξωτερικό δασμολόγιο ήταν κοινό9, ενώ μέσω
έκδοσης ομολόγων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων10 θα ήταν σε θέση να
καλύψουν τις υπόλοιπες χρηματοδοτικές ανάγκες τους. Το μοντέλο αυτό
προϋποθέτει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών μέσω του
καθορισμού από την αγορά του επιτοκίου δανεισμού. Συνεπώς υπήρχε η
διασφάλιση ότι το επιτόκιο δανεισμού ενός κράτους μέλους της τότε ΕΟΚ θα
αντανακλούσε και τη μακροοικονομική του κατάσταση11. Για την εμπέδωση του
“market based funding” οι διατάξεις της Συνθήκης ήταν σαφείς και αντανακλούσαν
ξεκάθαρα το γερμανικό οικονομικό πνεύμα πειθαρχημένης διαχείρισης των
οικονομικών του κράτους.

9

Βλέπε σε Δαγτόγλου (1998) για μία αναλυτικότερη παρουσίαση του ενιαίου δασμολογίου της ΕΕ.
Για μία εννοιολογική οριοθέτηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίων καθώς και του τρόπου
λειτουργίας τους βλέπε αναλυτικότερα και σε Γκόρτσος (2011).
11
Βλέπε και Ioannidis (2016).
10
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1.2 Ο Δημοσιονομικός Κανόνας & οι δομικές αστοχίες της ΟΝΕ
Όπως προαναφέραμε, η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος ήταν πάντα ο
απώτερος σκοπός της ΕΕ. Με τη δημιουργία της ΟΝΕ αυτό αποτέλεσε απτή
πραγματικότητα. Τα κράτη μέλη αποδέχθηκαν την ιδέα του κοινού νομίσματος με
ενθουσιασμό και με την προοπτική της εξασφάλισης της οικονομικής ευημερίας των
πολιτών τους από τα πολλαπλά οφέλη της ενιαίας αγοράς. Άλλωστε είχε γίνει
ξεκάθαρο ότι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς δεν θα μπορούσαν να εξωτερικευθούν
και να μεγιστοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη του κοινού νομίσματος που θα καταργεί
τα συναλλαγματικά εμπόδια. Η θεωρητική κατασκευή της «άριστης νομισματικής
ζώνης»12

θα

είχε

σαν

αποτέλεσμα

την

εξάλειψη

των

συναλλαγματικών

διακυμάνσεων (exchange rate fluctuations) με αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη για το
εμπόριο και την ανάπτυξη13. Ήταν όμως κοινό μυστικό ότι η ευρωζώνη δεν ήταν μία
άριστη νομισματική περιοχή όπως προέβλεπε η θεωρητική της κατασκευή και αυτή
ήταν μία κριτική προς την ΕΕ από τους αμερικανούς οικονομολόγους14. Η Έκθεση
Delors15 είχε επισημάνει βέβαια ότι η εύρυθμη λειτουργία της σχεδιαζόμενης ένωσης
θα στηρίζεται και θα απαιτεί «αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της οικονομικής
και της νομισματικής πολιτικής»16. Ο κυριότερος λόγος που κρίθηκε αναγκαίος ο
συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών ήταν το γεγονός ότι
εφόσον οι οικονομικές επιλογές που υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο (π.χ. ο
καθορισμός των μισθών) δύνανται να επηρεάσουν τις προοπτικές πληθωρισμού της
ένωσης και ειδικότερα της ζώνης του ευρώ, τίθεται σε κίνδυνο ο κύριος στόχος της
νομισματικής πολιτικής που ήταν και είναι η σταθερότητα των τιμών17. Για την
επίτευξη του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, το
πρώτο βήμα ήταν η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων-κριτηρίων ώστε να υπάρξει
ένας πρώτος έλεγχος στο ποιο κράτος θα είναι επιλέξιμο για είσοδο στην ΟΝΕ. Η
εισαγωγή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, εκτός από την τήρηση των κριτηρίων
σύγκλισης που αναφέρθηκαν ανωτέρω, συνοδευόταν και από την «τριπλή

12

Για μία εμβάθυνση στην παρουσίαση των οικονομικών της ευρωζώνης βλέπε αναλυτικότερα σε De
Grauwe (2003) και σε Burda & Wyplosz (2013).
13
Βλέπε και Adamski (2012) σελ. 1321 επ.
14
Για το εν λόγω ζήτημα βλέπε και Frankel (2015)
15
Πρόκειται για την «Έκθεση για την οικονομική και νομισματική ένωση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα» (‘Report on economic and monetary union in the European Community’). Η έκθεση αυτή
παρουσιάστηκε στις 17 Απριλίου 1989 από την «Επιτροπή για τη Μελέτη της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης» (‘Committee for the Study of Economic and Monetary Union’). Το πλήρες
κείμενο της Έκθεσης Delors είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication6161_en.pdf
16
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1 της ΣΛΕΕ
17
Βλέπε και Μούσης (2013) σελ. 134 επ.
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απαγόρευση»18 της Συνθήκης που καθορίστηκε στα άρθρα 101, 102 και 103 ( νυν
άρθρα 123, 124 και 125 ΣΛΕΕ) και όριζαν ότι:


Σύμφωνα με το άρθρο 101 (νυν άρθρο 123 ΣΛΕΕ) απαγορεύονται οι
υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή από κεντρικές τράπεζες των
κρατών μελών προς δημόσιες αρχές (ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές)



Σύμφωνα με το άρθρο 102 (νυν άρθρο 124 ΣΛΕΕ) απαγορεύεται κάθε μέτρο
που

θεσπίζει

προνομιακή

πρόσβαση

των

δημοσίων

αρχών

στα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα


Σύμφωνα με το άρθρο 103 (νυν άρθρο 125 ΣΛΕΕ) ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση
ούτε τα κράτη μέλη ευθύνονται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι
αρχές, οι οργανισμοί, ή οι δημόσιες επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους

1.3 Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης:
Τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ απέκτησαν μονιμότητα και δεσμευτικό
χαρακτήρα όταν το 1997, θεσπίστηκε το «Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης»
(‘Stability & Growth Pack’, ‘SGP’), εφεξής και για λόγους συντομίας «ΣΣΑ»19. Οι
δομικοί πυλώνες του ΣΣΑ ήταν οι δύο Κανονισμοί του Συμβουλίου, οι 146620 και
146721/1997, που αποτελούσαν τους δύο «βραχίονες» του συστήματος: τον
«προληπτικό βραχίονα» και τον «διορθωτικό βραχίονα» αντίστοιχα. Ο προληπτικός
βραχίονας εδραζόταν στο άρθρο 99 παρ. 5 της ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 121 της ΣΛΕΕ)
και θέσπιζε τη διαδικασία της «πολυμερούς δημοσιονομικής εποπτείας» (budgetary
multilateral surveillance) ενώ με το διορθωτικό βραχίονα του ΣΣΑ, θεσπίστηκε η
διαδικασία του «υπερβολικού ελλείμματος», βασισμένη στο άρθρο 104 παρ. 14
18
Οι απαγορεύσεις αυτές αντανακλούν το πνεύμα δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά ταυτόχρονα,
καλώς ή κακώς, οριοθετούν και το θεσμικό πλαίσιο δράσης των υποκειμένων του ευρωπαϊκού
δικαίου. Κάθε λύση που εφεξής θα προτείνεται για τη επίλυση της δημοσιονομικής κρίσης θα πρέπει
να είναι συμβατή με την προρρηθείσα τριπλή απαγόρευση και τούτο διότι στην παρούσα χρονική
συγκυρία δεν είναι εφικτή μία συνολική συμφωνία για την αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ.
Συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή στις Συνθήκες μένει εκτός των σχετικών συζητήσεων και οι λύσεις
εντοπίζονται μόνο σε αρμονία με το νυν νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό βέβαια ουδόλως αποτρέπει την
πολιτική απόφαση για έναρξη των διαδικασιών τροποποιήσεων των συνθηκών, ειδικότερα δε μετά
και τις νέες πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις (άνοδος ακραίων πολιτικών εκφράσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, εκλογή Μακρόν στη Γαλλία, πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία).
19
Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση του ΣΣΑ καθώς και των διαδικασιών γύρω από την εφαρμογή
και την εποπτεία των διατάξεων του ΣΣΑ βλέπε διεξοδικότερα σε Savage (2008) και σε Eijfinger & De
Haan (2000).
20
Κανονισμός 1466/1997 του Συμβουλίου «για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής
κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών», ΕΕ L 209/2.8.1997 σελ.
1 έως 5.
21
Κανονισμός 1467/1997 του Συμβουλίου «για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρμογής της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος», ΕΕ L 209/2.8.1997 σελ. 6 έως 11.
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εδάφιο β’ της ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 126 της ΣΛΕΕ). Η δημοσιονομική σταθερότητα που
επιχειρήθηκε να εμπεδωθεί μέσω των διατάξεων του ΣΣΑ στα κράτη μέλη είχε
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ενιαίας νομισματικής πολιτικής
και συνακόλουθα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών σε αυτή22. Σύντομα
όμως, αποδείχθηκε ότι οι διατάξεις του ΣΣΑ δεν ήταν παρά ένα κενό γράμμα,
πεποίθηση που επιβεβαίωσε και το Δικαστήριο της ΕΕ, όταν τέθηκε υπόψιν του
ζήτημα της ευθύνης του Συμβουλίου για τη μη επιβολή κυρώσεων σε βάρος των
κρατών που παραβίαζαν τις διατάξεις του ΣΣΑ23. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι
πολιτικοί των κρατών μελών δεν είναι νομικά υπεύθυνοι για τη χειραγώγηση των
διατάξεων του ΣΣΑ. Η απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ έδωσε τη χαριστική βολή
στη δημοσιονομική πειθαρχία της ευρωζώνης αφού λίγα χρόνια νωρίτερα ο τότε
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano Prodi δήλωνε πως το ΣΣΑ είναι
«ανόητο»

24.

Η μη τήρηση των διατάξεων του ΣΣΑ από τα κράτη μέλη της

ευρωζώνης έδωσε το σήμα στις αγορές ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι κάθε
άλλο παρά δεδομένη με αποτέλεσμα όλοι πλέον να γνωρίζουν ότι η απαγόρευση
του bail-out δεν ήταν παρά μία ουτοπία.
1.4 Οι δομικές αστοχίες της ΟΝΕ:
Η πολυπόθητη οικονομική και νομισματική σταθερότητα που επιδιώχθηκε
μέσω του ΣΣΑ εξελίχθηκε στην αχίλλειο πτέρνα της ΟΝΕ. Δεν θα πρέπει να
παραβλέπουμε βέβαια το γεγονός ότι από την αρχή του σχεδιασμού της η ΟΝΕ είχε
εμφανείς

ασυμμετρίες

και

δομικές

αστοχίες

που

με

το

ξέσπασμα

της

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-200925 και τη συνακόλουθη επέκτασή της στην
Ευρώπη26 οδήγησαν στη δημοσιονομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης27. Τούτο

22

Βλέπε και Atik (2016) σελ. 1204 επόμενα.
Πρόκειται για την υπόθεση C27/04, Commission v. Council, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε
κατά του Συμβουλίου, επειδή το τελευταίο δεν κατόρθωσε να επιβάλλει τις κυρώσεις που είχε
καθορίσει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή των κανόνων του ΣΣΑ. Η παραβίαση των κανόνων του ΣΣΑ είχε
γίνει από τη Γαλλία και τη Γερμανία και το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να λάβει την αναγκαία
πλειοψηφία ώστε να προχωρήσει στην επιβολή των κυρώσεων. Για μία συνοπτική παρουσίαση των
ζητημάτων του ΣΣΑ βλέπε ειδικότερα σε Αργυρός (2008).
24
Δήλωση του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano Prodi σε συνέντευξή του στη Daily
Telegraph: "I know very well that the Stability Pact is stupid because all the decisions made under it
are
so
rigid."
Διαθέσιμη
στην
ακόλουθη
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.telegraph.co.uk/finance/2830598/Euro‐Stability‐Pact‐is‐stupid‐says‐Prodi.html
25
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007‐2009 είναι ένα φαινόμενο εντελώς διαφορετικό από τη
δημοσιονομική κρίση της Ευρωζώνης. Αποτέλεσε μεν έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για ην
εμφάνισή της αλλά φέρει διακριτά χαρακτηριστικά και δεν θα πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για
μία αναλυτικότερη προσέγγιση βλέπε σε Γκόρτσος (2011).
26
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007‐2009 μεταδόθηκε στην Ευρώπη εξαιτίας της έντονης
διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης που παρατηρείται στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
ιδιαιτέρως δε μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό. Βλέπε ειδικότερα και σε Darvas et al. (2011).
23
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συνέβη διότι ενώ το «Ν» της ΟΝΕ είναι πλήρως λειτουργικό και ολοκληρωμένο (δεν
μπορεί να υπάρξει «περισσότερο» νομισματική ένωση εφόσον υπάρχει ήδη κοινό
νόμισμα) αντίθετα, το «Ο» της ΟΝΕ παρέμεινε «καχεκτικό» δίπλα στο «Ν». Η
επιλογή των δημιουργών της ΟΝΕ για μία κατασκευή με δομικές αστοχίες ήταν
απόλυτα κατανοητή παρά την προφανή ασυμμετρία28. Η διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών των κρατών μελών είναι μία από τις βασικές εκφάνσεις της κρατικής
κυριαρχίας και κανένα κράτος μέλος της τότε ΕΟΚ δεν είχε την πρόθεση να την
παραχωρήσει σε μία ενιαία αρχή (μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση ή ένα αντίστοιχο
πανευρωπαϊκό υπερεθνικό Υπουργείο Οικονομικών)29. Η διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών, το «Ο» της ΟΝΕ, αποτελεί τη δημοσιονομική (φορολογική) πολιτική
ενός κράτους και αυτή παρέμενε σε εγχώριο επίπεδο υποκείμενη μόνο σε καθεστώς
«εναρμόνισης»30 με των υπολοίπων κρατών μελών. Αντίθετα, η νομισματική
πολιτική ήταν μία, ενιαία για όλα τα κράτη μέλη και ασκείτο από την ανεξάρτητη
θεσμικά και λειτουργικά ΕΚΤ. Η συνειδητή αυτή παραχώρηση του δικαιώματος
έκδοσης χρήματος (άρα και της άσκησης νομισματικής πολιτικής) στην ΕΚΤ,
στερούσε αυτοδίκαια από τα κράτη μέλη τα εργαλεία εκείνα που σε περιόδους
κρίσεων μπορούσαν να αποτρέψουν μία κρίση. Η προβληματική αυτή γίνεται
αντιληπτή ακόμα περισσότερο, όταν κατανοήσουμε ότι το ευρώ παραμένει για όλα
τα κράτη που το έχουν ως επίσημο νόμισμα ένα «συναλλαγματικό (ξένο) νόμισμα».
Η παραδοξότητα αυτή εξηγείται γιατί καμία κεντρική τράπεζα κράτους μέλους δεν
επιτρέπεται να κόψει η ίδια νόμισμα για να χρηματοδοτήσει τις κρατικές δαπάνες. Η
κοπή του χρήματος γίνεται μόνο κατόπιν εντολής της ΕΚΤ που διαχειρίζεται και τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα. Συνεπώς, όπως ακριβώς οι κεντρικές τράπεζες των
κρατών της ευρωζώνης αντιμετωπίζουν το δολάριο ως ξένο νόμισμα έτσι ακριβώς
αντιμετωπίζεται και το ευρώ31. Είναι εφικτό λοιπόν ένα κράτος μέλος της
ευρωζώνης να «ξεμείνει» από ευρώ όπως ακριβώς ένα κράτος ξεμένει από
συναλλαγματικά διαθέσιμα. Παράλληλα, το καθεστώς της εναρμόνισης των
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών δεν είχε την αναγκαία δεσμευτική ισχύ
ώστε να συνετίζει τα κράτη εκείνα που ήθελαν να έχουν εντελώς ανεξάρτητη
οικονομική πολιτική. Η δομική αυτή αστοχία κατά το σχεδιασμό της ΟΝΕ σε
συνδυασμό με την τριπλή απαγόρευση που προέβλεπε η Συνθήκη αποτέλεσαν ένα
27

Μία έξοχη ανάλυση της κρίσης της ευρωζώνης και της διασύνδεσής με την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση του 2007‐2009 δίδεται από την οικεία επιτροπή που συστήθηκε από τη
Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου και στο πόρισμα αυτής, House of Lords (2012).
28
Βλέπε και σε De Grauwe (2013).
29
Βλέπε σχετικά στην πρόταση των Enderlein‐Haas (2015).
30
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1 της ΣΛΕΕ.
31
Έτσι και ο Wyplosz (2017).
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ιδανικό μείγμα για την έκρηξη μιας πιθανής κρίσης. Ο αναγκαίος καταλύτης ήταν η
μη εφαρμογή των διατάξεων ή για να είμαστε ακριβείς η χαλαρή εφαρμογή των
κανόνων δημοσιονομικής πολιτικής που προβλέπονταν και η προβληματική
διαδικασία επιτήρησης του υπερβολικού ελλείμματος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής32. Η τριπλή απαγόρευση που είχε εισαχθεί στη Συνθήκη προέβλεπε και
προβλέπει ακόμα, την απαγόρευση της διάσωσης με εξωτερικά χρήματα, δηλαδή το
bail-out (non bail-out clause) ταυτόχρονα όμως δεν επιτρέπει και την δημιουργία
νέου χρήματος ώστε να «νομισματοποιηθεί» το χρέος, όπως στην περίπτωση μίας
ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής (non monetization clause). Η πεποίθηση πως
με μία συντονισμένη οικονομική πολιτική τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα
κατόρθωναν να υπερκεράσουν το σκόπελο της νομισματικής ένωσης χωρίς
ταυτόχρονη πολιτική ενοποίηση, αποδείχθηκαν φρούδες. Τα κράτη μέλη, ασκώντας
τα

κυριαρχικά

τους

δικαιώματα

επί

της

δημοσιονομικής

τους

πολιτικής

προσπάθησαν πάντοτε να επιδιώκουν τον ελάχιστο δυνατό συμβιβασμό ώστε να
παραμένει το περιθώριο για πολιτικούς ελιγμούς εντός της επικράτειάς τους.
Κυριότερο τέτοιο παράδειγμα παραμένει η Ελλάδα, η οικονομική πολιτική της
οποίας ουδέποτε ακολούθησε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και παρέμεινε συνδεδεμένη
με τους εγχώριους πολιτικούς κύκλους. Τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου και
ειδικότερα η Ελλάδα, με τη δημιουργία της ευρωζώνης, βρέθηκαν σε μία ευνοϊκή
συγκυρία. Εκμεταλλευόμενα τις πτώσεις των επιτοκίων δανεισμού τους που τους
προσέφερε η σιγουριά του νέου ισχυρού ευρώ, τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου,
στήριξαν την οικονομική τους πολιτική σε μία «εύκολη» πηγή εξωτερικού
δανεισμού33. Ταυτόχρονα, δεν κατόρθωσαν να μεταρρυθμίσουν κρίσιμα κομμάτια
της κρατικής μηχανής (φορολογικό σύστημα, συνταξιοδοτικό σύστημα κ.α.) με
αποτέλεσμα να συμβεί μία πιστωτική επέκταση στηριγμένη σε δανειακά κεφάλαια.
Στην ίδια χρονική συγκυρία, η Γαλλία και η Γερμανία βίωναν μία κρίση που
κρατούσε τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσής τους τους σε σχετικά χαμηλότερα
επίπεδα34. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μετακίνηση κεφαλαίων από τις χώρες του
βορρά και της κεντρικής Ευρώπης προς τις χώρες της περιφέρειας. Η πιστωτική
32

Βλέπε την περιγραφόμενη διαδικασία του άρθρου 126 της ΣΛΕΕ.
Με τον όρο «εύκολη» ο γράφων υποδηλώνει το σχετικά χαμηλότερο κόστος που είχε η
χρηματοδότηση των δαπανών από εξωτερικό δανεισμό, έναντι των εναλλακτικών επιλογών της
αύξησης της εσωτερικής φορολογίας και της αναδιάρθρωσης του φορολογικού μηχανισμού. Σε
πολιτικό επίπεδο, είναι πάντα ευκολότερη η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από εξωτερικό
δανεισμό παρά με ριζικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν πολιτικό κόστος (μεταφρασμένο σε
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και περικοπές δαπανών) από την εκάστοτε κυβέρνηση. Συνεπώς, η
άρνηση του πολιτικού συστήματος να προβεί σε μεταρρυθμίσεις οδήγησε στην χρηματοδότηση των
δαπανών με εξωτερικό δανεισμό που ήταν φθηνότερος από κάθε άποψη.
34
Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την περίοδο οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν μεγαλύτεροι
από τους αντίστοιχους της Γερμανίας και της Γαλλίας.
33
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επέκταση, τροφοδοτούνταν από διαρκώς νέες εισροές κεφαλαίων χωρίς ουσιαστικά
να αυξάνεται η παραγωγικότητα της Ελληνικής οικονομίας καθώς μεγάλο μέρος
των επενδύσεων που χρηματοδοτούνταν με εισροές κεφαλαίων κατευθύνονταν στα
ακίνητα. Σε αντίθεση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα35, πολλά ευρωπαϊκά είχαν
εκτεταμένη έκθεση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποτελούσαν καινοτομίες
της εποχής εκείνης, όπως οι τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων δανείων, καθώς και
αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα. Ταυτόχρονα, η έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων
σε κρατικά ομόλογα του κράτους όπου δραστηριοποιούνταν αποτέλεσαν ένα
ιδιαίτερο μείγμα το οποίο περίμενε απλώς την κατάλληλη στιγμή ώστε να εκραγεί36.
1.5 Η μετάδοση της κρίσης στην Ευρώπη και οι πρώτες προσπάθειες
αντιμετώπισής της:
Τον Σεπτέμβριο του 2008, η Lehman Brothers κατέθεσε αίτηση πτώχευσης
δημιουργώντας ένα τεράστιο κύμα αμφιβολίας μεταξύ των αγορών σχετικά με το
πόσο εκτεθειμένος είναι ο κάθε ένας αντισυμβαλλόμενός τους σε τοξικά
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παγώσει η διατραπεζική
αγορά δανειακών κεφαλαίων και πλέον να μην είναι εφικτή η άντληση νέων
κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των παλαιότερων δανείων. Πολλά κράτη μέλη της
ευρωζώνης βίωσαν μία εκροή κεφαλαίων εξ’ αιτίας αυτής ακριβώς της εξέλιξης. Η
Ιρλανδία για παράδειγμα, ενώ τα μακροοικονομικά της στοιχεία ήταν πολύ καλά,
αναγκάστηκε να εγγυηθεί όλες τις τραπεζικές καταθέσεις των πολιτών της σε μία
προσπάθεια να συγκρατήσει το καταρρέον τραπεζικό της σύστημα. Η έκθεση των
ιρλανδικών

πιστωτικών

ιδρυμάτων

σε

χρηματοοικονομικά

προϊόντα

που

συνδέονταν με την αγορά ενυπόθηκης πίστης των ΗΠΑ οδήγησε στην κατάρρευση
μεγάλων ιρλανδικών τραπεζών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αύξηση του
εξωτερικού της χρέους και την ανάγκασε να μπει και αυτή στις περιπέτειες του
μνημονίου. Την ίδια στιγμή, η Ελληνική κυβέρνηση αποκάλυπτε νέα στοιχεία για το
ακριβές ύψος του ελλείμματος οδηγώντας τις Βρυξέλλες σε πλήρη αμηχανία και τις
αγορές στην πλήρη καχυποψία για την οικονομική κατάσταση της χώρας,
δεδομένου ότι έπρεπε σύντομα σχετικά να αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις
προς τους εξωτερικούς δανειστές. Το αίτημα της Ελλάδας για βοήθεια προς την ΕΕ,
ανάγκασε

τους

αμήχανους

ευρωπαίους

να

ανακαλύψουν

νέους

τρόπους

χρηματοδότησης ενός κράτους μέλους της ευρωζώνης χωρίς να χρειαστεί
35

Για τις επιπτώσεις της κρίσης της ευρωζώνης στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία
υπέστησαν μεγάλες ζημίες εξαιτίας της έκθεσής τους στα κρατικά ομόλογα και ειδικότερα μετά το
PSI, βλέπε σε Gortsos (2013).
36
Για μία συνολικότερη θεώρηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007‐2009 βλέπε
ειδικότερα σε Γκόρτσος (2011) αλλά και σε Posner(2010).
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τροποποίηση των συνθηκών. Ακόμα και σήμερα, η κριτική που ασκείται για τις
επιλογές των διοικούντων είναι έντονη δεδομένου ότι οι επιλογές αυτές κρίνονται
από πολλούς ως «εκτός των συνθηκών»37.
1.6 Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης από την ΕΕ38:
Πριν την θέσπιση του ΕΜΣ, η ΕΕ χρειάστηκε να παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια
στην Ελλάδα που βρέθηκε εκτός των στόχων του ΣΣΑ. Παρά τα μέτρα που
αναγκάστηκε η ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει για την ευθυγράμμιση της
οικονομίας με τις ευρωπαϊκές επιταγές, αυτά κρίθηκαν ως ανεπαρκή από τις
αγορές και σύντομα έγινε κατανοητό ότι η χώρα θα χρειαζόταν έξωθεν βοήθεια για
την χρηματοδότηση του χρέους της δεδομένου ότι εναλλακτικές προτάσεις για την
αξιόπιστη σωτηρία της χώρας δεν υπήρχαν. Άλλωστε, τα χρόνια μετά την ένταξη
της χώρας στα προγράμματα διάσωσης κατέστη σαφές ότι το ενδεχόμενο εξόδου
από την ευρωζώνη ήταν κάτι παραπάνω από ένα υποθετικό σενάριο39.
1.6.1 Το πρώτο «πακέτο» διάσωσης της Ελλάδας:
Η αλλαγή στην κυβέρνηση που έγινε τον Οκτώβριο του 2009 στην Ελλάδα
οδήγησε στην ανακάλυψη «κρυμμένου» δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και
κατ’ επέκταση στην τροποποίηση των στατιστικών στοιχείων που είχε στείλει η
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 2 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο εξέδωσε
απόφαση, δυνάμει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (άρ. 126 ΣΛΕΕ),
σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί με τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Απριλίου 2009. Η κυβέρνηση της χώρας προέβη σε
κάποιες μεταρρυθμίσεις40 που ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις έκρινες επαρκείς με
απόφασή του στις 25 Μαρτίου 2010, ταυτόχρονα ήταν έτοιμο να παράσχει διμερή
δάνεια προς στήριξη της Ελλάδας. Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν κατάφεραν να
καθησυχάσουν τις αγορές με αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της
Ελλάδας. Στις 8 Μαΐου 2010, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης κατέληξαν στη
«Συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης» (‘Loan Facility Agreement’) προς την Ελλάδα.
Η συμφωνία αυτή προέβλεπε ότι για 5 χρόνια, εκ των οποίων τα 3 έτη θα ήταν με

37

Για την προβληματική σχετικά με τη συμβατότητα των ρυθμίσεων με τις Συνθήκες της ΕΕ, η
βιβλιογραφία είναι ιδιαιτέρως πλούσια. Βλέπε ενδεικτικά σε Ryvkin (2012), Hinarejos (2013) και
Estella (2016).
38
Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση των μέτρων που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης
βλέπε σε Smits (2015) και Merino (2012).
39
Για μία διεξοδικότερη ανάλυση του ζητήματος εξόδου μιας χώρας από την ευρωζώνη βλέπε σε
Athanassiou (2009).
40
Αφορούσε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και περικοπών του δημοσιονομικού ελλείμματος που
ισοδυναμούσε με το 2% του ΑΕΠ της χώρας. Βλέπε σχετικά και Stephanou (2013).
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περίοδο χάρητος, η Ελλάδα θα λάμβανε δανειακά κεφάλαια ύψους 80 δις ευρώ,
από μία «δεξαμενή» δανειακών κεφαλαίων που είχαν συστήσει τα κράτη μέλη της
ΕΕ, μέσω διμερών δανειακών συμβάσεων (pooled bilateral loans) με κάθε κράτος
μέλος πλην της Σλοβακίας. Ο ιδιαίτερος αυτός μηχανισμός προέβλεπε κυμαινόμενα
επιτόκια (floating interest rates) με βάση το επιτόκιο Euribor συν 300 μονάδες
βάσης, ενώ για τα δάνεια μετά τα 3 έτη το επιτόκιο θα ανερχόταν στις 400 μονάδες
βάσης. Τα επιτόκια που προσέφεραν στα διμερή δάνεια προς την Ελλάδα ήταν
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ΔΝΤ και είχαν καλύτερα επιτόκια ακόμα και από
τα αντίστοιχα της Γερμανίας, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν πάνω από το 2%.
Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης ήταν με το ποσό των 30 δις
ευρώ μέσω του «Μηχανισμού Άμεσης Χρηματοδότησης» (‘Emergency Financing
Mechanism’), ενώ χαρακτηρίστηκε από την καινοτομία του ότι για πρώτη φορά θα
χρειαζόταν να επέμβει σε μία χώρα που αποτελούσε μέλος μιας νομισματικής
ένωσης και δεν διέθετε το εργαλείο της συναλλαγματικής υποτίμησης. Το ΔΝΤ
δέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επειδή ήθελε και το ίδιο να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων μετά από σχεδόν μία δεκαετία αδράνειας. Ενώ όμως
η συμμετοχή του γνώρισε μεγάλη κριτική εντός και εκτός Ευρώπης41, η Γερμανία
υποστήριξε σθεναρά τη συμμετοχή του ΔΝΤ εξαιτίας της πρότερης εμπειρίας του
στα ζητήματα της conditionality και της συνακόλουθης εφαρμογής της στα
προγράμματα

χρηματοδότησης42.

Το

συνακόλουθο

«Μνημόνιο

Κατανόησης»

(‘Memorandum of Understanding’) που όφειλε να υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση
με τους δανειστές αποτελείτο από τρία κείμενα: α) «Μνημόνιο Οικονομικών και
Χρηματοοικονομικών πολιτικών» (‘Memorandum of Economic & Financial Policies’),
β) «Μνημόνιο Εξειδικευμένης Οικονομικής Πολιτικής Αιρεσιμότητας» (‘Memorandum
on Specific Economic Policy Conditionality’) και γ) «Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης»
(‘Technical Memorandum of Understanding’). Παράλληλα η Ελληνική κυβέρνηση
αποδέχθηκε την τακτική επιθεώρηση της οικονομικής της συμμόρφωσης με τις
επιταγές των μνημονίων κατανόησης, από τους εκπροσώπους των δύο θεσμικών
41

Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας αποτέλεσε ένα κρίσιμο πολιτικά και
οικονομικά θέμα. Η Αμερικανική Γερουσία (US Senate) έθεσε προς αξιολόγηση το θέμα του εάν η
συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα θα αποτελούσε κίνδυνο για την αμερικανική
οικονομία, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΔΝΤ. Ένα επιπλέον ζήτημα που
ανέκυψε ήταν το ότι η συμμετοχή του Ταμείου με τα 30 δις ευρώ υπερέβαινε την εισφορά
(ποσόστωση‐quota) της Ελλάδας που ήταν μόνο 900 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η συνήθης
συνεισφορά του ΔΝΤ ήταν περίπου 10‐15 φορές την ποσόστωση του κάθε κράτους μετόχου του. Κατ’
επέκταση η περίπτωση της Ελλάδας ήταν μία ειδική περίπτωση χρηματοδότησης από κάθε άποψη,
τόσο πολιτική όσο και καθαυτό χρηματοδοτική. Βλέπε και Stephanou (2013).
42
Για τις πολιτικές παραμέτρους της διάσωσης της ευρωζώνης βλέπε διεξοδικότερα και σε Fairbanks
(2011).
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οργάνων της ΕΕ, ήτοι εκπρόσωπο της Επιτροπής και της ΕΚΤ, καθώς επίσης και του
ΔΝΤ (τρόικα)43, πριν από την εκταμίευση της κάθε δόσης.
1.6.2 Οι προσωρινοί μηχανισμοί σταθερότητας: ‘EFSM’ & ‘EFSF’
Μετά την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα και την συνακόλουθη επέκτασή της
και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης (Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) οι
ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να λάβουν ισχυρότερα μέτρα για την
αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκαν δύο νέοι μηχανισμοί για την
ανάσχεση της κρίσης:
1.6.2.1

European Financial Stability Mechanism (EFSM) 44

Ο EFSM συστάθηκε δυνάμει του Κανονισμού 407/2010 του Συμβουλίου45, με
σκοπό τον περιορισμό της οικονομικής κρίσης που είχε ξεσπάσει και που μπορούσε
να «αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα, την ενότητα και την ακεραιότητα
της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της»46. Το αρχικό του κεφάλαιο ήταν 60 δις ευρώ
και η νομική του βάση εδράστηκε στη ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 122 παρ. 2
της ΣΛΕΕ, που επιτρέπει στο Συμβούλιο τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας
προς τα κράτη της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που είναι αποτέλεσμα είτε
φυσικών καταστροφών ή εξαιρετικά συμβάντα εκτός του δικού τους ελέγχου. Η
ερμηνευτική προσέγγιση γέννησε πολλές αντιδράσεις, δεδομένου ότι αποτελούσε
μία ξεκάθαρη αντίφαση μεταξύ της απαγόρευσης του άρθρου 125 ΣΛΕΕ (non bail
out) και της χρήσης της ρήτρας αλληλεγγύης για την παροχή χρηματοδοτικής
βοήθειας (bail out) προς τα κράτη.
1.6.2.2

European Financial Stability Fund (EFSF) 47

Στις 7 Ιουνίου 2010, τα κράτη μέλη υπέγραψαν τη συμφωνία για τη σύσταση του
EFSF, ενός «οχήματος ειδικού σκοπού» (‘special purpose vehicle’-SPV), υπό τη
μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) με
έδρα το Λουξεμβούργο και κεφάλαιο 440 δις ευρώ. Η κατανομή των κεφαλαίων
έγινε με τη μορφή δεσμευμένων εγγυήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης

43

Οι συμμετέχοντες στην Τρόικα εκπροσωπούσαν την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ, που
ήταν και οι επόπτες της εφαρμογής του προγράμματος.
44
Πρόκειται για τον «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης» (‘European
Financial Stabilisation Mechanism’).
45
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, «για τη θέσπιση
ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης», ΕΕ L 118/1, 12.5.2010
46
Βλέπε την υπ’ αριθμόν 4 εισαγωγική σκέψη του προοιμίου του Κανονισμού 407/2010.
47
Πρόκειται για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (‘European Financial
Stability Fund’).
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ανάλογα με την κλείδα κατανομής του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΤ. Αμφότεροι οι
μηχανισμοί είχαν προσωρινό χαρακτήρα και «ημερομηνία λήξης», το 2013. Βασική
αιτία για το γεγονός αυτό ήταν η απουσία μίας ξεκάθαρης νομικής βάσης που θα
«νομιμοποιούσε» την ύπαρξή τους και μετά την καταπολέμηση της κρίσης. Κοινός
παρονομαστής της λειτουργία των δύο μηχανισμών ήταν το γεγονός ότι αμφότεροι
δανείζονταν από τις αγορές. Ο μεν EFSM εξέδιδε ομόλογα με εγγύηση τα κεφάλαια
που αντλούσε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ενώ ο EFSF εξέδιδε και αυτός
ομόλογα αλλά με τις εγγυήσεις των εισφερόμενων κεφαλαίων των κρατών μελών.
Είναι προφανές ότι η αξιοπιστία των ομολόγων των μηχανισμών αυτών στηρίζονταν
σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατών που
εγγυούνταν το αξιόχρεό τους (Γερμανία και Γαλλία κατά κύριο λόγο)48.
Η δράση του EFSF και του EFSM έλαβε χώρα κυρίως στην Πορτογαλία και
στην Ιρλανδία, από κοινού με το ΔΝΤ. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας η κρίση
προήλθε από τον τραπεζικό τομέα, όταν το κράτος αποφάσισε να εγγυηθεί τις
καταθέσεις όλου του τραπεζικού συστήματος της χώρας που ήταν βαθύτατα
εκτεθειμένο στα τοξικά ομόλογα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στην κοινή «επιχείρηση διάσωσης» συμμετείχαν από κοινού ο EFSM για λογαριασμό
της ΕΕ, ο EFSF για λογαριασμό της ευρωζώνης, το ΔΝΤ και κάποια κράτη μέλη της
ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης (Δανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία). Στην περίπτωση
της Πορτογαλίας, τον Απρίλιο του 2011, ο EFSM παρείχε 26 δις ευρώ και άλλα τόσα
ο EFSF επί συνόλου 78 δις ευρώ που ήταν το πακέτο βοήθειας. Αυτό όμως οδήγησε
στην εξάντληση των διαθέσιμων πόρων των ταμείων αυτών και σύντομα έγινε
αντιληπτό ότι η «δύναμη πυρός» των μηχανισμών αυτών ήταν περιορισμένη και το
κυριότερο, αμφότεροι βρίσκονταν στο όριο της νομιμότητας του ευρωπαϊκού
δικαίου και των συνθηκών.

48

Βλέπε και Stephanou (2013).
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κεφάλαιο 2
2.

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΜΣ-ESM)

2.1

Γενικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (‘European Stability Mechanism’-ESM),

εφεξής και για λόγους συντομίας ο ΕΜΣ, αποτέλεσε την ύστατη προσπάθεια της
ευρωζώνης να ελέγξει τη δημοσιονομική κρίση που έπληξε τα κράτη μέλη της. Η
δημιουργία του είναι αποτέλεσμα πολιτικών συμβιβασμών ανάμεσα στα κράτη
εκείνα που επεδίωκαν την απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία και σε εκείνα που
ήθελαν μία επίδειξη αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των «κακών
μαθητών». Ο ΕΜΣ αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό που βρίσκεται ταυτόχρονα έξω
αλλά και μέσα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ενώ δεν είναι επίσημο όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν αναφέρεται ρητά σαν τέτοιο στο
κείμενο των Συνθηκών, εντούτοις ο κρίσιμος ρόλος του στη παροχή υποστήριξης
στα κράτη που έχουν ανάγκη και σε εκείνα που στο μέλλον χρειαστούν τη
συνδρομή του καθιστά τον ΕΜΣ δομικό κομμάτι της ΟΝΕ49. Για την πληρέστερη
κατανόηση και παρουσίαση του ρόλου του και του έργου του εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην παρούσα εργασία τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΜΣ αναλύονται και
παρουσιάζονται αυτοτελώς, σε επιμέρους κεφάλαια.
2.2 Η ίδρυση και ο ρόλος του ΕΜΣ
2.2.1

Η ίδρυση του ΕΜΣ

Ο ΕΜΣ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός εφόσον συστάθηκε μέσω μίας
Διακυβερνητικής Συνθήκης50, υπογεγραμμένης από τα 19 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η σύσταση του ΕΜΣ ήταν
αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης που ενυλώθηκε ακολουθώντας την
πολιτική απόφαση που είχε ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης Μαρτίου
2011. Στη συνέχεια, το κείμενο της τροποποιημένης πλέον Συνθήκης (ΣΛΕΕ) τέθηκε
προς επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, κατ’ επιταγή του
άρθρου 48 παρ. 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδρυτική συνθήκη του
ΕΜΣ έχει ήδη αναθεωρηθεί μία φορά, στις 12 Φεβρουαρίου 2012 και τέθηκε σε
49

Για τις σχέσεις μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και του ΕΜΣ βλέπε αναλυτικότερα σε Wyplosz et al.
(2011).
50
Το πλήρες κείμενο της Διακρατικής Συνθήκης, που συστήνει τον ΕΜΣ, είναι διαθέσιμο σε όλες τις
επίσημες γλώσσες των κρατών μελών που την υπέγραψαν και είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.esm.europa.eu/legal‐documents/esm‐treaty
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εφαρμογή μόλις τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 90% του μετοχικού του
κεφαλαίου την επικύρωναν.
2.2.2 Ο ρόλος του ΕΜΣ
Ο ρόλος του ΕΜΣ, όπως αυτός αναγράφεται στο κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης51
και στο καταστατικό του είναι: «η κινητοποίηση της χρηματοδότησης και η παροχή
στήριξης σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο
μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής, προς όφελος των μελών του ΕΜΣ που
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον
είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης
του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της. […]».
Για την επίτευξη του ως άνω περιγραφόμενου σκοπού, ο ΕΜΣ έχει το δικαίωμα να
αντλεί κεφάλαια:


Μέσω της έκδοσης χρηματοπιστωτικών τίτλων ή



Μέσω της σύναψης χρηματοοικονομικών ή λοιπών συμφωνιών ή ρυθμίσεων
με μέλη του ΕΜΣ,



Μέσω της σύναψης χρηματοοικονομικών ή λοιπών συμφωνιών ή ρυθμίσεων
με άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή



Μέσω της σύναψης χρηματοοικονομικών ή λοιπών συμφωνιών ή ρυθμίσεων
με τρίτα μέρη.

2.3 Λοιπά χαρακτηριστικά του ΕΜΣ
Σύμφωνα με το κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης (ESM Treaty), ο ΕΜΣ είναι ένας
«διεθνής χρηματοδοτικός οργανισμός52» με έδρα το Λουξεμβούργο53, που διέπεται
από το (δημόσιο) διεθνές δίκαιο και έχει πλήρη νομική προσωπικότητα και πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα54. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί α) να αποκτά και να διαθέτει
κινητή και ακίνητη περιουσία, β) να είναι υποκείμενο συμβατικών σχέσεων, γ) να
είναι διάδικο μέρος, δ) να συνάπτει συμφωνία ή/και πρωτόκολλα για την έδρα του,
για να εξασφαλίζει την αναγνώριση και την επιβολή του νομικού του καθεστώτος
51

Βλέπε άρθρο 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
Βλέπε άρθρο 1 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι
η λέξη «διεθνής» αποτελεί μάλλον μία άστοχη επιλογή των συντακτών, δεδομένου ότι η
χρηματοδοτική δυνατότητα του ΕΜΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη του, δηλαδή στα
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και δεν επεκτείνεται σε κράτη εκτός της γηραιάς ηπείρου. Συνεπώς,
η χρήση του όρου «περιφερειακός» θα ήταν η πλέον δόκιμη αφού τοποθετεί τις δυνατότητες του
ΕΜΣ σε ορθότερη βάση. Βλέπε και Vovolinis (2015).
53
Βάσει του καταστατικού ο ΕΜΣ έχει το δικαίωμα να ιδρύσει γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες.
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
54
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
52
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καθώς επίσης και των προνομίων και των ασυλιών που αυτός απολαμβάνει.
Επιπρόσθετα, ο ΕΜΣ χαίρει ασυλίας από οποιασδήποτε μορφής δικαστική
διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΣ (ακίνητη
περιουσία, πόροι κλπ) ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου55. Η εν λόγω ασυλία
αίρεται μόνον κατόπι σχετικής ρητής παραίτησης του ΕΜΣ από των προνομίων του.
Τα προρρηθέντα περιουσιακά στοιχεία, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης,
δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης
ή δήμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων56.
Ταυτόχρονα, τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και τα αρχεία του ΕΜΣ, καθώς και όλα τα
έγγραφα

που

ανήκουν σε αυτόν ή

είναι

στην κατοχή

του

θεωρούνται

απαραβίαστα57. Ασυλία απολαμβάνει και το προσωπικό του ΕΜΣ, όπως προβλέπεται
στο κείμενο της συνθήκης58. Ειδικότερα, τα πρόσωπα που καλύπτονται από την
ασυλία είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικητών, οι Διοικητές, οι αναπληρωτές
διοικητές, οι διευθυντές, οι αναπληρωτές διευθυντές καθώς και ο Διευθύνων
Σύμβουλος αλλά και τα λοιπά μέλη του προσωπικού. Συνεπώς δεν μπορούν να
διωχθούν δικαστικά για πράξεις που έχουν τελέσει υπό την επίσημη ιδιότητά τους,
ενώ και όλα τα επίσημα κείμενα και έγγραφα τους είναι απαραβίαστα ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. Ιδιαίτερης αξίας είναι η παράγραφος
9 του άρθρου 32 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ, όπου αναφέρεται πως ο ΕΜΣ δεν
έχει καμία υποχρέωση για προηγούμενη έγκριση ή/και αδειοδότηση του, σαν
πιστωτικό ίδρυμα ή σαν φορέας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή οποιασδήποτε
άλλης μορφής οντότητα, από τα κράτη μέλη του και τις νομοθεσίες αυτών59.
Κρίσιμο στοιχείο της λειτουργίας του ΕΜΣ είναι η χορήγηση χρηματοδοτικής
ενίσχυσης «υπό αυστηρούς όρους». Στα αγγλικά η φράση αυτή αποδίδεται με τη
λέξη “conditionality”60. Πρόκειται για την πλέον σημαντική λέξη ίσως ολόκληρου
του ΕΜΣ, δεδομένου ότι η λέξη αυτή εκφράζει όχι μόνο μία τεχνοκρατική αντίληψη
ή/και προϋπόθεση για τη χορήγηση της χρηματοδότησης αλλά αποτελεί κομβική
έννοια πλέον ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος. Εξαιτίας της
εξέχουσας σημασίας της έννοιας του conditionality, θα αναλυθεί και θα
παρουσιασθεί αυτοτελώς σε επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας. Στο σημείο
55

Βλέπε άρθρο 32 παρ. 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
Βλέπε άρθρο 32 παρ. 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
57
Βλέπε άρθρο 32 παρ. 5 και 6 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
58
Βλέπε άρθρο 35 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
59
Βλέπε άρθρο 32 παρ. 9 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
60
Η ελληνική ερμηνεία της λέξης είναι «αιρεσιμότητα». Εφεξής στο κείμενο θα χρησιμοποιούνται και
οι δύο λέξεις, τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική, χωρίς καμία απολύτως διαφορά στη
νοηματική τους απόδοση.
56
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αυτό αναφέρουμε απλώς ότι οι αυστηροί όροι χορήγησης της χρηματοδοτικής
βοήθειας δύνανται να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από προγράμματα
μακροοικονομικών προσαρμογών έως και «συνεχή τήρηση προκαθορισμένων όρων
επιλεξιμότητας» 61. Οι όροι που θα συνοδεύουν την εκταμίευση της χρηματοδοτικής
ενίσχυσης είναι προϊόν ad hoc διαπραγμάτευσης μεταξύ του αιτούμενου κράτους
και του ΕΜΣ.
Στο κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης προβλέπεται, ότι από την 1η Ιανουαρίου του
2013, σε όλα τα νέα κρατικά χρεόγραφα της ευρωζώνης με χρονική λήξη άνω του
έτους, θα περιλαμβάνονται «ρήτρες συλλογικής δράσης» (CACs- Collective Action
Clauses) που θα διασφαλίζουν την ομοιόμορφη νομική τους ερμηνεία και την ομαλή
διαδικασία

αναδιάρθρωσής

τους

αν

αυτό

απαιτηθεί62.

Η

υιοθέτηση

των

ομοιόμορφων ρητρών συλλογικής δράσης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται δυσμενώς
για το κράτος, δηλαδή ως μία αυξημένη πιθανότητα πτώχευσης, αλλά σαν μία
προσπάθεια που επιτρέπει στο κράτος οφειλέτη να αναζητήσει μία συμφωνία με την
πλειονότητα των οφειλετών του χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που
συνήθως δημιουργούν οι μειοψηφούσες ομάδες των πιστωτών εκείνων που δε
συμφωνούν με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση του χρέους. Η ενιαία εφαρμογή
τέτοιων ρητρών για όλη την ευρωζώνη θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα καθώς
θα εξαλείψει τον κίνδυνο να εμφανιστούν σε μελλοντικές αναδιαρθρώσεις χρεών
προβλήματα αντίστοιχα με όσα αντιμετώπισε η Αργεντινή μετά τη δική της κρίση
χρέους. Ταυτόχρονα, τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης θα καταστούν
ασφαλέστερα για τους επενδυτές καθώς θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το νομικό
καθεστώς σε μία υποθετική αναδιάρθρωσή τους. Επιπρόσθετα, θα διασφαλισθεί
ένα κοινό σημείο αναφοράς (level playing field) ώστε να μην γίνονται
κερδοσκοπικές πράξεις με τα κρατικά ομόλογα όπως είναι ευρύτατα διαδεδομένο.
2.4 Η Νομική Βάση του ΕΜΣ:
Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες λύσεις για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης της ευρωζώνης (EFSM & EFSF), για τον ΕΜΣ αποφασίστηκε
να θεσπιστεί σε μία πιο σταθερή νομική βάση, εντός των ορίων της ΣΛΕΕ63. Η
νομική βάση του ΕΜΣ εντοπίζεται στο άρθρο 136 παρ. 3 της ΣΛΕΕ, όπως αυτό
τροποποιήθηκε σχετικά προκειμένου να επιτραπεί θεσμικά η σύστασή του ΕΜΣ. Η

61

Βλέπε άρθρο 12 παρ. 2 της ιδρυτικής Διακυβερνητικής Συνθήκης.
Βλέπε άρθρο 12 παρ. 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
63
Βλέπε αναλυτικότερα σε Merino (2012) και Smits (2015). Για την προβληματική σχετικά με τη
νομική βάση του ΕΜΣ και μία εναλλακτική προσέγγιση βλέπε και σε Schwarz (2014).
62
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τροποποίηση του άρθρου 136 ΣΛΕΕ έγινε με την προσθήκη μίας τρίτης παραγράφου
που αναφέρει:
«Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό
σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο
προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό
της. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του
μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους.»
Η ως άνω παράγραφος προστέθηκε με την 2011/199 απόφαση64 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τη διαδικασία65 που
ορίζεται στο άρθρο 48 παρ. 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση
αυτή επιλέχθηκε ώστε να μην καταστεί αναγκαία μία τροποποίηση των συνθηκών
της ΕΕ, εξέλιξη που εκείνη την εποχή θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου για την
ευστάθεια τόσο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του χρηματοπιστωτικού
συστήματος εν γένει. Το πλεονέκτημα αυτής της νομικής κατασκευής έδωσε τη
δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναλάβουν οικονομικές εγγυήσεις εκτός του
αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και επιπλέον απέτρεψε την κρίση των εν
λόγω μεταρρυθμίσεων από τα Συνταγματικά Δικαστήρια κάποιων κρατών μελών
(κυρίως της Γερμανίας). Ιδιαιτέρως κρίσιμο στοιχείο του ΕΜΣ είναι το σημείο
ενεργοποίησης του. Από το κείμενο της ιδρυτικής του συνθήκης γίνεται αντιληπτό
ότι ο μηχανισμός σωτηρίας θα ενεργοποιείται μόνο «εφόσον κρίνεται απαραίτητο»,
σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι κίνδυνοι για μη συνετή δημοσιονομική πολιτική
εκ μέρους των κρατών μελών. Εντούτοις όμως ο επιστημονικός διάλογος γύρω από
την επιλογή του άρθρου 136 αντί του 122 της ΣΛΕΕ είναι ιδιαίτερα έντονος και
γόνιμος αφού οι προτάσεις που υποστηρίζονται ένθεν και ένθεν είναι ιδιαίτερα
σημαντικές66.
Το εναρκτήριο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του
2012 στο Λουξεμβούργο και η έναρξη των δραστηριοτήτων του δύο μήνες μετά, τον
Δεκέμβριο του 201267. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ενώ ο ΕΜΣ ξεκίνησε
64

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011/199/EU, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 91, 6.4.2011, σελ. 1‐2
65
Πρόκειται για την δυνατότητα της απλοποιημένης διαδικασίας για την αναθεώρηση των Συνθηκών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
66
Βλέπε τα όσα αναφέρονται σε Estella (2016), σελ. 526 επόμενα.
67
Η πρώτη επίσημη δραστηριότητα του ΕΜΣ είχε να κάνει με την έκδοση ομολόγων για την
ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών. Η Ισπανία είχε καταθέσει επίσημο αίτημα για
χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας στις 25 Ιουνίου 2012. Το χρηματοδοτικό πακέτο εγκρίθηκε
από το Eurogroup στις 20 Ιουλίου 2012 και η πρώτη εκταμίευση δόσης έγινε τον Δεκέμβριο του 2012
ενώ η δεύτερη έγινε τον Φεβρουάριο του 2013.

24

να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2012, η τροποποίηση της Συνθήκης, με τη
διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πριν και που επέτρεπε τη σύσταση του, τέθηκε σε
εφαρμογή μόλις το Μάιο του 201368. Συνεπώς παρατηρούμε ότι τόσο η χορήγηση
της βοήθειας προς την Ισπανία αλλά και η διάσωση της Κύπρου είχαν αποφασιστεί
πριν την έναρξη της ισχύος του τροποποιημένου πλέον άρθρου 136 ΣΛΕΕ.
2.5 Μετοχικό Κεφάλαιο και Όργανα Διακυβέρνησης του ΕΜΣ:
2.5.1 Μετοχικό Κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ είναι συνολικού ύψους 704,8 δις ευρώ69,
διαιρεμένο σε μερίδια, με την ονομαστική αξία εκάστου μεριδίου να ανέρχεται σε
100.000 ευρώ και χωρίζεται σε καταβεβλημένο (‘paid in capital’) και καταβλητέο
(‘callable’) κεφάλαιο υπό μορφή εγγυήσεων. Το συνολικό καταβεβλημένο
κεφάλαιο ανέρχεται σε 80.55 δις ευρώ ενώ οι δεσμευμένες εγγυήσεις που έχουν
διατεθεί για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί (καταβλητέο
κεφάλαιο) ανέρχονται στο υπολειπόμενο ποσό ύψους 624,25 δις ευρώ. Οι
δεσμευμένες εγγυήσεις θα ενεργοποιούνται όταν μειωθεί το καταβεβλημένο
κεφάλαιο ή/και όταν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις (κυρίως για την αποφυγή
χρεοκοπίας). Τα δανειακά κεφάλαια που ο ΕΜΣ χορηγεί στα κράτη μέλη του δεν
προέρχονται από το (καταβληθέν) μετοχικό του κεφάλαιο, δηλαδή δεν χορηγηθεί
τα δικά του ίδια κεφάλαια. Αυτά χρησιμοποιούνται σαν εγγύηση (‘collateral’) για
να δανειστεί από τις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων και εν συνεχεία να
χρηματοδοτήσει το κράτος που αιτείται τη συνδρομή του70.
Τα μερίδια του μετοχικού κεφαλαίου του ΕΜΣ δεν ενεχυριάζονται ούτε
μπορούν να δεσμευτούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο. Το μετοχικό κεφάλαιο
κατανέμεται αναλογικά ανά κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που
καθορίζεται στο άρθρο 11 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ. Τέλος, η ευθύνη
εκάστου κράτους μέλους του ΕΜΣ ανέρχεται έως του ποσού του μεριδίου που του
αντιστοιχεί με βάση την κλείδα κατανομής, ασχέτως εάν το κράτος αυτό είναι
επιλέξιμο για χρηματοοικονομική βοήθεια από τον ΕΜΣ71. Το μετοχικό κεφάλαιο του
ΕΜΣ ελέγχεται ανά πενταετία από το Συμβούλιο των Διοικητών ώστε να εξετάζεται η
επάρκειά του και να ελέγχεται η δανειοδοτική ικανότητα του οργανισμού.
68

Στην περίπτωση της διάσωσης της Κύπρου όλες οι εκταμιεύσεις των δόσεων έγιναν μετά το Μάιο
του 2013, ενώ το αίτημα για διάσωση είχε ήδη κατατεθεί από τις 25 Ιουνίου 2012 και είχε εγκριθεί
ήδη από τις 24 Απριλίου 2013.
69
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ιδρυτικής Συνθήκης του ΕΜΣ, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο
ποσό των 704.798.700.000 ευρώ.
70
Βλέπε και Estella (2016).
71
Βλέπε αναλυτικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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Επιπρόσθετα, δύνανται να αποφασίσουν και για τυχόν αλλαγές που χρειάζονται να
γίνουν σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο72.
Πίνακας 1: μέτοχοι του ΕΜΣ και ποσοστό συμμετοχής αυτών
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
του ΕΜΣ

ΚΛΕΙΔΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
(%)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Austria

2.7644

194,838

19,483,800

2,226,720

Belgium

3.4534

243,397

24,339,700

2,781,680

Cyprus

0.1949

13,734

1,373,400

156,960

Estonia

0.1847

13,020

1,302,000

148,800

Finland

1.7852

125,818

12,581,800

1,437,920

France

20.2471

1,427,013

142,701,300

16,308,720

Germany

26.9616

1,900,248

190,024,800

21,717,120

Greece

2.7975

197,169

19,716,900

2,253,360

Ireland

1.5814

111,454

11,145,400

1,273,760

Italy

17.7917

1,253,959

125,395,900

14,330,960

Latvia

0.2746

19,353

1,935,300

176,960

Lithuania

0.4063

28,634

2,863,400

196,320

Luxemburg

0.2487

17,528

1,752,800

200,320

Malta

0.0726

5,117

511,700

58,480

Netherlands

5.6781

400,190

40,019,000

4,573,600

72

Βλέπε αναλυτικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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Portugal

2.4921

175,644

17,564,400

2,007,360

Slovakia

0.8184

57,680

5,768,000

659,200

Slovenia

0.4247

29,932

2,993,200

342,080

Spain

11.8227

833,259

83,325,900

9,522,960

Προέλευση: επίσημο site του ΕΜΣ
2.5.1 Όργανα Διακυβέρνησης και Λήψη Αποφάσεων
Η ορθή διακυβέρνηση του ΕΜΣ επιτυγχάνεται υπό την ομπρέλα τριών
διαφορετικών σωμάτων, βάσει της ιδρυτικής συνθήκης:
i.

Το Συμβούλιο των Διοικητών (Board of Governors),

ii.

Το Συμβούλιο των Διευθυντών (Board of Directors),

iii.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (Managing Director)

Το Συμβούλιο των Διοικητών:
Το Συμβούλιο των Διοικητών είναι το ιεραρχικώς ανώτατο όργανο λήψης
αποφάσεων στον ΕΜΣ. Αποτελείται από έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή
εκπρόσωπο, κάθε κράτους μέλους του ΕΜΣ, που πρέπει υποχρεωτικά να είναι και
μέλος της κυβέρνησης73. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοικητών απαριθμούνται
στο άρθρο 5 παρ. 6 & 7 της ιδρυτικής συνθήκης, όπου καθορίζεται και η διαδικασία
λήψης απόφασης, ανάλογα με το θέμα που τίθεται προς ψήφιση (ομοφωνία ή ειδική
πλειοψηφία)74.
Σύμφωνα με το κείμενο της συνθήκης του ΕΜΣ, το Συμβούλιο των Διοικητών
αποφασίζει με ομοφωνία75 για τις εξής αρμοδιότητές του:
i.

Την ακύρωση του αποθεματικού κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης και την
επαναφορά του ποσού του στο αποθεματικό και/ή στο καταβεβλημένο
κεφάλαιο76

73

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1, ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους θα πρέπει να
είναι ο αρμόδιος υπουργός για τα οικονομικά θέματα.
74
Για τις οριζόμενες στην παράγραφο 6 αρμοδιότητες απαιτείται η ομοφωνία ενώ αντίστοιχα για τις
αρμοδιότητες της παραγράφου 7 απαιτείται η ειδική πλειοψηφία.
75
Η λήψη απόφασης με ομοφωνία προϋποθέτει την ομόφωνη λήψη απόφασης από τα παρόντα
μέλη. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όταν απουσιάζει κάποιο μέλος του ΕΜΣ από τη συνεδρίαση που
αποφασίζει επί θέματος που απαιτεί ομοφωνία δε μπορεί να ληφθεί απόφαση εξαιτίας αυτής της
απουσίας. Η απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία των παρόντων μελών.
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ii.

Την έκδοση νέων μετοχών όχι στο άρτιο77

iii.

Τις προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου78

iv.

Τις μεταβολές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και την προσαρμογή της
μέγιστης δανειοδοτικής ικανότητας του ΕΜΣ79

v.

Τη λήψη υπόψη πιθανής επικαιροποίησης της κλείδας για τις εγγραφές στο
κεφάλαιο της ΕΚΤ και τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο παράρτημα 1
της ιδρυτικής συνθήκης80

vi.

Την παροχή στήριξης σταθερότητας από τον ΕΜΣ, συμπεριλαμβανομένων
των όρων οικονομικής πολιτικής που περιγράφονται στο μνημόνιο
κατανόησης του άρθρου 13 παρ. 3 και τον καθορισμό της επιλογής των
μέσων, των όρων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης81

vii.

Την παροχή εντολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται,
σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τους όρους της οικονομικής πολιτικής που
επισυνάπτονται σε κάθε χρηματοδοτική συνδρομή82

viii.

Την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική και στην τιμολογιακή κατευθυντήρια
γραμμή για τη χρηματοπιστωτική συνδρομή83

ix.

Την αλλαγή στον κατάλογο των μέσων χρηματοπιστωτικής συνδρομής που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΜΣ84

x.

Τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη μεταβίβαση της στήριξης ΕΔΧΣ στον
ΕΜΣ85

xi.

Την έγκριση της αίτησης συμμετοχής νέων μελών στον ΕΜΣ86

xii.

Τις προσαρμογές της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ ως άμεση συνέπεια της
προσχώρησης νέων μελών, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην
κατανομή του κεφαλαίου μεταξύ των μελών του ΕΜΣ και του υπολογισμού
της κατανομής αυτής ως άμεσης συνέπειας της προσχώρησης νέου μέλους
στον ΕΜΣ87

76

Ιδρυτική Συνθήκη ΕΜΣ, άρθρο 5 παρ. 6 περ. α’
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. β’
78
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. γ’
79
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. δ’
80
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. ε’
81
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. στ’
82
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. ζ’
83
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. η’
84
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. θ’
85
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. ι’
86
Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. ια’
87
Ibid, άρθρο 5 παρ.6 περ. ιβ’
77
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xiii.

Την

ανάθεση

στο

Συμβούλιο

Διευθυντών

των

καθηκόντων

που

απαριθμούνται στο άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης88.
Αντίθετα, οι περιπτώσεις που απαιτείται ειδική πλειοψηφία (απαιτείται το 80% των
σταθμισμένων ψήφων) είναι οι εξής89:
i.

Ο καθορισμός των λεπτομερών τεχνικών όρων προσχώρησης νέων μελών
στον ΕΜΣ90

ii.

Εάν θα προεδρεύει ο πρόεδρος της Ευρωομάδας ή την απόφαση για την
εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Διοικητών91

iii.

Τον καθορισμό του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού που
εφαρμόζονται στο συμβούλιο διοικητών και στο συμβούλιο διευθυντών92

iv.

Την κατάρτιση του καταλόγου δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τα
καθήκοντα του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή93

v.

Το διορισμό και την παύση της θητείας του διευθύνοντος συμβούλου94

vi.

Τη σύσταση άλλων κεφαλαίων95

vii.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάκτηση οφειλής από μέλος του
ΕΜΣ96

viii.

Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών του ΕΜΣ97

ix.

Τον ορισμό των μελών του Συμβουλίου Ελεγκτών98

x.

Την έγκριση των εξωτερικών ελεγκτών99

xi.

Την άρση της ασυλίας του προέδρου του Συμβουλίου Διοικητών, διοικητή,
αναπληρωτή

διοικητή,

διευθυντή,

αναπληρωτή

διευθυντή

ή

του

διευθύνοντος συμβούλου100
xii.

Τον καθορισμό του φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στο
προσωπικό του ΕΜΣ101

xiii.

Την απόφαση περί επίλυσης διαφορών102

88

Ibid, άρθρο 5 παρ. 6 περ. ιγ’
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7
90
Ιδρυτική συνθήκη ΕΜΣ, άρθρο 5 παρ.7 περ. α’
91
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. β’
92
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. γ’
93
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. δ’
94
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ε’
95
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. στ’
96
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ζ’
97
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. η’
98
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. θ’
99
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ι’
100
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ια’
101
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ιβ’
102
Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ιγ’
89

29

xiv.

Κάθε άλλη απόφαση που δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα συνθήκη103

Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι ως γενική αρχή για τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών
απαιτείται να είναι παρόντα στη συνεδρίαση τα 2/3 όλων των μελών με δικαίωμα
ψήφου και ταυτόχρονα να αντιπροσωπεύουν (τουλάχιστο) τα 2/3 των ψήφων104.
Στο κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης προβλέπεται και μία ειδική έκτακτη διαδικασία
ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση από την προαναφερθείσα διαδικασία. Η ειδική αυτή
διαδικασία ψηφοφορίας προβλέπεται για τη χορήγηση βοήθειας σε περιπτώσεις
όπου η μη επείγουσα έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή την υλοποίηση
χρηματοπιστωτικής συνδρομής θα απειλούσε την οικονομική και χρηματοπιστωτική
βιωσιμότητα της ευρωζώνης105. Η έκτακτη αυτή ανάγκη αιτιολογείται με κοινή
πρόταση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της ΕΚΤ και η λήψη απόφασης
γίνεται με αμοιβαία συμφωνία τόσο του Συμβουλίου Διοικητών όσο και του
Συμβουλίου Διευθυντών. Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης απαιτείται το 85% των
εκπεφρασμένων ψήφων (ειδική πλειοψηφία)106.
Με βάσει τα όσα ορίζονται στο πρωτόκολλο της ιδρυτική συνθήκης, του
Συμβουλίου Διοικητών του ΕΜΣ προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωομάδας
(Eurogroup).

Σε

αντίθετη

περίπτωση,

το

Συμβούλιο

Διοικητών

είναι

εξουσιοδοτημένο να εκλέξει νέο πρόεδρο, από τα μέλη του, με διετή ανανεώσιμη
θητεία107.
Το Συμβούλιο Διευθυντών:
Το Συμβούλιο των Διευθυντών είναι το δεύτερο τη τάξει όργανο του ΕΜΣ.
Αναλαμβάνει εκείνες τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τη ιδρυτική συνθήκη.
Διορίζεται από το Συμβούλιο των Διοικητών υπό την έννοια ότι κάθε Διοικητής
διορίζει ένα Διευθυντή και τον αναπληρωτή αυτού. Οι ορισμοί των Διευθυντών είναι
ανά

πάσα

στιγμή

ανακλητοί108.

Δικαίωμα

διορισμού

Παρατηρητή

για

τις

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διευθυντών έχουν τόσο η ΕΚΤ όσο και ο αρμόδιος
103

Ibid, άρθρο 5 παρ. 7 περ. ιδ’
Βλέπε ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
105
Βλέπε άρθρο 4 παρ. 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
106
Τα σχετικά με τη έκτακτη αυτή διαδικασία λήψης απόφασης καθορίζονται στο άρθρο 8 του
Καταστατικού του ΕΜΣ.
107
Βλέπε χαρακτηριστικά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ. Σε
περίπτωση που ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας δεν προεδρεύει του Συμβουλίου των Διοικητών,
μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του υπό το καθεστώς του παρατηρητή.
108
Βλέπε χαρακτηριστικά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ. Η
ευκολία με την οποία μπορεί να ανακληθεί ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού είναι ένα σημείο
στο ποίο ασκείται έντονη κριτική. Η κριτική αυτή είναι εύλογη δεδομένου ότι η ανέλεγκτη
δυνατότητα ανάκλησης των προσώπων αυτών θέτει κινδύνους όσον αφορά την ανεξαρτησία τους
και την αμεροληψία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
104
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επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα οικονομικών και νομισματικών
υποθέσεων109. Στις συνεδριάσεις δύνανται να καλούνται και εκπρόσωποι των
κρατών που ενώ δεν είναι μέλη της ευρωζώνης εντούτοις συμμετέχουν ad hoc σε
πράξεις χρηματοπιστωτικής συνδρομής για κράτος μέλος της ευρωζώνης110. Ο
κανόνας για τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο των Διευθυντών είναι η ειδική
πλειοψηφία εκτός αν το κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης προβλέπει διαφορετικά111.
Ο ρόλος του Συμβουλίου Διευθυντών είναι να διασφαλίζει ότι ο ΕΜΣ διοικείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ιδρυτική του συνθήκη και το καταστατικό του112,
ενώ επιπρόσθετα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση από το
Συμβούλιο Διοικητών113.
Για τη διαδικασία ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Διευθυντών ισχύουν mutatis
mutandis τα όσα ειπώθηκαν ανωτέρω για τη διαδικασία λήψης απόφασης από το
Συμβούλιο Διοικητών, εκτός αν το κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης ή το καταστατικό
του ΕΜΣ προβλέπει κάτι διαφορετικό.
Πίνακας 2: Εκπρόσωποι των κρατών μελών στο Συμβούλιο Διευθυντών του ΕΜΣ
Κράτος Μέλος

Διευθυντής

Αναπληρωτής Διευθυντής

Mr Harald Waiglein
Austria

Director General for Economic Policy
and Financial Markets, Federal

Mr Paul Schieder

Ministry of Finance
Mr Steven Costers
Belgium

Counselor General, Finance Ministry

Ms Ariane Meunier

Mr George Panteli
Cyprus

Senior Economic Officer, Ministry of

Mrs Sotia Hajispyrou

Finance
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Σύμφωνα με το κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης υπάρχει η δυνατότητα να καλούνται διάφορα
πρόσωπα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Διευθυντών υπό το καθεστώς του παρατηρητή ενώ
ταυτόχρονα το ίδιο καθεστώς επιφυλάσσεται και για κράτη που ενώ δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ
παρόλα αυτά συμμετέχουν σε πράξη χρηματοπιστωτικής συνδρομής για κράτος μέλος της
ευρωζώνης. Βλέπε χαρακτηριστικά το άρθρο 6 παρ. 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
110
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
111
Βλέπε χαρακτηριστικά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
112
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
113
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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Προέλευση: Επίσημο site του ΕΜΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος:
Το τρίτο κατά σειρά όργανο διακυβέρνησης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος
του ΕΜΣ. Σύμφωνα με την ιδρυτική συνθήκη114 διορίζεται από το Συμβούλιο των
Διοικητών ανάμεσα σε εγνωσμένης αξίας υποψηφίους «με διεθνή πείρα και υψηλό
επίπεδο ικανοτήτων». Η θητεία του είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης
114

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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άπαξ. Για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη θέση αυτή του απαγορεύεται να
κατέχει θέση Διοικητή ή Διευθυντή του ΕΜΣ ή και θέση αναπληρωτή αυτών. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου των
Διευθυντών και συμμετέχει ως παρατηρητής σε αυτές του Συμβουλίου των
Διοικητών, διευθύνει τις τρέχουσες δραστηριότητες του ΕΜΣ115 υπό την αιγίδα του
Συμβουλίου Διευθυντών ενώ είναι ο υπεύθυνος των μελών του προσωπικού του
ΕΜΣ οργανώνοντας, διορίζοντας και απολύοντας τους116. Στις 8 Οκτωβρίου 2012,
διορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος ο γερμανός Klaus Regling, θέση που κατέχει έως
σήμερα117.
Το παραπάνω, τριμερές, σχήμα διακυβέρνησης επικουρείται από το
υπόλοιπο προσωπικό του ΕΜΣ που προβλέπεται να απασχολείται για την προώθηση
και επίτευξη των σκοπών που ορίζει το καταστατικό του. Το προσωπικό καλύπτεται
από τον Κανονισμό Εργασίας του ΕΜΣ και από τους εσωτερικούς κανονισμούς που
έχουν εφαρμογή.
2.6 Λειτουργία του ΕΜΣ
2.6.1 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΜΣ:
Οι αρχές για τη λειτουργία του ΕΜΣ αποτυπώνονται στο άρθρο 12 της ιδρυτικής
του συνθήκης. Τα εργαλεία για τη χρηματοοικονομική συνδρομή προς ένα κράτος
μέλος του ΕΜΣ ορίζονται στα άρθρα 14 έως και 18 της ιδρυτικής συνθήκης και
περιλαμβάνουν118:
1. Προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή του ΕΜΣ119 (precautionary
financial assistance)
Η προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή

είναι εκείνο το χρηματοδοτικό

εργαλείο που επιτρέπει στον ΕΜΣ να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ένα κράτος
μέλος «προληπτικά» όταν ακόμα βρίσκεται σε ένα στάδιο όπου το κράτος έχει
διατηρήσει την πρόσβασή του στις χρηματαγορές και αποζητάει ένα «δίχτυ
ασφαλείας» ώστε να

εξασφαλίσουν συνθήκες μακροοικονομικής βιωσιμότητας.

Στην πράξη, με τη χρήση του εργαλείου αυτού, εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος
που απαιτείται για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων εκ μέρους του κράτους για
τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών του.
115

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
117
Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΜΣ
βλέπε και σε Vovolinis (2015) σελ. 28 επόμενα.
118
Ο κατάλογος των εργαλείων χρηματοδοτικής συνδρομής μπορεί να επανεξεταστεί και αν κριθεί
αναγκαίο να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ.
119
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
116
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2. Χρηματοπιστωτική

συνδρομή

για

την

ανακεφαλαιοποίηση

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους του ΕΜΣ120
(financial assistance for the recapitalization of financial institutions)
Το συγκεκριμένο εργαλείο

αξιοποιείται για την ανακεφαλαιοποίηση των

πιστωτικών ιδρυμάτων ενός κράτους μέλους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρίς
απαραίτητα

αυτές

να

σχετίζονται

με

εν

γένει

μακροοικονομικές

ή/και

δημοσιονομικές ανισορροπίες του ίδιου του κράτους μέλους. Συνεπώς, η χορήγηση
τέτοιας βοήθειας δεν απαιτεί τη δημοσιονομική προσαρμογή εκ μέρους του
κράτους, ταυτόχρονα όμως η βοήθεια αυτή ελέγχεται από την κοινοτική νομοθεσία
περί κρατικών ενισχύσεων. Για τη χορήγηση των απαιτούμενων κεφαλαίων θα
πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:
i.

Να μην υφίσταται εναλλακτική και αξιόπιστη λύση για την
ανακεφαλαιοποίηση των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ.
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των
αγορών χρήματος και κεφαλαίων),

ii.

Τα

προς

ανακεφαλαιοποίηση

πιστωτικά

ιδρύματα

να

είναι

«συστημικώς σημαντικά» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να
αποτελούν απειλή για την ομαλή λειτουργία του και
iii.

Να αποδεικνύεται επαρκώς η φερεγγυότητα του κράτους που
αιτείται τη χρηματοδοτική συνδρομή για την αποπληρωμή των
κεφαλαίων του ΕΜΣ.

3. Δανειοδότηση από τον ΕΜΣ121
Η χορήγηση δανείων (loans) από τον ΕΜΣ, έχει το σκοπό της αποτροπής
δημιουργίας δημοσιονομικών ανισορροπιών στα οικονομικά των κρατών μελών
εξαιτίας είτε του υψηλού κόστους δανεισμού που αντιμετωπίζει μία χώρα είτε της
αδυναμίας προσέλκυσης επενδυτών. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει στερηθεί την
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων ενώ ταυτόχρονα
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Η χορήγηση δανείων
από τον ΕΜΣ γίνεται για την προσωρινή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και
συνοδεύεται

από

την

υπογραφή

μνημονίου

με

σκοπό

την

ολοκλήρωση

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να ανακτηθεί η πρόσβαση της χώρας στις
κεφαλαιαγορές.

120
121

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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4. Μηχανισμό στήριξης πρωτογενών αγορών122 (primary market support
facility)
Μέσω του μηχανισμού παρέμβασης στην πρωτογενή αγορά

επιδιώκεται η

διενέργεια πράξεων (αγορές & πωλήσεις) επί ομολόγων και άλλων χρεωστικών
τίτλων. Οι πράξεις αυτές έχουν επικουρικό χαρακτήρα και αποσκοπούν:
i.

Στην εκταμίευση των δανειακών κεφαλαίων που έχουν συμφωνηθεί
υπό την ομπρέλα των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής
και

ii.

Για άντληση δανειακών κεφαλαίων στην περίπτωση ενεργοποίησης
του προγράμματος για την προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διενέργεια αυτών των συναλλαγών
καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει ο ΕΜΣ: «ESM
Guideline on the Primary Market Support Facility».
5. Μηχανισμό

στήριξης

δευτερογενών

αγορών123

(secondary

market

support facility)
Η παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά γίνεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Βοβολίνης, για «την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών
αγορών δημόσιου χρέους των κρατών μελών […] κατά τη διάρκεια ύπαρξης
εξαιρετικών περιστάσεων, στις οποίες η έλλειψη ρευστότητας απειλεί ή ενδέχεται να
απειλήσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με άμεσο κίνδυνο την άνοδο των
επιτοκίων δανεισμού σε απαγορευτικά επίπεδα […].»124 Εύλογα γίνεται αντιληπτό,
ότι ο στόχος της παρέμβασης είναι η «πυροσβεστική» δράση του ΕΜΣ στο κόστος
δανεισμού του κράτους μέλους, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πλήρης αποκοπή του
από τις κεφαλαιαγορές και συνακόλουθα η αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων
χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην
επικράτεια του κράτους μέλους (spillover effects). Είναι ευνόητο ότι η χρήση του
εργαλείου αυτού συνοδεύεται από την υπογραφή σχετικού μνημονίου κατανόησης
ώστε να αξιολογείται η συμμετοχή του ΕΜΣ και να προωθούνται οι σχετικές
μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη του προβλήματος που οδήγησε το κράτος στην
ανάγκη χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διενέργεια αυτών των συναλλαγών
καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει ο ΕΜΣ: «ESM Guideline
on the Secondary Market Support Facility».
122

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
124
Βλέπε σε Βοβολίνης (2013) σελ. 44.
123
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2.6.2 Η διαδικασία για τη χορήγηση της χρηματοοικονομικής βοήθειας από τον
ΕΜΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Ιδρυτικής Συνθήκης του ΕΜΣ, εάν κάποιο κράτος
μέλος αντιμετωπίζει πρόβλημα μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον ΕΜΣ μέσω
αιτήσεώς του προς τον Πρόεδρο του. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
των Διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει, από κοινού με
την ΕΚΤ, την οικονομική κατάσταση του αιτούντος με βάση τις εξής παραμέτρους:


Την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του
ευρώ, στο σύνολό της είτε μεμονωμένα για κράτη μέλη της,



Τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους του κράτους μέλους που αιτείται τη
βοήθεια125,



Να εκτιμήσει τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του
συγκεκριμένου κράτους μέλους

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο των Διοικητών, έχοντας υπόψιν του την εκτίμηση
κινδύνου, αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί από κοινού με
την ΕΚΤ και εφόσον είναι εφικτό και με τη συμμετοχή του ΔΝΤ, την υπογραφή ενός
«Μνημονίου Κατανόησης-Memorandum of Understanding» (ΜΚ-MoU) όπου θα
περιέχεται

η

αναλυτική

χρηματοπιστωτικής

περιγραφή

συνδρομής126.

των

Το

όρων

περιεχόμενο

για
του

την

παροχή

μνημονίου

της
αυτού

εναρμονίζεται απόλυτα με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των
κρατών μελών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ καθώς επίσης και με τις νομικές πράξεις
που απευθύνονται στο κράτος μέλος που αιτείται τη χρηματοοικονομική βοήθεια.
Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ
ονόματος του ΕΜΣ, υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις
και αυτό έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο των Διοικητών127. Η συμφωνία εγκρίνεται
και από το Συμβούλιο των Διευθυντών, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά μαζί με
τις

χρηματοοικονομικές

πτυχές

της

εν

λόγω

στήριξης

καθώς και

άλλες

διασαφηνίζεις που τυχόν απαιτούνται.
125

Η ανάλυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους μπορεί να γίνει από κοινού με το ΔΝΤ,
«εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο και εφικτό». Βλέπε άρθρο 13 παρ. 1 περίπτωση β’ της ιδρυτικής
συνθήκης του ΕΜΣ.
126
Είναι ευνόητο ότι το περιεχόμενο του μνημονίου που συμφωνείται με το αιτηθέν τη βοήθεια
κράτος μέλος «αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν» καθώς επίσης και το
«μέσο χρηματοπιστωτικής βοήθειας που έχει επιλεγεί». Η προσφερόμενη χρηματοοικονομική
παροχή εκ μέρους του ΕΜΣ είναι στοχευμένη στην αντιμετώπιση των αστοχιών, λαθών ή/και
παραλείψεων στην οικονομική πολιτική που ακολουθούσε το κράτος μέλος, με συνέπεια την ανάγκη
για χρηματοοικονομική βοήθεια.
127
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 4 της ιδρυτικής συνθήκης.
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Η συμμόρφωση του κράτους μέλους, που έχει αιτηθεί χρηματοοικονομική
στήριξη από τον ΕΜΣ, σε σχέση με τους όρους του μνημονίου, παρακολουθείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και αν είναι εφικτό από
«κοινού» με το ΔΝΤ128.
2.7 Λοιπά χαρακτηριστικά του ΕΜΣ:
2.7.1 Τιμολογιακή Πολιτική:
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης του ΕΜΣ τιμολογούνται με τέτοιο
τρόπο ώστε να καλύπτεται το χρηματοδοτικό αλλά και το λειτουργικό του κόστος
ενώ παράλληλα προβλέπεται και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους129. Η τιμολογιακή
πολιτική εγκρίνεται από το Συμβούλιο των Διοικητών και μπορεί να επανεξεταστεί
από αυτό για να προσαρμοστεί επί τη βάσει νέων δεδομένων.
2.7.2 Επενδυτική Πολιτική:
Η επενδυτική πολιτική του ΕΜΣ καθορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό
του. Σύμφωνα με το κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης θα πρέπει να είναι «συνετή»
και να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή πιστοληπτική αξιολόγηση130, όπως αυτή
καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές131 που εκδίδονται και επανεξετάζονται
από το Συμβούλιο των Διευθυντών. Οι αρχές της υγιούς οικονομικής διαχείρισης και
της ορθής διαχείρισης του κινδύνου (risk management) καθορίζονται στις
ειδικότερες κατευθυντήριες γραμμές “ESM Investment Guidelines”. Ειδικότερα, οι
καθοριζόμενοι στόχοι της επενδυτικής πολιτικής είναι οι εξής:


Η διατήρηση της ρευστότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ΕΜΣ132,
ώστε

να

καλύπτονται

οι

τυχόν

ζημίες

που

προέρχονται

από

τα

χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία εμπλέκεται ο ΕΜΣ (πιθανό
παράδειγμα η αθέτηση πληρωμής οφειλόμενου ποσού από ένα κράτος που
έχει λάβει χρηματοδοτική συνδρομή από τον ΕΜΣ).

128

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΜΣ διαβάζουμε τα εξής: “The ESM, European Commission, ECB and,
wherever possible, the IMF check whether the programme country is implementing the reforms it has
agreed to. For this purpose, review mission with representatives of the four institutions periodically
meet with the country’s authorities. Disbursement can only be made if the institutions assessment of
the reform performance is positive.”
129
Βλέπε αναλυτικότερα σε “ESM Guideline on Pricing Policy”.
130
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.1 της ιδρυτικής συνθήκης.
131
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_investment_guideline_20160922.pdf
132
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 1 περ. 1, του ESM Investment Guidelines.
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H διατήρηση της μέγιστης δανειοδοτικής ικανότητας του οργανισμού133,
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αγοραία αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
υπερβαίνει το 15% σε σχέση με την επιδιωκόμενη δανειοδοτική ικανότητα
του ΕΜΣ, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή του ΕΜΣ από τις
διεθνείς χρηματαγορές.



Η

διατήρηση

της

μέγιστης

δυνατής

πιστοληπτικής

ικανότητας

του

οργανισμού134 από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, και


Επίτευξη αποδόσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων του ΕΜΣ
συγκριτικά

με

ένα

αντίστοιχων

χαρακτηριστικών

(επιδιώξεων

και

περιορισμών) χαρτοφυλάκιο επενδύσεων135. Αυτές οι αποδόσεις όμως δε θα
πρέπει να θέτουν περιορισμούς στους βασικούς σκοπούς του ΕΜΣ σχετικά με
τη χορήγηση χρηματοδότησης στα κράτη μέλη του. Τυχόν κέρδη από τις
αποδόσεις αυτές θα διανέμονται στα μέλη του ΕΜΣ σύμφωνα με την πολιτική
μερισμάτων όπως αυτή καθορίζεται στο κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης
του136.
Οι επενδυτικές δραστηριότητες του ΕΜΣ διέπονται από συγκεκριμένες αρχές137
ώστε να είναι διαρκώς εναρμονισμένες με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του ΕΜΣ.
Την κύρια ευθύνη για τη συμμόρφωση της επενδυτικής δραστηριότητας με τις εν
λόγω αρχές την φέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ. Προς το σκοπό μπορεί να
προβαίνει στη διενέργεια περιοδικών αξιολογήσεων του πλαισίου επενδυτικής
πολιτικής,

στη θέσπιση ενός πλαισίου κατάλληλου για την αποτελεσματική

διακυβέρνηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών και να χαράζει μία συνετή
πολιτική βασισμένη σε δείκτες κινδύνου και αναφοράς που να βελτιστοποιούν την
εφαρμοζόμενη πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι η επενδυτική πολιτική
εποπτεύεται από το Συμβούλιο των Διευθυντών σύμφωνα με τις γενικές
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουν και μπορούν να τις επανεξετάζουν ανά πάσα
στιγμή.
2.7.3 Μερισματική Πολιτική:
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ σχηματίζει το καταβληθέν κεφάλαιο και το
αποθεματικό138. Στην περίπτωση όπου τα έσοδα από τη διαχείριση του κεφαλαίου

133

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 1 περ. 2, του ESM Investment Guidelines.
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 1 περ. 3, του ESM Investment Guidelines.
135
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 1 περ. 4, του ESM Investment Guidelines.
136
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
137
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 2, του ESM Investment Guidelines.
138
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
134
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του ΕΜΣ (καταβληθέντος και αποθεματικού και μετά την αφαίρεση των
λειτουργικών εξόδων του) υπερβαίνουν το όριο που έχει τεθεί για την ομαλή
διεξαγωγή των χρηματοδοτικών λειτουργειών του ΕΜΣ, διανέμονται στα κράτη
μέλη του ως μέρισμα139. Η κατανομή του μερίσματος γίνεται σύμφωνα με την κλείδα
κατανομής του κάθε κράτους στο κεφάλαιο του ΕΜΣ. Επιπρόσθετα έσοδα για τον
ΕΜΣ αποτελούν οι πρόσοδοι των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται στα
μέλη του ΕΜΣ εξαιτίας παραβάσεων του συστήματος πολυμερούς εποπτείας, της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και της διαδικασίας διόρθωσης των
μακροοικονομικών ανισορροπιών που προβλέπονται στις διατάξεις της ΣΛΕΕ140. Τα
έσοδα αυτά, τροφοδοτούν το αποθεματικό κεφάλαιο και στη συνέχεια επενδύονται
σύμφωνα με τους προρρηθέντες κανόνες περί επενδύσεων141.
2.7.4 Συμβούλιο Ελεγκτών:
Από την ιδρυτική συνθήκη του ΕΜΣ προβλέπεται η σύσταση ενός οργάνου
που θα έχει ελεγκτικό ρόλο των λειτουργιών και των οικονομικών του142. Το
«Συμβούλιο των Ελεγκτών» αποτελείται από 5 μέλη που διορίζονται από το
Συμβούλιο των Διοικητών και έχουν ικανότητες επί θεμάτων ελεγκτικών και
χρηματοοικονομικών. Ο ρόλος του συμβουλίου είναι να διενεργεί ανεξάρτητους
ελέγχους και να επαληθεύει την ορθότητα των επιχειρησιακών λογαριασμών και
του ισολογισμού του ΕΜΣ. Για την εξυπηρέτηση του ρόλου αυτού έχει πρόσβαση σε
κάθε έγγραφο του ΕΜΣ που του είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων του, ενώ κάθε χρονιά συντάσσει έκθεση με τα πορίσματά του και την
υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοικητών. Τα μέλη του Συμβουλίου Ελεγκτών έχουν
πλήρη ανεξαρτησία και δεν υπόκεινται σε οδηγίες από τα μέλη του ΕΜΣ, τα όργανα
διακυβέρνησής του ή κάποιον άλλο φορέα είτε είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός143. Τα
μέλη του Συμβουλίου Ελεγκτών διορίζονται με ειδική πλειοψηφία, για τριετή
θητεία. χωρίς δυνατότητα επανεκλογής144. Η κατανομή των μελών γίνεται ως εξής:


Δύο μέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοικητών



Ένα μέλος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Δύο μέλη προέρχονται από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών
μελών

139

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 2 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
141
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
142
Βλέπε άρθρο 30 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
143
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
144
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του καταστατικού του ΕΜΣ.
140

40

Η τρέχουσα145 σύνθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου του ΕΜΣ είναι η εξής:
ΜΕΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου, διορισμένος κατόπιν

Kevin Cardiff

Andrew Harkness
François-Roger Cazala
Jean Guill

Günter Borgel

προτάσεως του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Διορισμένο μέλος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ιρλανδίας
Διορισμένο μέλος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας
Διορισμένο μέλος κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του
Συμβουλίου Διοικητών
Διορισμένο μέλος κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του
Συμβουλίου Διοικητών

2.7.5 Ερμηνεία και επίλυση διαφορών:
Όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα αναφορικά με την ερμηνεία ή/και την
εφαρμογή των διατάξεων της ιδρυτικής συνθήκης καθώς και του Εσωτερικού
Κανονισμού του ΕΜΣ, αρμόδιο όργανο να επιληφθεί της διαφοράς είναι το
Συμβούλιο Διευθυντών146. Το ίδιο όργανό αποφαίνεται αν παρατηρηθούν θέματα
ασυμβατότητας μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνει ο ΕΜΣ και του κειμένου της
ιδρυτικής συνθήκης του. Τα κράτη μέλη ωστόσο μπορούν να αμφισβητήσουν την
απόφαση του Συμβουλίου Διευθυντών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο αποφαίνεται και σε τελικό βαθμό. Η απόφαση του Δικαστηρίου
είναι δεσμευτική και άμεσα εκτελεστή για τα διάδικα μέρη.
2.7.6 Φορολογικές Απαλλαγές:
Σύμφωνα με την Συνθήκη για την ίδρυσή του, ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από την
καταβολή άμεσων φόρων147 για:
 Τα στοιχεία ενεργητικού του,
 Τα πάσης φύσεως έσοδα,
 Όλες τις προβλεπόμενες από το κείμενο της ιδρυτικής του συνθήκης
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
145

Η σύνθεση αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΕΜΣ τον Σεπτέμβριο του 2017, και
είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.esm.europa.eu/esm‐governance/board‐auditors
146
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
147
Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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Απαλλαγής τυγχάνουν και τα αγαθά που εισάγει ο ΕΜΣ και τα οποία είναι
απαραίτητα για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του, τόσο από δασμούς
και ποσοστώσεις όσο και από άμεσους φόρους. Αντίθετα, δεν προβλέπονται
απαλλαγές για τους φόρους και τα τέλη που επιβάλλονται ως ανταπόδοση των
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας148. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, εφόσον
είναι εφικτό, είτε για την έκπτωση είτε για την επιστροφή των παραπάνω
απαλλαγών προς τον ΕΜΣ.
2.8 Αιρεσιμότητα (conditionality) και Ηθικός Κίνδυνος (moral hazard):
Η χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ αποτελεί μία δικλείδα ασφαλείας για εκείνα τα
κράτη μέλη που αδυνατούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση
(αδυναμία πρόσβασης στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων) ή που αντιμετωπίζουν
έκτακτες δυσκολίες με το χρηματοπιστωτικό τους τομέα. Η προσφυγή όμως ενός
κράτους μέλους στον ΕΜΣ συνοδεύεται και από την υπογραφή «μνημονίου
κατανόησης»

όπως αναφέραμε

προηγουμένως. Η

υπογραφή

ενός τέτοιου

«μνημονίου κατανόησης» συνοδεύεται από τη δέσμευση του κράτους μέλους ότι θα
ολοκληρώσει ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις στη δημοσιονομική
πολιτική του. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που
μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδοτική στήριξη έως την
υπογραφή της δανειακής σύμβασης-μνημονίου. Απότοκος των μεταρρυθμίσεων
αυτών είναι συνήθως η μεταβολή επί το δυσμενέστερο των οικονομικών συνθηκών
του κράτους, η οποία συνοδεύεται και από λαϊκές αντιδράσεις όπως έγινε ευρύτατα
αντιληπτό στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη που χρειάστηκαν να εφαρμόσουν
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι
κυβερνήσεις που ανέλαβαν τη διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών
υπέστησαν και το πολιτικό κόστος τους με αποτέλεσμα την ήττα τους στις εκλογικές
αναμετρήσεις που ακολούθησαν.
Στο κείμενο της ΣΛΕΕ και ειδικότερα στο άρθρο 136 παρ. 3 αυτής, περιέχεται η
φράση

«…υπόκειται

σε

αυστηρούς

όρους».

Η

υπό

όρους

χορήγηση

της

χρηματοδοτικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη που προσφεύγουν στον ΕΜΣ έχει τον
εξής σκοπό: να καταστήσει σαφές ότι η διάσωση με εξωτερικά κεφάλαια (bail out)
συνοδεύεται από αυστηρό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων και τη συνακόλουθη λήψη
δυσμενών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής, αποθαρρύνοντας έτσι τα κράτη μέλη
να εφαρμόζουν πολιτικές που δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί
δημοσιονομικής πειθαρχίας και άρα να περιορίσει τον λεγόμενο ηθικό κίνδυνο. Η
148

Βλέπε τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 3 της ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ.
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έννοια του ηθικού κινδύνου και η συνακόλουθη ανάγκη για τον περιορισμό του
είναι εξαιρετικά σημαντική στην κατανόηση της κρίσης της ευρωζώνης. Κάθε μέτρο
που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης είχε σαν θεμέλια λίθο την αποφυγή
της ενίσχυσης του ηθικού κινδύνου. Ως «ηθικός κίνδυνος» ορίζεται η κατάσταση
κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε ενέργειες από τις οποίες
προκύπτει η έκθεσή τους σε υπέρμετρους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα αποδέχονται
ότι το κόστος των ενεργειών αυτών θα το επωμιστεί ο άλλος αντισυμβαλλόμενος149.
Άμεσα ή έμμεσα, η αντίδραση της ΕΕ στην κρίση ήταν δομημένη γύρω από την
έννοια του ηθικού κινδύνου. Σε πολιτικό επίπεδο, βασίστηκαν σε αυτήν οι
κυβερνήσεις όταν σχεδίαζαν τις αλλαγές και τους μηχανισμούς βοήθειας, η ΕΚΤ
όταν ξεκίναγε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και σε νομικό επίπεδο, το
Δικαστήριο της ΕΕ, όταν χρειάστηκε να αποφανθεί για το αν οι αλλαγές αυτές είναι
συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο150. Βλέπουμε λοιπόν την ευρύτατη προσφυγή των
ευρωπαϊκών θεσμών στην έννοια του ηθικού κινδύνου, σαν μία θεμελιώδη και
πλήρως αναγκαία πλατφόρμα που εξηγεί το σύνολο σχεδόν των δομικών αλλαγών
που επέφερε η κρίση στην ευρωζώνη151. Η πολυπλοκότητα της έννοιας του ηθικού
κινδύνου απαντάται σε κάθε επιστημονικό τομέα που αυτή εντοπίζεται. Από τα
οικονομικά, τις κοινωνικές επιστήμες και τα νομικά μέχρι την ασφαλιστική
επιστήμη, όπου κυρίως εδράζεται η ανάγκη για την εξάλειψη του ηθικού κινδύνου.
Άλλωστε και στην περίπτωση της ευρωζώνης επρόκειτο για μία ασφάλιση: τα κράτη
του βορρά θα ασφάλιζαν τα κράτη του νότου μέσω της ανάληψης του κινδύνου που
αφειδώς είχα εκτεθεί τα τελευταία. Σε οικονομικούς όρους, μπορούμε να πούμε
πως

τα

χρέη

των

χωρών

του

νότου

θα

«εξωτερικοποιούνταν»

και

θα

αναλαμβάνονταν υπό την εγγύηση των χωρών του βορρά.
Σε διεθνές επίπεδο, το ζήτημα του ηθικού κινδύνου ανακύπτει υπό τις εξής
μορφές: α) αν η διεθνής βοήθεια που χορηγείται διαστρεβλώνει τα κίνητρα του
πιστωτή ώστε να είναι επιμελής κατά τη στάθμιση του ενδεχόμενου κινδύνου
χρεοκοπίας ή/και αθέτησης της υποχρέωσης του οφειλέτη για αποπληρωμή των
149

Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις εμφάνισης του «ηθικού κινδύνου» έχουμε όταν υφίσταται: α)
πληροφοριακή ασυμμετρία ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη και β) όταν
συνάπτεται μία σύμβαση ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη και τα μέρη αυτά
έχουν διαφορετικά μεταξύ τους συμφέροντα ή/και κίνητρα με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η
συμπεριφορά των συμβαλλομένων.
150
Βλέπε ειδικότερα τις αποφάσεις “Pringle” (C‐370/2012) και “Gauweiler” (C‐62/2014) για τη θέση
του Δικαστηρίου έναντι των κρινόμενων ζητημάτων. Βλέπε ειδικότερα την ανάλυση σε Lo Schiavo
(2013) και Fahey & Bardutzky (2013).
151
Για την έννοια του ηθικού κινδύνου και τη διασύνδεσή της με τις θεσμικές αλλαγές στην
ευρωζώνη βλέπε αναλυτικότερα σε Alt‐Lassen‐Wehner (2012) και σε Ioannidis (2016), σελ. 1245
επόμενα.
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υποχρεώσεών του152 και β) εάν η παροχή της διεθνούς βοήθειας θα έχει επίπτωση
στις ακολουθούμενες πολιτικές από το κράτος που λαμβάνει τη χρηματοδοτική
ενίσχυση. Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος το κράτος να επιδείξει αμελή πολιτική και
να οδηγηθεί εκ νέου σε αναζήτηση βοήθειας αφού θα γνωρίζει εκ των προτέρων ότι
στο τέλος της ημέρας κάποιος άλλος θα είναι εκεί για να χρηματοδοτήσει τη
σωτηρία του. Ειδικότερα, η ανωτέρω προβληματική ανέκυψε στο πλαίσιο της
συζήτησης στο Bretton Woods που οδήγησε στην ίδρυση του ΔΝΤ, το 1944, εξαιτίας
του ρόλου του ως «τελικού αναχρηματοδοτικού δανειστή» για τα κράτη μέλη του,
όταν αυτά θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το ισοζύγιο πληρωμών τους. Εάν
γνωρίζουν ότι κάποιος θα φροντίσει για τη σωτηρία τους, τότε τα κράτη δεν θα
είχαν τα αναγκαία κίνητρα για τη διατήρηση πολιτικών που θα στόχευαν σε ένα
ισορροπημένο ισοζύγιο πληρωμών. Η ίδια φύση του προβλήματος ανέκυψε όπως
είδαμε ανωτέρω και στην κρίση χρέους της ευρωζώνης. Παρά τους ρητούς
δημοσιονομικούς κανόνες των Συνθηκών και την ύπαρξη του ΣΣΑ, η πράξη απέδειξε
ότι δεν είχαν την αναγκαία κυρωτική δύναμη ώστε να αποτρέψουν τα κράτη μέλη
της ευρωζώνης από το να υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς τους εφόσον
γνώριζαν ότι στο τέλος της ημέρας η ΕΚΤ θα είναι εκεί για να μαζέψει τα σπασμένα
μέσω προγραμμάτων διάσωσης.
Η επίλυση του προβλήματος που ακούει στο όνομα «ηθικός κίνδυνος» γίνεται με
διάφορους τρόπους. Ένας εξ’ αυτών είναι και η αιρεσιμότητα (‘conditionality’),
δηλαδή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη και η επιβεβαίωση αυτής
μέσω της ανάλογης πράξη του πιστωτή (συνήθως η καταβολή του συμφωνηθέντος
ποσού-δόση). Ο πιστωτής, αφού ελέγξει τη συμμόρφωση του οφειλέτη με τις
υποχρεώσεις του (μνημόνιο κατανόησης εν προκειμένου), τότε προβαίνει στην
εκπλήρωση

της

δικής

του

υποχρέωσης.

Το

καθεστώς

της

αιρεσιμότητας

(conditionality) προέρχεται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΔΝΤ και τα
«προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής» που συνόδευαν τη χορήγηση της
βοήθειας153.

152
153

Η περίπτωση αυτή καλείται «ηθικός κίνδυνος του πιστωτή» (‘creditor’s moral hazard’).
Βλέπε και Stephanou (2013).
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Κεφάλαιο 3
3.1 Η εξέλιξη του ΕΜΣ σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ)
Από την αρχή της δημοσιονομικής κρίσης της ευρωζώνης κρίθηκε αναγκαία η
εμπλοκή του ΔΝΤ στα ευρωπαϊκά εσωτερικά ζητήματα για διάφορους λόγους.
Κυριότεροι λόγοι ήταν η έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων εκ
μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αλλά και η αντίληψη ότι ο ρόλος του
«κακού» ταίριαζε καλύτερα στους εκπροσώπους του ΔΝΤ παρά στους ευρωπαίους.
Αυτό οδήγησε στην πολιτική απόφαση της εμπλοκής του ΔΝΤ τόσο στις
διαπραγματεύσεις όσο και στη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής των
προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως είδαμε προηγουμένως, η
εμπλοκή του ΔΝΤ εξασφαλίστηκε και θεσμικά μέσω της ιδρυτικής συνθήκης του
ΕΜΣ. Όμως, οι φωνές εντός της ΕΕ που επιθυμούσαν την απομάκρυνση του ΔΝΤ από
τα εσωτερικά ζητήματα των ευρωπαίων πλήθαιναν. Αιτία είναι κατά κύριο λόγο η
ακαμψία του ΔΝΤ στα εφαρμοζόμενα προγράμματα στα οποία συμμετέχει και η
εμμονή του σε ζητήματα περικοπών και δημοσιονομικής προσαρμογής. Καταλύτης
στις εξελίξεις έχει αποδειχθεί η εκλογή στον προεδρικό θώκο της Γαλλίας του
Εμμανουέλ Μακρόν και οι αντιλήψεις που αυτός εμφορείται περί του μέλλοντος της
ενωμένης Ευρώπης. Ανάμεσα στα όσα προτείνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας είναι και
περεταίρω εναρμόνιση και εμβάθυνση των ευρωπαϊκών πολιτικών, με λίγα λόγια
κινείται προς την κατεύθυνση του «περισσότερη Ευρώπη». Κυριότερο θέμα στις
συζητήσεις του νέου μοντέλου διακυβέρνησης της Ευρώπης είναι και η πρόταση για
την αντικατάσταση του ΔΝΤ με ένα αντίστοιχο «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο»
(European Monetary Fund-‘EMF’), εφεξής και για λόγους συντομίας ΕΝΤ, που θα
αναλάβει και την οριστική επίλυση της κρίσης της ευρωζώνης. Είναι όμως η
πρόταση αυτή προς τη σωστή κατεύθυνση; Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν
ακόμα θεσμό, έστω και αν αυτός προέλθει από τη μετεξέλιξη του ΕΜΣ και ποιες θα
είναι οι αρμοδιότητές του;
Αντικείμενο του τρίτου μέρους της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της
πιθανότητας εξέλιξης του ΕΜΣ

σε ένα ΕΝΤ αλλά και η προσπάθεια για την

οριοθέτηση του ρόλου του μέσα από τις διαρροές που κατά καιρούς βλέπουν το
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φως της δημοσιότητας154. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση για τη
δημιουργία ενός ΕΝΤ δεν είναι καινούργια. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της κρίσης
της ευρωζώνης είχαν δημοσιευθεί σχετικές μελέτες-προτάσεις που πρόκριναν η
δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού σαν έναν τρόπο οριστικής επίλυσης των δομικών
προβλημάτων της ευρωζώνης155. Όμως τα ερωτήματα που ανακύπτουν από μία
τέτοια συζήτηση-πρόταση είναι αρκετά και σοβαρά. Ερωτήματα που ξεκινούν από
το απλό «γιατί να υπάρχει ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο ενώ υπάρχει διεθνές»
μέχρι τον τρόπο λειτουργίας αυτού ώστε να αποφεύγεται η παγίδα του ηθικού
κινδύνου και να εφαρμόζεται η δημοσιονομική πειθαρχεία σε όλα τα κράτη. Η
απάντηση σε τέτοια ερωτήματα δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη.
Τόσο πολιτικοί όσο και οικονομικοί λόγοι πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να
μπορέσουμε να αντιληφθούμε πλήρως τη σοβαρότητα του εγχειρήματος. Γνώμη του
γράφοντος είναι πως η Ευρώπη πρέπει να μεταρρυθμιστεί σε πληθώρα τομέων
ώστε να εξακολουθήσει να είναι θεμέλιος λίθος της παγκόσμιας ειρήνης, της
ανάπτυξης και της ευημερίας των λαών. Η μεταρρυθμίσεις όμως θα πρέπει να
γίνονται με γνώμονα το κοινό συμφέρον και όχι την όψιμη επιθυμία κάποιων
κρατών μελών για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Η γνώμη του
γράφοντος είναι ότι για την πληρέστερη και ακριβέστερη κατανόηση του ζητήματος
της παρούσας εργασίας θα πρέπει να κάνουμε την παραδοχή ότι οποιαδήποτε λύση
προτείνεται για τη σύσταση του ΕΝΤ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις
της παρούσας Συνθήκης (τόσο της ΣΕΕ όσο και της ΣΛΕΕ). Η παραδοχή αυτή είναι
κρίσιμη για τον εξής λόγο: Κάθε πρόταση που περιλαμβάνει αλλαγή των Συνθηκών
σαν προϋπόθεση για τη περεταίρω ενοποίηση της Ένωσης ή για την επίλυση των
προβλημάτων είναι εξ’ ορισμού υποθετική και ιδεατά εφαρμόσιμη σε απόλυτο
βαθμό. Συνεπώς δεν είναι ορθό να εμπλεκόμαστε σε υποθετικές συζητήσεις χωρίς
να έχουμε υπόψη τις πραγματικές πιθανότητες για τροποποίηση του υπάρχοντος
θεσμικού πλαισίου της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν θα
τροποποιηθεί ώστε να γίνει πιο εύκολη η σύσταση του ΕΝΤ θα προσπαθήσουμε να
παρουσιάσουμε και να αξιολογήσουμε τις προτάσεις γύρω από τη συμβατότητά
τους με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που γίνεται η παραδοχή περί
154

Βλέπε ενδεικτικά: http://www.euronews.com/2017/08/29/merkel‐supports‐european‐monetary‐
fund‐idea και https://www.ft.com/content/8d4b3414‐2756‐11e7‐8995‐c35d0a61e61a
155
Οι προτάσεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθεί οριστικά η κρίση της ευρωζώνης είναι
αρκετές. Ενδεικτικά αναφέρονται των Gianviti et al. (2010) και των Gros‐Meyer (2010) και τον
συνοδευτικό κείμενο αυτής που εκδόθηκε λίγο μετά, Gros‐Meyer (2011). Ίσως η πιο χαρακτηριστική
πρόταση είναι αυτή των οικονομολόγων Daniel Gros και Thomas Meyer, που δημοσιεύθηκε το 2010
στο Center for European Policy Studies (CEPS). Βλέπε χαρακτηριστικά σε Gros‐Meyer (2010).
Περίληψη της πρότασης αυτής είναι διαθέσιμη εδώ: http://voxeu.org/article/towards‐european‐
monetary‐fund
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τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου αυτό θα επισημαίνεται ρητώς ώστε να γίνεται
άμεσα αντιληπτή η ουσιώδης διαφορά.
3.2

Ιστορική αναδρομή: Η κρίση της Νοτιοανατολικής Ασίας

Η ιστορική αναζήτηση ενίοτε αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για την κατανόηση
του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος. Το σχεδιαζόμενο εγχείρημα για τη
δημιουργία ενός ΕΝΤ έχει ιστορικό προηγούμενο στην περίπτωση της κρίσης της
Νοτιοανατολικής Ασίας το 1997–1999 και στις προσπάθειες της Ιαπωνίας για τη
δημιουργία ενός αντίστοιχου περιφερειακού χρηματοδοτικού οργανισμού, για την
αντικατάσταση του ΔΝΤ.
Το Σεπτέμβριο του 1997, στο ξεκίνημα της κρίσης, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας
πρότεινε τη δημιουργία του «Ασιατικού Νομισματικού Ταμείου», η κυβέρνηση της
Ταϊλάνδης όμως απευθύνθηκε για βοήθεια στο ΔΝΤ αποδεχόμενη αυστηρούς όρους
για την εκταμίευση του πακέτου χρηματοδοτικής βοήθειας. Οι χρηματοδοτικές
ανάγκες του προγράμματος, ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσε να
διαθέσει το ΔΝΤ156. Ενώ ο ρόλος του ΔΝΤ στο πρόγραμμα της Ταϊλάνδης ήταν
βασικός διότι είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας του
προγράμματος, η ελάσσονα συμμετοχή του στη χρηματοδότηση του προγράμματος
δημιουργούσε

μια

προφανή

ανισορροπία

στις

σχέσεις

εξουσίας

που

αναπτύσσονταν157. Η πρόταση των Ιαπώνων για την δημιουργία του ταμείου, είχε
τον προφανή σκοπό της διόρθωσης της ανισορροπίας αυτής. Πλην όμως στόχευε
στη μείωση του ρίσκου από την εξάπλωση της κρίσης στα γειτονικά κράτη και
παράλληλα την προστασία των Ιαπωνικών συμφερόντων στην περιοχή της
Νοτιανατολικής Ασίας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η πρόταση της Ιαπωνίας δεν προχώρησε εξαιτίας της
εμφαινόμενης υποβάθμισης του ρόλου του ΔΝΤ, αφού θα υποκαθίστατο από έναν
περιφερειακό χρηματοδοτικό οργανισμό, πράγμα που βρήκε εντελώς αντίθετη την
Ουάσιγκτον. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κίνα αφού έβλεπε με
επιφυλακτικότητα την διαρκώς αυξανόμενη επιρροή των Ιαπώνων στην περιοχή της

156

Το πακέτο χρηματοοικονομικής στήριξης της Ταϊλάνδης είχε συνολικό ύψος $17,2 δις εκ των
οποίων $4 δις κατέβαλε το ΔΝΤ, $4 δις η Ιαπωνία, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατεβλήθη από διάφορες
Ασιατικές χώρες, την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και την Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian
Development Bank). Οι Η.Π.Α δεν συνεισέφεραν αυτοτελώς στο πακέτο αυτό.
157
Για μία συνολική θεώρηση του ρόλου του ΔΝΤ στην κρίση της Νοτιοανατολικής Ασίας του 1997
βλέπε αναλυτικότερα σε Tahirou (2013).
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Νοτιανατολικής Ασίας. Τέλος, ο φόβος για την ενίσχυση του ηθικού κινδύνου158
μέσω της χορήγησης πακέτων διάσωσης σε χώρες με άσχημα δημοσιονομικά και
συνακόλουθα ο φόβος για τη δημιουργία νέων κρίσεων οδήγησε στην αναδίπλωση
των Ιαπώνων και την παραπομπή του θέματος στις καλένδες.
Από τα προρρηθέντα γίνεται εμφανές ποιο είναι το ιστορικό δίδαγμα της
Ιαπωνικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κρίσης της Νοτιανατολικής
Ασίας και ποιες είναι οι ομοιότητες που παρατηρούνται, από ιστορική σκοπιά, στην
αντίστοιχη πρόταση για την δημιουργία ενός ΕΝΤ.
3.3 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ρόλος του στην ΕΕ:
Το ΔΝΤ συστάθηκε μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης του Bretton Woods159
το 1944. Η συμφωνία σύστασης του ΔΝΤ υιοθετήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1945 ενώ
τέθηκε σε ισχύ στις 27 Δεκεμβρίου 1945. Οι εργασίες του ξεκίνησαν επίσημα στην
Ουάσινγκτον το Μάιο του 1946. Η εμπλοκή του ΔΝΤ στην κρίση της ευρωζώνης
έγινε υπό καθεστώς αμοιβαίας καχυποψίας. Εκ μέρους των ευρωπαίων διότι
πάντοτε το αντιμετώπιζαν ως ένα αναγκαίο κακό και εκ μέρους του ΔΝΤ επειδή
έβλεπε την απροθυμία των ευρωπαίων για γενναίο κούρεμα του ελληνικού
χρέους160. Η αδυναμία του ΔΝΤ να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση στα
προγράμματα στήριξης της ΕΕ είναι προφανής. Η χρηματοδοτική του ισχύς είναι
περιορισμένη για τα ευρωπαϊκά μεγέθη (π.χ. Ιταλία) δεδομένης της όλο και
αυξανόμενης διασυνοριακής διασύνδεσης της εσωτερικής χρηματοπιστωτικής
αγοράς της ΕΕ. Άλλωστε και τα κράτη της ΕΕ είναι εκτός της παραδοσιακής του
«πελατείας» που αφορά, ως επί το πλείστον, κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου.
Σύμφωνα με τον Gros το ΔΝΤ είναι παράδοξο να χρηματοδοτεί τα κράτη μέλη της ΕΕ
και από οικονομική σκοπιά. Τούτο διότι χρεώνει 3% παραπάνω σαν επιτόκιο από το
αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού του ΕΜΣ161, με αποτέλεσμα τα επιπλέον αυτά
κεφάλαια (κέρδη για το ΔΝΤ) να τα στερούνται οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι από
το εισόδημά τους. Μία επιπλέον παρατήρηση είναι ότι και το ρίσκο που φέρει το
ΔΝΤ έναντι του ΕΜΣ είναι μικρότερο δεδομένης της συντομότερης ωρίμανσης των
158

Για τη σύνδεση της θεωρίας του ηθικού κινδύνου (moral hazard) με την κρίση της
Νοτιοανατολικής Ασίας βλέπε αναλυτικότερα σε Tahirou (2013).
159
Το ΔΝΤ συστάθηκε μετά τα συμπεράσματα της «Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής
Διάσκεψης» των Ηνωμένων Εθνών, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα: «Διάσκεψη του Bretton
Woods».
160
Είναι παγιωμένη αντίληψη του ΔΝΤ ότι το ελληνικό χρέος χρειάζεται «κούρεμα» και πως δεν είναι
βιώσιμο με βάση τις μελέτες που παρουσιάζουν (Debt Sustainability Analysis). Αντίθετα, η άποψη της
ΕΕ είναι πως το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και τονίζουν την μείωση που έχει γίνει σε αυτό με το
PSI του 2012.
161
Βλέπε σε Gros (2017).
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πιστώσεων που αυτό χορηγεί, σε σχέση με τις αντίστοιχες του ΕΜΣ. Τέλος
σημειώνεται ότι και το προνομιακό καθεστώς του ΔΝΤ ως πιστωτή (seniority status)
έναντι του ΕΜΣ για τα κεφάλαια που έχει διαθέσει ενισχύουν ακόμα περισσότερο
την καχυποψία έναντι του. Πλέον το ΔΝΤ έχει περάσει σε δευτερεύοντα ρόλο και η
ύπαρξή του δικαιολογείται από την ανάγκη συμμόρφωσης προς την Ιδρυτική
Συνθήκη του ΕΜΣ που επιτάσσει την από κοινού σύγκλιση με το ΔΝΤ «όπου αυτό
είναι εφικτό». Η συνύπαρξη αυτή μπορεί να ερμηνευτεί μόνο υπό το φόβο των
ευρωπαίων για την διεύρυνση του ηθικού κινδύνου, κρατώντας έτσι το ΔΝΤ σε ρόλο
«αποδιοπομπαίου τράγου». Το ΔΝΤ όμως έχει αναπτύξει μία εξαιρετική εμπειρία σε
θέματα conditionality και αυτό είναι κάτι που απουσιάζει από τα ευρωπαϊκά κράτη
τα οποία κινούνται περισσότερο στη λογική του «πνεύματος αλληλεγγύης». Η
μακρά εμπειρία του ΔΝΤ σε κρίσεις και σε παρεμβάσεις για κράτη με προβλήματα
του έχουν αφήσει παρακαταθήκη τόσο την εμπειρία διαχείρισης όσο και το άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό του. Σε αντίθεση με το εκκολαπτόμενο ΕΝΤ που δεν έχει
τίποτα από τα προρρηθέντα στοιχεία.
3.4 Οι προτάσεις για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου.
Η πρόταση των οικονομολόγων Gros-Mayer:
Το Μάρτιο του 2010, ήδη από το ξεκίνημα της δημοσιονομικής κρίσης της
ευρωζώνης, διατυπώθηκε η πρώτη πρόταση για τη δημιουργία του ΕΝΤ, από τους
οικονομολόγους Gros και Mayer που δημοσιεύθηκε στο ερευνητικό κέντρο CEPS162.
Αφετηρία του προβληματισμού των Gros-Mayer αποτέλεσε η μετάδοση της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2009 στα δημοσιονομικά των κρατών μελών
της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τους δύο οικονομολόγους η πρότασή τους αφορά έναν
τρόπο αντιμετώπισης μίας κρατικής χρεοκοπίας μέσω της δημιουργίας ενός
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου ώστε να οργανώνεται μία τακτική χρεοκοπία
σαν μέτρο ύστατου δανεισμού (lender of last resort). Επί της ουσίας πρόκειται για
μία αναλογική εφαρμογή των διαδικασιών πτώχευσης του ιδιωτικού τομέα αλλά δε
ένα γενικότερο πλαίσιο. Κύρια στόχευση της πρότασης είναι η εφικτή πτώχευση
ενός κράτους μέλους της ευρωζώνης με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για τους
υπόλοιπους.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης των Gros-Mayer είναι τα εξής:

162

Πρόκειται για το διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό think tank “Center of European Policy
Studies” που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
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 Ως βάση για την πρότασή τους χρησιμοποιούν τη διαδικασία της
«ενισχυμένης συνεργασίας» εφόσον κατά τη γνώμη τους εκφράζει σε
ικανοποιητικό βαθμό τη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αλλά ταυτόχρονα είναι μία
έννοια που υπάρχει εντός των συνθηκών της ΕΕ.
 Το ζήτημα του ηθικού κινδύνου εξομαλύνεται με δύο τρόπους: α) μέσω του
μηχανισμού χρηματοδότησης του ΕΝΤ και β) μέσω της αιρεσιμότητας που θα
συνοδεύει τα χρηματοδοτικά προγράμματα
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης για το ΕΝΤ που προτείνουν οι Gros-Mayer για να
αποτρέπουν τον ηθικό κίνδυνο θα λειτουργεί ως εξής: τα κράτη εκείνα που δεν
πληρούν τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχία (Συνθήκη του Μάαστριχτ) θα είναι
οι κύριπι χρηματοδότες του ταμείου. Ειδικότερα, οι εισφορές τους θα καθορίζονται
με βάση αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια:
i.

1% ετησίως του «υπερβολικού χρέους» του κράτους μέλους, όπου το
υπερβολικό χρέος ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό
εξωτερικό χρέος (όπως αυτό είχε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς) και
στο όριο του 60% του ΑΕΠ που είχε θέσει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

ii.

1% του «υπερβολικού ελλείμματος», όπου το υπερβολικό έλλειμμα ορίζεται
ως η διαφορά ανάμεσα στο έλλειμμα που καταγράφεται και στο όριο του 3%
του ΑΕΠ που είχε τεθεί από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Κατά τους συγγραφείς, ο καθορισμός των εισφορών με βάση τόσο το ύψος του

χρέους όσο και του ελλείμματος είναι αντικειμενικός και ουσιαστικός γιατί
αμφότερα το έλλειμμα και το χρέος είναι προειδοποιητικοί δείκτες επερχόμενου
κινδύνου χρεοκοπίας ή προβλημάτων ρευστότητας163. Ο αντίλογος ισχυρίζεται ότι οι
εισφορές των κρατών μελών θα έπρεπε να καθορίζονται με βάση την αποτίμηση
των αγορών για τον κίνδυνο χρεοκοπίας που φέρει ένα κράτος. Ωστόσο, κατά τους
συγγραφείς της πρότασης, η παρουσία του ΕΝΤ θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο
χρεοκοπίας και άρα οι τιμές των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (credit
default swaps-CDS) θα ακολουθούσαν φθίνουσα πορεία.
Το ΕΝΤ των Gros-Mayer θα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται από τις αγορές
μέχρι τα κεφάλαιά του να ανέλθουν σε ένα ορισμένο ποσό, ενώ η εξυπηρέτηση των
δανείων αυτών θα γίνεται από τις μελλοντικές εισφορές των κρατών. Τα πλέον

163

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, εάν οι εισφορές αυτές υπολογίζονταν επί των ελλειμμάτων των
κρατών μελών ήδη από το 1999 θα είχε σήμερα αποταμιευθεί ένα αρκετά σημαντικό ποσό με διττό
στόχο: αφενός τον περιορισμό του ηθικού κινδύνου και αφετέρου τη δημιουργία ενός αποθεματικού
ταμείου για αξιοποίησή του σε δύσκολες περιστάσεις. Βλέπε και Gros‐Mayer (2010).
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δημοσιονομικά πειθαρχημένα κράτη δεν θα χρειάζεται να εισφέρουν στο ΕΝΤ, αφού
θα φέρουν de facto το βάρος του χρέους δεδομένου ότι στην περίπτωση που
ανακύψει μία κρίση θα έχουν ρόλο εγγυητή μέσω των υψηλής ποιότητας ομολόγων
τους.
Αναφορικά με το θέμα αντιμετώπισης του ηθικού κινδύνου, η πρόταση των
Gros-Mayer το αντιμετωπίζει μέσω της αιρεσιμότητας. Χρησιμοποιώντας δύο στάδια
ως ασφαλιστικές δικλείδες προσπαθεί να περιορίσει όσο γίνεται την πιθανότητα
εμφάνισης μίας νέας κρίσης. Όμως ήδη στην εισαγωγή της πρότασής τους οι δύο
οικονομολόγοι τονίζουν ότι επί της ουσίας ο ηθικός κίνδυνος ποτέ δεν εξαλείφεται
εντελώς164. Απλώς με την πρότασή τους προτείνονται δύο τρόποι περιορισμού του:
αφενός με την έναρξη λειτουργίας του ΕΝΤ και αφετέρου με την αιρεσιμότητα που
θα συνοδεύει τη χορήγηση της βοήθειας. Τα δύο στάδια εφαρμογής της
αιρεσιμότητας έχουν ως εξής:
I.

Κάθε κράτος μέλος του ΕΝΤ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει χρηματοδοτική
βοήθεια μέχρι του ύψους των χρημάτων (εισφορές) που έχει καταθέσει στο
παρελθόν (συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου). Απαραίτητη προϋπόθεση
για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής βοήθειας θα είναι η προηγούμενη
έγκριση

του

προγράμματος

δημοσιονομικής

προσαρμογής

από

την

Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μέλος εφαρμόζει καλόπιστα το
πρόγραμμα που έχει από κοινού συμφωνηθεί (μνημόνιο κατανόησης) και ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος καμία σύσταση σύμφωνα με τη διαδικασία
ελέγχου υπερβολικού ελλείμματος που ορίζεται στο άρθρο 126 της ΣΛΕΕ.
II.

Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δανεισμού που έχουν τα κράτη στο ΕΝΤ
θα είναι πιθανή υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος θα συμφωνήσει σε ένα
εξειδικευμένο (‘tailor-made’) πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το
οποίο θα εποπτεύεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ευρωζώνη.

Είναι λοιπόν ευνόητο ο ρόλος του προτεινόμενου ΕΝΤ, όπως τουλάχιστο το
αντιλαμβάνονται οι Gros-Mayer, είναι ένας προληπτικός ρόλος έναντι των
μελλοντικών κρίσεων. Θα στηρίζεται στην εκ μέρους του εποπτεία (;) των κρατών
μελών του ώστε να προλαμβάνει την εκδήλωση κρίσεων στηριζόμενο στην
παραδοχή των συγγραφέων ότι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες εμφανίζονται με
προειδοποιητικά σημάδια και άρα είναι έγκαιρα αντιμετωπίσιμες με σωστή
164

“The moral hazard problem can never be completely neutralized, but for our proposal it could be
limited in two ways…”.
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προληπτική εποπτεία. Στην περίπτωση της ευρωζώνης αποδείχθηκε περίτρανα πως
ενώ το νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε και καθόριζε επακριβώς τις κυρώσεις και τις
διαδικασίες ελέγχου, εντούτοις αποδείχθηκε ότι η φράση «σκυλί που γαβγίζει, δεν
δαγκώνει» εφαρμόστηκε επιτυχώς στην περίπτωση της ευρωζώνης. Συνεπώς, το
μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα μελλοντικό ΕΝΤ θα είναι η
διαδικασία συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες και
η πειθαρχημένη τήρηση αυτών. Σα λύση προτείνεται, από τους Gros-Mayer, η
σταδιακή αποκοπή των παραβατικών κρατών μελών από τις διάφορες μορφές
χρηματοδότησης της ΕΕ, που είναι αρκετές. Διαφόρων ειδών νέες εγγυήσεις,
χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία αλλά και άρνηση της ΕΚΤ να
αποδέχεται σαν εγγυήσεις (collaterals) για τις συμβάσεις επαναγοράς (repos) τα
αξιόγραφα των κρατών μελών που δε συμμορφώνονται. Οι κυρώσεις αυτές, κατά
τους συγγραφείς της πρότασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται προοδευτικά επειδή
ακριβώς η εφαρμογή τους θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του κράτους
όπου επιβάλλονται, ενώ αντίστοιχα και το πολιτικό κόστος των αποφάσεων αυτών
θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό.
Μία άλλη παράμετρος λειτουργίας του ΕΝΤ θα είναι η εντός των πλαισίων
και αρμοδιοτήτων του συντεταγμένη χρεοκοπία του κράτους μέλους που αδυνατεί
να συμμορφωθεί πλήρως με τα προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης που έχουν
συμφωνήσει. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οι χρεοκοπίες κρατών που
προκαλούν περιττές αναταραχές στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Παράλληλα, θα σταματήσουν να είναι οι επαπειλούμενες χρεοκοπίες
κρατών ένα όπλο στα χέρια πιστωτών και οφειλετών όπου οι μεν εκβιαστικά
προτείνουν στους δε δυσμενείς όρους αποπληρωμής με δαμόκλειο σπάθη τη
χρεοκοπία του κράτους165. Οι Gros-Mayer προτείνουν την έκδοση χρέους από το
ΕΝΤ, στα πρότυπα των Brady bonds166, ενώ παράλληλα προτείνεται τα νέα

165

Κλασσική περίπτωση των επιπτώσεων και των αναταραχών που μπορεί να έχουν οι διενέξεις
μεταξύ οφειλετών και πιστωτών είναι η περίπτωση της Αργεντινής. Αμέσως μετά την πτώχευση της
χώρας το 2002 η κυβέρνηση της Αργεντινής αρνήθηκε να αποπληρώσει οφειλές της έναντι των
πιστωτών της (ομόλογα που είχαν αγοραστεί σε πολύ χαμηλές τιμές από κερδοσκοπικά funds και
αξίωναν πληρωμή στην ονομαστική τους αξία). Η επί 14 χρόνια λιμνάζουσα δικαστική διαμάχη με τα
επενδυτικά funds, επικεφαλής των οποίων ήταν το Elliot Capital Management, ανέδειξε πλήρως τα
προβλήματα που υφίστανται στο δημόσιο διεθνές δίκαιο σχετικά με την αθέτηση πληρωμών εκ
μέρους των κρατών.
166
Τα «ομόλογα Brady» πήραν το όνομά τους από τον αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Nicholas
Brady, όπου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Μάρτιος 1989) πρότεινε τη χρήση αυτού του είδους
ομολόγων για την αναδιάρθρωση των κρατικών χρεών των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Μέσω
των ομολόγων αυτών δόθηκε η δυνατότητα στις (εμπορικές) τράπεζες να ανταλλάξουν τις αξιώσεις
τους με νέα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, επιτρέποντάς τους να αφαιρέσουν τα αρχικά χρεόγραφα
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χρεόγραφα (έκδοσης ΕΝΤ) να είναι απομειωμένης ονομαστικής αξίας (κούρεμα)
αφού οι κάτοχοί τους θα τα έχουν ανταλλάξει με τα παλαιά ομόλογα που κατείχαν.
Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια της ελεγχόμενης χρεοκοπίας του
κράτους οφειλέτη. Προτείνεται από τους δύο συγγραφείς της πρότασης, η
συμμετοχή του ΕΝΤ στην αναδιάρθρωση του χρέους να είναι μέχρι του ποσού που
αντιστοιχεί στο 60% του ΑΕΠ της χώρας που οδηγείται στην ελεγχόμενη χρεοκοπία.
Με λίγα λόγια το ΕΝΤ θα παρεμβαίνει και θα αγοράζει ομόλογα του υπό πτώχευση
κράτους μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 60% του ΑΕΠ του κράτους οφειλέτη167.
Κύριος στόχος, είναι η εκ των προτέρων γνώση των επενδυτών του καθεστώτος
που θα ακολουθηθεί σε μία πιθανή χρεοκοπία. Όπως είδαμε ανωτέρω και ο ΕΜΣ
έχει υιοθετήσει μίας μορφής ομοιογένεια ως προς την αντιμετώπιση των πιθανών
μελλοντικών χρεοκοπιών. Αυτό γίνεται μέσω της υιοθέτησης, σε όλες τις νέες
ομολογιακές εκδόσεις χρέους, ρητρών συλλογικής δράσης (CACs). Δεν θα πρέπει
όμως στο σημείο αυτό να μην αμελήσουμε ότι το ύψος της διαγραφής της οφειλής
του κράτους οφειλέτη είναι μία πολιτική απόφαση. Οι πολιτικές αποφάσεις
διαμορφώνονται στη βάση διαπραγματεύσεων καθώς επίσης και από διάφορες
εξωγενείς της διαπραγμάτευσης μεταβλητές. Συνεπώς το όριο του 60%, βασισμένο
στο αντίστοιχο όριο της Συνθήκης του Μάαστριχτ, είναι ψυχολογικό όριο που στόχο
έχει περισσότερο την διατήρηση ηρεμίας στις αγορές μέσω του καθορισμού ενός
σταθερού benchmark για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Το πόσο κούρεμα
είναι διατεθειμένος ο πιστωτής να προσφέρει στον οφειλέτη θα παραμείνει στην
πολιτική σφαίρα και δεν είναι πάντοτε αντικείμενο ευχερούς νομοθετικής ρύθμισης.
Η πιθανή εμπλοκή του ΕΝΤ σε προγράμματα αναδιάρθρωσης χρέους θα
συνοδεύεται από αυστηρές ρυθμίσεις και θα είναι υπό το καθεστώς αιρεσιμότητας,
δεδομένου ότι το ΕΝΤ θα αποκτά τις αξιώσεις των πρώην πιστωτών επί του κράτους
οφειλέτη. Συνεπώς κάθε μεταφορά κεφαλαίων (π.χ. κεφάλαια από τη συμμετοχή
του κράτους στα διαρθρωτικά ταμεία) από την ΕΕ προς το κράτος αυτό θα
υπόκειται σε έλεγχο και θα έχει λόγο το ΕΝΤ ασκώντας παρεμβατική εποπτεία.
Κατακλείδα της προβληματικής των Gros-Mayer είναι η εκ μέρους του
κράτους στάθμιση του κόστους που θα έχει μία άτακτη χρεοκοπία έναντι της
συμμετοχής του ΕΝΤ για την αναδιάρθρωση του χρέους. Βέβαια, αναγνωρίζεται από
τους συγγραφείς το μεγάλο πολιτικό κόστος που θα έχει η παρέμβαση του ΕΝΤ στα
από τους ισολογισμούς τους. Με τον τρόπο αυτόν κατόρθωσαν να διαφοροποιήσουν το
χαρτοφυλάκιό τους μειώνοντας το αρχικό ρίσκο τους.
167
Στο παράδειγμα των συγγραφέων, το χρέος του υπό πτώχευση κράτους ανέρχεται στο 120% του
ΑΕΠ του. Συνεπώς με την παρέμβαση του ΕΝΤ έως του 60% του ΑΕΠ, το νέο χρέος θα είναι
απομειωμένο στο 50% της αξίας του.
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εσωτερικά ζητήματα του κράτους μέλους. Όπως άλλωστε και στην περίπτωση της
Ελλάδας όπου το ΔΝΤ έχει αναδειχθεί σε αποδιοπομπαίο τράγο της προσπάθειας
για εξυγίανση της Ελλάδας. Η θέση που προτείνουν οι δύο οικονομολόγοι είναι
μάλλον γενική. Αναγνωρίζουν το λάθος της παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα
ενός κράτους πλην όμως τονίζουν ότι ο «άλλος» δρόμος είναι μία έξοδος από το
ευρώ168 (και ίσως από την ΕΕ;) με πολύ καταστροφικότερες συνέπειες για το
κράτος. Πρόκειται για μία, μάλλον ασαφή, προσπάθεια καθορισμού των ορίων
δράσης του ΕΝΤ σε ένα πολύ πρώιμο επίπεδο. Η δικαιολόγηση της παρέμβασης του
ΕΝΤ στα εσωτερικά ζητήματα ενός κράτους μέλους θα πρέπει να στηρίζεται σε μία
ισχυρή νομική βάση αλλά και να σέβεται τις στοιχειώδεις αρχές του ευρωπαϊκού
δικαίου: την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας169. Όπως
θα δούμε στη συνέχεια της παρούσας μελέτης η κριτική σχετικά με τις δυνατότητες
ίδρυσης ενός ΕΝΤ είναι αρκετά ισχυρή και έχει βάσιμα επιχειρήματα εναντίον της
πρωτοβουλίας αυτής.

168

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στο σημείο αυτό τη διορατικότητα των συγγραφέων του κειμένου
όπου είχαν αντιληφθεί εξαιρετικά νωρίς (ήδη από το 2010) τις επιπτώσεις μίας πιθανής ασυμφωνίας
των κρατών με τους δανειστές (τρόικα για τα ελληνικά δεδομένα ή «θεσμούς» στη σύγχρονη
εκδοχή). Η ασυμφωνία αυτή είχε σαν κατάληξη την έξοδο από το ευρώ, όπου για την Ελλάδα η
συζήτηση αυτή είχε ανοίξει αρκετά μετά.
169
Για μία ανάλυση του περιεχομένου των εννοιών αυτών βλέπε σε Κανελλόπουλο (2003) σελ. 295
και 324 επόμενα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ειδικότερα ζητήματα της εξέλιξης του ΕΜΣ σε ένα ΕΝΤ.
4.1

Ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την αλληλεπίδρασή του θεσμού αυτού
με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές θεσμικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η πρόταση των δύο συγγραφέων για την σύσταση
ενός ΕΝΤ στην ευρωζώνη μπορεί να υλοποιηθεί ευκολότερα πλέον, με την
μετεξέλιξη του ΕΜΣ. Αυτό θα υλοποιηθεί με τη μεταφορά στον ΕΜΣ νέων
αρμοδιοτήτων ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση της κρίσης της
ευρωζώνης και στη διαχείριση του χρέους των κρατών μελών όπως προτείνουν οι
Gros-Mayer. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο της δράσης
του, να αποκρυσταλλωθούν οι αρμοδιότητές του αλλά και να γίνει κατανοητή ποια
θα είναι η θέση του στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικοδόμημα.
4.1.1 Νομική βάση για τη σύσταση του ΕΝΤ:
Μετά και την τελευταία τροποποίηση των Συνθηκών με την προσθήκη της
παραγράφου γ στο άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, υπάρχει πλέον η αναγκαία νομική βάση
για την μετεξέλιξη του ΕΜΣ στο ΕΝΤ. Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση του ΕΜΣ έχει
κριθεί συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο και τις Συνθήκες από το Δικαστήριο.
Συνεπώς, μέσω της τροποποίησης της Ιδρυτικής Συνθήκης του ΕΜΣ θα γίνει εφικτή
η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων αλλά και η σύσταση του μηχανισμού για τη
διαχείριση του χρέους όπως προτείνουν οι Gros-Meyer. Αντιθέτως, δεν φαίνεται να
είναι εφικτή η εφαρμογή των υπόλοιπων στοιχείων της πρόταση τους. Η
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι εφικτό να μετακινηθούν στο ΕΝΤ
χωρίς την αλλαγή

των Συνθηκών, ούτε μπορεί να ισχύσει το μοντέλο

χρηματοδότησης που προτείνεται από τους Gros-Meyer, δεδομένου ότι τα πρόστιμα
για τη μη τήρηση των κανόνων του ΣΣΑ επιβάλλονται από την Επιτροπή στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 126 ΣΛΕΕ).
Συμπερασματικά η σύσταση του ΕΝΤ μέσω της μετεξέλιξης του ήδη υπάρχοντος ΕΜΣ
είναι απολύτως εφικτή, δεδομένου του άρθρου 136 παρ. 3 της ΣΛΕΕ. Αυτό θα
επιτευχθεί με την παραχώρηση νέων αρμοδιοτήτων στο ΕΝΤ πλέον με απλή
τροποποίηση των διατάξεων της Ιδρυτικής Συνθήκης του ΕΜΣ.
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4.1.2 Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΕΝΤ:
Το σχέδιο για τη δημιουργία του ΕΝΤ θα πρέπει να διέπεται από ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά που θε πρέπει να έχει το νέο μόρφωμα. Σταχυολογώντας τα,
μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα:
1. Η «προληπτική δράση»:
Κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του ΕΝΤ θα πρέπει να είναι η προληπτική παρέμβασή
του στα κράτη εκείνα που δείχνουν τάση να ακολουθούν πολιτικές που μπορεί να
θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της ευρωζώνης, τη σταθερότητα του ευρώ ή/και τη
χρηματοοικονομική
χρηματοπιστωτικού

σταθερότητα
συστήματος.

του

ευρωπαϊκού

Όπως

άλλωστε

ή

και

του

κατέστησε

παγκόσμιου
φανερό

η

δημοσιονομική κρίση, ο ρόλος της εποπτείας των κρατών μελών είναι κρίσιμος και
ιδιαιτέρως σοβαρός. Η διαρκής παρακολούθηση και η πρόληψη είναι απαραίτητα
στοιχεία

της

σταθερότητας

και

οδηγούν

σε

ασφάλεια,

μακροοικονομική

σταθερότητα και άρα σε ασφαλή επενδυτικά περιβάλλοντα. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η ΕΚΤ αλλά και ο νέος μηχανισμός εποπτείας που έχει δημιουργηθεί
(Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός-‘Single Supervisory Mechanism’)170 καλούνται να
διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού
τομέα.

Ταυτόχρονα,

έχοντας

πρόσβαση

σε

δεδομένα,

γνώση

των

μακροοικονομικών δεδομένων των κρατών μελών και των τραπεζών τους μπορούν
να είναι σε αγαστή συνεργασία για τη συγκράτηση των πολιτικών εκείνων που
δυνητικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Όσον
αφορά όμως την οικονομική πολιτική των κρατών μελών αυτή εποπτεύεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκόπιμο θα ήταν να ερευνηθεί εάν θα πρέπει να μεταφερθεί η
αρμοδιότητα αυτή στο νέο ΕΝΤ.

170

Για μία αναλυτική παρουσίαση του νέου εποπτικού πλαισίου της ΕΚΤ βλέπε αναλυτικά σε Gortsos
(2015).
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Κατά τη γνώμη του γράφοντος, ο ρόλος ενός πιθανού ΕΝΤ δεν θα πρέπει να
περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν σα νόμισμα
το ευρώ. Θα ήταν τρομερά δυσλειτουργικό και μυωπικό εκ μέρους των δημιουργών
του,

το

ΕΝΤ

να

ασκεί

καθήκοντα

εποπτείας

και

συντονισμού

επί

των

δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και την ίδια
στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη για το
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών με παρέκκλιση, όπως
τώρα ορίζεται στη ΣΛΕΕ. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση των
αρμοδιοτήτων αυτών σε ένα όργανο ώστε να υπάρχει ενιαία αξιολόγηση των
δεδομένων, ταυτόχρονη πρόσβαση στις οικονομικές πολιτικές όλων των κρατών
της ΕΕ και να αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των
οργάνων της ΕΕ.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η ΕΕ έχει όργανα που διαθέτουν
την αναγκαία εμπειρία. Ο ΕΜΣ έχει εμπλακεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα
χωρών της ευρωζώνης και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς σε μία πιθανή διεύρυνση του ρόλου του ώστε να μετατραπεί
σε ένα ΕΝΤ. Στην αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να στηρίζεται η ΕΕ στο ΔΝΤ που
έχει ανάλογη εμπειρία σε παρεμβάσεις σε κράτη με δημοσιονομικά προβλήματα.
2. Θέματα για την αντιμετώπιση του moral hazard και conditionality:
Το υπό σύσταση ΕΝΤ θα πρέπει να επιλύσει και τα ζητήματα που σχετίζονται με την
εμφάνιση του ηθικού κινδύνου. Η πρόσβαση στα κεφάλαιά του θα είναι το
«καρότο» για τα κράτη ενώ τα «Μνημόνια Κατανόησης» (Memorandum of
Understanding) που θα συνοδεύουν τη χορήγηση των κεφαλαίων και οι όροι
συμμόρφωσης με αυτά θα πρέπει να είναι το «μαστίγιο» που θα επιβάλλει τη
συμμόρφωση των κρατών. Με άλλα λόγια, είναι αναγκαία η επιβολή μέτρων
αιρεσιμότητας (conditionality) ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση των κρατών στη
χρηματοδότηση και να μην αναμένεται η διάσωσή τους άνευ όρων. Συνεπώς το
μοντέλο αιρεσιμότητας του ΔΝΤ είναι το πλέον κατάλληλο να εφαρμοστεί και στο
ΕΝΤ προσαρμοσμένο βέβαια στις εκάστοτε ανάγκες χρηματοδότησης κάθε χώρας.
Το ζήτημα της ύπαρξης αξιόπιστων εργαλείων εκ μέρους του ΕΝΤ είναι ζωτικής
σημασίας

για

την

αντιμετώπιση

του

ηθικού

κινδύνου.

Η

διαθεσιμότητα

δισεκατομμυρίων ευρώ για διάσωσή κρατών χωρίς την ανάγκη εφαρμογής μέτρων
προσαρμογής απλώς δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα καλείται να
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επιλύσει. Σε τελική ανάλυση η ύπαρξη του ΕΝΤ μπορεί να αποδειχθεί σαν κάτι κακό
για την περεταίρω ενοποίηση της ευρωζώνης δεδομένου ότι αν δεν υπάρξει
αυστηρή χρήση conditionality τότε θα οδηγήσει σε απείθαρχες δημοσιονομικές
πολιτικές και φυσικά στη δυσαρέσκεια των κατοίκων του ευρωπαϊκού βορρά που
θα κληθούν ακόμα μία φορά να συνδράμουν οικονομικά χώρες που απλώς ήταν
δημοσιονομικά απείθαρχες.
4.1.3 Το ΕΝΤ και η σχέση του με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ:
Η θέσπιση του ΕΝΤ κρίνεται από πολλούς σαν αναγκαία συνθήκη για την επίλυση
του ευρωπαϊκού προβλήματος: της εξόδου από την δημοσιονομική κρίση και την
επιστροφή στην ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση κοινωνικής και πολιτικής
ευημερίας. Η σκέψη της εξέλιξης του ΕΜΣ σε ένα ΕΝΤ είναι ίσως η πλέον ρεαλιστική
προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης της ευρωζώνης μέσω της δημιουργίας ενός
μηχανισμού για την αντιμετώπιση του χρέους, στα πρότυπα του ΔΝΤ. Υπό το πρίσμα
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορούσε να γίνει αυτή η εξέλιξη και κυρίως τη νομική επάρκεια του υπάρχοντος
θεσμικού πλαισίου. Άλλωστε, εάν κάτι έγινε απόλυτα κατανοητό στην περίοδο της
κρίσης της ευρωζώνης είναι η ακαμψία του θεσμικού πλαισίου των Συνθηκών της
των διατάξεων των συνθηκών και η

ΕΕ. Η τυφλή υποταγή στην ερμηνεία

πρακτικώς αδύνατη τροποποίησή τους εν μέσω κρίσης, οικονομικής και μετέπειτα
πολιτικής, μας αναγκάζει να προσαρμόσουμε τις όποιες λύσεις προτείνονται εντός
του υπάρχοντος πλαισίου.
1. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 126 ΣΛΕΕ) και η αντίθεσή του με
το προτεινόμενο ΕΝΤ:
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε είναι η συμβατότητα του
προτεινόμενου ΕΝΤ με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με
την παρακολούθηση της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, σύμφωνα με το
άρ. 126 της ΣΛΕΕ. Οι αρμοδιότητες αυτές έχουν παραχωρηθεί στην Επιτροπή και
αυτό είναι ρητά αποτυπωμένο στη ΣΛΕΕ. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση και εφαρμογή των κανόνων
οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να γίνει μέσω της τροποποίησης των αντίστοιχων
άρθρων των Συνθηκών (ΣΛΕΕ). Για να γίνει όμως αυτή η τροποποίηση θα πρέπει να
γίνει είτε με τη συνήθη διαδικασία, ήτοι μέσω Διακυβερνητικής Διάσκεψης, είτε με
τη διαδικασία του άρθρου 48 παρ. 6 της ΣΛΕΕ. Στην παρούσα πολιτική συγκυρία
ένα τέτοιο σενάριο φαντάζει ως εξαιρετικά δυσχερές, κυρίως των πολιτικών
συσχετισμών που επικρατούν στην Ευρώπη. Συνεπώς το σενάριο της παραχώρησης
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στο νέο ΕΝΤ των αρμοδιοτήτων της εποπτείας της οικονομικής πολιτικής φαντάζει
μάλλον ανέφικτο. Συνεπώς είναι δύσκολο να αντιληφθούμε στην παρούσα
κατάσταση τον ακριβή ρόλο του ΕΝΤ εκτός από αυτόν του «δανειστή ύστατης
καταφυγής» (lender of last resort). Άλλωστε και η πρόταση των Gros-Mayer δεν
αναφέρει κάτι σχετικά με την εξέλιξη του ΕΝΤ σε σχέση με την εποπτεία των
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Εάν αυτή η αρμοδιότητα παραμείνει
στην Επιτροπή τότε ο ρόλος του ΕΝΤ στην αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών
των κρατών που δυνητικά θα χρειαστεί να δανείσει ποια θα είναι; Το ερώτημα αν
και θεωρητικό είναι εξαιρετικά σημαντικό και από την άποψη της στελέχωσης του
ΕΝΤ. Η σύγχυση γύρω από τις αρμοδιότητες του και η προφανής επικάλυψη τους με
εκείνες της Επιτροπής καθιστούν το όλο εγχείρημα μετέωρο και τελικά άσκοπο.
Είναι λειτουργικά αδύνατο και πολιτικά μυωπικό να υπάρξει ΕΝΤ χωρίς το ίδιο να
αναλάβει την αξιολόγηση των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την συμμόρφωσή
τους γύρω από τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής. Στον αντίποδα η Επιτροπή
δεν θα θέλει να απολέσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες αρμοδιότητας που
της έχουν απομείνει. Η εξειδίκευση που υπάρχει στην Επιτροπή αναφορικά με την
εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών είναι δεδομένη171 ενώ αντίθετα ένα ΕΝΤ θα
έπρεπε να χτίσει την αξιοπιστία του εξ’ αρχής. Έχοντας όλα αυτά σαν παραμέτρους
βλέπουμε ότι η δημιουργία του ΕΝΤ θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μία ήδη αρκετά
γραφειοκρατική ΕΕ όπου οι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα πολιτικών συμβιβασμών.
Επί της ουσίας κρίνεται αναγκαία η ριζική αναδιάταξη του τρόπου
λειτουργίας της ευρωζώνης και όχι η απλή θέσπιση νέων μηχανισμών172 χωρίς σαφή
προσανατολισμό. Επομένως τόσο η πρόταση των Boone-Vallee όσο και των
Enderlein-Haas, δείχνει μάλλον ουτοπική, χωρίς όμως να αποκλείεται νομικά η
εφαρμογή της. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνεται με πολιτικά κριτήρια συναρτήσει
των πολιτικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυνατότητα της απλοποιημένης
διαδικασίας για την τροποποίηση των διατάξεων της ΣΛΕΕ είναι και πάλι
μονόδρομος υπό τη γνωστή προϋπόθεση του άρθρου 48 παρ. 6 εδάφιο γ’ της
ΣΛΕΕ173.

171

Δεν θα πρέπει να λησμονούμε όμως ότι η Επιτροπή φέρει μεγάλο βάρος ευθύνης για την
οικονομική πολιτική που ακολουθούσε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ειδικά δε μετά την είσοδό της
στο ευρώ. Η ευθύνης της για την τήρηση του πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής και ειδικότερα των
διατάξεων του ΣΣΑ είναι προφανής. Ως καθ’ ύλην αρμόδια όφειλε να γνωρίζει την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας και να έχει λάβει κατάλληλα μέτρα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει καθόλου να
μειώσει την αξία του έργου της για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διατάξεων των Συνθηκών.
172
Βλέπε και τις προτάσεις των Boone‐Vallee (2017) όπως επίσης και στους Enderlein‐ Haas (2015).
173
Αν μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών παραχωρούνται στην
Ένωση νέες αρμοδιότητες, τότε η διαδικασία αυτή αντιβαίνει στο άρθρο 48 παρ. 6 εδάφιο γ’ της ΣΕΕ.
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Μία άλλη παράμετρος λειτουργίας του ΕΝΤ που πρέπει να ερευνηθεί είναι εκείνη
της χρηματοδότησής του. Σύμφωνα με το σχέδιο των Gros-Mayer, η χρηματοδότηση
του ΕΝΤ θα προέρχεται από τις εισφορές των κρατών μελών που αποκλείνουν από
τις διατάξεις του ΣΣΑ περί δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα ποσοστά χρηματοδότησης (βλέπε ανωτέρω…) οι εισφορές αυτές
έχουν ένα τιμωρητικό χαρακτήρα για όσα κράτη μέλη δεν ακολουθούν συνετή
δημοσιονομική πολιτική. Ο τρόπος όμως χρηματοδότησης που προτείνεται, έρχεται
σε αντίθεση με το κείμενο της Συνθήκης (άρθρο 126 ΣΛΕΕ) δεδομένου ότι υπάρχουν
περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκλιση από τις διατάξεις του ΣΣΑ, υπό αυστηρά
όμως κριτήρια. Επιπλέον, οι ποινές που προβλέπει το ΣΣΑ επιβάλλονται κατόπιν
αποφάσεως του Συμβουλίου και κρίνεται λίγο αδόκιμο να υπάρχουν δύο είδη
ποινών για την υπέρβαση των ορίων του ΣΣΑ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εκ
νέου τροποποίηση των διατάξεων των Συνθηκών για την ενσωμάτωση του τρόπου
χρηματοδότησης του ΕΝΤ σύμφωνα με την πρόταση των Gros-Mayer. Το αυτό ισχύει
και στην περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει ΕΝΤ ο ΕΜΣ. Η χρηματοδότησή του
από τις εισφορές των «τιμωρημένων» μελών της ευρωζώνης για παραβάσεις του
ΣΣΑ θα πρέπει ρητά να τονίζεται στη Συνθήκη, συνεπώς απαιτείται τροποποίηση
των Συνθηκών. Στην εναλλακτική περίπτωση που επιδιωχθεί να υπάρχει μόνο ο
μηχανισμός για τη διαχείριση του χρέους σε περίπτωση χρεοκοπίας ενός κράτους
μέλους του ευρώ, αυτό γίνεται μέσω της τροποποίησης της Ιδρυτικής Συνθήκης του
ΕΜΣ όπου ρητά θα ανατίθενται οι νέοι κανόνες στον ΕΜΣ, σύμφωνα με το
περιεχόμενο της πρότασης των Gros-Mayer. Η τροποποίηση της Ιδρυτικής Συνθήκης
του ΕΜΣ γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ίδια τη συνθήκη του.
Συνοψίζοντας λοιπόν την επιχειρηματολογία βλέπουμε ότι ένα μέρος των
προτάσεων των Gros-Mayer μπορεί να εφαρμοστεί με μία απλή μετατροπή της
ιδρυτικής συνθήκης του ΕΜΣ. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι μία δυσχερής
νομική κατασκευή διότι μέσω του μηχανισμού αυτού για τη διαχείριση του χρέους
και με την εξέλιξη του ΕΜΣ σε ΕΝΤ επί της ουσίας ανατίθεται στην Ένωση
αρμοδιότητα πέραν των όσων ήδη έχουν παραχωρηθεί μέσω των Συνθηκών. Αυτό
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 48 της ΣΕΕ καθώς η
διαδικασία τροποποίησης των συνθηκών που αυτό εισάγει είναι υπό την αίρεση της
μη μεταφοράς στην Ένωση νέων αρμοδιοτήτων πέραν των όσων ήδη έχει. Κρίσιμο
στοιχείο είναι επί του προκειμένου το αν ο μηχανισμός για τη διαχείριση του χρέους
ενός κράτους μέλους της ΕΕ που αντιμετωπίζει καθεστώς χρεοκοπίας είναι νομικά
συμβατός με το άρθρο 48. Επί της ουσίας ερευνάται αν η δραστηριότητα αυτή είναι
μία νέα αρμοδιότητα που παραχωρείται στην Ένωση. Σε περίπτωση καταφατικής
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απάντησης δεν μπορεί να γίνει προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 48 παρ. 6 της
ΣΕΕ και συνεπώς δεν μπορεί ο ΕΜΣ να εξελιχθεί σε ένα ΕΝΤ καθόσον αυτός ο νέος
μηχανισμός θα αναλάβει μία νέα ενωσιακή αρμοδιότητα.
2. «Το πνεύμα αλληλεγγύης» (άρθρο 122 ΣΛΕΕ):
Η δημιουργία του ΕΝΤ αποτελεί στην πράξη την εφαρμογή του πνεύματος
αλληλεγγύης (“spirit of solidarity”) ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.
Πρόκειται για την επί της ουσίας υλοποίηση του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ, πλην όμως
δεν φαίνεται να είναι εφικτή η νομική θεμελίωση του ΕΝΤ στη διάταξη αυτή174. Η
διάταξη

αυτή

αναφέρεται

σε

φυσικές

καταστροφές

και

σε

έκτακτες

συνθήκες/περιστάσεις πέραν του ελέγχου των κρατών μελών. Η περίπτωση της
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και ειδικότερα της μη συμμόρφωσης ενός
κράτους μέλους με τους κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής είναι δύσκολο να
ενταχθεί στην κατηγορία αυτή. Όμως, ο συνδυασμός μίας κακής οικονομικής
πολιτικής με μία χρηματοπιστωτική κρίση παγκόσμιου χαρακτήρα όπως αυτή του
2007-2009 που αντικειμενικά μπορεί να προξενήσει σοβαρές διαταραχές στην
οικονομία ενός κράτους μέλους είναι μία περίπτωση που ερμηνευτικά τουλάχιστο
μπορεί να αξιολογηθεί ως συμβατή με το περιεχόμενο του άρθρου 122. Είναι
ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή των συνετών οικονομικών πολιτικών είναι η βασική
δέσμευση του κράτους έναντι των δανειστών του ώστε να μην υπάρχει ηθικός
κίνδυνος και να μην τίθενται ζητήματα αξιοπιστίας. Ταυτόχρονα όμως, η δικλείδα
ασφαλείας του άρθρου 122 παρέχει ως ένα βαθμό μία δυνατότητα ελιγμού στα
κράτη μέλη ώστε να επιτρέψουν τη χορήγηση χρηματοδότησης. Υπό τον όρο βέβαια
ότι κάτι τέτοιο είναι η ultima ratio εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα
εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα. Άλλωστε, μετά τη δημιουργία του ΕΜΣ τα κράτη
μέλη με νόμισμα το ευρώ έχουν τη δυνατότητα να καταφεύγουν στους μηχανισμούς
του για την αναζήτηση χρηματοδότησης και πλέον η δυνατότητα του άρθρου 122
εναπόκειται μόνο στα εκτός ευρώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη
του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ δεν παρέχει όμως σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης του ΕΝΤ εντός του νομικού συστήματος της ΕΕ, υπό την ιδιότητα του
επίσημου θεσμικού οργάνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο με την τροποποίηση
των Συνθηκών της ΕΕ.
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Είναι γνωστό ότι το πρώτο χρηματοδοτικό πακέτο προς την Ελλάδα στηρίχθηκε νομικά στην
ερμηνεία του πνεύματος αλληλεγγύης του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ και υλοποιήθηκε μέσω διμερών
κρατικών συμβάσεων της Ελλάδας με όλα τα υπόλοιπα κράτη της ευρωζώνης.
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3. Η ρήτρα του αρ. 125 της ΣΛΕΕ (no-bailout clause):
Στο άρθρο 125 της ΣΛΕΕ έχει αποτυπωθεί όπως είδαμε παραπάνω η ρήτρα της
μη διάσωσης ενός κράτους μέλους. Η διάταξη αυτή απαγορεύει όχι μόνο τη
διάσωση του κράτους μέλους αλλά αποκλείει και την περεταίρω ευθύνη της Ένωσης
για τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Συνεπώς φαίνεται δύσκολη η συμβατότητα του ΕΝΤ
με τη διάταξη του άρθρου 125 επειδή ακριβώς απαγορεύεται η διενέργεια κάθε
είδους πληρωμών προς τους πιστωτές που θα είχε σαν αποτέλεσμα την διάσωση
του κράτους μέλους, ακόμα και εντός των νόμιμων διαδικασιών αναδιάρθρωσης
του χρέους. Επομένως και η πρόταση των Gros-Mayer φαίνεται να είναι δύσκολα
συμβιβάσιμη με το περιεχόμενο του άρθρου 125.
4.2 Η άλλη όψη του νομίσματος: η «αντιστροφή» του πνεύματος αλληλεγγύης
και ο «ζωτικός χώρος» του ΔΝΤ
Στην κρίση της ευρωζώνης έγινε αντιληπτό ότι απουσίαζε εκείνος ο
μηχανισμός που θα επέτρεπε την ομαλή πτώχευση ενός κράτους μέλους και την
ομαλή αναδιάρθρωση του χρέους του έναντι των πιστωτών του. Ακόμα και σήμερα
κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο διακύβευμα της
δημιουργίας του ΕΝΤ. Η αναδιάρθρωση των χρεών των κρατών μελών της ΕΕ θα
επιφέρει σίγουρα ζημίες και απώλειες στα χαρτοφυλάκια των κρατών μελών και
στις τράπεζές τους. Οι πιστωτές δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χάσουν τα
κεφάλαια που έχουν δανείσει στους οφειλέτες και ειδικότερα δεν θέλουν να
επωμιστούν ζημίες που ενδεχομένως θα παρουσιάσουν τα πιστωτικά ιδρύματα των
χωρών τους. Η άρνηση αυτή ερμηνεύεται μόνο με πολιτικά κριτήρια. Κύριο μέλημα
των κυβερνήσεων είναι η αποφυγή επιβολής πρόσθετου κόστους (φόροι) στους
ψηφοφόρους τους μέσω της ανάληψης νέων χρεών.
Ένας ακόμη παράγοντας που έρχεται σε σύγκρουση με το σενάριο της
δημιουργίας του ΕΝΤ είναι το ίδιο το ΔΝΤ και η μεταξύ τους σχέση που θα
αναπτυχθεί. Εξ’ ορισμού ένα ΕΝΤ θα είναι ένα περιφερειακό μόρφωμα έναντι του
«διεθνούς» ΔΝΤ. Συνεπώς, το ΕΝΤ θα έρθει να αντικαταστήσει το ΔΝΤ αποσπώντας
τους ζωτικό χώρο και αφαιρώντας του αρμοδιότητες από μία Ευρώπη που φαίνεται
να έχει αρκετές προβληματικές χώρες, συνεπώς έχει περιθώρια κέρδους για το
ΔΝΤ. Η εμπειρία του ΔΝΤ σε χρηματοδοτικά προγράμματα ανά τον κόσμο είναι
αξιοσημείωτη. Παρά την απουσία του τα τελευταία χρόνια από τις οικονομικές
εξελίξεις δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εμπειρία των στελεχών του στην
εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η συμμετοχή του στο
ελληνικό πρόγραμμα και γενικά στην κρίση χρέους της ευρωζώνης το επιβεβαιώνει
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περίτρανα. Έστω και ως «αποδιοπομπαίος τράγος» η συμβολή του ΔΝΤ είναι
σημαντική στην επιβολή των όρων της χρηματοδοτικής βοήθειας προς τα αιτούντα
κράτη. Ο ρόλος αυτός δε θα μπορούσε να υποστηριχθεί το ίδιο αποτελεσματικά από
τα κράτη μέλη της ΕΕ εξαιτίας ακριβώς του προρρηθέντος πνεύματος αλληλεγγύης
που οφείλουν να επιδεικνύουν οι εταίροι μιας ένωσης. Αυτό όμως δεν απαλλάσει το
ΔΝΤ από τα λάθη και τις ευθύνες που πρέπει να του καταλογιστούν. Η επιμονή του
ταμείου στα προγράμματα λιτότητας με τις συνταγές των παρελθόντων ετών είναι
ενδεικτική του πνεύματος που το χαρακτηρίζει. Όπως έδειξε η ιστορία, η
περίπτωση της κρίσης της Νοτιοανατολικής Ασίας αποτελεί ένα δείγμα των
πολιτικών επιλογών γύρω από τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Είναι δύσκολο να
φανταστούμε την περίπτωση να εγκαταλείψει το ΔΝΤ την εμπλοκή του στις χώρες
της Ευρώπης χωρίς να δώσει μάχη. Οι μέτοχοί του, κυρίως οι ΗΠΑ, είναι βέβαιο ότι
δεν αφήσουν την ευκαιρία της εμπλοκής στα ευρωπαϊκά δρώμενα, έστω και με
έμμεσο τρόπο, να περάσει ανεκμετάλλευτη.
4.3 Προς ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο: Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017
Στις 6 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις
της για την «Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης»175. Οι
προτάσεις αυτές δεν είναι κάτι καινοφανές. Η επιθυμία για μία περεταίρω πολιτική
ενοποίηση είναι δεδομένη σε πολλούς ηγέτες της ΕΕ και δημοσιεύεται σε επίσημα
κείμενα176. Άλλωστε είναι δεδομένο ότι απηχούν το πνεύμα του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker στην τελευταία ετήσια ομιλία του για
την «Κατάσταση της Ένωσης177». Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται διάφορες
πρωτοβουλίες για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της ένωσης, όσον
αφορά τη δημοσιονομική και την οικονομική πολιτική, ενώ παράλληλα προτείνονται
και τολμηρές μεταρρυθμίσεις για τη συνολική διακυβέρνησή της. Ταυτόχρονα, οι
προτάσεις αυτές εισάγουν και τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου μέσω της προτεινόμενης μετατροπής του ΕΜΣ
στη νέα αυτή οντότητα. Τμήμα των πρωτοβουλιών αυτών αποτελεί και η πρόταση
175

Το συνολικό πλέγμα των πρωτοβουλιών της Επιτροπής είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/info/publications/economy‐finance/completing‐
europes‐economic‐and‐monetary‐union‐policy‐package_en
176
Βλέπε και European Commission (2017).
177
‘State of the Union Speech’. Πρόκειται για την ετήσια ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στη φετινή ομιλία του στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ο πρόεδρος Juncker έθεσε τον οδικό χάρτη
για τη σταδιακή ενσωμάτωση του ΕΝΤ μέσω της μετεξέλιξής του ΕΜΣ, ενσωματώνοντάς το εντός του
κοινοτικού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου.
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Κανονισμού του Συμβουλίου178 μέσω του οποίου δρομολογείται η μετατροπή του
ΕΜΣ στο ΕΝΤ. Ο δρόμος που προτείνεται από την Επιτροπή για το ΕΝΤ είναι μέσω
της «απορρόφησης» του δεύτερου από το πρώτο, διατηρώντας όμως πρακτικά
αναλλοίωτο το χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες του ΕΜΣ. Ως νομική βάση για την
ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αυτού προτείνεται από την Επιτροπή το άρθρο
352 της ΣΛΕΕ, ευρύτερα γνωστό ως «ρήτρα ευελιξίας» (‘flexibility clause’).
Σύμφωνα με το περιεχόμενου του άρθρου αυτού:
«Εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση
της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που
τίθενται με τις Συνθήκες, χωρίς αυτές να προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που
απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά
από πρόταση της Επιτροπής και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τις διατάξεις
αυτές σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται επίσης ομόφωνα
προτάσει της Επιτροπής και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.»
Η διαδικασία ενσωμάτωσης του Κανονισμού απαιτεί ομοφωνία από το
Συμβούλιο, δηλαδή ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών και τη θετική έγκριση του
Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διαβουλευτεί και με
τα εθνικά κοινοβούλια αφού σε ορισμένες χώρες είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη
του εκάστοτε κοινοβουλίου για την υιοθέτηση του κανονισμού που προέρχεται από
το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ. Στο ανωτέρω άρθρο έχουν κατά καιρούς στηριχθεί πολλές
πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη διεύρυνση των πολιτικών της χωρίς όμως να
απαιτείται αναθεώρηση των συνθηκών. Η πρακτική αυτή έχει επιδοκιμασθεί και
από το Δικαστήριο της ΕΕ, όπως είδαμε νωρίτερα, με την πρόσφατη απόφαση
Pringle.
Η σύσταση του ΕΝΤ θα γίνει με την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που
είχε και έχει αναλάβει ο ΕΜΣ έναντι των κρατών μελών του με το συνολικό ύψος
της διαθέσιμης χρηματοδότησης (‘financial firepower’) να ανέρχεται στο ποσό των
500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό θα επιτευχθεί και μέσω της νέας δυνατότητας του
ΕΝΤ να αναπτύσσει νέα εργαλεία χρηματοδότησης για τα προγράμματα βοήθειας
που θα παρέχει προς τα κράτη μέλη του. Παράλληλα, προτείνονται μικρής κλίμακας
αλλαγές σε σχέση με τον ΕΜΣ:
178

Για την εν λόγω πρόταση Κανονισμού βλέπε αναλυτικότερα σε: COM(2017) 827 final, 6.12.2017.
Παράλληλα, η πρόταση Κανονισμού συνοδεύεται και από το Annex που περιέχει τα άρθρα του ΕΝΤ
που θα συγχωνευθούν με εκείνα του ΕΜΣ.
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Αναφορικά με τις διαδικασίες διακυβέρνησης του νέου ΕΝΤ
προτείνεται η υιοθέτησης μίας νέας διαδικασίας για την «επείγουσα»
λήψη απόφασης. Η ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία, θα απαιτεί το 85%
των σταθμισμένων ψήφων του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΝΤ για τη
λήψη απόφασης αναφορικά με ζήτημα χορήγησης βοήθειας σε μέλος
του ΕΝΤ. Παράλληλα προτείνεται η διαδικασία για τη λήψη απόφαση
από το Συμβούλιο να περιορίζεται σε μόλις 24 ώρες.



προβλέπεται επαυξημένος ρόλος του ΕΝΤ στη διαδικασία διαχείρισης
(management)

των

προγραμμάτων

οικονομικής

βοήθειας

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπεται επίσης ότι θα δρα από κοινού
με το ΔΝΤ όπου αυτό είναι αναγκαίο χωρίς να αποκλείει η συμμετοχή
του ΔΝΤ σε μελλοντικά προγράμματα.


Προβλέπεται η λειτουργία του ΕΝΤ σαν «μηχανισμός ασφαλείας179»
για την τραπεζική ένωση (‘banking union backstop’). Ο ρόλος του θα
είναι επικουρικός για το Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης (‘Single
Resolution Fund’) με το σκεπτικό του να παρέχει εγγυήσεις και μία
γραμμή χρηματοδότησης όταν καταστεί αναγκαίο.



Προτείνεται η συμμετοχή του ΕΝΤ σε προγράμματα «άμεσης
ανακεφαλαιοποίησης» των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό έρχεται σε
αντίθεση με την έως τώρα πρακτική του ΕΜΣ όπου κάτι τέτοιο δεν
είχε συμβεί παρά το γεγονός ότι αυτό προβλεπόταν από το
Καταστατικό και την ιδρυτική του συνθήκη.



Τέλος επισημαίνεται ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή θα
συνεχίσουν να διατηρούν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί
βάσει του κειμένου των Συνθηκών όσον αφορά τις διαδικασίες στα
πλαίσια της εποπτείας και του συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης (εφαρμογή διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος) στα πλαίσια του ΣΣΑ.

Όπως επισημάναμε και ανωτέρω, η από κοινού εποπτεία των κρατών μελών από
τρία διαφορετικά όργανα της ΕΕ (Συμβούλιο, Επιτροπή και ΕΝΤ) είναι ένα ζήτημα
του οποίου η αποτελεσματικότητα θα αξιολογηθεί μελλοντικά, δεδομένου ότι εκ
πρώτης όψεως φαίνεται μία περιττή σπατάλη πόρων και χρόνου. Σε κάθε
περίπτωση, η πρόταση Κανονισμού απηχεί τη θέληση της Επιτροπής για την
«κοινοτικοποίηση» του ΕΝΤ μέσω της ενσωμάτωσης του στον εσωτερικό μηχανισμό
179

Σύμφωνα με την Πρόταση Κανονισμού το ποσό που θα διατίθεται από τον μηχανισμό ασφαλείας
θα ανέρχεται σε 60 δις ευρώ ενώ μπορεί να αυξηθεί αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.
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της ΕΕ. Η κοινοτικοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με τη μεταφορά του ΕΜΣ από τον
πυλώνα της διακυβερνητικής συνεργασίας που βρίσκεται τώρα, δηλαδή εκτός του
θεσμικού πλαισίου της ΕΕ, στο status του επίσημου οργάνου της ΕΕ.
Η διαδικασία μετατροπής του ΕΜΣ στο ΕΝΤ δεν θα είναι εύκολη δεδομένου
ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι έντονα διαφοροποιημένες ανάμεσα στα κράτη
μέλη.

Ιδιαίτερα

αποτρεπτικός

παράγοντας

συμφωνίας

στις

επικείμενες

συναντήσεις180 είναι η απουσία γερμανικής κυβέρνησης ικανής να οδηγήσει και να
εξασφαλίσει την πορεία της Ένωσης. Η αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης
ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα της Γερμανίας έχει οδηγήσει σε μία πρόωρη
στασιμότητα την περεταίρω πολιτική ενοποίηση της Ένωσης, προσφέροντας
αμηχανία τόσο στην Ευρώπη όσο και στον Γάλλο πρόεδρο που είναι ιδιαίτερα
ένθερμος υποστηρικτής των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Η αινιγματική στάση της
Γερμανίας, όπου δεδομένα αντίκειται σε οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων από
τους

φορολογούμενούς

της

προς

νέες

παροχές

εξασφάλισης

των

άλλων

ευρωπαϊκών κρατών, περιπλέκει την ήδη θολή εικόνα όσον αφορά το μέλλον της
πρότασης της Επιτροπής. Η «κοινοτικοποίηση» του ΕΝΤ σημαίνει ότι γίνεται κομμάτι
της Ένωσης και συνεπώς βρίσκεται υπό την έμμεση χρηματοδότηση της Γερμανίας,
πράγμα που προκαλεί πονοκεφάλους στο Βερολίνο, ενώ την ίδια στιγμή η Γαλλία
θα ήθελε να έχει μία παραπάνω ελευθερία όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της χωρίς να βαρύνεται από τη σκιά ενός επιπλέον επόπτη.
Συμπερασματικά, είναι αναμφισβήτητο ότι η πρόταση της Επιτροπής κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Η επιλογή για την μετατροπή του ΕΜΣ στο ΕΝΤ είναι η
πλέον ενδεδειγμένη και επιχειρείται να ολοκληρωθεί όσο πιο ομαλά γίνεται. Οι
βασικές διατάξεις λειτουργίας του ΕΜΣ παραμένουν αναλλοίωτες και επιχειρούνται
βήματα προς την περεταίρω ευελιξία της λειτουργίας του. Παρόλα αυτά όμως, η
πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής είναι αρκετά διαφοροποιημένη από την
πρόταση των Gross-Mayer στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα εργασία. Όπως είδαμε
ανωτέρω, η πρόταση των δύο οικονομολόγων είναι δύσκολα εφαρμόσιμη χωρίς
τροποποίηση των Συνθηκών. Στον αντίποδα, η πρόταση της Επιτροπής επιχειρεί να
συγκεράσει τις δυσκολίες αυτές προωθώντας της μετατροπή του ΕΜΣ στο ΕΝΤ
χωρίς όμως να προχωρά στις τολμηρές αλλαγές εκείνες που να απαιτούν την
αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο διαχωρισμός των
180

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο.
Προβλέπει τη συζήτησή του σχεδίου στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και
στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Ιουνίου 2018 καθώς και του Μαρτίου 2019, για την επίτευξη της
τελικής πολιτικής συμφωνίας. Τελικός προορισμός είναι το Sibiu της Ρουμανίας, όπου στις 9 Μαΐου
2019 θα γίνει εκτενής συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και της Ένωσης.
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αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία εποπτείας των δημόσιων
οικονομικών των κρατών μελών του ευρώ και η αυτοτελής μεταφοράς τους στο νέο
ΕΝΤ δύσκολα θα είναι εφικτός χωρίς την αναθεώρηση των Συνθηκών. Επιπρόσθετα
δεν δημιουργείται εκείνος ο μηχανισμός για την οριστική αντιμετώπιση του
ζητήματος της αναδιάρθρωσης του εξωτερικού χρέους των κρατών μελών, όπως
έχουν προτείνει οι Gros-Mayer αλλά και άλλοι181.
Ο στόχος της πρότασης Κανονισμού της Επιτροπής είναι να εκμεταλλευτεί
την μέγιστη δυνατή επιτυχία καταβάλλοντας την ελάχιστη προσπάθεια, σε μία
κίνηση να επιτευχθεί ένας ευρύτατος συμβιβασμός ανάμεσα στον οραματισμό και
την πραγματικότητα. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπούμενος συμβιβασμός,
επιδιώκεται η «κοινοτικοποίηση» του ΕΜΣ μέσω του δεδικασμένου της υπόθεσης
«Pringle» και η περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης με νέες αρμοδιότητες στα όρια
των ήδη υπαρχόντων πολιτικών και αρμοδιοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στην
Ένωση υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αποφεύγεται έτσι η βαθιά τομή που
απαιτείτο για την εκ βάθρων αλλαγή του θεσμικού πλαισίου οικονομικής και
νομισματικής διακυβέρνησης.

181

Βλέπε και σε Gianviti et al. (2010).
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κεφάλαιο 5
Καταληκτικές Παρατηρήσεις
Κατά την πρόθεση του γράφοντος, ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν
να αναδείξει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΕΜΣ καθώς επίσης και τον τρόπο
λειτουργίας του. Παράλληλα, σκοπός της ήταν να ερευνήσει επίσης την πιθανότητα
εξέλιξής του ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Όπως
παρουσιάστηκε ανωτέρω, οι τρόποι για τη δημιουργία του ΕΝΤ είναι αρκετοί.
Περιλαμβάνουν τόσο τη μετατροπή του ΕΜΣ, που διαπραγματεύτηκε η παρούσα
εργασία,

όσο

και

την

πιθανότητα

σύστασής

του

αυτοτελώς

ως

ένας

διακυβερνητικός οργανισμός. Η τελευταία επιλογή όμως δεν είναι κρίνεται ως η
πλέον ενδεδειγμένη από τη στιγμή που ήδη υπάρχει ο ΕΜΣ. Στο ίδιο μήκος κύματος
κινήθηκε και η πρόταση της Επιτροπής, που όπως είδαμε πρότεινε την τροποποίηση
του ΕΜΣ και τη μετεξέλιξή του στο ΕΝΤ. Η κίνηση αυτή, εντάσσεται σε μία
γενικότερη πρωτοβουλία για την περεταίρω ενοποίηση και εμβάθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της τροποποίησης του πλαισίου της οικονομικής
διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης της ευρωζώνης. Πεποίθηση του γράφοντος
είναι ότι η με οποιονδήποτε τρόπο εξέλιξη του ΕΜΣ σε ΕΝΤ δεν είναι πανάκεια και
δεν πρόκειται να θεραπεύσει την εικόνα «ακαμψίας» και «γραφειοκρατίας» που
παρατηρείται. Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει προβλήματα που είναι δομικά182,
κινούμενα στη σφαίρα της ίδιας της πολιτικής της υπόστασης και το κυριότερο
ζήτημα που καλείται να υπερκεράσει είναι ότι η πολιτική συγκυρία είναι εξόχως
δυσχερής για τη λήψη τολμηρών μεταρρυθμιστικών πολιτικών και ευρύτατων
αλλαγών. Η πρόσφατη κρίση του ευρώ έχει αφήσει μελανά στίγματα στους πολίτες
της ΕΕ αναγκάζοντας αρκετούς από αυτούς να έρθουν αντιμέτωποι με τη
φτωχοποίηση, την ανεργία και την αναιμική ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, άλλα
προβλήματα αναδεικνύονται ως δυσεπίλυτα και προκαλούν εντάσεις μεταξύ των
«συνεταίρων». Συνεπώς, η δημιουργία μίας ισχυρότερης θεσμικά ευρωζώνης ενώ
είναι θεμιτή και καλοδεχούμενη ενδεχομένως να μην είναι πολιτικά επίκαιρη…
Κρίσιμο στοιχείο της κρίσης της ευρωζώνης αποτέλεσε εξαρχής η παρουσία
του ΔΝΤ στα προγράμματα προσαρμογής των χωρών του ευρωπαϊκού νότου.
Εξαρχής η παρουσία του επικρίθηκε έντονα και αποδοκιμάστηκε ως αντιλαϊκή. Στον
182

Για τον προβληματισμό σχετικά με τα δομικά προβλήματα της ευρωζώνης βλέπε και σε De
Grauwe (2013) και σε Robbins (2015).
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αντίποδα όμως, κάνοντας μία προσεκτική και το κυριότερο ψύχραιμη προσέγγιση
του θέματος, μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία του ΔΝΤ με τους περιορισμένους
πόρους του και τις εσωτερικές του συγκρούσεις μάλλον επιβαρύνει την ήδη
υπάρχουσα δυσκαμψία της ΕΕ, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του είναι
περιττός. Είδαμε όμως από την ανάλυση που προηγήθηκε ότι το ΔΝΤ έχει ένα
σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και μία πολυετή πείρα που το ΕΝΤ δεν
θα έχει προλάβει να αντιπαραβάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται
για να διαδραματίσει τον ηγετικό ρόλο που καλείται να ερμηνεύσει. Ο
«ερμαφροδιτισμός» αυτός, χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης, κυρίως με κριτήρια
πολιτικά και δεν πρέπει να γίνεται μόνο με οικονομικούς όρους. Αναμφίβολα όμως
η αντικατάστασή του ΔΝΤ από ένα ΕΝΤ θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα τόσο για
την περαιτέρω ενοποίηση της ΕΕ όσο και για την εμπέδωση ενός πνεύματος
αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει προς τις
αγορές την εικόνα ότι η ΕΕ μπορεί πλέον να διαχειρίζεται με αξιοπιστία τις
«εσωτερικές της υποθέσεις».
Η πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση του ΕΝΤ είναι το πρώτο, σωστό,
βήμα προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης και της ενοποίησης. Εκμεταλλευόμενη
την ύπαρξη του ΕΜΣ οφείλει τάχιστα να επιλύσει το ζήτημα του χρέους και
ταυτόχρονα να αποτελέσει μέρος των ευρύτερων αλλαγών που απαιτούνται κυρίως
προς την κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης. Η δέσμευση των κρατών σε
προγράμματα σταθερότητας και συνετής οικονομικής πολιτικής με αντάλλαγμα την
επίλυση του ζητήματος της αναδιάρθρωσης του εξωτερικού τους χρέους και την
πρόσβασή τους σε κεφάλαια για τη διενέργεια επενδύσεων που θα τονώσουν την
οικονομία τους είναι μία δυνατότητα που σε τελική ανάλυση αποβαίνει προς όφελος
τόσο του δανειστή όσο και του κράτους οφειλέτη. Είναι όμως η δημιουργία του ΕΝΤ
εφικτή; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη και το κυριότερο δεν είναι
απλή. Η γνώμη του γράφοντος είναι ότι η λύση του προβλήματος της ευρωζώνης
είναι εφικτή μέσω ευρύτερων μετασχηματισμών, τολμηρών πολιτικών αποφάσεων
και ριζικών αλλαγών τόσο σε θεσμικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η αντιμετώπιση
της ύπαρξης του ηθικού κινδύνου είναι από μόνο του ένα ιδιαίτερα επίμαχο ζήτημα.
Αυτό επισημαίνει και στις καταληκτικές του παρατηρήσεις ο Wyplosz: “That an EMF
is politically desirable doesn’t mean its economically viable”183. Στον αντίποδα, ο
Gros ισχυρίζεται ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να εκμεταλλευτούμε τη
συγκυρία και να προχωρήσουμε σε μία εμβάθυνση που θα οδηγήσει σε μία
μακροπρόθεσμη ισόρροπη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά ενώ
183

Βλέπε τις καταληκτικές παρατηρήσεις σε Wyplosz (2017).
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ταυτόχρονα θα παρέχει ασφάλεια έναντι μιας μελλοντικής κρίσης. Μέσω της
διαδικασίας αυτής θα είναι εφικτές μικρής έκτασης παρεμβάσεις, διορθωτικές ως
επί το πλείστο, όπου αυτές απαιτούνται184. Την ίδια ευφορία διαισθάνεται και ο
πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, τονίζοντας στην ετήσια ομιλία του
για την Κατάσταση της Ένωσης ότι οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τον ευνοϊκό
άνεμο και να προχωρήσουμε στην επιδιόρθωση της στέγης του σπιτιού της ΕΕ.
Εν προκειμένου η ΕΕ χρειάζεται άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις ικανές να
της επιστρέψουν να διαδραματίσει έναν εντονότερο ρόλο σε μία χρονική συγκυρία
μεγάλων αντιθέσεων αλλά και ευκαιριών. Οι αλλαγές αυτές όμως για να είναι
ικανές να αντέξουν το φορτίο που πρέπει να σηκώσει η ΕΕ θα πρέπει να είναι
βαθιές και δομικές. Συνεπώς κάθε προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση
αυτή, ανεξαρτήτως του μανδύα που περιβάλλεται, εξετάζεται με δυσπιστία από τα
κράτη εκείνα που παραμένουν απρόθυμα να παραχωρήσουν μορφές κρατικής
κυριαρχίας σε μία υπερθενική οντότητα σαν την ΕΕ. Ειδικότερα, όσον αφορά την
οικονομική διακυβέρνηση, το ζήτημα της αμοιβαιοποίησης του χρέους των κρατών
μελών της ΕΕ είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης των
ευρω-σκεπτικιστών με τους «φεντεραλιστές». Κατά τη γνώμη του γράφοντος δεν
υπάρχει

ξεκάθαρη

απάντηση

στο

ερώτημα

γιατί

να

προχωρήσουμε

σε

αμοιβαιοποίηση του χρέους των κρατών μελών της ΕΕ μέσω της προτεινόμενης
δημιουργίας

του

ΕΝΤ185.

Άλλωστε

και

η

πρόταση

για

την

έκδοση

των

ευρωομολόγων που είχε κατατεθεί στο παρελθόν σαν ένας τρόπος διασφάλισης της
αξιοπιστίας των μικρότερων κρατών έναντι των αγορών δεν ευοδώθηκε. Παρά το
γεγονός ότι υποστηρίχθηκε σθεναρά και με ακαδημαϊκά επιχειρήματα εντούτοις
μέχρι σήμερα παραμένει ανεφάρμοστη186. Κυρίως εξαιτίας της απροθυμίας των
μεγάλων κρατών να αναλαμβάνουν έναν ακόμα κίνδυνο σα βάρος των πολιτών
τους. Ενδεχομένως θα πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τα οφέλη από τη συμμετοχή
σε μία πολιτική, οικονομική και εμπορική ένωση και να μη σταθούμε αποκλειστικά
και μόνο στο αίσθημα οικονομικής σταθερότητας που σίγουρα προσφέρει το κοινό
νόμισμα. Τότε μόνο, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα που
πρέπει να γίνουν, αντιλαμβανόμενοι και καλύτερα τις όποιες συνέπειές τους. Το
μόνο βέβαιο είναι πως πρέπει να δεθεί αρμονικά και συνάμα σφιχτά η οικονομική με
184

Βλέπε σε Gros (2017) και σε Gros & Mayer (2010). Ο Gros αναδεικνύεται σε ένθερμο υποστηρικτή
των αλλαγών της ευρωζώνης, ακόμα και αν αυτές απαιτούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις εκ μέρους
των πολιτικών ιθυνόντων.
185
Βλέπε μεταξύ άλλων τις ενστάσεις που καταγράφονται σε Matthes (2017).
186
Για μία εμβάθυνση αναφορικά με το ζήτημα της αμοιβαιοποίησης του χρέους των κρατών της
ευρωζώνης και ειδικότερα μέσω της έκδοσης ευρω‐ομολόγων, βλέπε αναλυτικότερα σε De Grauwe
& Moesen (2009) σε Claessens et al. (2012) και σε Delpla & Weizsacker (2011).
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τη νομισματική πολιτική της ΕΕ με ένα τρόπο που θα διασφαλίζει την οικονομική
ανάπτυξη και τη διαχείριση των κρίσεων όταν και αν αυτές προκύψουν προς
όφελος των πολιτών της ΕΕ.
Εν κατακλείδι, η περεταίρω πολιτική και οικονομική ενοποίηση είναι μία
πολιτική απόφαση. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι σημείο τριβής ανάμεσα στους
εκάστοτε ηγέτες και αντανακλούν σε κάθε περίπτωση τις προσωπικές τους βλέψεις,
επιδιώξεις και πεποιθήσεις. Σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία όπου η απόφαση της
Μεγάλης Βρετανίας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να
καταναλώνει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και πόρους, η ταυτόχρονη άνοδος των
ευρω-σκεπτικιστικών κυβερνήσεων ανά τα κράτη μέλη προσθέτει νέα βάρη στο
«μόνιππο» της ΕΕ. Προσφυγικό, σχέσεις με τη Ρωσία, τρομοκρατία και Brexit είναι
συστατικά για ένα κοκτέιλ αρκετά τοξικό και επικίνδυνο για την οικονομικά
τραυματισμένη Ευρώπη. Η Ευρώπη σαν γεωγραφικός χώρος είναι προορισμένος να
τρέφεται με την πλούσια, σε μάχες και διασπάσεις, ιστορία της για να
αντιλαμβάνονται οι λαοί της ότι η συνεργασία και οι αμοιβαίες υποχωρήσεις είναι
το μόνο φάρμακο για την αποδοχή του μοσχεύματος που λέγεται Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η πολιτική συγκυρία και το διεθνές περιβάλλον δεν είναι για την ώρα
ευνοϊκά έναντι της ΕΕ για την προώθηση τόσο μακρόπνοων μεταρρυθμίσεων.
Πεποίθηση του γράφοντος όμως είναι ότι και το πιο μακρύ ταξίδι αρχίζει με ένα
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του προορισμού, συνεπώς πρέπει να βρεθεί το
κίνητρο για το πρώτο αυτό βήμα που θα οδηγήσει την ΕΕ σε ένα νέο, μακρύ και
δύσκολο ταξίδι187.

187

Δεν υπάρχει ίσως καλύτερος επίλογος για την παρούσα εργασία, που να συνοψίζει τόσο το
πνεύμα όσο και το σκοπό της, από τη φράση του Χέλμουτ Κόλ που χρησιμοποιείται και στον
πρόλογο: “It cannot be repeated often enough. Political union is the indispensable counterpart to
economic and monetary union”
[applause]
“Recent history, and not just that of Germany, teaches us that the idea of sustaining an economic and
monetary union over time without political union is a fallacy”.
Chancellor Helmut Kohl, before the German Bundestag, 6 November 1991.
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