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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Οικονομικών σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, πως η οικονομική κρίση χρέους
συνέβαλε στη σημαντικότερη μεταρρύθμιση προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.
Συγκεκριμένα, πως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση μετεξελίχθηκε σε
δημοσιονομική κρίση ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης, στο επίκεντρο των οποίων
βρέθηκε η Ελλάδα, ως η πιο ευάλωτη οικονομία λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας,
απειλώντας ευθέως την σταθερότητα της. Εν συνεχεία, πως κατέστη σαφές, ότι η
ελληνική οικονομική κρίση είχε μετατραπεί σε πρόβλημα για το σύνολο της
Ευρωζώνης, λόγω της πιθανής μετάδοσής της, υπό την μορφή επιδημίας, σε άλλα
Κράτη - Μέλη, οδηγώντας σε θεσμικές αλλαγές προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, για
την αντιμετώπιση της και την αποφυγή επανάληψης της στο μέλλον.
Για αυτό, στην πρώτη ενότητα της εργασίας, θα αναφερθεί συνοπτικά το χρονικό
της διεθνούς οικονομικής κρίσης, θα δοθεί έμφαση στο πως ξεκίνησε, πως
επεκτάθηκε και εξελίχθηκε στην ΕΕ, την Ευρωζώνη και τελικά στην Ελλάδα.
Στην συνέχεια, γίνεται η ανάλυση των κύριων παθογενειών που πλήττουν την
Ελληνική Οικονομία εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, οι οποίες ανεδείχθησαν με
την έλευση της οικονομικής κρίσης και την οδήγησαν στα πρόθυρα της
κατάρρευσης.
Στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών για
την επιτήρηση των Χρηματοπιστωτικών, Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Πολιτικών των Κρατών –Μελών, με σκοπό την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης
και την αποτροπή των επικίνδυνων μεταδοτικών συνεπειών της στα άλλα Κράτη Μέλη της ευρωζώνης.
Στην

τρίτη

ενότητα

αναφέρονται

οι

προοπτικές

προς

την

οικονομική,

δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και πολιτική ολοκλήρωση της ΟΝΕ με σκοπό την

δημιουργία ενός χώρου σταθερότητας και ευημερίας των Κρατών - Μελών της, στον
οποίο αναμφισβήτητα ανήκει και η Ελλάδα.
Τέλος,

στην

τελευταία

ενότητα

ανακεφαλαιώνονται

τα

σημαντικότερα

συμπεράσματα της εργασίας.
Για την εκπόνηση της εργασίας, έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από επιστημονικά
συγγράμματα και ακαδημαϊκές αναλύσεις, από έρευνες Αρχών και Οργάνων όπως η
Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο
της ΕΕ, κτλ, καθώς και γνωστών Οργανισμών που δημοσιεύουν Δελτία Τύπου για
την οικονομική κατάσταση χωρών όπως ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, κ.α. Επίσης, έχουν
χρησιμοποιηθεί ιστοσελίδες, άρθρα εφημερίδων, κτλ, που δίνουν χρήσιμες
πληροφορίες για το εν λόγω θέμα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οικονομική άνθηση και ευφορία που διακατείχε τόσο τις αγορές, όσο και τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έως τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, ανατράπηκε
απότομα το Σεπτέμβριο του 2008, με την χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία
εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική
κρίση επηρεάζοντας, με την μορφή ντόμινο, όλες τις προηγμένες και αναδυόμενες
οικονομίες του πλανήτη. Η δύσκολη κατάσταση επεκτάθηκε σε πολλά κράτη της
Ευρώπης και υπήρξε εντονότερη στην Ευρωζώνη, λόγω του δημοσιονομικού
πλαισίου που την διέπει.
Στην Ελλάδα, σχεδόν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο τέλος του 2009, η μη
συνετή δημοσιονομική διαχείριση κατά την ανοδική φάση του οικονομικού της
κύκλου συνέβαλε στη μετεξέλιξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση
δημόσιου χρέους και ελλείμματος. Η αδυναμία της να τηρήσει τα προβλεπόμενα
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) περί ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών σε περίοδο ανάκαμψης που επιτρέπουν την αυτόματη
σταθεροποίηση σε περίοδο ύφεσης, την οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού.
Με αυτά τα δεδομένα, το πρόβλημα της Ελλάδας αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο
με τις αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης και τον αποκλεισμό της
από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, τα επόμενα χρόνια υπογράφηκαν
μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της εννέα προγράμματα λιτότητας και τρία
Μνημόνια (2010, 2012 και 2015) τα οποία παρείχαν πιστώσεις με ευνοϊκούς όρους,
έναντι

αυστηρής

δημοσιονομικής

προσαρμογής

και

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων. Το συνολικό ποσό των δανείων που παρασχέθηκαν στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο των Μνημονίων ανέρχεται περίπου σε 330 δισ. Ευρώ, το οποίο συνιστά
μακράν και το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί στην παγκόσμια ιστορία.
Ωστόσο, οι δυσκολίες αντιμετώπισης της κρίσης και ο κίνδυνος ότι μια χρεοκοπία
της Ελλάδας θα δημιουργούσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα υπόλοιπα Κράτη- Μέλη
της Ευρωζώνης, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία, ανέδειξαν την ατελή
συγκρότηση της ΟΝΕ και οδήγησαν στην συνειδητοποίηση ότι δεν πρόκειται για
κρίση χρέους μιας χώρας, αλλά για «συστημική κρίση» ολόκληρης της Ευρωζώνης

που απειλούσε τη συνοχή και τη βιωσιμότητα της. Τέλος, κατέδειξαν ότι το
βαθύτερο πρόβλημα της ευρωζώνης είναι ότι πρόκειται για μια σειρά από χώρες
που έχουν κοινό νόμισμα, χωρίς όμως να αποτελούν μία πραγματική Νομισματική
Ένωση.
Ως εκ τούτου, η κρίση υπέδειξε την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού οικοδομήματος
της ΟΝΕ μέσω της θέσπισης νέων κανόνων για τη θωράκισή της και την
ανθεκτικότητά της ως προς την αντιμετώπιση της υφιστάμενης και των μελλοντικών
έκτακτων κρίσεων. Η νέα μεταρρυθμιστική πορεία της Ευρωζώνης αποσκοπεί στη
σύγκλιση της οικονομικής πολιτικής των Κρατών-Μελών που συνεπάγεται
δεσμεύσεις ως προς την επίτευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος.
Οι προτεραιότητες γύρω από τις οποίες αναπτύσσεται η νέα αρχιτεκτονική
οικονομικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ είναι η ενίσχυση της επιτήρησης και του
συντονισμού των οικονομικών, δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών
των Κρατών –Μελών με απώτερο στόχο την προώθηση της δημοσιονομικής και της
τραπεζικής ένωσης, ώστε η Ευρωζώνη να μετεξελιχθεί σε Άριστη Νομισματική
Περιοχή (ΑΝΠ).
Η έκθεση των 5 Προέδρων, το 2015, περιγράφει τα βήματα μιας μελλοντικής
σταθερής αρχιτεκτονικής στο χρηματοπιστωτικό, δημοσιονομικό, οικονομικό και
πολιτικό τομέα προκειμένου να στηρίζεται η σταθερότητα και να υπόκεινται σε
συντονισμό και εποπτεία οι μείζονες πολιτικές των Κ-Μ της ευρωζώνης.
Στο πλαίσιο αυτό θα κληθεί να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον, τόσο
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με την τήρηση των προγραμμάτων στήριξης
ώστε να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όσο και μακροπρόθεσμα με την
διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης που θα της επιτρέψει να συμβαδίσει με
την νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται.
Συνοψίζοντας, η χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση, που ξεκίνησε στις
Ηνωμένες Πολιτείες, οδήγησε στη χειρότερη ύφεση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωζώνης και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, έφερε στο φως τις
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μακροχρόνιες παθογένειες της Ελλάδας και τις αδυναμίες του αρχικού σχεδιασμού
της ΟΝΕ να αντιμετωπίσει τους κλυδωνισμούς. Υπό αντίξοες συνθήκες, τόσο τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και τα Κράτη -Μέλη έλαβαν σημαντικές πολιτικές
αποφάσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του ευρώ και να
αποφευχθούν τα χειρότερα. Οι νέοι μηχανισμοί άσκησης πολιτικής και οι θεσμικές
αλλαγές συνέβαλαν στην ενίσχυση της ευρωζώνης, ενώ αντλήθηκαν σημαντικά
διδάγματα.
Σήμερα, αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, οι προκλήσεις παραμένουν.
Η μακροχρόνια χαμηλή ή μηδενική ανάπτυξη έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στον
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ιστό της Ευρωζώνης. Πολλές χώρες
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που κληροδότησε η κρίση, από
την υψηλή ανεργία έως τα υψηλά επίπεδα δημόσιου ή ιδιωτικού χρέους. Και
παρόλο που η

υποστήριξη για το ευρώ είναι ισχυρή —και μάλιστα βαίνει

αυξανόμενη— την ίδια στιγμή υπάρχει ευρεία αμφισβήτηση της προστιθέμενης
αξίας των μηχανισμών της ΟΝΕ, καθώς 4 στους 10 έλληνες πιστεύουν ότι σε 10
χρόνια η ΕΕ θα έχει διασπαστεί και μόνο 2 στους 10 πιστεύουν ότι θα έχει
μετεξελιχθεί σε ενωμένη ομοσπονδία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 77% των
Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι εμπιστεύεται και τάσσεται υπέρ της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και µόνο το 14% πως δεν την εμπιστεύεται, ενώ το 9% εμφανίζεται να
µην γνωρίζει εάν πρέπει ή όχι να την εμπιστευτεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
1.1 Η οικονομική κρίση στην παγκόσμια οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η χρηματοπιστωτική κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ και ταυτίζεται με την
κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, λόγω της αδυναμίας
πολλών δανειστών να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Αρκεί να σημειωθεί ότι, το
2006 το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανέλθει στο
5,25% (από 1% που ήταν το 2004).
Εν συνεχεία, μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική κρίση και, λόγω των στενά
αλληλεξαρτώμενων

οικονομιών,

συνέβαλε

σε

αλυσιδωτές

αντιδράσεις,

προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις σε όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Η κρίση
προκάλεσε πτώση της ζήτησης και των τιμών, η οποία με την σειρά της, οδήγησε σε
μείωση της παραγωγής και, άρα, μείωση του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας. Τα
μειούμενα κέρδη των χρηματοδοτικών ομίλων, οι μεταφορές απωλειών στις
θυγατρικές τους, τα συχνά αρνητικά πρόσημα των δεικτών στα χρηματιστήρια και η
μη αποσαφηνισμένη αντίδραση των Κεντρικών Τραπεζών διευκόλυναν την
δυναμική του ντόμινο σε άλλες χώρες και αγορές δίνοντας χαρακτήρα μιας
παγκόσμιας, σε κλίμακα, χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Στην Ευρώπη, πολλά κράτη αντιμετώπισαν προβλήματα καθώς οι τράπεζες και οι
εταιρείες των οικονομιών τους, όπως πχ η αυτοκίνητο-βιομηχανία, επλήγησαν από
την κρίση. Επίσης, βρέθηκαν στην ανάγκη να διασώσουν το τραπεζικό τους σύστημα
και τους άλλους τομείς που πλήττονταν από τις διαμορφωθείσες συνθήκες λόγω
αύξησης του κόστους τραπεζικού δανεισμού. Την ένταση ενίσχυσαν τα γεγονότα
στην Ισλανδία το Σεπτέμβριο του 2008, όπου κατάρρευσαν τρεις τράπεζες
υπογραμμίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα της κρίσης και την σύνδεση μεταξύ
τραπεζών και δημόσιου χρέους των εθνικών οικονομιών. Η Ουγγαρία, η Ρουμανία
και η Λεττονία οδηγήθηκαν σε ειδικές μορφές δανειοδότησης από την ΕΕ και το ΔΝΤ
και μέσω αυτών η κρίση άγγιξε την Ευρωζώνη, καθώς βρίσκονταν σε προγράμματα
σύγκλισης για την υιοθέτηση του ευρώ.
Στην Ευρωζώνη, η δύσκολη παγκόσμια κατάσταση υπήρξε εντονότερη, λόγω του
δημοσιονομικού πλαισίου που διέπει την ΟΝΕ, οδηγώντας ταχύτατα και σε

δημοσιονομική κρίση. Όλες οι χώρες κατέγραψαν αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής
του ΑΕΠ, ενώ επλήγησαν περισσότερο οι ανοικτές οικονομίες, καθώς και όσες είχαν
διαρθρωτικές αδυναμίες. Ως εκ τούτου, στην Ευρωζώνη, το έλλειμμα ως ποσοστό
του ΑΕΠ αυξήθηκε από 2,1% το 2008 σε 6,4% το 2009 και μετά μειώθηκε σε 3,7%.
Ανάλογη υπήρξε και η πορεία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, από
70,3% το 2008 σε 80,1% το 2009 και 93,0% το 2012. Ουσιαστικά, το 2009 κινήθηκε
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης (ΣΣΑ), σχεδόν για όλα τα κράτη της Ευρωζώνης με σκοπό να επιτευχθεί
δημοσιονομική πειθαρχία. Η επιλογή της ευρωζώνης από τη μια να συντονίζει την
προώθηση διασώσεων και την στήριξη του τραπεζικού τομέα των Κ-Μ της και από
την άλλη να εντείνει την επιτήρηση των κριτηρίων του ΣΣΑ σχετικά με το έλλειμμα
και το χρέος τροφοδότησε την ανασφάλεια των οίκων αξιολόγησης ιδιαίτερα για τα
Κ-Μ που παρουσίαζαν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις των δημοσιονομικών τους
δεικτών και ανισορροπίες των οικονομιών τους.

1.2

Παράγοντες

που

συνετέλεσαν

στην

επέκταση

και

μετεξέλιξη

σε

δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα.
Η κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία, οφείλεται κυρίως σε διαρθρωτικές
αδυναμίες και μακροοικονομικές ανισορροπίες και παθογένειες που υφίστανται
εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία, όπου υπήρξε μια περίοδος επίπλαστης
οικονομικής ευμάρειας.
Από το 1995 και μετά, η πολιτική εξουσία επιδίωξε και πέτυχε την σταθερότητα των
τιμών κυρίως μέσω της τιθάσευσης του υψηλού πληθωρισμού, με αποτέλεσμα την
ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Αυτό το
γεγονός είχε ως συνέπεια τη σταδιακή πτώση των ονομαστικών επιτοκίων, που
οδήγησε σε μεγάλη πιστωτική επέκταση, αφού οι εμπορικές τράπεζες άρχισαν να
έχουν πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό, αυξάνοντας και αυτές, με τη σειρά τους, τη
δανειοδότηση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Τα χρήματα των υπέρογκων δανεισμών οδήγησαν στην αύξηση του δημόσιου
χρέους, διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις, αλλά κατασπαταλήθηκαν σε
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μη παραγωγικές δραστηριότητες, σε αλόγιστες παροχές και συνέβαλαν στην
αύξηση της εγχώριας ζήτησης και των εισαγωγών.
Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ανορθολογική χρήση των κεφαλαίων που
εισέρρευσαν στη χώρα μας από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρέβλωσαν τα
κίνητρα και υπονόμευσαν τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας. Το γεγονός αυτό αντανακλούσε και, ταυτόχρονα, οφειλόταν στη
χαμηλή ποιότητα των «θεσμών».1
Συγκεκριμένα, ενώ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η Ελλάδα ισοσκέλιζε τα
έσοδα και τα έξοδα της, τη δεκαετία του 1980 το δημόσιο χρέος είχε αγγίξει το 26%
του ΑΕΠ και τη δεκαετία του 1990 έφτασε το 71% του ΑΕΠ. Μετά το 1993 η
οικονομία μπήκε σε έναν πιο ομαλό δρόμο με σκοπό την ικανοποίηση των
κριτηρίων σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Την τριετία 2004-2007 το
δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε, και το 2008, λόγω της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, το χρέος εκτροχιάστηκε φτάνοντας στο 115,1% του ΑΕΠ το 2009
και στο 129,8% το 2010.
Στην αύξηση δημόσιου χρέους συνετέλεσε το υψηλό Δημοσιονομικό Έλλειμμα, το
οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα ύφεσης ούτε οφειλόταν στην βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών αλλά στην αλόγιστη
δημοσιονομική σπατάλη.
Θεωρητικά, η διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε τα ελλείμματα σε περίοδο ύφεσης να ακολουθούνται από
πλεονάσματα σε περίοδο ανάπτυξης, με την ανάλογη αύξηση και μείωση του
χρέους. Ωστόσο, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν περιόριζαν τις δαπάνες
αλλά

ακολουθούσαν

επεκτατικό

προϋπολογισμό

σε

περίοδο

ανάπτυξης,

προκειμένου να αποφύγουν το πολιτικό κόστος.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, το 1993, είχε έλλειμμα 12,9% του ΑΕΠ που ήταν το
υψηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Την επόμενη πενταετία πέτυχε

1

Π. Τσακλόγλου , ΔιαΝεοσις- Χάρτης εξόδου από την κρίση-Πως έφτασε η Ελλάδα στα
Μνημόνια, σελ. 3).
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εντυπωσιακή μείωση κατά 10% προκειμένου να ενταχθεί στην ΟΝΕ.2 Σύμφωνα με
την αναθεώρηση των ελλειμμάτων από την Eurostat -τον Νοέμβριο του 2010- το
έλλειμμα τοποθετήθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ το 2006, στο 6,4% του ΑΕΠ το 2008 και
στο 15,6% του ΑΕΠ το 2010.
Από το 1994, οι αυξημένες εισαγωγές κάλυπταν το δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς
το κράτος είχε μεν έσοδα λόγω των πληρωμών σε τέλη ταξινόμησης, κτλ, αλλά
αυξανόταν το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο, το 2008,
υπερέβη το 14% του ΑΕΠ. Το 2009, συνέβη το αντίθετο, καθώς μειώθηκε η
ρευστότητα, αφού έκλεισαν οι στρόφιγγες δανεισμού και, συνεπακόλουθα,
μειώθηκαν οι εισαγωγές, και τα δημόσια έσοδα και, επομένως, αυξήθηκε το
δημοσιονομικό έλλειμμα. Η χώρα πλέον βρισκόταν σε τυπική κατάσταση «δίδυμων
ελλειμμάτων», δηλαδή ταυτόχρονη ύπαρξη ελλείμματος, τόσο στο δημοσιονομικό
ισοζύγιο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ παράλληλα το δημόσιο
χρέος και το ιδιωτικό χρέος έβαινε διαρκώς αυξανόμενο.3

Evolution of the twin deficits in the Greek economy
as a percentage (%) of GDP
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* Source: (ELSTAT),

Απόρροια της εκρηκτικής ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης υπήρξε η άνοδος των
τιμών που έπληξε καίρια την εγχώρια ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
2
3

Μ. Κατσίμη, Μακροοικονομικές Πολιτικές της ΕΕ, (2016) σελ.251
Θ. Μούτος, Διάλεξη μαθήματος «Η Ελλάδα στην ΟΝΕ»
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Άρα, η ελληνική κρίση θεωρείται κρίση χρέους, όμως στη ρίζα της είναι κρίση
ανταγωνιστικότητας. Η πτώση της ανταγωνιστικότητας οφείλεται στη μη υλοποίηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για αρκετά χρόνια πριν από την κρίση που
οδήγησαν σε υψηλό δημόσιο έλλειμμα, χρέος και έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το «πιστοποιητικό γέννησης»
της κρίσης δεν γράφει «2010», δηλαδή το έτος που η Ελλάδα εισήλθε στα
Μνημόνια, αλλά «2001», το έτος που εγκαταλείφτηκε η σχεδιαζόμενη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.4
Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην επέκταση της κρίσης είναι οι εξής:
α) Το μισθολογικό κόστος ειδικά στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε εκτινάσσοντας το
μοναδιαίο εργατικό κόστος παραγωγής της ελληνικής οικονομίας. Το πρόβλημα
ξεκίνησε από το 1981 όπου οι κυβερνήσεις επιχείρησαν και κατόρθωσαν να
μειώσουν την ανεργία ακολουθώντας την πρακτική των προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και της πληρωμής τους με δανεικά. Αρκεί να αναφερθεί ότι, στο διάστημα
1976-2009, ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 150% δηλ. από
282.000 σε 758.000 περίπου, ενώ αντίστοιχα στον Ιδιωτικό Τομέα μόνο κατά 34%
δηλ. από 2,95 εκατ. σε 3,96 εκατ. Αντίστοιχα, η πορεία των μισθών από το 19942009, αυξήθηκε στον Δημόσιο Τομέα κατά 291% (και αν συμπεριληφθούν και οι
ΔΕΚΟ κατά 356%), ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα κατά 137%.
β) Η διαφθορά και η αδιαφάνεια των συναλλαγών, μέσω αναθέσεων μεγάλων
έργων, καθώς και οι υπέρογκες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά μη
χρήσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων, συνέβαλαν στην κατασπατάληση δημόσιου
χρήματος.
γ) Η αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, παράλληλα με την εκτεταμένη
φοροδιαφυγή, οδήγησαν στην παραγωγή δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ακόμη και
κατά τις περιόδους της ραγδαίας οικονομικής μεγέθυνσης. Ο μεγάλος δείκτης
φοροδιαφυγής φαίνεται στον μη εμπορεύσιμο τομέα (ιατρικές, νομικές, κτλ,
υπηρεσίες, υδραυλικοί, υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων, κτλ, καθώς σε αυτόν
4

Π. Τσακλόγλου, ΔιαΝεοσις- Χάρτης εξόδου από την κρίση-Πως έφτασε η Ελλάδα στα
Μνημόνια, σελ.6
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συγκεντρώνεται

μεγάλο

ποσοστό

αυτοαπασχολούμενων)

από

ότι

στον

εμπορεύσιμο τομέα της οικονομίας.5
δ) Η Ελληνική ναυτιλία και ο ελληνικός εμπορικός στόλος, που κάποτε ήταν ο
κυριότερος κλάδος εισαγωγής συναλλάγματος της Ελλάδας, σήμερα αν και
συνεχίζει να είναι από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, τα περισσότερα πλοία του
είναι κάτω από “φτηνές σημαίες” με το 90% περίπου των πληρωμάτων να
αποτελείται από αλλοδαπούς.
ε) Η Ελληνική αγροτική οικονομία και η αποψίλωση της υπαίθρου, καθώς και η
αλιεία είναι άλλοι κλάδοι της οικονομίας που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια,
μεταξύ άλλων, από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως για παράδειγμα την επιδότηση για
κλείσιμο του εργοστασίου παράγωγης ζάχαρης, τους διάφορους νόμους περί
προστασίας του θαλασσίου πλούτου, κτλ.
στ) Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και η αύξηση του εργατικού κόστους
έπληξε τόσο την Ελλάδα, όσο και άλλες χώρες όπως, Πορτογαλία, Ισπανία, κτλ,
καθώς πολλές επιχειρήσεις προτίμησαν να επενδύσουν ή να μεταφερθούν σε χώρες
με φθηνό εργατικό δυναμικό, όπως οι βαλκανικές χώρες.
Συνοψίζοντας, η Ελλάδα με στόχο την είσοδό της στην Ευρωζώνη μείωσε τον
πληθωρισμό και περιόρισε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, με συνέπεια να πετύχει
χαμηλά πραγματικά επιτόκια και αύξηση της κατανάλωσης. Όμως, μετά την
επιτυχία της εισόδου στην Ευρωζώνη, την εισροή κεφαλαίων από την ΕΕ και την
προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η χώρα όχι μόνον δεν
προχώρησε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά απεναντίας, σταδιακά διόγκωσε
το κράτος με δαπάνες και υπαλλήλους, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών
του. Τα εσωτερικά και εξωτερικά ελλείμματα επιδεινώθηκαν.
Επομένως, στην Ελλάδα, η κρίση προήλθε από χρόνιες μακροοικονομικές
ανισορροπίες, υψηλό δημόσιο χρέος, υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, και μεγάλες
απώλειες ανταγωνιστικότητας, οι οποίες από το 2000 έως το 2008, τροφοδότησαν
το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.

5

Μ. Κατσίμη, Μακροοικονομικές Πολιτικές της ΕΕ, (2016), σελ. 264-265
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Η διεθνής κρίση κατέδειξε τις αδυναμίες μιας περιόδου ελληνικής ανάπτυξης με
δανεικά και υψηλές απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας για ένα βιοτικό επίπεδο
που δεν μπορούσε να στηρίξει η εγχώρια παραγωγή, έφερε την ύφεση στην
οικονομία και τον πανικό στις αγορές αφού αποκάλυψε το δημοσιονομικό
πρόβλημα, το οποίο γιγαντώθηκε εν μέσω εγχώριας ύφεσης.
Αντίθετα, οι ελληνικές τράπεζες ήταν καλά οργανωμένες και δεν έπασχαν από
πρόβλημα φερεγγυότητας αλλά από πρόβλημα ρευστότητας, καθώς κατάφερναν να
διαχειριστούν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει αφού μεγάλο μέρος των
εργασιών τους (περίπου 25%) προέρχονταν από χώρες που οι οικονομικές τους
συνθήκες είναι καλύτερες. Ωστόσο, καθώς η κρίση βάθαινε δεν άργησαν να φανούν
οι κίνδυνοι απώλειας των καταθέσεων, και το ποσοστό των δανείων σε
καθυστέρηση να αυξάνεται.6

1.3 Στάδια της οικονομικής κρίσης και Εφαρμογή Προγραμμάτων Δημοσιονομικής
Προσαρμογής- ΠΔΠ).
Έτσι, ενώ πριν το 2007, η Ελλάδα θεωρούνταν λίγο-πολύ το ίδιο αξιόπιστη με όλες
τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, ιδίως από το δεύτερο μισό του 2008
αξιολογήθηκε ως η χώρα με τη μικρότερη πιθανότητα ελέγχου του διογκούμενου
χρέους της, λόγω υπερχρέωσης του ελληνικού δημοσίου.
Στις 22 Οκτωβρίου 2009, το κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω καθώς οι ελληνικές
αρχές ανακοίνωσαν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, ήταν υπερδιπλάσιο του
προβλεπόμενου σε σχέση με τις έως τότε εκτιμήσεις, καθώς έφθασε το 15,6% του
ΑΕΠ και το ΑΕΠ, μετά από μία δεκαπενταετία (1994-2008) συνεχούς ανόδου,
υποχώρησε κατά 3,2% επηρεαζόμενο από την πτώση των επενδύσεων και της
ιδιωτικής κατανάλωσης και, ως εκ τούτου, η οικονομία εισήλθε και επίσημα σε
φάση ύφεσης.
Η εικόνα αυτή, αποτυπώθηκε στα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας σε σχέση με τα
αντίστοιχα γερμανικά και στα επιτόκια ασφάλισης των δανειστών της Ελλάδας,
καθώς ενώ τον Οκτώβριο του 2009 τα ελληνικά CDS βρίσκονταν στις 130 περίπου
6

Γκ. Χαρδούβελης «Η ελλ. και ευρ. Κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης»
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μονάδες βάσης, μέσα στο δεύτερο μισό του 2010 τα CDS βρίσκονταν κατά μέσο όρο
στις 800 μονάδες βάσης, ενώ περιστασιακά, ξεπέρασαν ακόμα και τις 1.000
μονάδες βάσης. Έτσι, η Ελλάδα επισημάνθηκε ως η χώρα με τη μεγαλύτερη
επικινδυνότητα και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως εκείνα τα οποία απαιτούσαν
τη μεγαλύτερη πληρωμή για ασφάλιστρα κινδύνου.
Η αμφισβήτηση της εγκυρότητας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων ήταν ένας
από

τους

σημαντικότερους

παράγοντες

που

συνέβαλαν

στην

απώλεια

εμπιστοσύνης, καθώς τον Οκτώβριο του 2009 η EUROSTAT εξέφρασε ρητά τις
επιφυλάξεις της για την αξιοπιστία της χώρας και η Ευρ. Επιτροπή αποδοκίμασε την
Ελλάδα για την παροχή αναξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων, γεγονός που
τροφοδότησε κάθε είδους εικασίες για το μέλλον της χώρας και επιδείνωσε τις
σχέσεις της με τους ευρωπαίους εταίρους.
Το πρόβλημα της Ελλάδας αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο με τις υποβαθμίσεις
των οίκων αξιολόγησης, οι οποίες ενισχύθηκαν από τις φημολογίες περί
επερχόμενης πτώχευσης της Ελλάδας –Grexit- και από την απόφαση του ECOFIN
στις 2 Δεκεμβρίου περί μη επαρκούς ανταπόκρισης της Ελλάδας στη σύσταση του
Συμβουλίου ως προς τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και της ρήτρας περί
μη διάσωσης προκειμένου να παραδειγματιστούν τα άλλα Κράτη- Μέλη. με
συνέπεια να ενεργοποιηθεί η παρ. 9 του άρθρου 126 του ΣΣΑ, σύμφωνα με την
οποία τα Κ-Μ της Ε-Ζ επέβαλαν ένα Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής με
πολύ αυστηρά μέτρα.

1. Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (2010-2012).
Στις αρχές του 2010, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την Ελλάδα, καθώς τα
επιτόκια ήταν απαγορευτικά υψηλά, με τα ελληνικά ομόλογα να κατατάσσονται για
πρώτη φορά στην κατηγορία των «σκουπιδιών» (junk). Η Ελλάδα δεν κατάφερε να
βελτιώσει την θέση της στις διεθνείς αγορές, παρά την λήψη των μέτρων, με
αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ελλάδα να
συμφωνήσουν στις 2 Μαΐου 2010 σε ένα πακέτο διάσωσης ύψους 110 δισ. ευρώ
για τρία χρόνια, εκ των οποίων τα 80 δισ. βαρύνουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης
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και 30 δισ. δανειοδοτούνται από το ΔΝΤ με κόστος δανεισμού περίπου 4% έως 5%
και περίπου 3,3% αντίστοιχα.
Σε αντάλλαγμα για το πακέτο βοήθειας, λήφθηκαν τρία πακέτα μέτρων λιτότητας
(που περιλάμβαναν πάνω από 200 διαφορετικές ενέργειες) και αυστηρές
προϋποθέσεις, κυρίως ως προς:
α) τις δημοσιονομικές πολιτικές που θεωρούνταν ο θεμελιώδης λίθος του
προγράμματος με εμπροσθοβαρή χαρακτήρα, (π.χ. πτωτική τροχιά του λόγου
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από το 2013, μείωση του ελλείμματος κάτω από το
3% του ΑΕΠ έως το 2014, αύξηση των εσόδων κατά περίπου 4% του ΑΕΠ έως το
2013, μείωση των δαπανών περίπου κατά 7% του ΑΕΠ έως το 2013, μείωση του
ελλείμματος του ΙΤΣ, κτλ. Τα σημαντικότερα μέτρα στο σκέλος των εσόδων ήταν
αυξήσεις σε ΕΦΚ καυσίμων, καπνού και αλκοόλ και παρεμβάσεις σε ΦΠΑ, είσπραξη
προστίμων από αυθαίρετα κτίσματα και αναπροσαρμογή αξιών, κτλ, ενώ τα
σημαντικότερα μέτρα από την πλευρά των δαπανών ήταν οι περικοπές στη 13 η και
14η σύνταξη, περικοπές επιδομάτων και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, μείωση
του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, εφαρμογή του «Καλλικράτη στη Τοπική
αυτοδιοίκηση, κτλ.),
β) τις πολιτικές για το χρηματοπιστωτικό τομέα (π.χ. διαχείριση των συνθηκών
ρευστότητας, αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, αύξηση της εποπτείας
και διαφύλαξη της φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που ιδρύθηκε το 2011, με 10 δις ευρώ που
θα χορηγούνταν στις τράπεζες που παρουσίαζαν προβλήματα κεφαλαιακής
επάρκειας, κτλ), και
γ) την δρομολόγηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (π.χ. ασφαλιστική, φορολογική
μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμός στην δημόσια υγεία, στη δημόσια διοίκηση,
αποκρατικοποίηση

κρατικών

επιχειρήσεων,

βελτίωση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος, απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, ενίσχυση της αγοράς
εργασίας για πιο ευέλικτους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα ώστε να συγκρατηθεί το
μισθολογικό κόστος, απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, κτλ).
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Όσον αφορά την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, τα κυριότερα μέσα ήταν
αφενός η εισοδηματική πολιτική και αφετέρου, οι εκτεταμένες διαρθρωτικές
μεταβολές που θα οδηγούσαν σε αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του
κόστους παραγωγής, αύξηση του ανταγωνισμού και, συνακόλουθα, μείωση των
τιμών.7
Η Ελλάδα μπαίνει σε καθεστώς τριμηνιαίας αξιολόγησης, ώστε να διαπιστώνεται ο
βαθμός επίτευξης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Επιπλέον, η Επιτροπή
συγκρότησε την Task Force, τον Ιούλιο του 2011, ύστερα από αίτημα της Ελλάδας,
με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας ως προς την εκπλήρωση των όρων του
προγράμματος προσαρμογής.
Ωστόσο, παρά την ανακοίνωση της δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης και
τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών του Μνημονίου, τα επιτόκια στις αγορές
μειώθηκαν μόνο προσωρινά. Παρά τη σχετικά ικανοποιητική εκτέλεση των όρων
του Μνημονίου, η Ελλάδα εξακολουθούσε να θεωρείται εξαιρετικά αφερέγγυα και
ως η χώρα της ευρωζώνης με τη μεγαλύτερη πιθανότητα χρεοκοπίας. Οι
υποβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους δεν έπαψαν να διαδέχονται η μία την άλλη.
Το πρώτο Μνημόνιο δεν κατάφερε να θέσει την ελληνική οικονομία σε τροχιά
ανάπτυξης για διάφορους λόγους και κυρίως διότι η δημοσιονομική προσαρμογή
εστιάστηκε στην αύξηση των φόρων αντί της μείωσης των δαπανών, γεγονός που
δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες οι οποίες οδήγησαν σε μεγάλη μείωση της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Επίσης, θα έπρεπε να είχε εστιάσει
με χρονική σειρά πρώτα στις μεταρρυθμίσεις και μετά στη δημοσιονομική
προσαρμογή. Ωστόσο, συνέβη το αντίθετο και οδήγησε στην πιο βαθιά και
παρατεταμένη ύφεση της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας.8

7

ΤτΕ, Το χρονικό της κρίσης σελ. 93

8

Μ. Κατσίμη, Μακροοικονομικές Πολιτικές της ΕΕ, (2016), σελ. 275.
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2. Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (2012-2015)
Στις 23 Οκτωβρίου 2011, συγκλήθηκε έκτακτη σύνοδος κορυφής που κατέληξε σε
πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 130 δις € και σε συμφωνία για την περικοπή του
ελληνικού χρέους, βάσει της οποίας, οι ιδιώτες συμμετείχαν σε εθελοντική βάση,
στη μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων που διέθεταν κατά 50% με σκοπό
την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Από συνολικά 205,6 δις € σε ομόλογα που
ήταν επιλέξιμα για την προσφορά ανταλλαγής, ανταλλάχθηκαν περίπου 197 δις € ή
ποσοστό 95,7%.
Η συμφωνία συνοδευόταν από τη δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας της
Ελλάδας και από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής στο οποίο, σε αντίθεση
με το πρώτο που βασίστηκε σε διμερή δάνεια, οι χώρες της Ευρωζώνης έκριναν ότι
πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΕΜΧΣ), που είχε δημιουργηθεί για να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά κράτη
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Τα νέα μέτρα που συνόδευαν το μνημόνιο, περιλάμβαναν προαπαιτούμενες
δράσεις ως προς τις εξής κατηγορίες:
α) Δημοσιονομική πολιτική (περικοπή δαπανών όπου λήφθηκαν μέτρα όπως
μείωση μισθολογικής δαπάνης και κατάργηση 150.000 θέσεων εργασίας στο
δημόσιο τομέα, περικοπή των ονομαστικών συντάξεων, εξορθολογισμός των
κοινωνικών επιδομάτων, παρεμβάσεις στις δαπάνες των ΔΕΚΟ, κτλ, ενώ από την
πλευρά των εσόδων επιβλήθηκαν μέτρα όπως αύξηση των φορολογικών
συντελεστών, επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση του ΦΠΑ στην
εστίαση, επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, κτλ).
β) Πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα (παροχή στήριξης στο τραπεζικό
σύστημα προκειμένου αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, εκκαθάριση μη βιώσιμων
τραπεζών και υποβολή σχεδίων εξυγίανσης, δημιουργία του Ελληνικού Ταμείου
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), κτλ),
γ) Αποκρατικοποιήσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (μεταφορά περιουσιακών
στοιχείων στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων-ΤΑΙΠΕΔ και επενδυτικά σχέδια υπό το
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, Διορισμός συμβούλων, μεταρρυθμίσεις στην αγορά
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προϊόντων, εργασίας και ενέργειας, στον

Τομέα

υπηρεσιών,

περαιτέρω

συνταξιοδοτική και φορολογική μεταρρύθμιση για ενοποίηση και ανεξαρτησία των
τοπικών εφοριών, δημιουργία ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο δημόσιο τομέα και
προσαρμογή στον κατώτατο μισθό, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του
δικαστικού συστήματος, κτλ.
Η βασική λογική του δεύτερου Μνημονίου ήταν η άσκηση πίεσης για μείωση των
μισθών και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της
εσωτερικής υποτίμησης. Ταυτόχρονα η αναδιάρθρωση του χρέους θεωρήθηκε ότι
θα οδηγήσει σε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
Όμως ούτε το δεύτερο Μνημόνιο κατάφερε να βάλει την ελληνική οικονομία σε
τροχιά ανάπτυξης, διότι αφενός οι επιπρόσθετες μειώσεις των μισθών σε
συνδυασμό με την συνεχιζόμενη περιοριστική δημοσιονομική πολιτική ενέτειναν
την ύφεση και αφετέρου, διότι οι διάλογοι των πολιτικών περί πιθανότητας εξόδου
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη πυροδοτούσαν την ανασφάλεια των αγορών.9
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, αν η αναδιάρθρωση είχε συμπεριληφθεί στο πρώτο
μνημόνιο, δε θα χρειάζονταν τόσο σκληρά μέτρα για τη δημοσιονομική
προσαρμογή και το πρόγραμμα θα είχε περισσότερα θετικά αποτελέσματα.10

3. Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (2015 – 2018)
Το 2014, η οικονομία κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης – για πρώτη φορά
μετά από πέντε χρόνια ύφεσης. Η ανεργία άρχισε να μειώνεται και τα δημόσια
οικονομικά σταθεροποιήθηκαν. Οι καταθέσεις των τραπεζών άρχισαν να
αυξάνονται αργά αλλά σταθερά.
Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να αντιστρέφεται από τα μέσα του 2014, καθώς οι
διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς δεν τελεσφόρησαν. Οι συζητήσεις για το
δεύτερο πρόγραμμα διακόπηκαν όταν, στις 25 Ιανουαρίου 2015, η χώρα οδηγήθηκε
σε εκλογές.
9

Μ. Κατσίμη, Μακροοικονομικές Πολιτικές της ΕΕ, (2016), σελ. 276
Π. Ρουμελιώτης, «Το άγνωστο παρασκήνιο της προσφυγής στο ΔΝΤ», Εκδόσεις Λιβάνη,
σελ. 140
10
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Η αναγγελία του δημοψηφίσματος, στις 5 Ιουλίου 2015 ενέτεινε την φυγή
καταθέσεων από τις τράπεζες και συνέβαλε στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων με αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό
δημιούργησε πολιτική αβεβαιότητα και δημιούργησε αμφιβολίες ως προς την
παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, καθώς πυροδότησε νέα φυγή κεφαλαίων από
το τραπεζικό σύστημα και αύξηση των spreads των δεκαετών ομολόγων.
Στις 19 Αυγούστου 2015, υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο μεταξύ των ελληνικών
αρχών και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), για παροχή
οικονομικής βοήθειας ύψους 86 δις € έως το 2018, με εξαιρετικά εμπροσθογενές
δημοσιονομικό σκέλος και πληθώρα σοβαρών μεταρρυθμίσεων.
Οι προαπαιτούμενες δράσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών με στόχο την
επίτευξη Πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός μείγματος δημοσιονομικών
μέτρων, φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Τα
σημαντικότερα μέτρα στο σκέλος των δαπανών ήταν ο περιορισμός των δικαιούχων
του ΕΚΑΣ, αναπροσαρμογή των συντάξεων, κτλ, ενώ στο σκέλος των εσόδων ήταν η
αναμόρφωση του κώδικα ΦΠΑ και των συντελεστών αλληλεγγύης, η αύξηση
εισφοράς στις κύριες συντάξεις, κτλ.
β) Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω μέτρων για την
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αναδιάρθρωση των χρεών και
την εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάκαμψη της
οικονομίας.
γ) Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και προϊόντων, στον
εκσυγχρονισμό του κράτους, της δημόσιας διοίκησης και της αποτελεσματικότητας
του δικαστικού συστήματος, καθώς και της ανεξαρτησίας των θεσμικών οργάνων
όπως της Εθνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού, κτλ.
Οδεύοντας προς το τέλος του τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής,
είναι κοινώς αποδεκτό ότι παρά την επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή και το
γεγονός ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει ανακάμψει πλήρως, εντούτοις απέφυγε
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τη στάση πληρωμών και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Επίσης, η συνέπεια εφαρμογής των προγραμμάτων έχει αρχίσει να αποδίδει
καρπούς και έχει επηρεάσει αισθητά την οικονομική εμπιστοσύνη και τις
προσδοκίες των επενδυτών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οδηγώντας σε
αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

1.4 Αποτίμηση και κριτική των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η Ελλάδα μετά από τρία (3) Προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής και μετά από πολυάριθμους κλυδωνισμούς, τον
Αύγουστο του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ολοκληρώσει το τρίτο πρόγραμμα
και να επανακτήσει, σταδιακά, την οικονομική της κυριαρχία.

Η ελληνική οικονομία αν και υπέστη, ίσως, την πιο μακροχρόνια κρίση
μεταπολεμικά, με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος της δημοσιονομικής
προσαρμογής και βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο παραγωγής, επενδύσεων, μισθών,
κοινωνικών δαπανών, εγχώριας ζήτησης και αγοραστικής δύναμης, μαστίζεται από
υψηλή ανεργία, φορολόγηση των εισοδημάτων, φτώχεια και υψηλό χρέος, ωστόσο
πέρασε τα χειρότερα και βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά.
Συγκεκριμένα ως προς την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών, παρατηρούνται
τα εξής :
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α) Από το 2008, το ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά περίπου 25%, δηλ έχει ακυρώσει την
πορεία της πραγματικής σύγκλισης κατά τα έτη 1995-2007.

Ωστόσο, το 2017, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% και εφόσον ολοκληρωθεί
επιτυχώς η 4η αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης προβλέπεται να αυξηθεί
κατά 1,9% 2018 και 2,3% το 2019, για πρώτη φορά μετά το 2008. Η Ελλάδα έχει
πετύχει δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2017, και αναμένεται να επιτύχει το στόχο
για πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και να το διατηρήσει το 2019. Η
βιώσιμη πορεία στην οποία βρίσκεται η δημοσιονομική θέση της Ελλάδας
αντικατοπτρίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου να περατώσει τη Διαδικασία
Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) για την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2017.
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Πηγή: ΔΝΤ τον Απρίλιο 2018, Το μέγεθος της δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά την κρίση

Η πρόγνωση λαμβάνει υπόψη τα φορολογικά μέτρα που εγκρίθηκαν κατά τη
διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την έμμεση
φορολογία, από τις ιδιωτικοποιήσεις και τα μέτρα της περικοπής των συντάξεων,
καθώς και την αύξηση των επενδύσεων. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση, επέτρεψε
την πολιτική αναδιανομής εισοδημάτων, τον περασμένο Δεκέμβριο του 2017, υπέρ
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ύψους 1,4 δις. ευρώ.
β) Η ραγδαία μείωση της παραγωγής αύξησε δραματικά το ποσοστό της ανεργίας
από 7% το 2008 σε πλέον του 27% το 2013. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ανέργων είναι
μακροχρόνια άνεργοι για περισσότερο από δώδεκα μήνες, ενώ το ποσοστό
ανεργίας των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφθασε ακόμη και το 60%.
Ωστόσο, από το 2017, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας γίνονται όλο και πιο
ευνοϊκές, καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 23,5% και αναμένεται να πέσει
κάτω από το 20% μέχρι το 2019. Η μείωση της ανεργίας των νέων (-3,8 ποσοστιαίες
μονάδες το 2017, έναντι -2,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2016), αν συνεχιστεί θα
μειώσει τις επιπτώσεις της ανεργίας μεταξύ των γενεών. Οι μεταρρυθμίσεις που
εισάγονται στην αγορά εργασίας θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της διαρθρωτικής
ανεργίας μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: EL.STAT

γ) Η μακροχρόνια ύφεση σε συνδυασμό με το αναποτελεσματικό σύστημα
κοινωνικής προστασίας προκάλεσαν αύξηση της φτώχιας, ειδικά στις οικογένειες με
παιδιά, νέους και ανέργους. Το φαινόμενο των εργαζόμενων με πολύ χαμηλές
αμοιβές κινείται σε υψηλά επίπεδα. Το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε από 20,1% το
25

2008 σε 23,1% το 2013. Τέτοια θεαματική επιδείνωση των βιοτικών συνθηκών του
πληθυσμού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχει γνωρίσει καμία από τις
αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη μεταπολεμική περίοδο.
Κατά την διάρκεια δημοσιονομικής προσαρμογής, ο κίνδυνος της φτώχειας
μετατοπίστηκε από την κατηγορία «άνω των 65 ετών» στην κατηγορία «κάτω των
17 ετών», με συνέπεια την εμφάνιση του φαινομένου «brain drain», το οποίο έχει
επίπτωση στην παραγωγή, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, το σύστημα υγείας
και το συνταξιοδοτικό σύστημα.
Ωστόσο, οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη αντιστοίχιση των
δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες των θέσεων εργασίας, την παροχή
κινήτρων στις επιχειρήσεις για καινοτομία, καθώς και οι συνεχιζόμενες
μεταρρυθμίσεις για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, την
ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και την παροχή γευμάτων στα σχολεία
αποτελούν σημαντικά μέτρα για την αύξηση των μισθών, τη μείωση της φτώχειας
και την προστασία των φτωχών νοικοκυριών.
30
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δ) Ο βασικός λόγος του εκτροχιασμού του δημόσιου χρέους είναι η κατάρρευση του
ΑΕΠ και έτσι γίνεται αντιληπτή η δημοσιονομική εμπλοκή που έχει δημιουργήσει ο
φαύλος κύκλος δημοσιονομικής λιτότητας-ύφεσης-νέου δανεισμού, περιορίζοντας
περαιτέρω τη δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί στην κάλυψη των δανειακών
υποχρεώσεών της.

26

Ωστόσο, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 180,8% το 2016 σε 178,6%
το 2017 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω λόγω των υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων και της ανάπτυξης. Υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής
του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα
μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ.

ε) Ο χαμηλός πληθωρισμός δυσκολεύει την μείωση του χρέους στην ελληνική
οικονομία. Η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε δραματικά μετά το 2008 και έχει φθάσει
στο επίπεδο του 1999, δηλ. 14 χρόνια πριν.
Το 2017, ο πληθωρισμός βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του
Εναρμονισμένου ΔΤΚ (ΕνΔΤΚ) ήταν θετικός στο 1.1% (έναντι -0,8% βάσει ΔΤΚ και
0,0% βάσει ΕνΔΤΚ το 2016), κυρίως λόγω των ανοδικών επιδράσεων από τις τιμές
της ενέργειας και τις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία.
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στ) Όσον αφορά το έλλειμμα του 15,6% του ΑΕΠ του 2010, μέσα σε τέσσερα μόλις
χρόνια, μετατράπηκε σε πλεόνασμα ίσο με 0,8% του ΑΕΠ και σήμερα, όπως και τα
επόμενα χρόνια, πρόκειται να ανέλθει 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ, με αποτέλεσμα να συζητούνται στοχευόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις
και κοινωνικές δαπάνες στα επόμενα χρόνια.

ζ) Όσον αφορά, την Αποκατάσταση Εξωτερικών Ισορροπιών, το ΙΤΣ που βρισκόταν
σε έλλειμμα ίσο με 14,5% του ΑΕΠ το 2008, παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 0,6%
του ΑΕΠ το 2013, για πρώτη φορά μετά το 1948, καθώς το μοναδιαίο κόστος
εργασίας μειώθηκε μέσω παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και η πτώση του
διαθέσιμου εισοδήματος οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών. Κατά το διάστημα
2010-2014, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 11%, ενώ ο όγκος των εισαγωγών
μειώθηκε κατά 10%.
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Το 2017, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώθηκε βελτίωση του
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με το 2016, κυρίως
λόγω της ανάκαμψης του ισοζυγίου των υπηρεσιών και ως εκ τούτου,
επιβεβαιώνεται η σταδιακή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας.
Οι ελληνικές εξαγωγές το 2017 ευνοήθηκαν από την ισχυρή ζήτηση στην Ευρωζώνη
και από την κυκλική ανάκαμψη των επενδύσεων στην παγκόσμια οικονομία που
προκάλεσε το διεθνές εμπόριο. Με βάση τις προ-κρατήσεις, το 2018 αναμένεται να
είναι ευνοϊκή χρονιά για το τουριστικό τομέα.

Πηγή: ΤτΕ, Εξέλιξη του ΙΤΣ

η) Σημαντικό τμήμα της δημοσιονομικής προσαρμογής έγινε μέσω της αύξησης των
φορολογικών βαρών έναντι περιορισμού των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να μειωθεί περίπου κατά το ένα τρίτο.
Ωστόσο, η κατάσταση αντιστράφηκε κατά την πορεία υλοποίησης Προγραμμάτων.
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θ) Όσον αφορά, τις Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη
στον βαθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αν και πρέπει να
σημειωθεί ότι η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και, παρά την πρόοδο που έχει
σημειωθεί, βρίσκεται ακόμη μεταξύ των λιγότερο «μεταρρυθμισμένων» χωρών της
Ε.Ε.11
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό, ότι ο σημαντικότερος τρόπος για να επανέλθει, η
Ελλάδα, σε τροχιά ανάπτυξης, εντός της σύγχρονης, παγκόσμιας, ανταγωνιστικής
οικονομίας, είναι να επικεντρωθεί, στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στη
διασφάλιση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Η άρση των διαρθρωτικών
αδυναμιών και η μετατόπιση πόρων σε παραγωγικές δραστηριότητες προς τους
τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών θα συμβάλουν στον
απεγκλωβισμό της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση και στην ανάκαμψη των
εξαγωγών και των επενδύσεων.

Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

Συνολικά, η ύφεση ήταν δύσκολο να αποφευχθεί, καθώς για να μειωθούν τα
δημοσιονομικά ελλείμματα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος πέρα από την αύξηση των
φόρων και τη μείωση των δημοσίων δαπανών, ή τον συνδυασμό και των δύο, με
αποτέλεσμα προφανή υφεσιακά αποτελέσματα.
Η βαθειά ύφεση, ωστόσο θα μπορούσε να αποφευχθεί. Οι παρακάτω αλληλένδετοι
λόγοι μπορούν να ερμηνεύσουν γιατί η κρίση στην Ελλάδα διήρκεσε τόσο πολύ και
ήταν τόσο έντονη και παρατεταμένη:


Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το σχεδιασμό των ελληνικών

προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και το θέμα της υποεκτίμησης των
11
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«δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών» που εφαρμόστηκαν κατά τον σχεδιασμό του
προγράμματος με συνέπεια να επέλθει ύφεση μεγαλύτερη του αναμενόμενου.


Η δημοσιονομική προσαρμογή του προγράμματος ήταν βίαιη τόσο από

χρονική όσο και από κοινωνική άποψη, ώστε ήταν αναπόφευκτο να οδηγήσει σε
συρρίκνωση της οικονομίας, εκτόξευση του χρέους, αύξηση της ανεργίας και
μείωση του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων πολιτών.


Ως προς το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων έπρεπε να προηγηθούν της

αυστηρής λιτότητας και να δοθεί έμφαση πρώτα στην απελευθέρωση της αγοράς
προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία οδηγεί κυρίως σε μείωση τιμών, και κατόπιν
στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η οποία οδηγεί σε μείωση κόστους αλλά
και ζήτησης, μέσα σε ένα ήδη υφεσιακό περιβάλλον. Επιπλέον, αρκετές
μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονταν να εφαρμοστούν εντός μη ρεαλιστικών προθεσμιών,
με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν σε καθυστερήσεις ολόκληρες αξιολογήσεις.


Τέλος, η συζήτηση περί «Grexit» συνέβαλε στην αποσταθεροποίηση του

οικονομικού κλίματος, στη φυγή καταθέσεων, στην αναστολή ή ματαίωση
επενδυτικών ή καταναλωτικών αποφάσεων, εντείνοντας την ύφεση.
Πέρα από τους παραπάνω «οικονομικούς» λόγους υπάρχει και ένας καθοριστικός
«πολιτικός» λόγος που συνέβαλε στην επιδείνωση της κρίσης, καθώς αντίθετα με
ότι συνέβη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν πρόγραμμα προσαρμογής
στην Ελλάδα η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν μπορούσε να συμφωνήσει με την
αντιπολίτευση ως προς το μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθείτο για
την αντιμετώπιση της κρίσης.12
Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) (Οκτώβριος
2017) σχετικά με την αξιολόγηση των τριών ελληνικών μνημονίων, σημειώνεται ότι
τα μνημόνια πέτυχαν τους πιο άμεσους και σημαντικούς στόχους τους, από το 2010
και έπειτα.

12

ΔιαΝΕΟσις «Η πρώτη επίσημη, πλήρης, συνολική κριτική των ελληνικών μνημονίων»
(σελ.45)
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Ωστόσο, εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
και στο πόσο αποτελεσματικές υπήρξαν. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζει
η έκθεση είναι η έλλειψη σαφούς στρατηγικής, η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει
και να οργανώνει τις παρεμβάσεις στους διάφορους τομείς άσκησης πολιτικής. Οι
αλλαγές στα φορολογικά και στα εργασιακά έγιναν με κύριο γνώμονα
τη δημοσιονομική εξυγίανση, ενώ στην περίπτωση της εξυγίανσης των τραπεζών
“δεν αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα δημοσιονομικά μέτρα θα επηρέαζαν
περαιτέρω τη φερεγγυότητα των οφειλετών των τραπεζών και κατ’ επέκταση την
αγοραία αξία των δανείων τους”.
Υπογραμμίζεται επιπλέον η απουσία στρατηγικής για την ανάπτυξη, ειδικά στα δυο
πρώτα προγράμματα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ασταθούς οικονομικού
πλαισίου όπου, για παράδειγμα, το καθεστώς ΦΠΑ στην Ελλάδα άλλαξε επτά φορές
μέσα σε επτά χρόνια.

13

1.5 Τρέχουσες εξελίξεις ως προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας
α). Όσον αφορά την Δημοσιονομική πορεία και τις μακροοικονομικές εξελίξεις της
ελληνικής οικονομίας παρατηρούνται τα εξής:


Σύμφωνα με την εαρινή έκθεση της Ευρ. Επιτροπής, το 2017, η οικονομική

ανάπτυξη στην Ελλάδα κέρδισε έδαφος, λόγω των ευνοϊκών εξελίξεων στο
εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω,
υποστηριζόμενη από την έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης
και μεταρρυθμίσεων.


Αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ, οι επενδύσεις ήταν ο κύριος οδηγός

ανάπτυξης, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν και στα επόμενα δύο χρόνια λόγω
της βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος

και της βελτίωσης των

χρηματοοικονομικών συνθηκών, καθώς τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018, ο
τραπεζικός δανεισμός σε επιχειρήσεις ήταν θετικός, σε + 0,1% έναντι -0,1% τον
Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017. Επίσης, η πραγματική οικονομία επωφελήθηκε από τη
συμμετοχή της Ελλάδας στο Επενδυτικό Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI),
13

«Η πρώτη επίσημη, πλήρης, συνολική κριτική των ελληνικών μνημονίων», σελ. 5
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καθώς η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2,5 δισ. Ευρώ και αναμένεται να
ενεργοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. Ευρώ. Τέλος, η ανάκαμψη
των επενδύσεων θα επιταχυνθεί από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο, τον εν εξελίξει
σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη, καθώς και την περαιτέρω
απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις αγορές προϊόντων, την βελτίωση του
κανονιστικού πλαισίου και της διαφάνειας και της πάταξης της διαφθοράς.14


Οι βελτιωμένες προσδοκίες και η μείωση της αβεβαιότητας υποστηρίζουν τις

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθώς οι συνθήκες σταδιακά γίνονται πιο ευνοϊκές. To
2017, οι ΑΞΕ ήταν υψηλότερες από ότι το 2016 (3,6 δισ. ευρώ έναντι 2,8 δισ. ευρώ).

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή: Τριμηνιαίοι ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και των
επενδύσεων (y-o-y%).



Η ιδιωτική κατανάλωση συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγής το 2017 μόνο

οριακά κατά 0,1% του ΑΕΠ ενώ η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε. Ας σημειωθεί ότι,
αν και οριακή, η αύξηση των μισθών του 2017 ήταν η πρώτη από το 2009 και
σηματοδοτεί το τέλος της εσωτερικής υποτίμησης και την αφετηρία για θετικές
εξελίξεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.


Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ξεκίνησε θετικά το 2018, σημειώνοντας

αύξηση 2,4 μονάδων το Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Μικρή
υποχώρηση σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2018, εν μέσω γενικής πτώσης της
εμπιστοσύνης της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου. Τον Απρίλιο του 2018, οι
14
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δείκτες αυξήθηκαν και πάλι σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής
οικονομίας εκτός από τις κατασκευές και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών
ενισχύθηκε περαιτέρω. Ωστόσο, η έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος ΕΜΣ
αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

β). Όσον αφορά τις Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, παρατηρούνται τα εξής:


Οι εξωτερικές οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται. Σύμφωνα

με την εαρινή έκθεση της Ε. Επιτροπής, το 2017 και 2018, το πραγματικό ΑΕΠ
αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3% φέτος τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ε.Ε. Οι
θετικές οικονομικές εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να
ενισχύσουν την εξωτερική ζήτηση και επομένως, τον ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης
της Ελλάδας.
 Η πορεία των δεικτών προσδοκιών για το 2018 παραμένει ενθαρρυντική. Η
επανάκτηση της πολιτικής αξιοπιστίας και οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές
αντανακλώνται στην πρόσφατη εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων των
ελληνικών κρατικών ομολόγων και στην αναβάθμιση της οικονομίας από τους
οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Εντός των δύο πρώτων
μηνών του 2018, η Standard & Poor's, η Moody's και η Fitch αναβάθμισαν την
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πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές. Με
βάση αυτές τις θετικές προοπτικές, οι πρώτες κινήσεις της Ελλάδας στις αγορές
είχαν επιτυχία (το κοινοπρακτικό 5ετές ομόλογο ύψους 3 δισ. ευρώ, που εκδόθηκε
τον Ιούλιο του 2017, με επιτόκιο 4,62% έναντι 4,95% το 2014 και η νέα δημοπρασία
7ετών ομολόγων τον Φεβρουάριο του 2018, υπερκαλύφθηκε με προσφορές άνω
των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ και απόδοση 3,5% έναντι αρχικού επιτοκίου 3,75%.) Η
έξοδος στις αγορές θα ευνοηθεί από τις θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με
τα θεσμικά όργανα αφενός για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης και αφετέρου
για τη διαμόρφωση του πλαισίου εξόδου από το μνημόνιο. Αυτό αντανακλάται στη
συρρίκνωση της δεκαετούς διαφοράς αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων έναντι
του γερμανικών ομολόγων και μειώνει το χάσμα με τις αντίστοιχες αποδόσεις της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
γ). Όσον αφορά τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα της ελληνικής οικονομίας,
παρατηρούνται τα εξής:
 Οι χρηματοοικονομικές συνθήκες βελτιώνονται σταδιακά. Τον Φεβρουάριο 2018,
η Τράπεζα της Ελλάδος μείωσε κατά 2,4 δισ. Ευρώ και το Απρίλιο κατά 1,9 δις ευρώ,
το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο του
μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA) έναντι του Ιανουαρίου, και τον Μάρτιο
ανακοινώθηκε περαιτέρω ελάφρυνση των μέτρων του ελέγχου κεφαλαίων. Και οι
δύο εξελίξεις σηματοδοτούν τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών,
ως αποτέλεσμα των ροών από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και της πρόσβασης
των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, οι όροι χρηματοδότησης για
τον ιδιωτικό τομέα βελτιώνονται μόνο σταδιακά. Τον Φεβρουάριο 2018, η
προσφορά πιστώσεων σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμεινε οριακά
θετική (στο 0,2% σε ετήσια βάση).
 Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), αν και παραμένουν υψηλά καθώς το 47,9
% των ελλήνων έχει οφειλές είτε στις τράπεζες, είτε στο κράτος, με βάση τα στοιχεία
Δεκεμβρίου 2017, το ύψος τους μειώθηκε κατά 4,8% και 10,0% συγκριτικά με το
τέλος του Σεπτεμβρίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, καθώς οι
ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν μέτρα για την αντιμετώπιση τους (ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί, μηχανισμοί διακανονισμού, κτλ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
2.1

Ενίσχυση

των

Ευρωπαϊκών

Μηχανισμών

για

την

επιτήρηση

των

Δημοσιονομικών Πολιτικών των Κρατών - Μελών (νέα δομή διακυβέρνησης της
ΟΝΕ)
Οι δυσκολίες αντιμετώπισης της παγκόσμιας κρίσης, ανέδειξαν τις αδυναμίες και
την ατελή συγκρότηση του φιλόδοξου πλαισίου λειτουργίας της Ευρωζώνης. Ως εκ
τούτου λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την μεταρρύθμιση της ΟΝΕ με σκοπό
την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά, πολύ περισσότερο για την αποτροπή της
διάχυσης της σε άλλα κράτη- μέλη και για την αποφυγή επανάληψής της στο
μέλλον.
Το νέο θεσμικό οικοδόμημα, μέσω της θέσπισης νέων κανόνων απαιτεί μεγαλύτερη
συνέπεια ως προς την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Έτσι η κρίση
οδήγησε σε μια νέα πορεία τη Ευρωζώνη με βασική επιδίωξη τη σύγκλιση της
οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών που συνεπάγεται δεσμεύσεις για την
επίτευξη της δημοσιονομικής σταθερότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και την εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
Εκτός από την έλλειψη μηχανισμών στήριξης των κρατών μελών, διαπιστώθηκαν και
αδυναμίες σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλ. το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης- ΣΣΑ (Stability and Growth Pact), που συστάθηκε το
1997 για την στήριξη της ΟΝΕ, καθώς αποδείχτηκε ανεπαρκές αφού τα περισσότερα
Κ-Μ απέκλιναν από τα οριζόμενα σε αυτό, για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα.
Έτσι, λόγω της οικονομικής κρίσης, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
αναθεωρήθηκε το 2005 και ενισχύθηκε από το πακέτο των έξι νομοθετικών
προτάσεων (six-pack), που τέθηκε σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2011, από το πακέτο
των δύο νομοθετικών προτάσεων (two-pack) που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαΐου
2013 και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο (Fiscal Compact). Σε αυτό το πλαίσιο,
προβλέπεται αυστηρότερη πειθαρχία των οικονομικών και δημοσιονομικών
πολιτικών στην ΕΕ, εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών και επιβολή
κυρώσεων στα Κ-Μ που αποκλίνουν.

α). Το six-pack ισχύει και στα 28 Κράτη-Μέλη (με ορισμένους ιδιαίτερους κανόνες
για τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης, κυρίως ως προς τις οικονομικές κυρώσεις) και
αφορά στη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς ενισχύει αφενός, το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) που ισχύει για τα Κράτη-Μέλη που έχουν
παραβιάσει το κριτήριο του ελλείμματος ή το κριτήριο του χρέους και αφετέρου,
την

μακροοικονομική

επιτήρηση

στο

πλαίσιο

της

νέας

διαδικασίας

μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Το six-pack αποτελεί παράγωγο δίκαιο της ΕΕ και αποτελείται από πέντε
Κανονισμούς και μία Οδηγία που είναι οι εξής:


Κανονισμός 1175/2011: εποπτεία – προληπτικό σκέλος, που αφορά την

ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και τον συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών.


Κανονισμός 1177/2011: ΔΥΕ - διορθωτικό σκέλος, που αφορά την

επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.


Κανονισμός 1173/2011: επιβολή εποπτείας, κυρώσεις, που αφορά την

επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του €.


Κανονισμός 1176/2011: μακροοικονομικές ανισορροπίες, σχετικά με την

πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών.


Κανονισμός 1174/2011: επιβολή διόρθωσης μακροοικ. Ανισορροπιών,

σχετικά

με

κατασταλτικά

μέτρα

για

τη

διόρθωση

των

υπερβολικών

μακροοικονομικών ανισορροπιών.


Οδηγία 2011/85/ΕΕ: δημοσιονομικό πλαίσιο, σχετικά με τις απαιτήσεις για

τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών.15
β). Το two-pack ισχύει μόνο για τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης και αποσκοπεί στην
περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας. Οι εν λόγω Κανονισμοί,
περιλαμβάνουν ένα σύστημα πολυμερούς εποπτείας κατά την προετοιμασία
εθνικών σχεδίων προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και
συμπληρώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο παρακολούθησης των

15

http://europa.eu/index-el.htm
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δημοσιονομικών

πολιτικών των Κ-Μ για έγκαιρη και διατηρήσιμη διόρθωση των μακροοικονομικών
ανισορροπιών.


Ο πρώτος κανονισμός 473/2013 αφορά την παρακολούθηση και την

εκτίμηση των εθνικών σχεδίων προϋπολογισμού και τη διασφάλιση της διόρθωσης
του υπερβολικού ελλείμματος των Κ-Μ της Ευρωζώνης.


Ο δεύτερος Κανονισμός 472/2013 αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και

δημοσιονομικής εποπτείας των Κ-Μ στην Ευρωζώνη, τα οποία αντιμετωπίζουν ή
απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες, αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους
σταθερότητα.16
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, τον Μάρτιο του 2017, τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης επί των νέων μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης,
είναι τα εξής:


Όσον αφορά την εποπτεία, οι κανόνες του νέου θεσμικού πλαισίου είναι

συνολικά αποτελεσματικοί.


Όσον αφορά το Προληπτικό σκέλος, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά

καθώς η πλειοψηφία Κ-Μ έπιασαν ή έκαναν πρόοδο προς το Μεσοπρόθεσμο
Δημοσιονομικό Στόχο.


Όσον αφορά το διορθωτικό σκέλος, η διόρθωση των ελλειμμάτων είναι

εμφανής καθώς το έτος 2011 τα 23 από τα 27 Κ-Μ ήταν σε Διαδικασία Υπερβολικού
Ελλείμματος (ΔΥΕ), ενώ το 2014 ήταν 11 από τα 28 Κ-Μ (σήμερα είναι 6 στα 27)


Δε έχουν επιβληθεί ποινές και, ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση

της αποτελεσματικής ή μη επιβολής εποπτείας. Ωστόσο, έχει επιτευχθεί αύξηση της
πίεσης για διόρθωση Υπερβολικών Ελλειμμάτων και έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα
και το εύρος των ετήσιων εθνικών προϋπολογισμών και των Μεσοπρόθεσμων
δημοσιονομικών

προγραμμάτων,

με

βάση

ανεξάρτητες

μακροοικονομικές

προβλέψεις.
γ). Η διακυβερνητική Συνθήκη για την Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη
Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) ή Δημοσιονομικό Σύμφωνο (Fiscal Compact) υπογράφηκε από
25 Κ-Μ (επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.4063/2012) και αφορά την Ενίσχυση
16

http://europa.eu/index-el.htm
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οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ, εστιάζοντας στην δημοσιονομική πειθαρχία των Κ-Μ
μέσω της επίτευξης και της διατήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Για την
επίτευξη των στόχων, προβλέπεται τόσο η δημοσιονομική, όσο και η
μακροοικονομική επιτήρηση των Κ-Μ της ΕΕ.
Ως εκ τούτου οι διαδικασίες Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης πριν από την
κρίση και μετά την κρίση διαμορφώθηκαν ως εξής:
Πριν από την κρίση:


Γενικές Κατευθυντήριες γραμμές Οικονομικής πολιτικής ( Broad economic

policy guidelines)


Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and growth pact)

Μετά από την κρίση:


Γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής (Broad economic

policy guidelines)


Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and growth pact)



Πακέτο των 6 και

Πακέτο των 2 νομοθετικών προτάσεων, καθώς και

Συνθήκη για την Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), (6 Six
pack and Two pack and Treaty on Stability, Coordination and Governance).
Όσον αφορά την Δημοσιονομική εποπτεία στο πλαίσιο του ΣΣΑ προβλέπονται τα
εξής:


Σύμφωνα με το προληπτικό σκέλος τα Κράτη-Μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο

το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programme) και το
Πρόγραμμα Σταθερότητας (Stability Programme- οι χώρες της Ευρωζώνης) ή το
Πρόγραμμα Σύγκλισης (Convergence Programme – οι χώρες εκτός Ευρωζώνης). Τα
εν λόγω προγράμματα περιγράφουν τη διαδικασία με την οποία κάθε ΚράτοςΜέλος θα επιτύχει και θα διατηρήσει υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα.
Επομένως, το μείγμα οικονομικής πολιτικής κάθε Κ-Μ πρέπει να είναι συμβατό με
έλλειμμα χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ και, μεσοπρόθεσμα, να καταλήγει είτε σε
μηδενικό έλλειμμα (ισοσκελισμένος προϋπολογισμός) είτε σε πλεόνασμα
(πλεονασματικός προϋπολογισμός). Στη συνέχεια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
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Εξαμήνου, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει ειδικές συστάσεις πολιτικής ανά χώρα
(τον Ιούνιο), ή, αν κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την
έκδοση σύστασης, με στόχο την αποφυγή Υπερβολικού Ελλείμματος.


Το διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ διέπει τη Διαδικασία Υπερβολικού

Ελλείμματος (ΔΥΕ), σύμφωνα με την οποία, αν ενός Κ-Μ έχει δημοσιονομικό
έλλειμμα που υπερβαίνει το όριο του 3% που προβλέπει η Συνθήκη, το Συμβούλιο
θα εκδώσει συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η μη
συμμόρφωση με τις εν λόγω συστάσεις μπορεί να ενεργοποιήσει διαδοχικά τις
παραγράφους του άρθρου 126 της Συνθήκης. Αν ενεργοποιηθεί η παρ. 9 τότε το ΚΜ είναι υποχρεωμένο να υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (η
Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα για την οποία ενεργοποιήθηκε η εν λόγω παράγραφος
με συνέπεια την απώλεια αξιοπιστίας εντός και εκτός της ΕΕ και συνεπακόλουθα
την άνοδο των επιτοκίων και την απώλεια εθνικής κυριαρχίας μέσω της επιβολής
οικονομικών μέτρων από τα υπόλοιπα Κ-Μ της Ευρωζώνης). Αν ενεργοποιηθεί η
παρ. 11, το Κ-Μ υποχρεούται σε επιβολή κυρώσεων υπό την μορφή προστίμου
αρχικά ως άτοκη κατάθεση, το οποίο παρακρατείται αν το Κ-Μ δεν διορθώσει το
έλλειμμά του.17
Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (MIP- Macroeconomic Imbalance
Procedure) αποσκοπεί στον εντοπισμό, την πρόληψη και την διόρθωση πιθανών
επικίνδυνων

μακροοικονομικών

ανισορροπιών

και

συμπληρώνει

το

ΣΣΑ.

Μακροοικονομική ανισορροπία είναι η τάση που προκαλεί μακροοικονομικές
εξελίξεις που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εύρυθμη
λειτουργία της οικονομίας των Κ-Μ ή της ΟΝΕ.
Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών περιλαμβάνει ένα προληπτικό και
ένα διορθωτικό σκέλος:


Στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους, με βάση ένα νέο σύστημα έγκαιρης

προειδοποίησης (AMR – Alert Mechanism Report) που περιλαμβάνει ένα πίνακα 11
οικονομικών δεικτών (εκ των οποίων οι 5 αφορούν τις εξωτερικές ανισορροπίες και
την ανταγωνιστικότητα ενώ οι υπόλοιποι τις εσωτερικές ανισορροπίες της χώρας)

17

Μ. Κατσίμη, Μακροοικονομικές Πολιτικές της ΕΕ, (2016), σελ. 277
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εκτιμώνται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αν τα οικονομικά μεγέθη είναι εκτός
των προβλεπόμενων ορίων, τότε γίνονται συστάσεις στα Κ-Μ, εντός των οποίων
παρατηρούνται μακροοικονομικές ανισορροπίες.


Στο πλαίσιο του Διορθωτικού σκέλους, εάν τα Κ-Μ της Ευρωζώνης κατ’

επανάληψη

αποτυγχάνουν

να

ανταποκριθούν

στις

υποχρεώσεις

τους,

ενεργοποιείται μια σειρά διαδοχικών άρθρων της Διαδικασίας Υπερβολικών
Ανισορροπιών, κατά τον ίδιο τρόπο με την Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος,
τα οποία οδηγούν σε έντοκη κατάθεση και την επιβολή προστίμου. Επίσης, αν
υπάρχει ένδειξη υπερβολικών ανισορροπιών, σε ένα Κ-Μ, τότε απαιτείται
περαιτέρω ανάλυση μέσω εμπεριστατωμένης επισκόπησης (IDRs – In Depth
Review), την οποία το Κ-Μ καλείται να λάβει υπόψη στις μεταρρυθμίσεις του
επόμενου έτους.18
Η εποπτεία με τους ως άνω κανόνες έγινε ιδιαίτερα αυστηρή και εγκλώβισε τα Κ-Μ
σε ένα πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο με συνέπεια να μην εφαρμόζεται
αποτελεσματικά. Ενίσχυσε την διάσταση της «ευθύνης» χωρίς να ενισχύσει
παράλληλα την διάσταση της «αλληλεγγύης» διαταράσσοντας την ισορροπία του
συνόλου. Επιπλέον ώθησε τα Κ-Μ της ευρωζώνης να εξυγιάνουν τα δημόσια
οικονομικά τους την ίδια χρονική περίοδο, γεγονός που είχε συνέπειες εις βάρος
της ανάπτυξης. Με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να απλουστευθούν καθώς θα
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σύγκλιση η οποία θα εξασφαλίζει τη διαχείριση της
οικονομικής αλληλεξάρτησης σε συνδυασμό με την αυστηρότερη πειθαρχία.

2.2 Συντονισμός των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Πολιτικών
Μετά την κρίση, ο σχεδιασμός των δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και
διαρθρωτικών πολιτικών όλων των K-M, διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, που καθιερώθηκε το 2010 και αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού
και την έγκαιρη διάγνωση και διόρθωση, εντός του έτους, τυχόν αποκλίσεων πριν
την οριστική διαμόρφωση των εθνικών προϋπολογισμών.
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Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα Κ-Μ υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τις
εν λόγω πολιτικές τους, οι οποίες εξετάζονται από την ΕΕ, προκειμένου να
επωφεληθούν από τις παρατηρήσεις της σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας
κατάρτισης των εθνικών τους προϋπολογισμών και της λήψης αποφάσεων για
διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.
Αναλυτικότερα:


Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει την Ετήσια Επισκόπηση της

Ανάπτυξης (Annual Growth Survey), στην οποία παρουσιάζονται οι γενικές
κατευθυντήριες γραμμές για την ΕΕ.


Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές για

τις εθνικές πολιτικές με βάση την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης.


Τον Απρίλιο, τα Κράτη- Μέλη (εκτός των κρατών που υπόκεινται σε

Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής) καταρτίζουν και υποβάλλουν αφενός
τα Προγράμματα Σταθερότητας (Stability Programmes - οι χώρες της Ευρωζώνης)
για υγιή δημοσιονομικά και αφετέρου τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων
(National Reform Programmes) σχετικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα μέτρα
που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν για την προώθηση της ανάπτυξης και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.


Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αυτά τα ως άνω προγράμματα και

εκδίδει τις Ειδικές συστάσεις ανά χώρα (Country-Specific Recommendations- CSRs),
οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημοσιονομική πολιτική και τις
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα συζητούνται στο
Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης, τα Κράτη
Μέλη εξετάζουν αυτές τις συστάσεις τόσο με την Ε. Επιτροπή όσο και μεταξύ τους
και στη συνέχεια τις ενσωματώνουν στις εθνικές τους πολιτικές μέσω των
Κοινοβουλίων τους.


Αυτή η διαδικασία συντονισμού και παρακολούθησης είναι πιο αυστηρή για τα

Κ-Μ της Ευρωζώνης, τα οποία υποβάλλουν σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων
(Draft Budgetary Plans) για τον επόμενο χρόνο στην Επιτροπή και τους εταίρους
τους στην Ευρωζώνη. Σε περίπτωση δε που αυτές οι δημοσιονομικές πολιτικές δεν
42

είναι ρεαλιστικές μπορεί να ζητηθεί από τις εν λόγω χώρες να υποβάλλουν
αναθεωρημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος. 19

2.3 Καθορισμός των Οικονομικών Προτεραιοτήτων
Στο πλαίσιο της δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Ευρώπη 2020» και στο Σύμφωνο «Ευρώ+» καθορίζονται οι στόχοι που έχουν
προσδιοριστεί ως τομείς οικονομικής προτεραιότητας των K-M.
α). Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», υιοθετήθηκε

το 2010 και αποσκοπεί στην

βελτίωση του αναπτυξιακού μοντέλου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης και στη δημιουργία των συνθηκών για μια πιο έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η ΕΕ έχει θέσει
πέντε βασικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από τα Κ-Μ έως το τέλος
της δεκαετίας. Οι στόχοι αφορούν:
1) την αύξηση της απασχόληση κατά 75%,
19
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2) την αύξηση στο 3% του ΑΕΠ των πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη,
3) την βελτίωση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή βιωσιμότητα,
4) την αύξηση στο 40% του ποσοστού αποφοίτησης από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και
5) την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
β). Το Σύμφωνο «Ευρώ+» αποτελεί μια διακρατική συμφωνία για ένα
συμπληρωματικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ώστε να ενισχυθεί η ΟΝΕ, να
αποτραπούν τυχόν αποκλίσεις και να συντονιστούν οι οικονομικές πολιτικές των ΚΜ. Το Σύμφωνο υπογράφηκε από τα Κ-Μ της Ευρωζώνης καθώς και από έξι χώρες
εκτός Ευρωζώνης (Βουλγαρία, Δανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία),
ως έκφραση της βαθύτερης αλληλεξάρτησής τους και εντάσσεται θεσμικά, στη
δυνατότητα «ενισχυμένων συνεργασιών» που προβλέπει η ΕΕ για την περαιτέρω
εμβάθυνση των Κ-Μ που το επιθυμούν. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στους εξής τέσσερις τομείς:
1. Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας, με αναφορά στην εξέλιξη των μισθών και
παραγωγικότητας.
2. Προώθηση της Απασχόλησης, κυρίως με αναφορά στη μακροχρόνια ανεργία και
την ανεργία των νέων.
3. Ενίσχυση της Βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών με αναφορά τόσο στη
βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και των κοινωνικών παροχών, όσο και στην
κατοχύρωση ρήτρας ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
4. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που αφορά την εξυγίανση των
τραπεζών, τον έλεγχο του ιδιωτικού δανεισμού και τον συντονισμό της φορολογικής
πολιτικής.20

2.4 Μηχανισμοί προς την τραπεζική Ένωση και Εποπτικές δομές για την στήριξη
της ΟΝΕ.
20
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Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, κατέδειξε ότι το κόστος διάσωσης μιας
εμπορικής τράπεζας που προκύπτει από την ελλιπή εποπτεία:
α) έχει δημοσιονομικές συνέπειες για τις κυβερνήσεις και τους φορολογούμενους
που αναλαμβάνουν το κόστος διάσωσής της,
β) μεταφέρεται από τον τραπεζικό τομέα στην υπόλοιπη οικονομία και οδηγεί σε
ύφεση ολόκληρη την οικονομία και
γ) διαχέεται από το εθνικό επίπεδο σε επίπεδο Ευρωζώνης.
Έτσι, η κρίση της Ελλάδας και της Ευρωζώνης οδήγησε στην υλοποίηση μιας σειράς
μεταρρυθμίσεων για τη σταδιακή δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, με σκοπό την
καλύτερη εποπτεία και, συνεπακόλουθα, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, ώστε να αντιμετωπίζονται οι ασυμμετρίες των οικονομικών κύκλων
των Κ-Μ της Ευρωζώνης. Απώτερος στόχος της Ευρ. Τραπεζικής Ένωσης είναι η
ανεξαρτητοποίηση του τραπεζικού συστήματος από το δημοσιονομικό σύστημα,
ώστε να εμποδίζεται η μετατροπή μιας τραπεζικής κρίσης σε δημοσιονομική
(περίπτωση Ιρλανδίας) ή μιας δημοσιονομικής κρίσης σε τραπεζική (περίπτωση της
Ελλάδας). Σε αυτό το πλαίσιο, η Τραπεζική Ένωση η οποία αφορά τα Κ-Μ της
Ευρωζώνης και τις τράπεζες που λειτουργούν στην επικράτειά τους, περιλαμβάνει
τους εξής βασικούς πυλώνες:
α) Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM – Single Supervisory Mechanism)
αποσκοπεί στην ασφάλεια και ευρωστία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και την
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και συστήθηκε τον Νοέμβριο 2014,.
β) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM – Single Resolution Mechanism) στοχεύει
στην εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων (δηλ. περιλαμβάνει
εναλλακτικά μέτρα της χρεοκοπίας τραπεζών με σκοπό την οργανωμένη
ρευστοποίηση τους, την αποφυγή συστημικού κινδύνου μετάδοσης σε περίπτωση
διασυνοριακών χρεοκοπιών). Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης χρηματοδοτεί την
εξυγίανση των μη βιώσιμων τραπεζών, με κεφάλαια που προέρχονται από τις
συνεισφορές των Κ-Μ ανάλογα με το μέγεθός τους ή από δανεισμό από τις αγορές
χωρίς όμως κρατικές εγγυήσεις. Η Οδηγία για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση
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Τραπεζών ορίζει τους κανόνες για το καταμερισμό της επιβάρυνσης σε περίπτωση
εξυγίανσης μιας τράπεζας.
γ) Το Ενιαίο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων (EDIS – European Deposit Insurance
Scheme) αφορά καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ σε όλες τις τράπεζες της
Ευρωζώνης με σκοπό την ίση προστασία των καταθέσεων ανεξαρτήτως του Κ-Μ
όπου βρίσκεται η κατάθεση. Η λειτουργία του, που δεν έχει ξεκινήσει –για
πολιτικούς λόγους, καθώς αντιστέκεται η Γερμανία- θα έβαζε τέλος σε τραπεζικές
κρίσεις όπως αυτή που βίωσε η ελληνική κοινωνία το Καλοκαίρι του 2015 και
οδήγησε σε επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
δ) To Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων (SR- Single Rulebook) που παρέχει μια ενιαία δέσμη
εναρμονισμένων κανόνων προληπτικής εποπτείας των τραπεζών με σκοπό την
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων εντός της ΕΕ.21
Επιπλέον,

θεσπίστηκαν

τέσσερεις

οργανισμοί

που

έχουν

ενταχθεί

στην

αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Επιτήρησης,
συνδέονται με τις αντίστοιχες ανεξάρτητες εθνικές αρχές εποπτείας, αποσκοπούν
στην

επιτήρηση

του

ευρωπαϊκού

χρηματοπιστωτικού

τομέα

για

να

αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι
χρηματοπιστωτικοί φορείς θα διέπονται από το κατάλληλο κανονιστικό και
εποπτικό πλαίσιο και είναι οι εξής :


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board -

ESRB), που τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2010.


Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority - EBA), που

ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2010 με ευρείες δραστηριότητες, όπως τη διασφάλιση της
διαφάνειας στις αγορές και την προστασία των επενδυτών και των καταθετών.


Η Ευρωπαϊκή Αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων (European

Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA), που ιδρύθηκε το Νοέμβριο
του 2010 για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό

21

Μ. Κατσίμη, Μακροοικονομικές Πολιτικές της ΕΕ, (2016), σελ. 153-154
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σύστημα, το συντονισμό και την εναρμόνιση των διαφορετικών εθνικών πλαισίων
των αγορών, όπως και την προστασία από διασυνοριακούς κινδύνους.


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets

Authority - ESMA), που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 με σκοπό την βελτίωση της
λειτουργίας και την εποπτεία των αγορών κινητών αξιών.
Τέλος, σχεδιάζονται και άλλοι μηχανισμοί, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι
ευρωπαϊκές

τράπεζες

διαθέτουν

επαρκή

αποθέματα

κεφαλαίων

για

να

αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικούς κλυδωνισμούς του χρηματοπιστωτικού τους
συστήματος, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και να είναι σε
θέση να παρέχουν πιστώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.22

2.5 Δανειακή Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή

Ένωση σε Κράτη-Μέλη της

Ευρωζώνης και σε Κράτη-Μέλη εκτός Ευρωζώνης
Δανειακή Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης
Όπως προαναφέρθηκε, η κρίση δανεισμού της Ελλάδας βρήκε απροετοίμαστη για
ένα τέτοιο ενδεχόμενο την ΕΕ. Η αρχική αντίδραση, στις αρχές του 2010,
ακολούθησε τη μορφή «συστάσεων» του Συμβουλίου και τη διαμόρφωση ενός ad
hoc μηχανισμού στήριξης για την Ελλάδα που βασιζόταν στον «συντονισμένο
διμερή δανεισμό» από την ΕΕ το ΔΝΤ. Ωστόσο, οι καταιγιστικές εξελίξεις κατέδειξαν
την ανάγκη πρόβλεψης μόνιμων μηχανισμών στήριξης και εποπτείας στην
ευρωζώνη για το ενδεχόμενο διάχυσης των αρνητικών εξελίξεων στα Κ-Μ της.
Έτσι, με αφορμή την ελληνική περίπτωση, συστάθηκαν το Μάιο του 2010 δύο
προσωρινοί μηχανισμοί στήριξης, (που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για την
στήριξη της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας), και ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης
κρίσεων, προκειμένου να διαφυλαχτεί η σταθερότητα στην Ευρωζώνη:
α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial
Stability Facility - EFSF) δημιουργήθηκε στις 9 Μαΐου 2010, στο πλαίσιο του
Συμβουλίου ECOFIN και αποσκοπεί στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής
22
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σταθερότητας στην ΕΕ με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε Κ-Μ της Ευρωζώνης,
εντός του πλαισίου ενός Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΕΤΧΣ εκδίδει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα
και τα έσοδα από αυτές τις εκδόσεις δανείζονται στη συνέχεια σε χώρες, εντός του
πλαισίου ενός προγράμματος. Το ΕΤΧΣ μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στην
πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ομολόγων, να ενεργεί βάσει ενός προληπτικού
προγράμματος

και

να

χρηματοδοτεί

την

ανακεφαλαιοποίηση

των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες εκτός προγράμματος, μέσω δανείων προς
τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών. Οι οίκοι αξιολόγησης κατέταξαν το ΕΤΧΣ σε
υψηλή κατηγορία πιστοληπτικής ικανότητας και η ικανότητα δανειοδότησής του
ορίστηκε στα 440 δις ευρώ.
β). Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European

Financial Stability Facility - EFSM), που διοικείται από την Ε. Επιτροπή, είναι
συνδεδεμένος με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και διαθέτει ικανότητα δανειοδότησης
60 δις ευρώ.
Ωστόσο, είχε αναφερθεί ρητά ότι και οι δύο προαναφερόμενοι μηχανισμοί ήταν
προσωρινοί και θα λειτουργούσαν έως τον Οκτώβριο του 2010, όπου
δημιουργήθηκε ο μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) ως κύριο
μέσο χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Παράλληλα με τον ESM, το ΕΤΧΣ
συνέχισε να λειτουργεί με τα εν εξελίξει προγράμματα της Ελλάδας, Πορτογαλίας
και Ιρλανδίας.
γ). Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM)
τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012, αποσκοπεί στην παροχή δανείων σε Κ-Μ
που αδυνατούν να δανειστούν από τις αγορές υπό τον όρο σύναψης Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και έχει μετόχους τα Κ-Μ της ευρωζώνης η συμμετοχή
των οποίων ορίζεται βάση κλείδας, συνεπικουρείται από το ΔΝΤ και την ΕΚΤ και
είναι ένας μόνιμος διακυβερνητικός οργανισμός επίλυσης κρίσεων για τα Κ-Μ της
Ευρωζώνης. Ο ΕΜΣ εκδίδει χρεωστικούς τίτλους για να παρέχει δάνεια και άλλες
μορφές οικονομικής βοήθειας, στη βάση αυστηρής αποτίμησης της βιωσιμότητας
του χρέους. Ο ΕΜΣ έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των ακόλουθων μέσων δανεισμού
προς όφελος των μελών του, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις:
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Παροχή δανείων στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Δημοσιονομικής

Προσαρμογής.


Αγορά χρέους στις πρωτογενείς και δευτερογενείς χρηματαγορές.



Παροχή προληπτικής οικονομικής βοήθειας με τη μορφή πιστωτικών ορίων.



Χρηματοδότηση ανακεφαλαιοποιήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις των μελών του.
Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας υπήρξε μία από τις
πλέον επιτυχείς μεταρρυθμίσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ μετά την κρίση
και αναμένεται να διευκολύνει το σχεδιασμό της ομαλής εξόδου της Ελλάδας από
το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς και τη στήριξη της
ελληνικής οικονομίας στη συνέχεια

για να επανέλθει στην ευρωπαϊκή

κανονικότητα.
Δανειακή Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή

Ένωση σε Κράτη-Μέλη εκτός

Ευρωζώνης
Η ΕΕ μπορεί να παράσχει βοήθεια σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, όταν ένα Κ-Μ
αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει δυσκολίες
σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών. Ο Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου
Πληρωμών (Balance of Payments Mechanism - BoP) έχει σχεδιαστεί για να
διευκολύνει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει μια χώρα ως προς την εξωτερική
χρηματοδότηση με τη μορφή μιας μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης.
Παρόλο που το πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης επιτρέπει τη
χορήγηση δανείων αποκλειστικά από την ΕΕ, στην πρόσφατη πρακτική, η στήριξη
συνήθως έχει παρασχεθεί σε συνεργασία με το ΔΝΤ. 23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι βασικότεροι λόγοι για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
είναι:


η αντιμετώπιση των οικονομικό-κοινωνικών αποκλίσεων,



η αντιμετώπιση των παραγόντων οικονομικής αστάθειας,



η αντιμετώπιση του υψηλού χρέους και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και,



η ανάγκη μιας αποτελεσματικότερης ΟΝΕ.

Οι σημαντικότερες αξίες για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
είναι:


Η οικονομική σύγκλιση, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η απασχόληση και η
ανάπτυξη.



Η μείωση και ο επιμερισμός των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και
η αλληλεγγύη.



Η διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς.



Η διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων και η διασφάλιση της δημοκρατικής
λογοδοσίας.

Η έκθεση των 5 Προέδρων της ΕΕ που εκδόθηκε το 2015 έλαβε υπόψη τα παραπάνω και
υποστηρίζει την πρόοδο στους εξής τέσσερεις τομείς:
1.

Οικονομική Ένωση: έμφαση στη σύγκλιση, την ευημερία και την κοινωνική

συνοχή,
2.

Χρηματοπιστωτική Ένωση: ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και δρομολόγηση

της ένωσης των κεφαλαιαγορών,
3.

Δημοσιονομική Ένωση: διασφάλιση ολοκληρωμένων και υγιών δημοσιονομικών

πολιτικών,
4.

Δημοκρατική λογοδοσία, νομιμότητα και θεσμική ενίσχυση της ΟΝΕ.

Η έκθεση περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στάδια για την επίτευξη του οράματος των
Πέντε Προέδρων:


Στάδιο 1 «εμβάθυνση στην πράξη» (2015-2017): Βασική επιδίωξη είναι η τόνωση

της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης, η επίτευξη υπεύθυνων δημοσιονομικών
πολιτικών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο σε επίπεδο Ευρωζώνης, η ολοκλήρωση της
Χρηματοοικονομικής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, με βάση τα
υφιστάμενα μέσα και τις ισχύουσες Συνθήκες.


Στάδιο 2, «Ολοκλήρωση της ΟΝΕ»: Αφορά τη δρομολόγηση πιο μακροπρόθεσμων

δράσεων με σκοπό η διαδικασία σύγκλισης να αποκτήσει περισσότερο δεσμευτικό
χαρακτήρα, μέσω από κοινού συμφωνηθέντων στόχων.


Τελικό στάδιο (το αργότερο έως το 2025): Αφορά τη δημιουργία μιας ουσιαστικής

ΟΝΕ ως χώρο σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες που συμμετέχουν στο
ενιαίο νόμισμα και ως χώρο που θα ελκύει άλλα Κράτη- Μέλη της ΕΕ να προσχωρήσουν,
εφόσον είναι έτοιμα να το πράξουν.
Μετά την Έκθεση των Πέντε Προέδρων, ακολούθησε η έκθεση για την Εμβάθυνση της
ΟΝΕ και το Μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, την Άνοιξη του 2017, όπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προσδιόρισε συγκεκριμένα μέτρα που στόχευαν στην αύξηση της ενότητας, της
αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας της ΟΝΕ έως το 2025 και με
απώτερο στόχο την προώθηση της απασχόλησης, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη
μακροοικονομική σταθερότητα.24

3.1 Πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ).
Το ΕΝΤ θα δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιόδων κρίσεων και θα
προβαίνει σε εκταμιεύσεις προκειμένου να απορροφηθούν οι κλυδωνισμοί και οι
ανισορροπίες. Το ΕΝΤ θα ενσωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και θα βασιστεί στην
αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), με ουσιαστική
διατήρηση των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών και θεσμικών δομών του, καθώς ο ΕΜΣ
έχει συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρωζώνης, παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή
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στα Κ-Μ που πρέπει να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση
των χρηματοοικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα Κ-Μ της Ευρωζώνης.
Επιπλέον, το ΕΝΤ θα παρέχει τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο
Εξυγίανσης και θα λειτουργεί ως δανειστής έσχατης προσφυγής, για να διευκολύνει την
ομαλή εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Προβλέπεται επίσης ταχύτερη λήψη
αποφάσεων σε επείγουσες περιπτώσεις και πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση
προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής. Με την πάροδο του χρόνου, το ΕΝΤ θα
μπορεί επίσης να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα αποτελεί έμμεσο μοχλό
πίεσης προς τα Κ-Μ, καθώς η πρόσβαση σε αυτού του είδους τη χρηματοδότηση θα
γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα
κληθούν να υιοθετήσουν την εν λόγω πρόταση έως τα μέσα του 2019.

3.2. Πρόταση για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της Συνθήκης για τη
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης
(ΣΣΣΔ).
Το 2012, 25 συμβαλλόμενα Κ-Μ δεσμεύθηκαν νομικά να ενσωματώσουν τις ουσιώδεις
διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης στο δίκαιο της Ένωσης πέντε χρόνια μετά την έναρξη
ισχύος της, που αντιστοιχεί στην 1η Ιανουαρίου 2018. Η πρόταση ενσωματώνει στο
δίκαιο της Ένωσης τα κύρια στοιχεία της Συνθήκης για την υποστήριξη υγιών
δημοσιονομικών οικονομικών σε εθνικό επίπεδο και συνάδει πλήρως με τις ισχύουσες
διατάξεις που προβλέπονται στο πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν να υιοθετήσουν την εν λόγω πρόταση, έως τα
μέσα του 2019.

3.3 Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή Ευρωζώνη
εντός του πλαισίου της Ένωσης, η οποία προσδιορίζει τους ακόλουθους πιθανούς
μηχανισμούς:
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α) ενεργοποίηση ενός μηχανισμού για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την παροχή
τεχνικής υποστήριξης στα Κράτη- Μέλη που επιθυμούν να προβούν στην υλοποίηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
β) κινητοποίηση ενός μηχανισμού σύγκλισης για τα Κράτη- Μέλη που επιθυμούν και
καταβάλλουν προσπάθειες να ενταχθούν στο ευρώ.
γ) μηχανισμό ασφάλειας για την Τραπεζική Ένωση, μέσω του ΕΝΤ/ΕΜΣ, που πρέπει να
συμφωνηθεί έως τα μέσα του 2018 και να τεθεί σε λειτουργία έως το 2019, και
δ) μηχανισμό σταθεροποίησης που θα αποσκοπεί στη διατήρηση των επενδύσεων σε
περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των προτάσεών της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
μετά το 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν να εγκρίνουν τις
προτάσεις αυτές, έως τα μέσα του 2019.
Η Ε. Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων, διπλασιάζοντας τη χρηματοδότηση για δραστηριότητες τεχνικής
συνδρομής που θα φθάσει το ποσό των 300 εκατ. EUR έως το 2020. Για το σκοπό αυτό,
προτείνει στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων που διέπει τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ώστε να υποστηρίξει κατάλληλα τις
συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις.

3.4. Ανακοίνωση σχετικά με τα καθήκοντα Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ θα έχει ρόλο Αντιπροέδρου της
Επιτροπής και προέδρου της Ευρωομάδας. Η νέα αυτή θέση θα συνδυάζει τις
υφιστάμενες αρμοδιότητες και τη τεχνογνωσία με αποτέλεσμα την ενίσχυση της
συνεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δημοκρατικής
λογοδοσίας στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής για την ΕΕ και την ευρωζώνη, με πλήρη
σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες. Η συμφωνία ως προς το ρόλο του υπουργού, εάν
επιτευχθεί έως τα μέσα του 2019, θα ενταχθεί στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης
Επιτροπής. Η Ευρωομάδα θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να εκλέξει τον υπουργό
ως πρόεδρό της για δύο διαδοχικές θητείες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι δύο
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θητείες.25 Η πρόταση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ειδικό προϋπολογισμό
της ευρωζώνης που θα έχει ευρύτερους στόχους, καλύπτοντας τόσο τη σύγκλιση όσο και
τη σταθεροποίηση.

3.5 Άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και τη σταθερότητα της ΟΝΕ
Άλλες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης που προσδιορίζονται στη
Λευκή Βίβλο του Μαρτίου 2017 και θα συμβάλλουν στην σταθερότητα και την ευημερία
των πολιτών της, είναι εξής:
1.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Επενδύσεων, που θα προστατεύει τις

επενδύσεις, σε περίπτωση ύφεσης, προσφέροντας στήριξη σε ήδη προγραμματισμένα
έργα εθνικού επιπέδου, όπως οι υποδομές ή η ανάπτυξη δεξιοτήτων.
2.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας, που θα λειτουργεί ως Ταμείο

ασφάλισης έναντι της ανεργίας για τα εθνικά καθεστώτα παροχής επιδομάτων ανεργίας.
3.

Ενιαία ψηφιακή αγορά που περιλαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια στον

κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων.
4.

Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή που αφορά

σε έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ρωσία για την λειτουργία αγωγού φυσικού αερίου
Nord Stream 2.
5.

Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με κοινούς κανόνες ως προς την

φορολογία των επιχειρήσεων, την κοινωνική προστασία, το συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης και τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
6.

Προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης

εντός της στρατηγικής για το ευρωπαϊκό πλαίσιο έλεγχου άμεσων ξένων επενδύσεων
στην ΕΕ για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και την έμφαση στις δίκαιες
συναλλαγές.
7.

Μεταναστευτική πολιτική, δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα με την

δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που θα βασίζεται στην ευθύνη
και την αλληλεγγύη των Κ-Μ, την δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου επανεγκατάστασης,
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καθώς και την προστασία των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και της ανταλλαγής πληροφοριών.
8.

Δημιουργία ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και ενίσχυση της υιοθέτησης της ειδικής
πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας στους τομείς αυτούς.
9.

Ένωση Κεφαλαιαγορών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε

χρηματοδότηση μέσω των αγορών. Η Επιτροπή επιθυμεί να θεσπίσει ένα κανονιστικό
περιβάλλον για τη στήριξη της εισαγωγής των ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές, διασφαλίζοντας
παράλληλα την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς.
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις - Επισκόπηση
Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει παγκόσμια δυναμική και δεν γνωρίζει σύνορα,
καθώς εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ και, λόγω των αλληλεξαρτώμενων οικονομιών
εξαπλώθηκε, με τη μορφή ντόμινο, στις αναδυόμενες και τις προηγμένες οικονομίες
του πλανήτη, οδηγώντας την παγκόσμια οικονομία σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης,
για πρώτη φορά μετά την ύφεση του 1930.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρίση, αρχικά, έπληξε τις χώρες εκτός ΟΝΕ, η οποία
φάνηκε να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας, οδηγώντας την στη χειρότερη ύφεση
της εξηκονταετούς ιστορίας της. Τη μεγαλύτερη ύφεση παρουσίασαν οι ανοικτές
οικονομίες, που επλήγησαν περισσότερο λόγω της πτώσης του παγκόσμιου
εμπορίου.
Στη συνέχεια αποκάλυψε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές
αδυναμίες ορισμένων Κρατών - Μελών της Ευρωζώνης, η οποία, τελικά
επηρεάστηκε εντονότερα, λόγω των δημοσιονομικών κανόνων που τη διέπουν, στο
πλαίσιο του ΣΣΑ, το οποίο δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, δεδομένου ότι δεν είχε
επαρκή εποπτεία, ούτε ουσιαστική επιβολή ποινών, με αποτέλεσμα να μην τηρηθεί
ακόμη και από τις μεγάλες οικονομίες (όπως την Γερμανία και την Γαλλία, το 2003).
Η κρίση επεκτάθηκε στις χώρες που είχαν ήδη τραπεζικά προβλήματα ως
χρηματοπιστωτική κρίση και συμπαρέσυρε την πραγματική οικονομία (όπως
Ισλανδία και Ιρλανδία). Στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική κρίση
επηρεάζοντας τις υπερχρεωμένες χώρες (όπως η Ελλάδα και Πορτογαλία) όπου η
κρίση χρέους συμπαρέσυρε τις τράπεζες, τονίζοντας τη δυνατότητά της να διαχέεται
από τις τράπεζες στις εθνικές οικονομίες και αντίστροφα.
Η κρίση στην ευρωζώνη δεν είναι μόνο δημοσιονομική, καθόσον δεν έχει
υπερδανεισμό, όπως η Αμερική ή η Ιαπωνία, αλλά είναι κυρίως κρίση έλλειψης
συνοχής και ανομοιογένειας των οικονομιών, καθώς, ως μη Άριστη Νομισματική
Περιοχή (ΑΝΠ), είναι ευάλωτη σε ασύμμετρες διαταραχές και δεν έχει κοινούς
φορολογικούς κανόνες ή μηχανισμούς δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού Βορρά και ενός μη ανταγωνιστικού
Νότου.

Η τακτική των χρηματοπιστωτικών αγορών να μην χορηγούν δάνεια προς τα
αδύναμα Κράτη- Μέλη, αποτέλεσε τη σπίθα για μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε,
απότομα, λιγότερο ή περισσότερο, σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, σε μια
τόσο κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία.
Επίσης, η πολιτική της ΕΚΤ για επεκτατικές πολιτικές με στόχο αφενός, την τόνωση
της οικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου, τη στήριξη του τραπεζικού τομέα
των Κρατών -Μελών της, τροφοδότησε την ανασφάλεια των οίκων αξιολόγησης,
ιδιαίτερα για τις οικονομίες που παρουσίαζαν υψηλό δημόσιο χρέος και
μακροχρόνιες δημοσιονομικές ανισορροπίες.
Στην Ελλάδα, η κρίση δεν προέκυψε μόνο από την καθοδική πορεία του
οικονομικού κύκλου και ως απόρροια των επιπτώσεων της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά κυρίως από διαθρωτικές αδυναμίες και
παθογένειες, που χρονολογούνται τουλάχιστον μια 20ετία πριν. Άρα, η ελληνική
κρίση είναι κυρίως κρίση ανταγωνιστικότητας, η οποία οφείλεται στη μη υλοποίηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην αύξηση των δίδυμων ελλειμμάτων που
οδήγησαν στην άνοδο του δημόσιου χρέους της.
Οι ως άνω μακροχρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες αποκαλύφθηκαν με την έλευση
της κρίσης και οδήγησαν την Ελλάδα στη στοχοποίησή της από τους οίκους
αξιολόγησης και στον αποκλεισμό της από την χρηματοδότηση των αγορών, οι
οποίες έκριναν ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ ήταν τόσο υψηλός και
συνεχής, που θα οδηγούσε στην αποσταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.
Η αντίδραση των αγορών και ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης αφύπνισε τους
ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συνειδητοποίησαν

ότι, στο

πλαίσιο

της

διεθνοποιημένης και αλληλοεξαρτώμενης οικονομίας, η αδυναμία της Ελλάδας να
αποπληρώσει τους δανειστές της, που είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη
και τις ΗΠΑ, μπορεί να τις οδηγήσει στην κατάρρευση και επομένως στην
αναταραχή του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος.
Ως εκ τούτου, ήταν μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός, η στήριξη της
Ελλάδας, για να μην προβεί σε άτακτη χρεοκοπία με όλες τις συνέπειες που αυτό θα
συνεπαγόταν και αφετέρου, η ενίσχυση της Ευρωζώνης με νέους μηχανισμούς και
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μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης των αρνητικών συνεπειών και την αποτροπή
μελλοντικών κρίσεων.
Μετά από μια περίοδο οχτώ ετών εντός των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής
Προσαρμογής, θα μπορούσαν να εξαχθούν ορισμένα διδάγματα, που είναι τα
ακόλουθα:
1)

Τα Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής ήταν αναγκαία και

αναπόφευκτα, για να διασωθεί η Ελλάδα καθώς αποσκοπούσαν,


Βραχυπρόθεσμα, στη χρηματοδότηση των δημοσιονομικών αναγκών και στη

στήριξη των τραπεζών και,


μεσοπρόθεσμα, στην αποκατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών

ανισορροπιών, στην επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στη
δημιουργία σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης.
2)

Υπό μια εκδοχή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα Μνημόνια δεν πέτυχαν

τους στόχους τους εφόσον η Ελλάδα, 10 χρόνια μετά την εμφάνιση της κρίσης, είναι
ακόμη αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και η ελληνική οικονομία
υπέστη υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, πρέπει να αναφερθεί ότι η δεκαετία αυτή δεν
υπήρξε ολωσδιόλου χαμένη, διότι οι τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλλε η
Ελλάδα, για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της έχουν ήδη αρχίσει
να αποδίδουν καρπούς επαναφέροντας την χώρα σε τροχιά ανάπτυξης.
Επιπλέον, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στη δημόσια
διοίκηση και τη Δικαιοσύνη, στην αγορά προϊόντων και εργασίας, στη μείωση της
σπατάλης των ΔΕΚΟ και των νοσοκομείων, στην ασφαλιστική και φορολογική
πολιτική, κτλ, αποτελούν πραγματική επανάσταση για το ελληνικό κατεστημένο.
Η υλοποίηση των στρατηγικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνεχιστεί, υπό το
πνεύμα εθνικής συνεννόησης, με σκοπό να εκσυγχρονιστεί η ελληνική οικονομία,
να καταστεί ανθεκτικότερη στους κλυδωνισμούς και τελικά να μετασχηματιστεί σε
μια σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία.
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Στο επίπεδο της ευρωζώνης, οι μεταρρυθμίσεις όπως η δημιουργία του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ταμείου (ΕΝΤ), κτλ, θα περιορίσουν τους κινδύνους εξάπλωσης της κρίσης, θα
καθησυχάσουν τις ανησυχίες των αγορών και θα μειώσουν τα ελληνικά επιτόκια,
ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να
ενισχυθούν οι παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας.
3)

Η ελληνική κρίση είναι μία από τις πλέον μακροχρόνιες και οδήγησε στη

μεγαλύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί σε καιρό ειρήνης μεταπολεμικά, διότι τα
μέτρα των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής επικεντρώθηκαν κυρίως
στη αυστηρή λιτότητα και τη δημοσιονομική πειθαρχία, παρά στην συστηματική
εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ανάκαμψη της οικονομίας
μέσω αναπτυξιακών πολιτικών και κεφαλαίων.
4)

Οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, φέρουν ευθύνη, καθώς συχνά ήταν

απροετοίμαστες ή απρόθυμες να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις και να συμφωνήσουν
σε ένα μείγμα πολιτικής που θα έβγαζε την Ελλάδα από την κρίση και επομένως να
άρουν τις επιφυλάξεις των δανειστών όσον αφορά τη χαμηλή αξιοπιστία της χώρας.
Αντίθετα, η εκάστοτε κυβέρνηση που υλοποιούσε το πρόγραμμα αντιμετώπιζε την
αντίδραση της αντιπολίτευσης, οδηγώντας στη δημιουργία πολωτικού κλίματος.
Επίσης, εκτός από την έλλειψη συνέπειας των ελληνικών κυβερνήσεων, η Τριμερής
Επιτροπή (Θεσμοί), συχνά προέβαινε σε αρνητικές δηλώσεις και κωλυσιεργίες που
ενέτειναν την δυναμική της κρίσης.
5)

Πολλοί πιστεύουν ότι δεν βρισκόμαστε στην αρχή διεξόδου από την κρίση,

αλλά στην αρχή νέων και σύνθετων αδιεξόδων για την παγκόσμια οικονομία, καθώς
οδεύουμε προς νέα φάση οικονομικής στασιμότητας του δυτικού κόσμου με την
άνοδο άλλων οικονομιών. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί θεωρούν ότι, η συντεταγμένη
χρεοκοπία της Ελλάδας και η έξοδος της από τη Ευρωζώνη, θα ήταν μια επιλογή
που θα την ωθούσε σε πορεία ανάκαμψης και θα αύξανε την ανταγωνιστικότητα
των εξαγωγών της μέσω της υποτίμησης του νομίσματος.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί, ότι η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα
συνεπαγόταν τεράστιο οικονομικό και κυρίως γεωπολιτικό κόστος. Σε αυτό το
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πλαίσιο, όλες οι χώρες της Ευρωζώνης συνειδητοποίησαν ότι η διάλυσή της θα
επέφερε τεράστιο κόστος για το εξωτερικό εμπόριο και την ευημερία ολόκληρης της
ηπείρου και για το λόγο αυτό, προέβησαν στη διαμόρφωση των νέων μηχανισμών
διακυβέρνησης και προτάσεων για το μέλλον της.
Με βάση την εμπειρία άλλων Κρατών-Μελών, φαίνεται ότι η τήρηση του
Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και η συνακόλουθη αξιοπιστία της
οικονομικής πολιτικής είναι η καλύτερη εγγύηση για την επιτυχή πορεία προς την
έξοδο του προγράμματος και την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες
προβλέπουν την επιτήρηση της οικονομικής πολιτικής των Κρατών-Μελών που
εξέρχονται από το πρόγραμμα, τον αυξημένο ρόλο του Ευρ. Μηχανισμού
Σταθερότητας (ΕΜΣ) ως δανειστή εσχάτης προσφυγής και τη δυνατότητα
χρηματοδότησης για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Ως εκ τούτου, η Ελλάδα διαθέτει πλεονεκτήματα, τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά,
σε πνεύμα συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα επιτευχθεί η άριστη
λύση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στη μεταμνημονιακή εποχή, ώστε να
επιτευχθεί μείωση του χρέους σε συνάρτηση με την ανάπτυξη, την ομαλή επάνοδο
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και την επανάκτηση της οικονομικής
κυριαρχίας της.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται αφενός, η διαμόρφωση ενός πλάνου για την
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους εκ μέρους των εταίρων της Ελλάδας και
αφετέρου η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εθνικής στρατηγικής για βιώσιμη
ανάπτυξη και στήριξη της απασχόλησης, με την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών και
άλλων μηχανισμών και κεφαλαίων. Προς το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση παρουσίασε
στο Eurogroup, στις 27-4-2018, το σχέδιο μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής
στρατηγικής (Growth Strategy), το οποίο θα συνοδεύει τη χώρα μετά το τέλος του
Μνημονίου, με κύρια μέτρα για το χρέος και δράσεις, μεταξύ άλλων, για την
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, την ταχύτερη απονομή της
δικαιοσύνης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κτλ.
Όσον αφορά τις προτάσεις για το μέλλον της ευρωζώνης, παρατηρείται η
συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων και την εποπτεία σε
κεντρικό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται στους εξής τρεις βασικούς άξονες:
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1)

Την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής ένωσης (δημιουργία Ευρωπαϊκού

Νομισματικού Ταμείου, κτλ), η επίτευξη της οποίας είναι πρωταρχικής σημασίας,
για τους εξής λόγους:


διότι εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ των τραπεζών και των

κρατών τους και παρατηρούνται ακόμη υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
δανείων και


διότι απαιτείται η λήψη μέτρων για τη μείωση και τον επιμερισμό των

κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την παροχή καλύτερων ευκαιριών
χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία.
2)

Την επίτευξη οικονομικής και δημοσιονομικής ένωσης (Υπουργείο

Οικονομικών και κοινό προϋπολογισμό της ευρωζώνης, κτλ.), η οποία είναι
σημαντική, για τους εξής λόγους:


Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της ευρωζώνης, μέσω

της δημιουργίας

υγιών δημόσιων οικονομικών και της ύπαρξη δημοσιονομικών αποθεμάτων, που
βοηθούν τις οικονομίες να είναι ανθεκτικότερες στους κλυδωνισμούς·


αποτελεί μηχανισμό αντιμετώπισης ασύμμετρων οικονομικών διαταραχών,

δημιουργεί οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή δημόσιων αγαθών και μειώνει το
μέσο κόστος παραγωγής τους (ασφάλεια, υγεία, έρευνα και τεχνολογία κτλ).
3)

Την εδραίωση της δημοκρατικής λογοδοσίας, καθόσον η ευρωζώνη πρέπει

να εκπροσωπείται επαρκώς στον δημόσιο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων, ώστε
να υπερβεί τα προβλήματα που κληροδότησε η κρίση και να ανταπεξέλθει στις
κοινές προκλήσεις.
Ωστόσο, η εμβάθυνση της ΟΝΕ, εκτός από τα παραπάνω δημοσιονομικά εργαλεία,
πρέπει να λάβει υπόψη την κοινωνική διάσταση. Οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται
μια «κοινωνική Ευρώπη», η οποία θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, καθώς και στη σύγκλιση των
οικονομιών, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες ή τουλάχιστον η ένταση μιας νέας
χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και η εμφάνιση εθνικιστικών και φυγόκεντρων
δυνάμεων.
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Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εθνικών
συστημάτων καθώς και το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό
και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Τέλος, χρειάζεται ένα φιλόδοξο σχέδιο για
επενδύσεις σε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, ώστε να μειωθούν οι περιφερειακές
αποκλίσεις, να αντιμετωπιστούν οι ασύμμετρες διαταραχές και να επέλθει βιώσιμη
μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ανέδειξε η οικονομική κρίση έγκειται στο
δίλημμα αν η Ευρωζώνη πρέπει να παραμείνει μια διακυβερνητική συνεργασία ή να
εξελιχθεί σε μια ομοσπονδία κρατών, με κεντρικό συντονισμό και κοινές πολιτικές.
Αν και, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση
μια

ομοσπονδιακής

ευρωζώνης,

εντούτοις

οι

περισσότερες

χώρες,

συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θεωρούν ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει
ως μια, πιθανόν ενισχυμένη, διακυβερνητική συνεργασία.
Όσον αφορά την διαμόρφωση των νέων μηχανισμών διακυβέρνησης της
ευρωζώνης, παρατηρείται σημαντική εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του
Συμβουλίου Υπουργών κυρίως υπό την σύνθεση του Συμβουλίου Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) ή ακόμη περισσότερο της Ευρώ- ομάδας
(EUROGROUP) για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι η
οικονομική κρίση έχει συμβάλλει υπέρ της ενίσχυσης δια-κυβερνητικών δυναμικών
και διακρατικών συνεργιών.
Εν κατακλείδι, αν η διακυβέρνηση όπως διαμορφώνεται σήμερα, είχε υιοθετηθεί
από την έναρξη της εφαρμογής του ευρώ, ενδεχομένως να είχε αποτρέψει τα
σημερινά προβλήματα, καθώς η νέα αρχιτεκτονική στοχεύει στην καλύτερη συνοχή
και σύγκλιση των οικονομιών της Ευρωζώνης και στο να γίνουν όλες οι χώρες της
πιο ανταγωνιστικές έναντι τρίτων χωρών.
Όπως είπε ο Νέλσον Μαντέλα ερωτηθείς πως πέτυχε τη μεγάλη αλλαγή στην χώρα
του, «κάτι φαίνεται να είναι αδύνατο να γίνει, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει».
Το μέλλον της Ελλάδας είναι εντός της νέας αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και η
Ελλάδα πρέπει να πει ΝΑΙ στις αλλαγές που επιχειρούνται.
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