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Δήλωση
Δηλώνω πως η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι αποκλειστικά προϊόν δικής μου
εργασίας εκτός από τα σημεία που έχω ρητώς επισημάνει πως αποτελούν εργασία
τρίτων.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια επισκόπηση της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού
της Ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής από την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έως σήμερα. Σκοπός επομένως της εργασίας μας είναι η ερμηνεία εξέλιξης
της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα βάσει της θεωρίας και των εργαλείων
του εξευρωπαϊσμού καθώς και των μηχανισμών εφαρμογής του.
Συγκεκριμένα, η εργασία μας ακολουθεί την εξής διαδρομή: Ξεκινά με μια
σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
θέτει τις θεωρητικές βάσεις εξευρωπαϊσμού και δημοσιονομικής πολιτικής. Στη
συνέχεια προχωρά στο κύριο μέρος της εργασίας παρατηρώντας την εφαρμογή της
θεωρίας του εξευρωπαϊσμού στην Ελληνική δημοσιονομική πολιτική, εξετάζοντας
δηλαδή τις κυριότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική πολιτική στην
Ελλάδα. Επιπλέον, παρατηρούνται τα προβλήματα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων
καθώς και οι κυριότερες αιτίες τους. Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της
αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων αυτών συγκρίνουμε τα οικονομικά
μεγέθη της χώρας πριν και μετά, καθώς και τις επιπτώσεις της ιδιότητας μέλους της
Ευρωπαϊκή Ένωσης και της Ευρωζώνης στα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Παρά
των πολλαπλών ερμηνειών γίνεται κάθε προσπάθεια να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα προς κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της χώρας, αλλά και για
μελλοντική αναφορά.
Τέλος, προσφέρονται αφορμές για περαιτέρω προβληματισμό και προεκτάσεις για
το μέλλον της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Λέξεις κλειδιά: Ε.Ε., Ελλάδα, εξευρωπαϊσμός, δημοσιονομική πολιτική.
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Ακρωνύμια

ΕΟΚ: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ΣΣΑ: Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης
ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
ΜΣ: Μνημόνιο Συνεννόησης
ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
κ-μ: κράτη-μέλη
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Εισαγωγή

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας μας ξεκινά πολύ πριν την πλήρη
ένταξη, καθώς τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασκούσαν ανέκαθεν ιδιαίτερη επιρροή στη
χώρα μας. Πρώτη απτή ένδειξη ωστόσο αποτελεί η αίτηση σύνδεσης με την τότε
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1959 και η μετέπειτα υπογραφή
Σύνδεσης Ελλάδος-ΕΟΚ το 1961.
Μετά τη δικτατορία και στον απόηχο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η
χώρα μας αιτείται την πλήρη ένταξή της το 1975 για να γίνει τελικά δεκτή το 1981
κατόπιν διαπραγματεύσεων. Οι λόγοι στάθηκαν αφενός πολιτικοί, όπως η προάσπιση
της δημοκρατικών θεσμών, η σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος, η ενίσχυση
της ανεξαρτησίας, η αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος διεθνώς και αφετέρου
οικονομικοί, όπως η ενίσχυση της ανάπτυξης και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού
μας μοντέλου. Δεν έλειπε ωστόσο ένα υποβόσκον ιδεολογικό και αόριστο αίτημα «να
γίνουμε Ευρώπη» θεωρώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως πηγή άντλησης μοντέλων
προς μίμηση και δημιουργώντας έτσι ένα θετικό κλίμα για αυτή την ένταξη.
Κατά τα πρώτα χρόνια ένταξης, υπήρξε ωστόσο και ένα κύμα αμφισβήτησης
λόγω των μεγάλων αποκλίσεων της χώρας μας από τις χώρες του κέντρου θέτοντας
τα πρώτα θεμέλια για τις προσπάθειες οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης που
ακολούθησαν. Πολύ σύντομα, η χώρα μας θέτει νέους στόχους περαιτέρω
οικονομικής σύγκλισης και εισέρχεται στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση
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(ΟΝΕ) υιοθετώντας το κοινό νόμισμα (Ευρώ) με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του
2002.
Η επιλογή αυτή στάθηκε καθοριστική και επηρέασε πλήθος πολιτικών και
συγκεκριμένα τη δημοσιονομική, η οποία και θα μας απασχολήσει. Η διαδικασία
ενοποίησης και σύγκλισης δεν ήταν πάντα εύκολη ή αυτονόητη και υπάρχουν έως και
σήμερα έντονες διαφωνίες ως προς την ωφελιμότητα της επιλογής αυτής.
Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού στην
Ελληνική δημοσιονομική πολιτική μέσα από τους μεγαλύτερους σταθμούς, αλλά και
συγκρίνοντας βασικά οικονομικά μεγέθη πριν και μετά την ένταξη στην ΟΝΕ.
Χρησιμοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και τους μηχανισμούς του
εξευρωπαϊσμού εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δημοσιονομική πολιτική
στην Ελλάδα σήμερα.

1. Θεωρητικό υπόβαθρο

Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τη μελέτη αυτή, θεωρείται σκόπιμο να
ορίσουμε τις βασικές έννοιες που θα μας απασχολήσουν.

1.1.
Ως

Θεωρητικό πλαίσιο εξευρωπαϊσμού
έννοια

ο

εξευρωπαϊσμός

έχει

υποστεί

κατάχρηση,

καθώς

συχνά

χρησιμοποιείται ο όρος είτε ωραιοποιώντας τη διαδικασία εφαρμογής του είτε ως
διαδικασία επιβολής ξένων προτύπων. Επιπλέον, συχνά συγχέεται με τον
«εκδημοκρατισμό», τον «εκδυτικισμό», τον «εκσυγχρονισμό» ακόμη και με την
«παγκοσμιοποίηση». Έννοιες μεν συγγενείς, αλλά όχι ακριβείς.
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Ο

εξευρωπαϊσμός

(Europeanization)

αναφέρεται

«στην

απορρόφηση,

προσαρμογή και μετασχηματισμό των εσωτερικών δομών ως απάντηση στις
απαιτήσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του κράτους-μέλους της Ε.Ε.» (Borzel &
Risse, 2003). Με άλλα λόγια, «η διαδικασία ανταπόκρισης στις πολιτικές της Ε.Ε.
τόσο από τα νυν κράτη, όσο και από τα υποψήφια προς ένταξη κράτη» (Featherstone,
2003). Ενδεχομένως να εφαρμόζεται συνειδητά ή και μη αναλόγως την πρόθεση
(responsive/intended), (Ιωακειμίδης, 2001).
Ο εξευρωπαϊσμός έχει δε, τρεις διαστάσεις ως προς την κατεύθυνση του:
α) top-down όταν ασκείται από το κέντρο προς τα κράτη-μέλη β) bottom-up όταν
ασκείται από τα κράτη-μέλη προς το κέντρο και γ) bottom-up + top down όταν η
κατεύθυνση είναι μεικτή (προσαρμογή από Radaelli, Borzel et al). Διευκρινίζεται πως
ως κέντρο θεωρούμε το ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ τα κράτη-μέλη αποτελούν τη βάση.
Κάθε κράτος όμως είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, κατά αυτή την έννοια αντιδρά
διαφορετικά στις προκλήσεις που δέχεται από το κέντρο. Αυτό οφείλεται στο βαθμό
συμβατότητας ή αλλιώς ομοιότητας των θεσμών και κοινωνικών δομών που
πρόκειται να εφαρμοστούν με τις δομές που προϋπάρχουν στο κ-μ. Μια άλλη
προσέγγιση είναι αυτή της Schmidt (2001), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν
συγκεκριμένοι παράγοντες που υπεισέρχονται της οικονομικής προσαρμογής, όπως
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Οι χώρες είναι πιο ανοιχτές στην αλλαγή όταν
αντιμετωπίζουν κάποια οικονομική κρίση ή ακόμη και κατά πόσο θεωρούν πως η
χώρα τους είναι οικονομικά ευάλωτη διεθνώς. Η δυνατότητα όμως προσαρμογής στο
διεθνές

περιβάλλον εξαρτάται

και

από τους

θεσμούς

και

τις πολιτικές

αλληλεπιδράσεις στη χώρα, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ιδεολογία και το αξιακό
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σύστημα της κάθε χώρας, δηλαδή οι προτιμήσεις τους και η κουλτούρα
αντιμετώπισης της αλλαγής.

Πηγή: Προσαρμογή από Schmidt et al

Ο βαθμός πίεσης προς σύγκλιση ποικίλει ανάλογα με το κάθε μοντέλο και τον
κάθε μηχανισμό προσαρμογής που απαιτείται για μια δεδομένη πολιτική, όπως
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Πηγή: Προσαρμογή από Schmidt et al

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παραγόντων, τα κράτη έχουν συγκεκριμένο εύρος
επιλογών: αδράνεια, απορρόφηση ή μετασχηματισμό ανάλογα με τη μορφή πίεσης
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και τους παράγοντες προσαρμογής, όπως φαίνεται και στο σχήμα παρακάτω, η ροή
εξευρωπαϊσμού έχει ως εξής με τα ανάλογα αποτελέσματα:

Μορφές πίεσης

Παράγοντες προσαρμογής

Πιθανό αποτέλεσμα

Οικονομική

Βαθμός ευπάθειας οικονομίας

Αδράνεια

Θεσμική

Πολιτικές/θεσμικές δυνατότητες

Απορρόφηση

Ιδεολογική

Κουλτούρα πολιτικής

Μετασχηματισμός

Υφιστάμενες προτιμήσεις
Πειθώ
Πηγή: Προσαρμογή από Schmidt et al

Ως αδράνεια καθορίζουμε την (σκόπιμη ή μη) καθυστέρηση ή άρνηση
προσαρμογής, ως απορρόφηση την ενσωμάτωση των νέων πολιτικών χωρίς
σημαντικές αλλαγές λόγω καλής συμβατότητας, ενώ ως μετασχηματισμό την
τροποποίηση ή αντικατάσταση των κανονισμών προς τη σύγκλιση. Απώτερος στόχος
του εξευρωπαϊσμού ωστόσο παραμένει η σύγκλιση των κρατών-μελών και θα
μπορούσε να αφορά δυνητικά και κράτη-μη μέλη. Τέλος, ως «παίκτες/δρώντες»
άσκησης πολιτικής μπορούν να θεωρηθούν όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, αλλά και
κοινωνικοί φορείς ή ομάδες πίεσης.
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1.2.

Από την εθνική στην κοινή δημοσιονομική πολιτική;

Δημοσιονομική πολιτική (fiscal policy) είναι η πολιτική διαχείρισης των
οικονομικών του δημοσίου, η ρύθμιση επομένως των εσόδων και δαπανών του
δημοσίου. Προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μακροπρόθεσμα ωστόσο, θα πρέπει το
άθροισμα των δημοσίων επενδύσεων και άλλων δαπανών να ισούται με αυτό των
αποταμιεύσεων και της φορολογίας (Παπαηλίας, 2011).
Πριν την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, την αποκλειστική αρμοδιότητα
ρύθμισης των δημόσιων οικονομικών είχαν οι εθνικές κυβερνήσεις, ήτοι το
Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα. Καθώς όμως η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση ολοένα και εντείνεται, η δημοσιονομική πολιτική παύει να είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους-μέλους.
Συγκεκριμένα, η μακροοικονομική πολιτική και δη για τα μέλη της Ευρωζώνης,
είναι πλέον συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών-μελών και αποτελεί
ένα μείγμα νομικής ρύθμισης και διακρατικής συνεργασίας (Nugent, 2012).
Στη φάση αυτή δεν υπάρχει πλήρη συμβατότητα/εναρμόνιση, όπως έχει
επιτευχθεί σε άλλες πολιτικές με παραδείγματα όπως η τελωνειακή ένωση ή η κοινή
αγορά. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ακόμη κοινή δημοσιονομική πολιτική,
αλλά εντάσσεται στην οικονομική και νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή και
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) προκειμένου να στηρίξει το κοινό νόμισμα (Ευρώ)
άπτεται της κοινής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και ορισμένων μόνο
πτυχών της δημοσιονομικής πολιτικής των κ-μ με στόχο τον περιορισμό των ετήσιων
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του χρέους.
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Συγκεκριμένα, ενώ η διαχείριση της νομισματικής πολιτικής

ασκείται

αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η δημοσιονομική
πολιτική (φορολογία και δημόσια οικονομικά) εμπίπτει στην αρμοδιότητα των
εθνικών κυβερνήσεων με ορισμένες μόνο κοινές κατευθυντήριες γραμμές, όπως
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα οικονομικά ζητήματα χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και συνυπευθυνότητας (common concern and
shared responsibility), αφορούν όλα τα κ-μ της Ε.Ε., αλλά κυρώσεις επιβάλλονται
μόνο στα μέλη της Ευρωζώνης.
Ποιοί είναι όμως οι φορείς διαχείρισης της οικονομικής και νομισματικής
πολιτικής; Η οικονομική διακυβέρνηση ασκείται από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
αλλά και από εθνικά όργανα, δηλαδή από κοινού ως εξής:
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (The European Commission): Καταρτίζει οικονομικές
προβλέψεις και παρακολουθεί μία σειρά από οικονομικούς δείκτες σε όλες τις
χώρες της Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλίσει πως τηρούνται τα συμφωνηθέντα.



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (The European Council): Απαρτίζεται από τους
Αρχηγούς των κ-μ από όλες τις χώρες της Ε.Ε. και καθορίζει τους βασικούς
πολιτικούς στόχους.



Η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ (The Euro Summit): Τουλάχιστον δύο φορές
τον χρόνο οι Αρχηγοί των κ-μ της Ευρωζώνης συνεδριάζουν για τα
σημαντικότερα ζητήματα διακυβέρνησης της Ευρωζώνης.



Το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. ή Συμβούλιο ECOFIN (ECOFIN
Council/EU Council of Ministers): Οι Υπουργοί Οικονομικών όλων των χωρών
της Ε.Ε. συνεδριάζουν κατά κανόνα μία φορά το μήνα και λαμβάνουν
δεσμευτικές αποφάσεις για τις χώρες που εκπροσωπούν. Στις συνεδριάσεις
συμμετέχουν επίσης οι Ευρωπαίοι Επίτροποι



Η Ευρωομάδα (Eurogroup): Οι Υπουργοί Οικονομικών προετοιμάζονται άτυπα
πριν το ECOFIN ή και πριν τη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ και συζητούν μη
δεσμευτικές επιλογές.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament): Ασκεί τον δημοκρατικό
έλεγχο των αποφάσεων του ECOFIN.



Οι εθνικές κυβερνήσεις (National Governments): Καταρτίζουν τους εθνικούς
προϋπολογισμούς με βάση προσυμφωνηθέντα όρια ελλείμματος και χρέους και
υλοποιούν τις αποφάσεις του ECOFIN.



Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank): Είναι θεσμικά
ανεξάρτητη και διαχειρίζεται αποκλειστικά τη νομισματική πολιτική της
Ευρωζώνης, δηλαδή καθορίζει τα επιτόκια με σκοπό τη σταθερότητα των τιμών.
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Λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το μόνο όργανο εκλεγμένο απευθείας
από τους πολίτες.
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης στα πρότυπα των
ΗΠΑ με κοινό προϋπολογισμό και κεντρική δημοσιονομική αρχή και χρηματοδότηση
κοινών

ομολόγων,

δηλαδή

Ευρω-ομολόγων.

Ωστόσο,

αυτός

είναι

ένας

μακροπρόθεσμος στόχος, καθώς απαιτείται η συναίνεση των κ-μ στην αναθεώρηση
των Συνθηκών.

2. Εφαρμογή εξευρωπαϊσμού στην Ελληνική δημοσιονομική
πολιτική

Ως εξευρωπαϊσμό της δημοσιονομικής πολιτικής εννοούμε το τρίπτυχο:
αποπολιτικοποίηση χρήματος - δημοσιονομική πειθαρχία – ανοιχτές αγορές
(Καζάκος επιμ. Μαραβέγιας, 2011). Επομένως, μια υγιή διαχείριση δημόσιου
χρήματος με διαφάνεια και μηχανισμούς ελέγχου.
Τα θεμέλια για τον εξευρωπαϊσμό της δημοσιονομικής πολιτικής τέθηκαν με την
Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 περιορίζοντας το δημόσιο χρέος στο 60% του
ΑΕΠ και το έλλειμμα στο 3%. Πολύ σύντομα φάνηκε πως η ρύθμιση αυτή δεν
επαρκούσε και εφαρμόστηκε το πρώτο Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης το
1997, το οποίο δέσμευε τα κ-μ να τηρήσουν μεσοπρόθεσμα μια σχεδόν
ισοσκελισμένη ή και πλεονασματική δημοσιονομική κατάσταση.
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Έτσι, τα κράτη μέλη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 δεσμεύονται να αναλάβουν την κατά την κρίση τους αναγκαία διαρθρωτική
δημοσιονομική δράση

ώστε να επιτύχουν τους

στόχους

των εθνικών

προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης


θα αρχίζουν τις αναγκαίες κατά την κρίση τους διορθωτικές δημοσιονομικές
αναπροσαρμογές χωρίς καθυστέρηση αμέσως μόλις λάβουν πληροφορίες ότι
υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος



θα διορθώνουν το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα το ταχύτερο δυνατόν
μετά την εμφάνισή του



δεσμεύονται να μην επικαλούνται τον έκτακτο χαρακτήρα ελλείμματος που
συνδέεται με ετήσια μείωση του ΑΕΠ μικρότερη του 2%, εκτός εάν πρόκειται για
περίπτωση σοβαρής ύφεσης (ετήσια μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά
τουλάχιστον 0,75%).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως μια χώρα δεν τηρεί το ΣΣΑ, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εκδώσει σύσταση καλώντας τους Υπουργούς
Οικονομικών της εν λόγω χώρας να εκκινήσουν τη Διαδικασία Υπερβολικού
Ελλείμματος (ΔΥΕ) και εάν εγκριθεί, τότε η εγκαλούμενη χώρα, θα πρέπει να
υποβάλλει σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα επαναφοράς του ελλείμματος ή του χρέους
εντός των συμφωνηθέντων ορίων.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΣΣΑ) αναθεωρήθηκε αρκετές φορές,
καθώς από πολύ νωρίς φάνηκε πως αφενός δεν υπήρχαν μηχανισμοί εφαρμογής του
αφετέρου δεν υπήρχαν αρκετά κίνητρα για τα κ-μ προκειμένου να το εφαρμόσουν
αφού ακόμη και χώρες χωρίς ύφεση όπως η Γαλλία και η Γερμανία το παρέκαμπταν.
Αυτό οφείλονταν επειδή το ΣΣΑ επαφίονταν στην διακριτική ευχέρεια των κ-μ για
16

την εφαρμογή του, αλλά και στην ερμηνεία που έδιναν κάθε φορά τα κράτη μέλη
στην ύφεση.
Το κίνητρο εφαρμογής ενός πιο αυστηρού ΣΣΑ ήρθε τελικώς από την
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (ΗΠΑ), καθώς οι τράπεζες πλέον αρνούνταν να δανείσουν τα
υπερχρεωμένα κράτη και τα κράτη αυτά δεν είχαν πλέον που να στραφούν
προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες τους. Έτσι πυροδοτώντας αυτή την λεγόμενη
κρίση χρέους στην Ευρώπη φάνηκαν αμέσως οι δομικές αδυναμίες της ΟΝΕ.
Έτσι, το ΣΣΑ ενισχύθηκε με νέες δέσμες νομοθετικών μέτρων της Ε.Ε. γνωστές
ως «εξάπτυχο» και «δίπτυχο». Έτσι, αν μια χώρα παραβεί το δημοσιονομικό
έλλειμμα ή το χρέος, θα πρέπει να αποδείξει πως είναι σε θέση να αποκαταστήσει την
οικονομία της εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος. Αφενός επισπεύδονται οι
κυρώσεις σε μέλη που επανειλημμένα δε συμμορφώνονται, αφετέρου όμως
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ειδικές συνθήκες/ιδιαιτερότητες σε κάθε χώρα.
Η ουσιαστική αλλαγή όμως στο ΣΣΑ είναι η εξής: ενώ αρχικά δίνονταν οι γενικές
αρχές στα κ-μ και οι εθνικές κυβερνήσεις ήταν υπεύθυνες για την εφαρμογή τους και
μόνο όταν παρέκλιναν υπήρχε παρέμβαση, με το νέο ΣΣΑ οι εθνικές κυβερνήσεις
επιβλέπονται πιο εντατικά ώστε να αποφευχθεί η παρέκκλιση.
Η στρατηγική της Ε.Ε. Ευρώπη 2020 αποτελεί το όραμα της Ε.Ε. για
περισσότερη ανάπτυξη και καταπολέμηση της ανεργίας που προκάλεσε η κρίση
χρέους. Σήμερα ισχύουν τα εξής μέτρα με τους ανάλογους μηχανισμούς τους
προκειμένου να χαλιναγωγηθούν το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα:
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Θεσμικά Μέτρα & Μηχανισμοί περιορισμού ελλειμμάτων/χρέους

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιδιαίτερα, το Ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της
οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρώνεται
στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους, εξ ου και «εξάμηνο».
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Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις δημοσιονομικές
και οικονομικές τους πολιτικές προς τους στόχους και τους κανόνες που έχουν
συμφωνηθεί σε ενωσιακό επίπεδο. Καλύπτει τρεις τομείς συντονισμού της
οικονομικής πολιτικής:


τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εστιάζουν στην προώθηση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020



τις δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των
δημοσίων οικονομικών σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης



την πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών
Το Εξάμηνο έχει σαφές χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη

λαμβάνουν συμβουλές από την ΕΕ (κατευθύνσεις) και στη συνέχεια υποβάλλουν
σχέδια

πολιτικής

(εθνικά

προγράμματα

μεταρρυθμίσεων

και

προγράμματα

σταθερότητας ή σύγκλισης), προκειμένου να αξιολογηθούν σε επίπεδο ΕΕ.
Έπειτα από αξιολόγηση των σχεδίων αυτών, διατυπώνονται προς τα κράτη μέλη
συγκεκριμένες συστάσεις (συστάσεις ανά χώρα) όσον αφορά τις εθνικές τους
δημοσιονομικές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές. Τα κράτη μέλη πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις συστάσεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού
τους για το επόμενο έτος και κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εθνικές
πολιτικές τους που αφορούν την οικονομία, την παιδεία, την απασχόληση και άλλους
τομείς. Εάν χρειαστεί, διατυπώνονται επίσης συστάσεις προς τα κράτη μέλη για τη
διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών.
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Ωστόσο, υπήρξαν χώρες της Ευρωζώνης που επλήγησαν σε μεγαλύτερο
συγκριτικά βαθμό από την κρίση χρέους και χρειάστηκαν ακόμη περισσότερη
συνδρομή, όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε τρεις φορές με σύναψη Μνημονίου
Συνεννόησης (Memorandum of Understanding-MoU) και ως εξής:


Μάιος 2010: 110 δις Ευρώ από τα μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο



Μάρτιος 2012: 130 δις Ευρώ από το ιδρυθέν το 2011 Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο



Αύγουστος 2015: 86 δις Ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας,
ο

οποίος

αντικατέστησε

τον

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας συν 35 δις Ευρώ σε συμφωνία ανάπτυξης.
Για όσο διάστημα η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα, δε μετέχει στο Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο που αναφέραμε παραπάνω, αλλά θα μετέχει μόλις ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα στήριξης. Τα δάνεια αυτά ήταν υπό όρους, ως «αντάλλαγμα» θα λέγαμε
πως ζητήθηκαν μέτρα προς επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και
εξυγίανσης των δημοσιονομικών. Η φύση των δημοσιονομικής πολιτικής όμως είναι
τέτοια που αγγίζει ένα πλήθος άλλων πολιτικών και διαρθρωτικών ρυθμίσεων, όπως
ρυθμίσεων απελευθέρωσης στην αγορά, στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και καλά
εδραιωμένων προνομίων συγκεκριμένων ομάδων πολιτών στη χώρα μας.
Από τη στιγμή που ψηφίζονται, θεωρούνται και ως νόμοι του κράτους και
προχωρά η απορρόφηση και αφομοίωση τους στις υπάρχουσες δομές της δημόσιας
διοίκησης. Η πρόοδος εργασιών εφαρμογής παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
εκδίδονται σχετικές μελέτες προόδου. Η αξιολόγηση του περιεχομένου των
μνημονίων καθώς και η επιλογή των μέτρων δεν συμπεριλαμβάνεται στους σκοπούς
της παρούσας εργασίας.
Η χρονική όμως συγκυρία εντατικοποίησης των μεταρρυθμίσεων

στάθηκε

κρίσιμη, καθώς ήδη τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ήταν
εμφανή αφήνοντας αφενός πολύ στενά περιθώρια διαπραγμάτευσης από την πλευρά
της Ελλάδας και αφετέρου δυσχερή την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων λόγω της ήδη
επιβαρυμένης οικονομίας (υψηλός βαθμός ευπάθειας οικονομίας ως παράγοντας
οικονομικής προσαρμογής κατά Schmidt). Είναι αντίθετη δε ως προς τη κλασική
θεωρία πολιτικής οικονομίας για τη θέση του κράτους ως ρυθμιστή, δηλαδή του
κράτους που αποταμιεύει σε περιόδους άνθισης της οικονομίας, ώστε να προσφέρει
κρατικές επενδύσεις σε περιόδους ύφεσης.
Πρόκειται για ένα βήμα παραπέρα από τον intended εξευρωπαϊσμό, για
εξαναγκαστικό εξευρωπαϊσμό όπως συχνά συναντούμε στη βιβλιογραφία με υψηλό
βαθμό πίεσης ή και επιφανειακού και ατελή (Μαραβέγιας, 2011). Θα προσθέταμε
ωστόσο και καθυστερημένου, καθώς το δημοσιονομικό πλαίσιο προϋπήρχε από το
1992, αλλά με ήπιο συντονισμό.
Ο βίαιος τρόπος εφαρμογής παρά τις υφιστάμενες προτιμήσεις, όπως αυτές
εκδηλώθηκαν με αρνητική ψήφο στις μεταρρυθμίσεις κατά το δημοψήφισμα του
Ιουλίου 2015 σε ποσοστό 61,39% δημιουργεί θέμα ελλιπούς δημοκρατικής
νομιμοποίησης, προκάλεσε δε τόσο έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του
κοινωνικού συνόλου, έτσι ώστε αρκετές ρυθμίσεις αν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή,
δεν εφαρμόστηκαν ποτέ λόγω υψηλού πολιτικού κόστους.
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Ωστόσο, υπήρξε και αδράνεια σε ορισμένους τομείς θεωρώντας τον
εξευρωπαϊσμό αυτό ως τυπικό ή κόλουρο καθώς περιορισμένη ήταν η συμβατότητα
της χώρας με τις επιταγές της Ε.Ε. λόγω της αντι-φιλελευθερικής κουλτούρας στη
χώρα μας (Καζάκος επιμ. Μαραβέγιας, 2011)
Χρήσιμο είναι να παρατηρήσουμε κάποια σχετικά σημεία:
 Ανάλογα μεγέθη: όσο πιο ευάλωτη οικονομία, τόσο πιο θετική στάση σε αλλαγή
πολιτικής και όσο πιο έντονες οι εξωτερικές πιέσεις, τόσο μεγαλύτερη η
σύγκλιση.
 Οι δρώντες είναι πιο θετικοί σε αλλαγή πολιτικής όταν αντιμετωπίζουν
οποιαδήποτε (εν δυνάμει ή υπάρχουσα) κρίση.
 Ο βαθμός ευπάθειας της οικονομίας είναι υποκειμενικός, συγκριτικός και
μεταβάλλεται στην πορεία του χρόνου επηρεάζοντας και την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων.
Στην περίπτωσή μας ο εξευρωπαϊσμός είναι από το κέντρο προς τη βάση (topdown). Αν και θεωρητικά υπάρχουν περιθώρια και για διάσταση από τη βάση προς
κέντρο, αυτό δε συμβαίνει συχνά στην περίπτωση της Ελλάδος λόγω χαμηλής ισχύος
(regime taker).

Όπως είδαμε, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξευρωπαϊσμός της δημοσιονομικής
πολιτικής στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:
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Νομοθετικά (π.χ. Συστάσεις)



Χρηματοδοτικά (π.χ. δάνεια για μεταρρυθμίσεις/“loans for reforms”)



Πολιτικά (π.χ. πολιτική επιρροή/δηλώσεις πολιτικών)



Γνωσιακά (π.χ. προγράμματα μεταρρυθμίσεων)



Θεσμικά (π.χ. λειτουργία/συνεργασία θεσμών)
Παρατηρούμε πως ενώ αρχικά η δημοσιονομική πολιτική άρχισε με ήπιο

συντονισμό, διαχρονικά εντείνεται. Στην παραδοσιακή σκοπιά της δημοσιονομικής
πολιτικής ωστόσο υπάρχουν δύο σκέλη: δαπάνες και έσοδα. Τα έσοδα αυτά
προέρχονται από τη φορολογία, η ρύθμιση της οποίας σκοπίμως αποσιωπάται
προκαλώντας περαιτέρω στρεβλώσεις και ανισότητες στα κ-μ με επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση σε ανισομερή προσέλκυση επενδύσεων.
Συνολικά το τρίπτυχο που αναφέραμε στην αρχή της ενότητας έχει επιτευχθεί
στην Ελλάδα ως ένα βαθμό ως εξής:


Αποπολιτικοποίηση χρήματος: θωρούμε πως έχει επιτευχθεί, καθώς η ΕΚΤ είναι
ήδη ανεξάρτητη, δε δέχεται υποδείξεις από όργανα της Ε.Ε. ή εθνικές
κυβερνήσεις, ούτε δανειοδοτεί εθνικούς δημόσιους φορείς ή ελλειμματικούς
προϋπολογισμούς προφυλάσσοντάς τη από επιρροή εθνικών αρχών και
επιτυγχάνοντας έτσι σταθερότητα τιμών, λογοδοτεί δε στους εκλεγμένους
αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Δημοσιονομική πειθαρχία: παρατηρούμε πως οι μηχανισμοί πειθαρχίας
αυξήθηκαν, δρουν πλέον και προληπτικά και λαμβάνουν καλύτερα υπ’ όψιν τους
τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας της κάθε χώρας, υπάρχουν κίνητρα
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συμμόρφωσης αλλά και ποινές παράβασης, ενώ παρακάτω θα παρατηρήσουμε
και την αποτελεσματικότητά τους.


Ανοιχτές αγορές: δεν έχει ολοκληρωθεί η απελευθέρωση αγορών λόγω έντονων
κοινωνικών αντιδράσεων, κρατικού προστατευτισμού, απροθυμίας και έλλειψης
συστηματικής

προσπάθειας,

ελλιπούς

χρονοδιαγράμματος,

έλλειψης

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, υψηλού πολιτικού κόστους, καθώς
και πεποιθήσεων περί νεοφιλελευθερισμού.
Ωστόσο, υπάρχει ζωντανό ακόμη το όραμα της δημοσιονομικής ένωσης, αν και
μακροπρόθεσμο, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις
όπως η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Επιτροπή με συμβουλευτικό προς το παρόν ρόλο.

3. Εμπειρική/Πρακτική προσέγγιση

Προκειμένου να συγκρίνουμε την Ελληνική οικονομία πριν και μετά την
ένταξη στην Ευρωζώνη, επιλέγουμε μερικά από τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως
το δημόσιο χρέος, η μεγέθυνση της οικονομίας και η ανεργία μακροπρόθεσμα αλλά
και σε συγκριμένα σημεία στον χρόνο σύμφωνα με στοιχεία που αντλήσαμε από τη
βάση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).
Συγκεκριμένα,

το

στάδιο

αυτό

αποτελεί

μια

εφαρμογή

μέτρησης

αποτελεσματικότητας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων με κριτήριο τα βασικά
οικονομικά μεγέθη της Ελλάδος. Έτσι, παρατηρούμε τα στοιχεία μας διαχρονικά και
συγκριτικά από το 2001 έως και επίσημες προβλέψεις για το 2017.
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Δημόσιο Χρέος, σύγκριση

Πηγή: OECD Database
Μεγέθυνση της οικονομίας, πρόβλεψη εως το 2017

Πηγή: OECD Database

25

Ανεργία 2001 (ετήσια)

Πηγή: OECD Database

Ανεργία 2015 (ετήσια)

Πηγή: ΟΕCD Database
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Παρά τις δράσεις, τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. και την
αναπτυξιακή στρατηγική Ευρώπη 2020 παρατηρώντας τα ανωτέρω στατιστικά
στοιχεία προκύπτουν τα εξής:


Το Ελληνικό δημόσιο χρέος το 2001, δηλαδή έως και ένα μόνο έτος πριν την
ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, ήταν στο 113% του ΑΕΠ ενώ το 2015
αυξήθηκε στο 179% του ΑΕΠ καθιστώντας το από τα υψηλότερα όχι μόνο στην
Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.



Η Ελληνική μεγέθυνση της οικονομίας άρχισε να είναι αρνητική από το 2008 ως
αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά παρέμεινε αρνητική έως και
σήμερα, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης σήμερα είναι θετικός. Η μεγαλύτερη
διαφορά παρατηρείται το 2011 όταν η Ελληνική οικονομία συρρικνώνονταν κατά
9,2 ενώ οι οικονομίες των κ-μ της Ευρωζώνης αυξάνονταν κατά μέσο όρο 1,6. Ως
το τέλος του 2016 αναμένεται πως η Ελληνική μεγέθυνση της οικονομίας θα είναι
αρνητική στο -0.2 ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης θα είναι θετικός στο 1,6.



Η ανεργία ενώ το 2001 ήταν 10.8% το 2015 εκτινάχτηκε στο 25%, μεγαλύτερη
της Ισπανικής, ελαφρώς μικρότερη της Ν. Αφρικής και διπλάσια από το μέσο όρο
της Ευρωζώνης. Χαρακτηριστικό είναι πως ο μέσος όρος ανεργίας της
Ευρωζώνης είναι υψηλότερος από το μέσο όρο ανεργίας της Ε.Ε.
Άλλοι χρήσιμοι δείκτες, όπως αυτός της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας,

οι οποίοι αντικατοπτρίζουν αφενός τη θέση της οικονομίας διεθνώς και αφετέρου
έμμεσα τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής καταδεικνύουν πως η θέση της
Ελλάδος είναι σήμερα δυσχερέστερη. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διαφάνεια από
42η θέση το 2001 έπεσε στη 58η θέση το 2015 και όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα από τη 36η θέση το 2001 έπεσε στη 91η θέση το 2015.
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Σε μια προσπάθεια συσχετισμού των αποτελεσμάτων σύγκρισης, καταφεύγουμε
σε ανάλογες μελέτες όπως αυτή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (Lemanyboucher, P. & Rommerskirschen, C., 2015), στην οποία διερευνώντας τον
εξευρωπαϊσμό της δημοσιονομικής πολιτικής συγκρίνει την επίδραση της ιδιότητας
μέλους της Ευρωζώνης στο δημόσιο χρέος των μελών της Ευρωζώνης. Αντλώντας
στοιχεία από το σύνολο των μελών της Ευρωζώνης για την περίοδο 1984-2006 στη
μελέτη συμπεραίνεται πως η ιδιότητα μέλους της Ευρωζώνης δεν επιδρά σημαντικά
στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η θεσμική επίδραση είναι χαμηλή και το
δημόσιο χρέος εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση της εγχώριας οικονομίας.
Σε άλλη μελέτη επιπτώσεων εξευρωπαϊσμού στη δημοσιονομική πολιτική
συγκρίνονται θεσμικά και οικονομικά στοιχεία μεταξύ Σουηδίας ως μέλους της Ε.Ε.
και Τουρκίας ως τρίτης χώρας-μη μέλους της Ε.Ε. (Gurgener, G. (2012). Από τη
μελέτη προκύπτει πως η ύπαρξη θεσμικού δημοσιονομικού πλαισίου δεν σημαίνει
απαραίτητα και την εφαρμογή του. Η ιδιότητα μέλους της Ε.Ε. είναι εδώ αδιάφορη,
καθώς προκύπτει πως η Σουηδία παρόλο που δεν έχει υιοθετήσει το Ευρώ, έχει πιο
υγιή δημοσιονομικά από αρκετές χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό το συμπέρασμα
συναινεί και με τη μελέτη που προαναφέρθηκε.
Σε μελέτη σύγκλισης των χωρών της Ευρωζώνης (Μητρόπουλος, 2016)
προκύπτει πως η νομισματική ενοποίηση δεν οδηγεί στην πραγματική σύγκλιση των
οικονομιών. Τα μέλη της Ευρωζώνης αρχικά έχουν μια περίοδο 4-5 χρόνων ευφορίας,
αλλά μετέπειτα το νόμισμα αποδεικνύεται σταθερό, αλλά υπερτιμημένο χωρίς οι
θεσμικές έως τώρα ρυθμίσεις να επαρκούν.
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4. Περιορισμοί

Η μελέτη μας υπόκειται στις ακόλουθους περιορισμούς, τους οποίους
οφείλουμε να αναφέρουμε:


Η εφαρμογή του εξευρωπαϊσμού είναι συνεχής και τα παραδείγματα από τη
συνεχή πρακτική πολλά. Ωστόσο, κάθε φορά τα όρια επιρροής της
παγκοσμιοποίησης και του εξευρωπαϊσμού είναι δυσδιάκριτα ειδικά σε ένα τόσο
γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον βαθιάς αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης.



Αν και ιδιαίτερα διαδεδομένη, η θεωρία του εξευρωπαϊσμού δεν επαρκεί για να
ερμηνεύσει πλήρως ένα φαινόμενο. Έτσι, χρειάζεται η συνδρομή και άλλων
θεωριών προκειμένου ένα φαινόμενο να διερευνηθεί πλήρως, π.χ. θεωρία
διαχείρισης κρίσεων, θεωρίες ισχύος από τις διεθνείς σχέσεις. Αντιστοίχως, ο
εξευρωπαϊσμός επικαλύπτεται και από άλλες θεωρίες.



Η αιτιότητα (causality) έχει απασχολήσει πολλάκις την επιστημονική κοινότητα
και κατά αυτή την έννοια έχουμε επίγνωση της αδύναμης πάντα σχέσης αιτίαςαιτιατού.



Οι συχνές εναλλαγές κυβερνήσεων εξηγούν την προεκλογική δημοσιονομική
χαλαρότητα αφενός λόγω πολιτικού κόστους και αφετέρου λόγω περιορισμένης
λογοδοσίας (βλ. και θεωρία πολιτικών κύκλων).



Τα

στατιστικά

στοιχεία

υπόκεινται

σε

τεχνικές/λογιστικές

ερμηνείες

(technicalities) καθώς και σε συχνές αναθεωρήσεις καθιστώντας έτσι δυσχερή την
σύγκριση οικονομικών μεγεθών διαχρονικά.
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Τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά και χωρίς πρόθεση
υποβιβασμού της ιδεολογίας που διέπει είτε την Ε.Ε. είτε την εκάστοτε
κυβέρνηση.



Δεν υπαινίσσεται πως η ιδιότητα μέλους της Ευρωζώνης προκαλεί την ύφεση
παρόλο που δεν πρόκειται για άριστη νομισματική ζώνη και παρόλο που αφαιρεί
από

τα

μέλη

την

ευχέρεια

υποτίμησης

νομίσματος

προκειμένου

να

ανατροφοδοτηθεί η αγορά.


Εύλογο είναι πως από το 2002 και έπειτα οπότε και η Ελλάδα εισήλθε στην
Ευρωζώνη, δεν υπάρχει εναλλακτικό μέτρο σύγκρισης οικονομικών στοιχείων για
την Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο, έτσι δε μπορούμε ασφαλώς να γνωρίζουμε
ποια θα ήταν ακριβώς η Ελληνική οικονομία αν δεν είχε εισέλθει στην
Ευρωζώνη.

5. Συμπεράσματα

Ο εξευρωπαϊσμός δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη και εξελίσσεται σε μια κρίσιμη περίοδο καθώς συγχρόνως σημειώνονται
ακόμη και τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η οικονομία είναι ήδη
σε ύφεση.
Όπως είδαμε, ο εξευρωπαϊσμός δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα υπήρξε
βίαιος με υψηλό βαθμό πίεσης λόγω ευπάθειας της οικονομίας, χαμηλή δημοκρατική
νομιμοποίηση, τυπικός ή και κόλουρος, με χρονική υστέρηση, από το κέντρο προς τη
βάση και αξιοποιώντας νομοθετικά, χρηματοδοτικά, πολιτικά, γνωσιακά και θεσμικά
εργαλεία.
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Αξιοποιώντας
πειθαρχία-ανοιχτές

το

τρίπτυχο

αγορές» που

«αποπολιτικοποίηση
θέσαμε

ως

χρήματος-δημοσιονομική

βάση παρατηρήσαμε πως

η

αποπολιτικοποίηση χρήματος έχει επιτευχθεί με την ΕΚΤ ως ανεξάρτητη αρχή μη
δανείζουσα σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, ενώ η δημοσιονομική πειθαρχία
υστερεί παρόλο που οι μηχανισμοί πειθαρχίας έχουν αυξηθεί, η απελευθέρωση των
αγορών δε στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη με το κράτος να λειτουργεί
προστατευτικά.
Ο

εξευρωπαϊσμός

της

δημοσιονομικής

πολιτικής

παραμένει

ωστόσο

προσηλωμένος στην αποτροπή ελλειμμάτων και μείωση του χρέους, ενώ δε δίνεται
ίδια βαρύτητα στον φορολογική εναρμόνιση προκαλώντας έτσι στρεβλώσεις και
ανισότητες μεταξύ των κ-μ.
Παρατηρώντας τα οικονομικά στοιχεία που συλλέξαμε καταλήγουμε πως η
ιδιότητα μέλους της Ευρωζώνης καθώς και το Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο δεν
οδηγούν απαραίτητα στην εξυγίανση των οικονομικών ούτε απαραίτητα στην
οικονομική ανάπτυξη ούτε βεβαίως προφυλάσσουν από τους κλυδωνισμούς των
διεθνών κρίσεων.
Παρατηρούμε πως το Ευρώ ως ενιαίο νόμισμα έχει ωθήσει τα μέλη της
Ευρωζώνης

σε

στενότερη

δημοσιονομική

συνεργασία

και

σε

ευρύτερη

συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών.
Ο εξευρωπαϊσμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα αποτελεί μεν
μακροχρόνια διαδικασία που άρχισε από το 1992 με τη Συνθήκη Μάαστριχτ έως και
σήμερα, αλλά απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην εξυγίανση δεν έχουν φανεί
ακόμη, δεν αντικατοπτρίζονται επομένως οι θεσμοί στα οικονομικά στοιχεία, καθώς
τα οικονομικά μεγέθη της χώρας δεν έχουν βελτιωθεί, τουναντίον παρατηρούνται τα
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ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τους αρχικούς στόχους, π.χ. υψηλότερο δημόσιο
χρέος σήμερα με πιο εντατική επιτήρηση σε σχέση με χαμηλότερο δημόσιο χρέος
κατά τα προηγούμενα έτη ήπιας επιτήρησης. Επομένως, παρατηρείται το παράδοξο
όσο εντείνεται η πίεση για εξυγίανση, τόσο να δυσχεραίνει η οικονομία και να
ανατροφοδοτεί μια υφεσιακή οικονομία.
Ωστόσο, η Ευρωζώνη στο σύνολό της είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τη
διαχείριση και αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων από ότι ήταν στο ξέσπασμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008.

6. Κριτική/Προβληματισμός/Προεκτάσεις

Από τη μια το δημόσιο χρέος/έλλειμμα αντικατοπτρίζει την κατάσταση της ίδιας
της οικονομίας, την έλλειψη παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης και την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας που με την σειρά της θα επέφερε το αποτέλεσμα του
εξευρωπαϊσμού, δηλαδή τη σύγκλιση. Από την άλλη όμως το δημόσιο
χρέος/έλλειμμα δεν πρέπει να δαιμονοποιείται, καθώς μέσω των δανείων καθίστανται
δυνατές δημόσιες επενδύσεις. Επομένως, δεν είναι το ίδιο το δημόσιο χρέος/έλλειμμα
που ευθύνεται, αλλά ο σκοπός που υπηρετεί, π.χ. επενδυτικές δαπάνες έναντι
καταναλωτικών.
Αν και δεν υποστηρίζεται ευρέως στη σύγχρονη βιβλιογραφία, το δημόσιο
χρέος/έλλειμμα δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Ο λόγος έγκειται στο
γεγονός πως το κράτος αντλεί τα έσοδα του από τη φορολογική βάση και είναι
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σημαντικό να υπάρχουν υγιή φορολογικά και επιχειρηματικά αντανακλαστικά
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του κράτους.
Οικονομικά η Ελλάδα ταλαντεύεται μπρος-πίσω σε μια εύθραυστη οικονομία,
ενώ ταλανίζεται από αναποτελεσματική διακυβέρνηση, πελατειακές σχέσεις και
εκτεταμένη διαφθορά (Hibou, 2005). Μοιάζει παγιδευμένη και αδύναμη να επιλέξει
μεταξύ μιας φιλελεύθερης οικονομίας ή ενός προστατευτικού κράτους.
Η ΟΝΕ δεν παύει να είναι ένα πολιτικό εγχείρημα, όπως άλλωστε και η Ε.Ε.
συνολικά θα λέγαμε. Κατ’ επέκταση πολιτική είναι και η επιλογή παραμονής με
αντίστοιχα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχουν
εκτενείς μελέτες διερεύνησης των επιπτώσεων της ΟΝΕ στην Ελληνική οικονομία
χωρίς προκαταλήψεις. Μια πιο εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ προϋποθέτει σαφώς και
μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση.
Συγχρόνως, πληθαίνουν οι φωνές για την αμοιβαία υποκατάσταση μηχανισμών
όπως του ΣΣΑ, ΔΥΕ με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 (Benasy-Quere, 2015)
αφήνοντας ερωτηματικά ως προς τους λόγους που ένας μόνο μηχανισμός ή
στρατηγική δεν επαρκεί.
Ερώτημα παραμένει ωστόσο αν στη συνείδηση των πολιτών διαχωρίζεται πλέον η
διαφοροποίηση της εθνικής κυβέρνησης από την διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ε.Ε.
στη δημοσιονομική πολιτική και σε ποιο βαθμό, ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να
αποτελέσει μια βάση περαιτέρω μελέτης. Σημαντικό ρόλο παίζουν σ’ αυτό και οι
πολιτικοί καθώς αναζητούν στην Ε.Ε. ένα άλλοθι για εφαρμογή δυσάρεστων
πολιτικών, αλλά και ένα ασφαλές καταφύγιο. Παρά την ήδη εκτενή βιβλιογραφία, ο
εξευρωπαϊσμός δημοσιονομικής πολιτικής στα κ-μ εξελίσσεται δυναμικά καθώς η
συνεργασία εντείνεται.
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Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν ένα ιδιαίτερο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και θεωρούνταν
απρόβλεπτο ή maverick (Καζάκος επιμ. Μαραβέγιας, 2011) εν μέρει λόγω
κουλτούρας ή ιδιοσυγκρασίας. Δικαιολογημένα ωστόσο, καθώς από μελέτες
εξευρωπαϊσμού και σε άλλες πολιτικές προκύπτει σημαντική υστέρηση και αδυναμία
μετουσίωσης πολιτικής παρόλο που η Ελλάδα θεωρείται πλέον ένα από τα
παλαιότερα κ-μ.
Παρά τα όποια πρόσκαιρα προβλήματα όμως η ΟΝΕ είναι μια «στρατηγική,
διοικητική και πρακτική πρόκληση χωρίς προηγούμενο» (Μούσης, 2008) και ως
πρόκληση θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται.
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