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ΔΟΜΗ
Η παρούσα εργασία μελετά την κατανομή πολιτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών που την αποτελούν. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στις αιτίες
που δημιούργησαν τη θεσμοθετημένη κατανομή των αρμοδιοτήτων και στην παρούσα
κατάσταση. Στην πορεία, εξετάζουμε την κατανομή αυτή με τη χρήση οικονομικών εργαλείων
(οικονομίες κλίμακας, εξωτερικότητες) και της οικονομικής θεωρίας του δημοσιονομικού
φεντεραλισμού. Τέλος, μελετάμε και προτείνουμε τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να
υπάρχουν στο διαχωρισμό των πολιτικών αρμοδιοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
την οικονομική σκοπιά και με βάση τις προτιμήσεις των πολιτών.
Λέξεις κλειδί: Κατανομή αρμοδιοτήτων, Δημοσιονομική αποκέντρωση, Δημοσιονομικός
φεντεραλισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση
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1. Εισαγωγή
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πετύχει μία οικονομική και πολιτική ενοποίηση,
η οποία σε ορισμένους τομείς είναι πιο ισχυρή ακόμα και από μικρά ομοσπονδιακά κράτη
όπως ο Καναδάς ή η Ελβετία (Baldwin R. και Wyplosz C., 2009, σελ. 48). Το ιδιαίτερο γνώρισμα
της ΕΕ είναι ότι ενώ συγκροτείται από ένα μείγμα χωρών με διαφορετική οικονομία, πολιτική
και ιστορία εντούτοις διοικείται από φορείς, θεσμούς και πολιτικές με συγκεκριμένο και
ενιαίο υπόβαθρο. Συγκριτικά με άλλους διεθνείς νομοθετικούς οργανισμούς το ευρωπαϊκό
σύστημα είναι αρκετά διευρυμένο και χαρακτηρίζεται από την ισότητα με την οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα κράτη μέλη της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον
επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κανείς μπορεί να βρει λεπτομερείς
πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης και νομοθετικά έγγραφα όπως άρθρα
και διατάξεις, ένας σημαντικός ευρωπαϊκός φορέας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει την
δυνατότητα να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εθνικών δικαστηρίων και υπερισχύει αυτών
σε ζητήματα που άπτονται των ευρωπαϊκών νόμων. Παράλληλα, είναι πολύ ιδιαίτερη και η
διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συμμετέχουν σε αυτή
διάφοροι φορείς. Μια νομοθετική πρόταση ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
εκφράζει τα συμφέροντα της Ένωσης, αξιολογείται από το Κοινοβούλιο, δηλαδή τους
εκλεγμένους αντιπροσώπους των πολιτών των κρατών μελών, το οποίο ενδέχεται να
προτείνει τροποποιήσεις. Στη συνέχεια, αξιολογείται εκ νέου από το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και
καταλήγει στην τελική έγκριση ή απόρριψη πάλι από το Κοινοβούλιο. Με αυτό τον τρόπο,
όπως έχουν χαρακτηρίσει και οι Baldwin, R. και Wyplosz, C. (2009, σελ. 78), δημιουργείται
μία διαδικασία «συν απόφασης» από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα οποία
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι προτιμήσεις των πολιτών.
Ήδη από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται προσπάθειες νομοθέτησης των
θεμελιωδών πλαισίων λειτουργίας της, που οδήγησαν και στην ένταξη όλο και περισσότερων
χωρών σε αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Ένωσης, και επομένως οι τομείς που
έχει την κύρια αρμοδιότητα, περιγράφεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες1. Με πρώτη τη
Συνθήκη των Παρισίων (1951) στην οποία τα έξι ευρωπαϊκές χώρες2 ιδρύουν την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής
αγοράς στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα. Τα συμβαλλόμενα κράτη είχαν πρόσβαση
στα προϊόντα αυτών των τομέων και δρούσαν από κοινού στην παραγωγή και στην
1
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οικονομική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κλάδου. Η Συνθήκη των Παρισίων ίδρυσε
ορισμένους κοινούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της κοινής
αγοράς, όπως ήταν η Ύπατη Αρχή, ένα αυτόνομο εκτελεστικό όργανο, το οποίο διέθετε
εκτενείς αρμοδιότητες προσανατολισμένες στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΚΑΧ. Έτσι,
δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα ισχυρό, μη εθνικό, σώμα το οποίο θα μπορεί να παίρνει
πρωτοβουλίες σε θέματα της Κοινότητας, ώστε να αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των
κρατών-μελών (Μούσης Ν., 2015).
Τα επόμενα χρόνια η ΕΚΑΧ γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και αρχίζουν τα πρώτα βήματα με
στόχο την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το 1958 ακολουθεί η Συνθήκη της
Ρώμης, με την οποία ιδρύονται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Σκοπός της ΕΥΡΑΤΟΜ ήταν η δημιουργία «των
απαραίτητων συνθηκών για την ταχεία διαμόρφωση και ανάπτυξη» της βιομηχανίας της
ατομικής ενέργειας (άρθρο 1 της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ). Για την επίτευξη του ως άνω στόχου
συγκεντρώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλες οι, σχετικές με τον κλάδο της ατομικής
ενέργειας, αρμοδιότητες όπως η επιστημονική έρευνα, η ανεύρεση και κατανομή των
οικονομικών πόρων, τα ζητήματα ασφαλείας και δημόσιας υγείας. Τόσο η ΕΚΑΧ όσο και η
ΕΥΡΑΤΟΜ ήταν προσανατολισμένες σε πολύ συγκεκριμένους τομείς της ευρωπαϊκής
οικονομίας και ομοίως ήταν πολύ συγκεκριμένες και οι αρμοδιότητες που είχαν κατανεμηθεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η Συνθήκη της Ρώμης (1958) αναφερόταν και στην ίδρυση
της ΕΟΚ, μία ένωση με στόχο την ευρύτερη οικονομική συνεργασία και την βαθύτερη
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, δημιουργείτε μία κοινή αγορά με κατοχυρωμένη την, εντός
των ορίων της, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων
(Μούσης Ν., 2015). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΟΚ
σκοπός της είναι η γεφύρωση των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, οι στενότερες
σχέσεις μεταξύ τους, η αρμονική οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών της. Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της ΕΟΚ, και επομένως οι
αρμοδιότητες που σταδιακά αποκεντρωποιήθηκαν, αφορούσαν την κατάργηση των
εσωτερικών εμπορικών φραγμών, την αναδιάρθρωση των εξωτερικών δασμών και τη
σταδιακή εξάλειψη πρακτικών που ευνοούσαν μια εθνική βιομηχανία σε ένα κράτος-μέλος
εις βάρος των υπολοίπων κρατών-μελών. Οι Baldwin, R. και Wyplosz, C. (2009, σελ.60)
αναφέρουν για τη Συνθήκη της Ρώμης ότι επιβάλλει την καθολική εφαρμογή κάθε νόμου, ο
οποίος ψηφίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλα τα κράτη μέλη, ακόμα και από εκείνα που
αρχικά τον καταψήφισαν. Τέλος, σε αυτή τη Συνθήκη γίνεται αναφορά στον μακροπρόθεσμο
στόχο της ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ των χωρών, και λίγα χρόνια αργότερα, το 1985
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υπογράφεται η Συμφωνία του Σένγκεν μεταξύ πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας3 για τη σταδιακή κατάργηση των συνοριακών ελέγχων και την ελεύθερη
μετακίνηση των πολιτών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συμφωνία.
Οι Baldwin, R. και Wyplosz, C.(2009) παρατήρησαν ότι η μετάβαση από την εθνική
κυριαρχία σε μία ένωση χωρών εγείρει δύο αντίθετες τάσεις μεταξύ των κρατών μελών, τις
οποίες αν κατανοήσουμε θα μπορέσουμε να δούμε γιατί εντέλει αυτή, η τόσο ποικιλόμορφη,
οικονομική και πολιτική ένωση χωρών στην Ευρώπη λειτουργεί. Η πρώτη τάση είναι αυτή
των πρωτοπόρων κρατών μελών, όπως η Γερμανία, που επιθυμούν την εμβάθυνση της
Ένωσης με σκοπό να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ομοιογένεια. Η δεύτερη
τάση είναι εκείνη των σκεπτικιστών, όπως ήταν η Βρετανία που αποχώρησε από την ένωση,
οι οποίοι πρεσβεύουν ότι η περαιτέρω ενοποίηση θα οδηγήσει σε υπερβολική εμβάθυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι πολίτες θα αναγκαστούν να αποδεχτούν περισσότερες
δεσμεύσεις από αυτές που θα ήταν αρχικά πρόθυμοι. Επίσης, οι ερευνητές παρατηρούν ότι
η προαναφερθείσα Συμφωνία του Σενγκεν αν και καινοτόμα ήταν εκτός της ισχύουσας δομής
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπήρχε ανησυχία σχετικά με την υπονόμευση που μπορούσε
να επιφέρει στην ενότητα της ενιαίας αγοράς.
Σε αυτό το σημείο, τη διαφορά των δύο τάσεων έρχεται να γεφυρώσει η Συνθήκη του
Μάαστριχτ (1992), με την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά τίθενται
διακριτά όρια μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των χωρών μελών και γίνεται
αναφορά στην οργάνωση σε τρεις πυλώνες. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ένωσης,
ο πρώτος πυλώνας αφορά θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης τα οποία συνδέονται με τις
ως τότε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται σε
θέματα όπως η εξωτερική πολιτική και η εθνική άμυνα και άπτονται των αρμοδιοτήτων τόσο
της Ένωσης όσο και των κρατών μελών και τέλος, ο τρίτος πυλώνας, αρχικά διακυβερνητικός,
που περιλαμβάνει αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων και αφορά σε θέματα δικαιοσύνης
και εσωτερικών υποθέσεων. Αυτός ο διαχωρισμός έδωσε τη δυνατότητα σε πρωτοβουλίες
όπως η Συμφωνία του Σένγκεν να εφαρμοστούν υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χωρίς τα μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία αυτή να πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν
και στην Ένωση. Επίσης, αντιμετωπίστηκε ο ευρωσκεπτικισμός καθώς τονίστηκε ότι τα κράτη
μέλη έχουν ξεκάθαρα την πρωτοβουλία για θέματα που άπτονται του δεύτερου και τρίτου
πυλώνα.
Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως αυτή συντελέστηκε μετά τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ (1992), οδήγησε στην ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ενοποίηση. Αρκετές
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αρμοδιότητες που αφορούν τον τρίτο πυλώνα με τον καιρό μεταφέρθηκαν στην δικαιοδοσία
της Ένωσης και η μετάβαση αυτή θεσμοθετήθηκε από τις Συνθήκες του Άμστερνταμ (1997)
και της Νίκαιας (2001). Ειδικά στην Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) αποτυπώνεται η μορφή
μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σκοπό την
ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στις χώρες εντός της Ένωσης. Μέσω του νομικού πλαισίου
της συνθήκης δόθηκε έμφαση σε τομείς όπως η μετανάστευση, το άσυλο και δικαστική
συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, οι οποίοι από τον τρίτο πυλώνα μεταφέρθηκαν στον
πρώτο (Baldwin R. και Wyplosz C.,2009, σελ.63). Παράλληλα, θεσπίστηκαν οργανισμοί
διεθνούς ελέγχου όπως η Europol (1999), που αφορά σε ζητήματα εγκληματικής φύσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Eurojust (2002), ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και η Frontex
(2005), που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συνοριοφυλάκων (επίσημος
ιστότοπος Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) είχε τη μορφή μίας προσωρινής Συνθήκης με σκοπό την
καλύτερη λειτουργία της Ένωσης μετά την ένταξη νέων χωρών. Για να εμβαθύνει
μεταρρυθμιστικά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας
συγκάλεσε μια νέα διακυβερνητική διάσκεψη στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2003, όπου
παρουσιάστηκε ένα σχέδιο Συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υπεγράφη το
2004 από τους 25 αρχηγούς των κρατών μελών για να εγκαταλειφθεί λίγους μήνες αργότερα
το 2005, καθώς για κάποιους υπέκρυπτε τη μετάβαση από μια Ένωση χωρών σε υπερκράτος.
Οι ευρωσκεπτικιστές θεώρησαν ότι μαζί με το Σύνταγμα θα πέθαινε και η ιδέα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όμως η κρίση που είχε προκαλέσει στην Ένωση η Συνταγματική
Συνθήκη ξεπεράστηκε. (Μούσης Ν., 2015)
Έτσι, οδηγούμαστε στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007),η οποία διατήρησε τα ουσιώδη
νομικά στοιχεία της εγκαταλειφθήσας Συνταγματικής Συνθήκης, ενώ παραμέρισε ορισμένα
δευτερεύοντα ή διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία ενοχλούσαν ιδιαίτερα τους
ευρωσκεπτικιστές. Τα νομικά στοιχεία που διατηρήθηκαν στη Συνθήκη από το Σύνταγμα
σχετίζονται με την απορρόφηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και
παράλληλα υπογράφηκαν άλλες δύο συνθήκες η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προς αντικατάσταση της
Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Με τη νέα Συνθήκη η διαδικασία
της «συναπόφασης» επεκτείνεται σε διάφορους νέους τομείς, όπως η δικαιοσύνη, οι
εσωτερικές υποθέσεις, μερικές πτυχές της κοινής εμπορικής και της κοινής γεωργικής
πολιτικής, όπως επίσης και στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι αρμοδιότητες του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναβαθμίζονται, πλέον έχει τη μορφή μιας Βουλής των
αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης, και το Συμβούλιο θα διαδραματίζει τον ρόλο μιας
Συγκλήτου, που θα αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Σχετικά με τις
αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε το διαχωρισμό σε τρία είδη (αποκλειστικές,
συντρέχουσες και υποστηρικτικές). Επί της ουσίας, αυτή η διάκριση είναι η νοητή συνέχεια
των τριών πυλώνων της Συνθήκης του Μάαστριχτ αναθεωρημένες με τις προσταγές της
εποχής, και γίνεται η προσθήκη δύο αρχών (αναλογικότητα και επικουρικότητα), που
προσδιορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων από την Ένωση, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στον επίσημο ισότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία
χρόνια, έπειτα από τις πρόσφατες κρίσεις (οικονομική, μεταναστευτική, περιβαλλοντική)
παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για τη νομοθέτηση σε νέους τομείς, όπως η πολιτική
μετανάστευσης, η περιβαλλοντική πολιτική, η αστυνομική συνεργασία και η εξωτερική και
αμυντική πολιτική.
Στο επόμενο κεφάλαιο, έχοντας πάρει μία εικόνα από την εισαγωγή για τις αιτίες και τον
τρόπο που οδήγησαν στην κατανομή αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναλύσουμε
την παρούσα κατάσταση στο κομμάτι αυτό. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε ποιες αποφάσεις
λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιες σε κρατικό, με βάση την ισχύουσα Συνθήκη
της Λισαβόνας (2007). Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, μελετάμε την
οικονομική

θεωρία

πίσω

από

το

ζήτημα

της

κατανομής

αρμοδιοτήτων,

τις

αναποτελεσματικότητες της αγοράς που επηρεάζουν τη βέλτιστη κατανομή, τη θεωρία της
δημοσιονομικής αποκέντρωσης και το πολιτικό τρίλημμα παγκοσμιοποίησης του Rodrik. Στο
τέταρτο κεφάλαιο εξετάζουμε την παρούσα κατάσταση με μία πιο κριτική ματιά, με στόχο να
κάνουμε κάποιες προτάσεις για την βελτιστοποίηση της, με τη χρήση της οικονομικής
θεωρίας που έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο και με βάση τις προτιμήσεις των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε σχετικές έρευνες. Τέλος,
παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης.

2. Τα βασικά είδη αρμοδιοτήτων στην ΕΕ
Οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν την πολιτική τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από θέματα
που αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική μέχρι και σε πιο καθημερινά θέματα όπως τα όρια
ταχύτητας στους δρόμους. Επίσης, υπάρχουν διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης εντός των
χωρών, υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο
ή σε τοπικό επίπεδο. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και ένα τέταρτο επίπεδο
διακυβέρνησης, το ευρωπαϊκό.
7

Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όρια που μπορεί να τις εφαρμόζει, και οι
στόχοι στους οποίους αποσκοπεί προσδιορίζονται από τις Συνθήκες λειτουργίας της Ένωσης
και αποσκοπούν στο να συμπληρώσουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών της. Η Ένωση
μπορεί να ενεργεί σε έναν τομέα μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν
ανατεθεί από τα κράτη μέλη (αρχή της δοτής αρμοδιότητας). Επομένως, σχεδόν όλες οι
κοινές πολιτικές έχουν μια ευρωπαϊκή και μια εθνική διάσταση. Το επίπεδο λήψης
αποφάσεων (εθνικό, ευρωπαϊκό ή συνδυασμός και των δύο) εξαρτάται από τον τύπο του
μέτρου πολιτικής. Στην περίπτωση των νομοθεσιών ή των αποφάσεων που πρέπει να
εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, υπάρχει μικρό περιθώριο για εθνικές
πρωτοβουλίες. Αντίθετα, όταν η Συνθήκη προβλέπει τον μη δεσμευτικό συντονισμό των
εθνικών πολιτικών, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν διευρυμένο πεδίο δράσης (Μούσης Ν.,
2015). Οι υπόλοιπες αποφάσεις, που δεν περιγράφονται από τις Συνθήκες, λαμβάνονται από
τις εθνικές κυβερνήσεις.
Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, πρώτη φορά εμφανίζεται ένας διαχωρισμός
αρμοδιοτήτων σε τρεις πυλώνες στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992). Σε συνέχεια αυτών, στη
Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) αποτυπώνεται και το είδος των αρμοδιοτήτων που αφορούν
αποκλειστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί
τρία είδη αρμοδιοτήτων από τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007), συγκεκριμένα περιγράφονται
στο άρθρο 3 (αποκλειστικές αρμοδιότητες), άρθρο 4 (συντρέχουσες αρμοδιότητες) και άρθρο
6 (υποστηρικτικές αρμοδιότητες), ενώ το άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφει τις δύο θεμελιώδης αρχές που προσδιορίζουν τον τρόπο
άσκησης των αρμοδιοτήτων από την Ένωση.
Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες, στις οποίες νομοθετεί δεσμευτικές πράξεις η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται από αυτήν ώστε να εφαρμόσουν τις σχετικές
διατάξεις. Τέτοιου είδους αποφάσεις αφορούν σε τομείς όπως η νομισματική πολιτική των
χωρών της ευρωζώνης, την εμπορική και τελωνειακή πολιτική, σύναψη διεθνών συμφωνιών,
τους κανόνες ανταγωνισμού και την αλιευτική πολιτική με στόχο τη διατήρηση των φυσικών
πόρων της θάλασσας. Ρητά, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέχουν από τη νομοθετική δραστηριότητα που
αφορά στην κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσδιορίζεται
αποκλειστικά από το Συμβούλιο, που αποτελείται από τους αρχηγούς των κρατών και τους
υπουργούς τους.
Στη συνέχεια, υπάρχουν οι συντρέχουσες αρμοδιότητες, για τις οποίες οι εθνικές
κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα επιβολής των νόμων, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
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επιλέξει να μην ασκήσει τις αρμοδιότητές της, είτε νομοθετούν από κοινού. Οι σχετικοί
τομείς που άπτονται των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων είναι η εσωτερική αγορά, η
περιφερειακή και κοινωνική πολιτική, η γεωργία, η αλιεία- το κομμάτι που δεν σχετίζεται με
τη διατήρηση των υδάτινων πόρων-, η περιβαλλοντική πολιτική, η ενέργεια, έρευνα και
τεχνολογία, η αναπτυξιακή συνεργασία, η ανθρωπιστική βοήθεια, η προστασία του
καταναλωτή, οι μεταφορές και η δημόσια υγεία.
Τέλος, η τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων είναι οι υποστηρικτικές αρμοδιότητες, στις
οποίες ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποστηρικτικός, ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια
των χωρών και των τοπικών κυβερνήσεων και δεν απαιτείται η εναρμόνιση των διατάξεων
μεταξύ των κρατών μελών. Τέτοιες αρμοδιότητες αφορούν σε τομείς όπως η βιομηχανία, ο
τουρισμός, ο πολιτισμός, παιδεία και αθλητισμός, πολιτική προστασία και διοικητική
συνεργασία. Συμπληρωματικά υπάρχουν και κάποιες ειδικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών αλλά και
θεμάτων σχετικών με την απασχόληση εντός των ορίων της ένωσης4.
Με αυτό τον τρόπο διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων μπορούμε να παρατηρήσουμε
ακόμα και στην καθημερινότητά μας, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματα
νόμων και πλαισίων που είτε είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, όπως η
πολιτική ανταγωνισμού κυρίως σε περιπτώσεις συγχώνευσης εταιρειών που επηρεάζουν την
ευρωπαϊκή αγορά, είτε ανήκουν στις αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων, όπως το
εκπαιδευτικό σύστημα που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, όπως και σε πολλούς
τομείς έτσι και εδώ, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ορίων αρμοδιοτήτων είναι λεπτές.
Σύμφωνα με τις Συνθήκες Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οριστεί ότι το εύρος των
αρμοδιοτήτων της Ένωσης μπορεί να διευρυνθεί, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, ώστε να
πληρούνται οι στόχοι των Συνθηκών. Ιδιαίτερα η Συνθήκη της Ρώμης (1958), στην οποία
έχουν τεθεί αρκετά υψηλοί στόχοι, δημιουργεί μία γκρίζα ζώνη αρμοδιοτήτων μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών κυβερνήσεων, στην οποία είχε κληθεί το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο να αποδώσει ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό μέχρι να ακολουθήσουν οι συνθήκες του
Μάαστριχτ (1992) και της Λισαβόνας (2007), οι οποίες προσδιορίζουν ευκρινέστερα το
συγκεκριμένο θέμα (Baldwin R. και Wyplosz C.,2009, σελ.111).
Η Συνθήκη της Λισαβόνας (όπως και το σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης) δεν
απομακρύνεται ουσιαστικά από την ισχύουσα πρακτική ως προς τη μεταβίβαση κυριαρχικών
δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη στην Ένωση, αλλά ορίζει λεπτομερειακά τις αρχές που

4

Πηγή: Επίσημος ιστότοπος Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.ec.europa.eu/info/about-europeancommission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_el)
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διέπουν αυτή τη μεταβίβαση και εγγυάται ότι αυτές οι αρχές δεν θα παραβιάζονται.
Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας η Ένωση ενεργεί εντός των ορίων των
αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των
στόχων που αυτές ορίζουν, ενώ όλες οι άλλες αρμοδιότητες ανήκουν στα κράτη μέλη. Αυτό
σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να μεταβιβάσουν στην Ένωση τμήματα των κυριαρχικών
εξουσιών τους, αν και όταν θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα με
κοινή δράση (Μούσης Ν., 2015).
Σημαντικό ρόλο στα διαχωριστικά όρια της κατανομής αρμοδιοτήτων διαδραματίζει ο
τρόπος άσκησης αυτών. Για το λόγο αυτό έχουν οριστεί από το άρθρο 5 της Συνθήκης της
Λισαβόνας (2007) δύο αρχές, που διέπουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων. Η πρώτη είναι η
αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία βασικό κριτήριο των δράσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη των στόχων των Συνθηκών και επομένως δεν μπορούν
να εφαρμοστούν πράξεις ή να διευρυνθούν τα όρια δράσης της που υπερβαίνουν αυτή την
προϋπόθεση. Η δεύτερη είναι η αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με αυτή την αρχή οι
αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών, επομένως η Ένωση δε μπορεί να επέμβει σε τομείς που
δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα εκτός αν οι δράσεις της είναι πιο αποτελεσματικές και
κοντά στον πολίτη από τις εθνικές δράσεις.
Στη Συνθήκη της Λισαβόνας5 είναι προσαρτημένα και δύο πρωτόκολλα, το πρώτο αφορά
τα εθνικά κοινοβούλια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή αυτών στις δραστηριότητες της Ένωσης,
απαιτεί την άμεση διαβίβαση των έγγραφων προτάσεων της Ένωσης σε αυτά ώστε να
μελετώνται πριν λάβει αποφάσεις το Συμβούλιο. Το δεύτερο πρωτόκολλο «απαιτεί να
λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή η περιφερειακή και τοπική διάσταση όλων των
νομοθετικών πράξεων καθώς και να προβαίνει η Επιτροπή σε λεπτομερή δήλωση για τον
τρόπο με τον οποίον τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στα
εθνικά κοινοβούλια να αντιταχθούν σε μια πρόταση επειδή αυτή παραβιάζει την εν λόγω
αρχή. Ως αποτέλεσμα αυτού, η πρόταση πρέπει να επανεξεταστεί και μπορεί να διατηρηθεί,
να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί από την Επιτροπή ή να μπλοκαριστεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο» (Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η Συνθήκη της
Λισαβόνας δεν τροποποιεί ουσιαστικά τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας, αντιθέτως, εισάγει μια σημαντική καινοτομία απαιτώντας τη συμμετοχή
5

Επίσημος Ιστότοπος ΕΕ: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M
/TXT
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 326 της 26/10/2012 σ. 0001 - 0390
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των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της αρχής της
επικουρικότητας.
Τα ως άνω μας βοηθούν να καταλάβουμε περαιτέρω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή πώς λαμβάνονται και εφαρμόζονται πρακτικά τα μέτρα σε
θέματα αποκλειστικής ή συντρέχουσας αρμοδιότητας. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι είναι
κρίσιμος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στη διαδικασία της
συναπόφασης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει για την αξιολόγηση της υπάρχουσας και
της μελλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας. H Επιτροπή προβαίνει σε περαιτέρω διαβουλεύσεις
και παρουσιάζει, όταν κρίνεται απαραίτητο, τα σχετικά έγγραφα6 πριν προτείνει κάποιο
νομοθετικό κείμενο, στα οποία υπάρχει ένα επεξηγηματικό υπόμνημα των νομοθετικών
προτάσεων της, όπου αναλύει την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά της μέσω ενός
«σκεπτικού επικουρικότητας». Το Συμβούλιο αξιολογεί με βάση αυτό το υπόμνημα κατά
πόσον μια πρόταση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας (Μούσης
Ν., 2015).
Επομένως, δεν μπορεί ένας μόνο φορέας να επηρεάσει ολόκληρη τη διαδικασία λήψης
ενός μέτρου, γι’ αυτό και αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μία
διαδικασία «συναπόφασης». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που προτείνει μια νέα
νομοθεσία, είχε εξ αρχής της Ένωσης αυτή τη δικαιοδοσία, όμως το κατά πόσο εν τέλει θα
εφαρμοστεί ένας νόμος δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη δυνατότητα
εφαρμογής ή όχι μίας νομοθεσίας την έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πάλι όχι κατ’
αποκλειστικότητα, στο οποίο γίνεται η ψήφιση των νόμων και εφαρμόζεται η μέθοδος της
πλειοψηφίας. Συγκεκριμένα, για ψηφιστεί ένα νέο νομοσχέδιο απαιτείται το 50% του
συνόλου των ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι δε χρειάζεται τους μισούς ψήφους από κάθε χώρα
μέλος για να ψηφιστεί ένας νόμος, αλλά τους μισούς ψήφους του συνόλου των μελών του.
Με αυτό τον τρόπο, κάθε νέα απόφαση θα είναι σύμφωνη με εκπροσώπους όλων των χωρών
είτε αυτοί είναι πλειοψηφία είτε είναι μειοψηφία στη χώρα τους (Baldwin R. και Wyplosz C.,
2009, σελ.126).
Η διαδικασία αυτή μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη λογική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και τη δημοκρατικότητα πίσω από την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Η
ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και όταν αφορά αποκλειστικές της
αρμοδιότητες, μπορεί να επηρεαστεί από τους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες, μέσω του
Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, οι δράσεις της είναι προσανατολισμένες προς τον πολίτη με
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στόχο να πληρούν τους όρους των Συνθηκών του την ορίζουν. Καθώς μια κοινή ευρωπαϊκή
πολιτική αναπτύσσεται, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπερισχύει της εθνικής. Τα κράτη μέλη
δέχονται τη μείωση των εξουσιών τους, αν και εφόσον τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται
καλύτερα από μια κοινή δράση παρά από μία εθνική. Το κύριο μειονέκτημα των κοινών
πολιτικών είναι μια σχετική απώλεια εθνικής κυριαρχίας λόγω των δεσμεύσεων που
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Tα κράτη που επιλέγουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης χάνουν
κάποια ανεξαρτησία ως προς τους στόχους και τα μέσα των εθνικών πολιτικών, εφόσον
τμήματα των εθνικών κυριαρχιών τους συγχωνεύονται μέσα στη νέα έννοια της
«συμμετοχικής κυριαρχίας», η οποία επιδιώκει να εξυπηρετήσει καλύτερα τα εθνικά τους
συμφέροντα. Ωστόσο, αυτή η απώλεια ανεξαρτησίας περιορίζεται με δύο τρόπους. Πρώτον,
με τη συνεχή επιρροή των κρατών μελών στην ανάπτυξη των κοινών πολιτικών μέσω των
κοινών οργάνων στα οποία συμμετέχουν και δεύτερον, με τη δυνατότητα που δίνεται στα
κράτη μέλη να επιλέγουν τα μέσα που αρμόζουν καλύτερα στην επίτευξη των κοινών στόχων
των κοινών πολιτικών (Μούσης Ν., 2015).

3. Η οικονομική θεωρία της κατανομής αρμοδιοτήτων στην ΕΕ
Στα οικονομικά η αποτελεσματικότητα μιας δράσης αξιολογείται από την ελάχιστη
δυνατή απώλεια- κόστος, που απαιτείται για να έρθει εις πέρας. Στην περίπτωση που
εξετάζουμε, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
αποτελεσματικότητα είναι συνώνυμη με την ικανότητα δράσης, καθώς σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί πολύ εύκολα και άμεσα να δράσει- νομοθετήσει, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις υπάρχουν νόμοι που δεν υποστηρίζονται από μία ομάδα αντιπροσώπων των
κρατών μελών ώστε να ψηφιστούν. Επομένως, ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πόσο εύκολα αυτή λαμβάνει δράση (Baldwin R. και Wyplosz
C., 2009). Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα,
υπάρχει πλήρης ανεξαρτητοποίηση των χωρών μελών σε κάποιους τομείς, οι οποίοι συνεχώς
αλλάζουν με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε εποχής. Έτσι, είναι αρκετά
περίπλοκο να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς το πλαίσιο δράσης της είναι δυναμικό και συνεχώς ανανεώνεται.
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε με τα εργαλεία της οικονομικής θεωρίας τη βέλτιστη
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης με σκοπό την
επίτευξη αποτελεσματικών δράσεων. Αρχικά, θα μελετήσουμε τέσσερις παραμέτρους (trade
offs) που καταδεικνύουν αν η απόφαση της αποκεντροποίησης των αρμοδιοτήτων είναι
ωφέλιμη ή όχι. Στη συνέχεια, θα δούμε με βάση τη θεωρία του δημοσιονομικού
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φεντεραλισμού ποιος τύπος διακυβέρνησης είναι προτιμότερος για κάθε πεδίο δράσης.
Τέλος, θα μελετήσουμε το πολιτικό τρίλημμα της παγκοσμιοποίησης κατά Rodrik, στο οποίο
παρουσιάζεται η άποψη του συγγραφέα ότι υπάρχει μία αναπόφευκτη πάλη μεταξύ τριών
συστημάτων διακυβέρνησης (παγκοσμιοποιημένο μοντέλο, εθνικό και δημοκρατικό) και οι
χώρες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ αυτών των τριών μόνο τα δύο που μπορούν να
εφαρμοστούν ταυτόχρονα.

3.1 Παράγοντες προσδιορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε την κατανομή
αρμοδιοτήτων, στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χρειάζεται να εξετάσουμε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες. Αυτοί αποτελούνται από τις
δύο πιο συνηθισμένες αναποτελεσματικότητες της αγοράς, δηλαδή τις οικονομίες κλίμακας
και τις εξωτερικότητες, τη διαφορετικότητα στις προτιμήσεις των χωρών μελών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων
διακυβέρνησης για την απόκτηση τομέων με περισσότερη δικαιοδοσία.
Ως οικονομίες κλίμακας ορίζεται εκείνη η οικονομική συνθήκη κατά την οποία
επιτυγχάνεται μείωση του κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγής. Στη περίπτωση που
μελετάμε οι οικονομίες κλίμακας λειτουργούν αν θεωρήσουμε ως αύξηση της παραγωγής
την διεύρυνση της κλίμακας λήψης αποφάσεων, δηλαδή από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αν και η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο δεν είναι απαραίτητα αναποτελεσματική, όπως
θα δούμε και πιο κάτω, ωστόσο, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία7, υπάρχουν
περιπτώσεις, όπου αν η απόφαση ληφθεί σε ευρύτερο επίπεδο πολιτικής διακυβέρνησης
τότε εξοικονομούνται πόροι.
Ένας ακόμα παράγοντας επηρεασμού της αποτελεσματικότητας της κατανομής
αρμοδιοτήτων είναι οι εξωτερικότητες. Σύμφωνα με τη θεωρία υπάρχουν δύο είδη
εξωτερικοτήτων. Οι θετικές, στις οποίες μία απόφαση αν και λαμβάνεται κεντρικά ωφελεί το
σύνολο των πολιτών, για παράδειγμα η παρουσία και το μέγεθος του στρατού μιας χώρας,
και οι αρνητικές, όπου η απόφαση της μιας μεριάς έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ευημερία
των άλλων. Σε περιπτώσεις αρνητικών εξωτερικοτήτων η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μπορεί να αμβλύνει αυτή τη διαφορά, για παράδειγμα η φορολογία, αν κάθε χώρα
όριζε από μόνη της το ΦΠΑ θα είχε κίνητρο να εφαρμόσει το χαμηλότερο με σκοπό να
προσελκύσει τους καταναλωτές. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι υπόλοιπες χώρες ανταποκρίνονται
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Baldwin, R. και Wyplosz, C.(2009), Alesina, A., Angeloni, I., Schuknecht, L. (2001)
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και δημιουργείται μία «κούρσα προς τον πάτο» (Baldwin R., Wyplosz C., 2009, σελ. 117) χωρίς
να ωφελούνται ούτε οι οικονομίες των χωρών ούτε οι καταναλωτές. Η εφαρμογή ενός κοινού
ΦΠΑ μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η λύση στο πρόβλημα της αρνητικής
εξωτερικότητας που δημιουργείται. Στην πράξη οι διασυνοριακές αγορές ρυθμίζονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέτει ένα εύρος μέσα στο οποίο μπορεί να οριστεί ο ΦΠΑ
κάθε χώρας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεν πλήρης εναρμόνιση μεταξύ των χωρών αλλά
οι διαφορές των ΦΠΑ δεν είναι αγεφύρωτες ή ακραίες. Οι εξωτερικότητες, είτε θετικές είτε
αρνητικές, υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο σε εθνικό όσο και
ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μην είναι απόλυτα βέλτιστες για το σύνολο, χωρίς ωστόσο να
επιτάσσουν την αποκέντρωση.
Όπως, αναφέραμε και στην εισαγωγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει τη
συνεργασία χωρών αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους. Όσο πιο ετερόκλητες είναι οι
προτιμήσεις των πολιτών τόσο αντενδείκνυται η αποκεντροποίηση των αποφάσεων. Αυτό
ισχύει γιατί μία γενική λύση θα απαιτεί το συμβιβασμό μέρους ή και της πλειοψηφίας των
πολιτών λόγω ελλιπούς πληροφόρησης των ιθυνόντων και επομένως, δεν προτείνεται η
βέλτιστη δυνατή απόφαση. Για να το κατανοήσουμε θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα
των Baldwin, R., Wyplosz, C. (2009) για τα όρια ταχύτητας στους δρόμους. Η εφαρμογή ενός
γενικού ορίου ταχύτητας θα ήταν προβληματική καθώς διαφορετική είναι η προτίμηση για
τα όρια στις εθνικές οδούς από τις περιφερειακές. Επομένως, είναι βέλτιστο κάθε κυβέρνηση
να θέσει τη δική της νομοθεσία επί του θέματος και μάλιστα εφαρμόζοντας διακριτή πολιτική
ανάλογα με το είδος του δρόμου (ταχείας κυκλοφορίας ή τοπική οδός). Ακόμα πιο
αποτελεσματικό θα ήταν η κάθε περιφέρεια μπορεί να θέσει τα δικά της όρια ταχύτητας,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών της, καθώς έχει τη σχετική πληροφόρηση. Οι
διαφορετικές προτιμήσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν, όλη αυτή η σχετική πληροφόρηση
απαιτεί ένα κόστος, το οποίο είναι μικρότερο για μικρότερης κλίμακας φορείς που είναι πιο
κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών.
Οι μέχρι στιγμής παράγοντες που εξετάσαμε καταδεικνύουν, ο καθένας βασισμένος στη
δική του οικονομική θεωρία, τη βέλτιστη επιλογή για την κατανομή αρμοδιοτήτων. Ωστόσο,
στην πράξη οι παραπάνω παράγοντες συντελούνται ταυτόχρονα, και ενδέχεται να μην είναι
πάντα ξεκάθαρο το κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης που θα λάβει δράσει. Για
παράδειγμα, ένας τρόπος περιορισμού των εξωτερικοτήτων είναι η συνεργασία των εθνικών
κυβερνήσεων, επομένως και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, όμως τόσο η συνεργασία όσο και
οι πολιτικές αποφάσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν, ειδικά σε
περιπτώσεις με διαφορετικές προτιμήσεις. Σε αγαθά όπως το αλκοόλ ή τα καπνά, όπου οι
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προτιμήσεις μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν αρκετά, εφαρμόζεται
το εύρος του ΦΠΑ που ορίζεται από την ένωση για τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά είναι οι
εθνικές κυβερνήσεις που θα κρίνουν αν και πόση επιπλέον φορολογία θα υπάρξει στο
συγκεκριμένο είδος.
Τέλος, θα δούμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης
στο κομμάτι που αφορά την ανάληψη αρμοδιοτήτων, ή πιο απλά το κίνητρο που έχει κάθε
επίπεδο ώστε να αναλάβει την ευθύνη νομοθέτησης και εφαρμογής της δράσης. Αρχικά,
θεωρούμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη έχουν δημοκρατικές
κυβερνήσεις, άλλωστε αυτό είναι και βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας χώρας. Επίσης,
θεωρούμε ότι μία δημοκρατική κυβέρνηση έχει στο επίκεντρο των δράσεων της την ευημερία
των πολιτών. Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε κατά πόσο οι κυβερνώντες έχουν το πολιτικό
κίνητρο να αναλάβουν αρμοδιότητες υπό τη δικαιοδοσία τους ή να της προσχωρήσουν στην
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να αναδειχθεί μία δημοκρατική κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο απαιτείται η εκλογική
διαδικασία, κατά τη διάρκεια της περιόδου που προηγείται (προεκλογική περίοδος) οι
πολιτικοί παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους που περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και
μεταρρυθμίσεις με σκοπό να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους, ενώ
πολλές φορές τα μέτρα είναι προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες ομάδες, που αποτελούν
και σημαντικό κομμάτι της εκλογικής δύναμης ή που χρηματοδοτούν την πολιτική
εκστρατεία. Επομένως, σε όσους περισσότερους τομείς έχει αρμοδιότητα μια εθνική
κυβέρνηση τόσο μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων μπορεί να διεκδικήσει με αντίστοιχα
προεκλογικά προγράμματα.
Βέβαια, μπορεί πολλά μέτρα των προγραμμάτων αυτών να στοχεύουν τις συγκεκριμένες
ομάδες που θα ωφελήσουν στην εκλογή, και λιγότερο στη συνολική ευημερία, και αυτό να
είναι αρκετό για να ψηφιστεί ένα κόμμα σε εθνικό επίπεδο, όμως σε τοπικό επίπεδο (πχ
δήμου ή περιφέρειας) φαίνεται να δημιουργεί μία μετατόπιση του εκλογικού σώματος και
επομένως, απώλεια της εκλογικής δύναμης των πολιτικών. Έτσι, οι πολιτικοί στα μικρότερα
σε εύρος επίπεδα διακυβέρνησης ωφελούνται από την εφαρμογή μέτρων σε πολύ
συγκεκριμένους τομείς προσανατολισμένους όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες των
πολιτών. Γενικά, η παραπάνω κατάσταση καταδεικνύει ότι όσο πιο κοντά στον πολίτη είναι
ο τομέας αρμοδιότητας του φορέα, και επομένως λιγότεροι τομείς και πιο συγκεκριμένοι,
τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο φορέας.
Μετά την μελέτη των ως άνω εργαλείων έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Αρχικά, οι
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περισσότερες αρμοδιότητες που κατανέμονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορούν την
οικονομική πολιτική και συγκεκριμένα την ενιαία αγορά. Σταδιακά το πλαίσιο αυτό
γενικεύτηκε, όπως περιγράφει η Συνθήκη της Ρώμης, και οποιαδήποτε οικονομική ή
εμπορική συναλλαγή επηρεάζει άμεσα την Ένωση, εκείνη έχει την αρμοδιότητα να τη
ρυθμίζει με νόμους ή δράσεις όπως φόρους στις εισαγωγές, κρατικές επιδοτήσεις,
φορολογικά προνόμια. Ωστόσο, αυτή η τακτική συμβάλει στην ανάπτυξη αρνητικών
εξωτερικοτήτων, για παράδειγμα αν μία χώρα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα
κλάδο τότε οι επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου άλλων χωρών μελών θα βάλλονται από
συνθήκες ανταγωνισμού. Έτσι, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία δημιουργούνται οι
συνθήκες που περιγράφονται στο Δίλημμα του φυλακισμένου και είτε θα ωφεληθούν όλες
οι χώρες με επιδοτήσεις, οι οποίες όμως θα λειτουργούν περιοριστικά η μία στην άλλη, είτε
η κάθε χώρα θα επιλέξει να ρυθμίσει μόνη της την τοπική αγορά (Baldwin R., Wyplosz C.,
2009). Στη δεύτερη περίπτωση θα έχουμε μία κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά με
πολλές μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, οι προτιμήσεις μεταξύ των χωρών μελών διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς, σε σημείο που υπάρχουν
περιπτώσεις όπου τα οφέλη από τον περιορισμό των εξωτερικοτήτων, έπειτα από την
εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, να είναι μικρότερα από την εφαρμογή μιας
τοπικής δράσης. Οι περισσότερες αρμοδιότητες που έχουν διατηρήσει οι εθνικές
κυβερνήσεις αφορούν σε μη οικονομικούς τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η εθνική
άμυνα και η πολιτική προστασία, αν και μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των χωρών
και σε αυτούς τους τομείς.
Σύμφωνα με τους Alesina, A., Angeloni, I., Schuknecht, L. (2001) οι τομείς που αφορούν
στον πρώτο πυλώνα και ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εκείνοι που συναντάμε τις
περισσότερες αρνητικές εξωτερικότητες, οι εθνικές προτιμήσεις δε διαφέρουν πολύ μεταξύ
τους και η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι η βέλτιστη επιλογή βάση των οικονομιών
κλίμακας. Οι τομείς του δεύτερου πυλώνα, ενώ χαρακτηρίζονται από έντονες οικονομίες
κλίμακας και ευνοείται η αποκεντροποίηση, εντούτοις εμφανίζονται πολύ έντονες διαφορές
στις προτιμήσεις. Για παράδειγμα αν δημιουργούνταν ένας ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός θα
είχε εξαιρετικά μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή από πολλούς μικρούς εθνικούς στρατούς
και ενδεχομένως να αναπτυχθεί η τεχνολογία που σχετίζεται με τα εξοπλιστικά συστήματα
του στρατού, ωστόσο η νοοτροπία των κρατών μελών διαφέρει πολύ, με χώρες όπως η
Γαλλία που έχει πολύ έντονο το αίσθημα διαφύλαξης της εθνικής κυριαρχίας και του
σοβινισμού, σε αντίθεση με χώρες όπως η Σουηδία, που αντιμάχονται κάθε μορφής βίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι χώρες από τις οικονομίες
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κλίμακας με την εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής αντισταθμίζονται και υπερβαίνονται από τα
μειονεκτήματα που δημιουργούν οι διαφορετικές προτιμήσεις και επομένως, προτιμάται
αυτοί οι τομείς να κατανέμονται στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Τέλος, οι
τομείς που αφορούν σε δραστηριότητες του τρίτου πυλώνα είναι κάπου ανάμεσα σε
εκείνους του πρώτου και δεύτερου πυλώνα από τη σκοπιά των οικονομιών κλίμακας και των
προτιμήσεων και επομένως, η απόφαση για την κατανομή αυτών των αρμοδιοτήτων κρίνεται
από το κατά πόσο αυτοί οι τομείς είναι υψίστης σημασίας για τις κυβερνήσεις.
Εν κατακλείδι, η ευρωπαϊκή πολιτική προτιμάται σε περιπτώσεις όπου οι οικονομίες
κλίμακας και οι εξωτερικότητες είναι κυρίαρχες. Αντιθέτως, η εθνική ή ακόμα και η τοπική
πολιτική είναι καλύτερη λύση σε περιπτώσεις τομέων που χαρακτηρίζονται από
διαφορετικές προτιμήσεις.

3.2 Η δημοσιονομική αποκέντρωση
Η δημοσιονομική αποκέντρωση ή δημοσιονομικός φεντεραλισμός8 είναι μία έννοια που
στα οικονομικά εμφανίστηκε το 1959 από τον Αμερικάνο, γερμανικής καταγωγής,
οικονομολόγο Richard Musgrave και αναφέρεται ως ένα κομμάτι μιας ευρύτερης
δημοσιονομικής προσαρμογής. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην κατανομή των κυβερνητικών
λειτουργιών και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης. Σύμφωνα
με τη θεωρία του δημοσιονομικού φεντεραλισμού ένα ομοσπονδιακό σύστημα χωρών ή μια
ένωση χωρών μπορεί να είναι αποτελεσματική και αποδοτική σε θέματα που αντιμετωπίζει
μία εθνική κυβέρνηση, όπως στην οικονομική σταθερότητα ή στην κατανομή των πόρων και
του εισοδήματος, όπου μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων μπορεί να υπάρχουν οικονομικά
και θεσμικά χάσματα ενώ μία ένωση θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία.
Ο Musgrave με τη θεωρία του υποστήριξε ότι μία ομοσπονδιακή ή κεντρική κυβέρνηση
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την οικονομική σταθερότητα και την αναδιανομή του
εισοδήματος, όμως η κατανομή των πόρων πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης,
ανέφερε ότι μερικά από τα πλεονεκτήματα της δημοσιονομικής αποκέντρωσης είναι το
χαμηλότερο κόστος προγραμματισμού και των διοικητικών δαπανών, η δημοκρατικότητα
των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται με γνώμονα τις διαφορές των ποικίλων χωρών
οι οποίες συμμετέχουν στην ένωση- ομοσπονδία, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τοπικών
κυβερνήσεων που ευνοεί τις πολιτικές καινοτομίες και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών,
καθώς εντείνεται η επιρροή των πολιτών στην διαδικασία αποφάσεων. Η δημοσιονομική

8

Ο ορισμός του δημοσιονομικού φεντεραλισμού προέρχεται από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια
Βritannica, (ιστότοπος www.britannica.com/topic/fiscal-federalism)
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αποκέντρωση έχει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη λογοδοσίας των κρατικών
και τοπικών κυβερνήσεων στους εκλογείς, η έλλειψη διαθεσιμότητας ειδικευμένου
προσωπικού, τη μετατόπιση του εκλογικού σώματος, καθώς οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα
να επιλέγουν που να διαμένουν και τον περιορισμό, ως ένα βαθμό, της ανεξαρτησίας των
τοπικών κυβερνήσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την ελλιπή διαθεσιμότητα
δημοσίων δαπανών σε τοπικό επίπεδο.
Τα πολιτικά κίνητρα των δημοσίων λειτουργών καθορίζουν εάν η δημοσιονομική
αποκέντρωση είναι επωφελής για την παροχή δημόσιων αγαθών. Τα τρία εργαλεία που
καθιστούν τη δημοσιονομική αποκέντρωση αποτελεσματική είναι ο διασυνοριακός
ανταγωνισμός, τα πληροφοριακά πλεονεκτήματα και οι διαφορετικές προτιμήσεις, τα οποία
βασίζονται στην υπόθεση ότι οι τοπικοί κυβερνώντες έχουν πολιτικά κίνητρα για να
λειτουργούν όσο πιο κοντά στον πολίτη. Το κόστος που δημιουργεί ο δημοσιονομικός
φεντεραλισμός, υπό το πρίσμα των εξωτερικοτήτων, είναι ότι όσο πιο χαμηλό είναι το
επίπεδο διακυβέρνησης τόσο πιο προσανατολισμένη στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας
είναι η πολιτική δράση, με αποτέλεσμα να αγνοούν οι κυβερνώντες τους πολίτες στο σύνολο
της χώρας ή της ένωσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα χάσμα στα κίνητρα των
τοπικών πολιτικών με εκείνα των ομοσπονδιακών πολιτικών, καθώς οι πρώτοι έχουν γνώση
για τις προτιμήσεις των πολιτών που είναι στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και πρέπει να
μεταφέρουν αυτό το πολιτικό πλεονέκτημα στους ευρωπαίους πολιτικούς.
Παρόλο που οι απόψεις των σύγχρονων οικονομολόγων διίστανται σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της οικονομικής αποκέντρωσης, εντούτοις εμείς στην παρούσα εργασία
θα έρθουμε να συνταχθούμε με την άποψη των Enikolopov R., και Zhuravskaya E. (2006), οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα του δημοσιονομικού φεντεραλισμού σε μεγάλο
βαθμό καθορίζονται και από τα πολιτικά ιδρύματα που ασκούν την εξουσία. Για παράδειγμα,
όταν οι πολιτικοί της ένωσης συντάσσονται ή έστω βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με
τους πολιτικούς των τοπικών κυβερνήσεων, τότε έχουν τα ίδια κίνητρα και προτεραιότητα
την ευημερία των πολιτών και η δημοσιονομική αποκέντρωση μπορεί να είναι πολύ
επιτυχής. Επίσης, για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η μετάβαση των χωρών σε ένα ευρύτερο
πολιτικό σύστημα είναι βασικός παράγοντας οι σταθερές και ενιαίες τοπικές κυβερνήσεις,
γιατί διασφαλίζεται η καλύτερη οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να προσφέρει η
δημοσιονομική αποκέντρωση στα πλαίσια μιας συμπαγούς κυβερνητικής ποιότητας.
Επιπλέον, οι Enikolopov R., και Zhuravskaya E (2006)., εκφράζουν το σκεπτικισμό τους όσον
αφορά των διορισμό των πολιτικών λειτουργών και καταλήγουν ότι μία τέτοια πρακτική είναι
μάλλον δυσλειτουργική για τη δημοσιονομική αποκέντρωση. Επομένως, δεν αρκεί απλά οι
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τοπικές κυβερνήσεις να είναι συμπαγείς αλλά και δημοκρατικά εκλεγμένες, καθώς έτσι
διασφαλίζονται τα κίνητρα των πολιτικών, που είναι κυρίως η επανεκλογή, τα οποία είναι
προσανατολισμένα στις προτιμήσεις των πολιτών. Έτσι, η μετάβαση κάποιων αρμοδιοτήτων
από τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει με κριτήριο την ευημερία του πολίτη και η
δημοσιονομική αποκέντρωση θα βρει γόνιμο έδαφος.
Η

συσχέτιση

της

δημοσιονομικής

αποκέντρωσης

με

την

κυβερνητική

αποτελεσματικότητα συναντάται και σε άλλες μελέτες, όπως εκείνη των Adam A., Delis M.,
Kammas P. (2008), οι οποίοι καταλήγουν στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης και την αποδίδουν
είτε στον αυξημένο εκλογικό έλεγχο είτε στον έλεγχο του ανταγωνισμού μεταξύ των τοπικών
κυβερνήσεων. Πρώτον, ο αυξημένος εκλογικός έλεγχος σε αποκεντρωμένες χώρες μειώνει
τα κίνητρα των κυβερνώντων να αντλήσουν επιπλέον έσοδα από το εκλογικό σώμα και
επομένως, την πιθανότητα επανεκλογής τέτοιου είδους πολιτικών. Ως εκ τούτου,
βελτιώνεται η πολιτική ευημερία στο σύνολο της. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο η
δημοσιονομική αποκέντρωση μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα και τα εκλογικά
αποτελέσματα είναι μέσω του ελέγχου του ανταγωνισμού μεταξύ των τοπικών
κυβερνήσεων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τις πολιτικές
που εφαρμόζονται στη χώρα τους με εκείνες που υφίστανται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είτε αυτές αφορούν τις δημόσιες παροχές είτε τη φορολογία. Με αυτό τον τρόπο,
εκτιμούν καλύτερα το κόστος των πολιτικών και το εύρος των δυνατοτήτων μιας πολιτικής
δράσης και γίνονται πιο απαιτητικοί ως προς τους πολιτικούς τους.
Ωστόσο, υπάρχει και η αρνητική επιρροή του δημοσιονομικού φεντεραλισμού στην
πολιτική αποτελεσματικότητα, κυρίως όσον αφορά την απώλεια των πλεονεκτημάτων που
πρόσφεραν οι αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά, οι οικονομίες κλίμακας ενδέχεται να
οδηγήσουν σε αυξημένα κόστη αν οι υπηρεσίες προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δεύτερον, οι τοπικοί πολιτικοί όπως έχουμε ήδη αναφέρει έχουν καλύτερη γνώση των
προτιμήσεων των πολιτών της περιοχής – χώρας τους και επομένως μπορεί να έχουν
καλύτερη πολιτική κατάρτιση. Τέλος, μπορεί τα τοπικά κίνητρα της κοινωνίας να έρχονται σε
αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, να μην ικανοποιούνται δηλαδή οι προτιμήσεις των
πολιτών και να πιέζουν τους τοπικούς πολιτικούς.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της δημοσιονομικής αποκέντρωσης στην ευρωπαϊκή ένωση
είναι το «δημοκρατικό έλλειμμα» που μελετά ο Wyplosz C. (2015), καθώς πολλές αποφάσεις
που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προέρχονται από φορείς που δεν είναι εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι των πολιτών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους εκλεγμένους

19

αρχηγούς των χωρών, είναι ένας φορέας που συμβάλλει σε αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα,
καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί καλούνται να αποφασίσουν για θέματα που υπερβαίνουν την
εθνική εντολή που τους δόθηκε από το εκλογικό σώμα που νομιμοποιεί τις δράσεις τους. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο έχει δοθεί έμπρακτα μέσω δημοκρατικών εκλογών η
εντολή να νομοθετεί, δεν μπορεί από μόνο του να αποφασίσει, αλλά αποτελεί μέρος της
διαδικασίας συναπόφασης, όπως είδαμε και στην εισαγωγή. Επίσης, οι ευρωβουλευτές είναι
εκλεγμένοι από τους πολίτες των χωρών που εκπροσωπούν και επομένως, έχουν στηρίξει τον
προεκλογικό τους αγώνα στην υπόσχεση της προώθησης των εθνικών ζητημάτων ή θεμάτων
που ενδιαφέρουν τη χώρα τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μέλη κάποιου ευρωπαϊκού
κόμματος. Τα ζητήματα που εκπροσωπούν μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους όπως και οι
ίδιες οι χώρες διαφέρουν, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και προτιμήσεις.
Βέβαια, δεν αμφισβητείται η δημοκρατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό
συμβαίνει γιατί μιλάμε για τα προβλήματα μιας θεωρίας φεντεραλισμού ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είναι αμιγώς ομοσπονδιακή. Τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο τη δικαιοδοσία σε πολλές κρατικές αποφάσεις, οι οποίες ως επί τω πλείστον
σχετίζονται με την κοινή αγορά, το εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, τα ομοσπονδιακά
στοιχεία που συναντάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως γύρω από την εφαρμογή του
κοινού νομίσματος (για τα μέλη του ευρώ) και τις οικονομικές επιρροές μιας τέτοιας δράσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό εγχείρημα που δεν αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους, αλλά σε μία όλο και στενότερη συνεργασία των
χωρών σε διάφορα επίπεδα. Επομένως, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο από τη βιβλιογραφία
αν αυτό το «δημοκρατικό έλλειμμα» είναι ένα υπαρκτό και ζωτικής σημασίας πρόβλημα για
την Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι για θέματα που δεν αφορούν τον πρώτο πυλώνα η Ευρωπαϊκή
Ένωση παρεμβαίνει μόνο αν οι δράσεις της είναι πιο ωφέλιμες από τις εθνικές (αρχή της
επικουρικότητας).
Αυτό που επιτάσσει η δημοσιονομική αποκέντρωση και χρήζει εφαρμογής στο
ευρωπαϊκό παράδειγμά είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Υπό το πρίσμα των
εξωτερικοτήτων φαίνεται ότι αν κάθε χώρα δεν πειθαρχεί στα δημοσιονομικά και οικονομικά
πρότυπα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει αποφάσεις που θα επιδρούν
αρνητικά στην ευημερία των υπόλοιπων χωρών μελών. Η έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ των
χωρών είναι ευκρινέστερη σε ζητήματα όπως η αγορά εργασίας ή το εμπόριο, όπου οι
ανάγκες της κάθε χώρας είναι πολύ διαφορετικές. Η εφαρμογή του ενιαίου νομίσματος
καταργεί την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής των χωρών, αφήνοντας τους τη
δημοσιονομική πολιτική ως μέσο μακροοικονομικής μόχλευσης, και εδώ είναι που καλούνται
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οι χώρες από μόνες τους να επιδείξουν πειθαρχία για να αποφευχθούν περιστατικά
εξωτερικοτήτων (Wyplosz C., 2015).
Ο στόχος μιας όλο και πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι αρκετά φιλόδοξος, δεδομένου ότι τα πρώτα οφέλη από αυτό το εγχείρημα έχουν ήδη
αποκομιστεί και για να προχωρήσει αυτό το όραμα απαιτείται ίσως μεγαλύτερη
αποκέντρωση. Επίσης, οι πολίτες είναι πιο ενημερωμένοι για το τι μπορεί η Ένωση να τους
προσφέρει έναντι της εθνικής κυβέρνησης. Τέλος, η νομισματική ένωση είναι πλέον
καθημερινότητα και δεν νοείται χωρίς την αποκεντροποίηση, άλλωστε η πρόσφατη
οικονομική ιστορία απέδειξε ότι σε μία δημοσιονομική κρίση, στα πλαίσια της ένωσης,
φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και
μεγαλύτερο από όσο μία εθνική κεντρική τράπεζα, με την προϋπόθεση της κοινής
δημοσιονομικής πειθαρχίας από όλα τα μέλη.

3.3 Το πολιτικό τρίλημμα της παγκοσμιοποίησης του Rodrik
Στη θεωρία του ο Rodrik το 2011 ανέπτυξε το «τρίλημμα της παγκοσμιοποίησης», το
οποίο περιγράφει το «τρίλημμα της μακροοικονομικής πολιτικής» όπως αυτό επινοήθηκε
από τους Obstfeld και Taylor το 1997 και βασίζεται στο μοντέλο των Fleming – Mundell, το
οποίο επαναδιατύπωσε ως «αδύνατη τριάδα»9 ο Krugman το 1999. Το τρίλημμα του Rodrik
(Rodrik D., 2011) περιγράφει την ένταση και την ασυμφωνία μεταξύ παγκοσμιοποίησης και
εθνικής δημοκρατικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτή μία χώρα μπορεί είτε να περιορίσει
τη δημοκρατία στο εσωτερικό της, είτε να περιορίσει τη συμμετοχή της σε παγκόσμιες ή
υπερεθνικές κυβερνήσεις ή να παγκοσμιοποιήσει τη δημοκρατία. Ας το δούμε πιο αναλυτικά.
Το τρίγωνο του Rodrik έχει τρία χαρακτηριστικά πολιτικά συστήματα, τις υπερεθνικές
κυβερνήσεις, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα δημοκρατικά καθεστώτα. Για λόγους
αποτύπωσης χρησιμοποιεί ως παράδειγμα για το κάθε σύστημα κάποια υπαρκτά ή ιδανικά
πολιτικά καθεστώτα. Έτσι, υπάρχει το παράδειγμα για να αποτυπώσει τις υπερεθνικές
κυβερνήσεις με την ύπαρξη εθνικών κρατών, το 19ου αιώνα όπου επικρατούσε ο κανόνας του
χρυσού. Στη συνέχεια έχουμε την περίπτωση του 20ου αιώνα, με το καθεστώς του Bretton
Woods, με τα ανεξάρτητα κράτη που εφαρμόζουν όρια στην παγκοσμιοποίηση (δασμούς,
περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, συναλλαγματικές ισοτιμίες). Τέλος, αποτυπώνει ένα

9

Η «αδύνατη τριάδα» (“impossible trinity”) ισχυρίζεται ότι οι χώρες περιορίζονται στην επιλογή
μεταξύ ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, κινητικότητας κεφαλαίων και αποτελεσματικής
νομισματικής πολιτικής, μπορούν να έχουν μόνο δύο από τα τρία. Η συγκεκριμένη θεωρία έχει
βασιστεί σε πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις και δεν ισχύει κάτω από πιο γενικές και κανονικές
συνθήκες.
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φανταστικό καθεστώς υπερ παγκοσμιοποίησης του 21ου αιώνα, σε έναν κόσμο όπου το
έθνος κράτος εξαφανίστηκε και αντικαταστάθηκε από δημοκρατική παγκόσμια
διακυβέρνηση. Υπό την προϋπόθεση της μη αντιστοιχίας μεταξύ παγκοσμιοποίησης και
εθνικής δημοκρατικής κυβέρνησης, το θεώρημα αυτό προτείνει την ταυτόχρονη εφαρμογή
δύο εκ των τριών πολιτικών συστημάτων αυτού του τριγώνου.
Σχήμα 1: Το τρίλημμα της παγκοσμιοποίησης κατά Rodrik

Πηγή: Palley, Thomas I. Working Paper, The fallacy of the globalization trilemma (2017)

Τα τρία καθεστώτα είναι διακριτά, με το καθένα να έχει δύο από τα τρία χαρακτηριστικά.
Το καθεστώς του κανόνα του χρυσού δεν συνάδει με τη δημοκρατική πολιτική. Η πολιτική
του Bretton Woods δεν συμβαδίζει με την υπερ παγκοσμιοποίηση, ενώ το παγκόσμιο
καθεστώς διακυβέρνησης του 21ου αιώνα είναι ασυμβίβαστο με το εθνικό κράτος. Το σχήμα
τριγώνου- τριλήμματος του Rodrik βασίζεται στην υπόθεση ασυμβατότητας μεταξύ
παγκοσμιοποίησης και εθνικής δημοκρατίας (Rodrik D., 2011). Ωστόσο στην πράξη
επαληθεύεται αυτό το τρίλημμα;
Σύμφωνα με τον Palley (2017) είναι άλλοι οι παράγοντες που εμποδίζουν την ταυτόχρονη
ύπαρξη αυτών των καθεστώτων και όχι η ίδια τους η φύση όπως υποστηρίζει ο Rodrik.
Συγκεκριμένα ο Palley θέτει το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας του 19ου αιώνα που ήταν
μεν ένα δημοκρατικό έθνος, στη δομή της τότε δημοκρατίας φυσικά, π.χ. οι γυναίκες
απέκτησαν εκλογικό δικαίωμα το 1918, αλλά υπερ παγκοσμιοποιημένο. Επομένως, ο
κανόνας του χρυσού ήταν συμβατός στην πράξη με αυτό το δημοκρατικό καθεστώς. Το
γεγονός που έθεσε τέλος στην υπερ παγκοσμιοποίηση ήταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι

22

οικονομικές αναδιαρθρώσεις που έθεσε. Το 1926 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ επανάφερε τον
κανόνα του χρυσού στη Μεγάλη Βρετανία, αν και αυτός εγκαταλείφθηκε το 1931, επειδή ο
Τσόρτσιλ επέλεξε μια μη βιώσιμη συναλλαγματική ισοτιμία χρυσού έναντι της
υπερεκτιμημένης στερλίνας.
Ο Palley (2017) στην κριτική του για το τρίλημμα του Rodrik καταλήγει ότι δεν πρέπει να
γίνεται ταύτιση της «πολιτικής διαδικασίας» (“political process”) με το «περιεχόμενο της
πολιτικής» (“Policy content”). Εξαιτίας αυτής της σύνδεσης οδηγήθηκε ο Rodrik (2011) να
πρεσβεύει ότι η παγκοσμιοποίηση και η δημοκρατική πολιτική διαδικασία είναι
ασυμβίβαστες, κάτι που δεν ισχύει για τον Palley (2017), ο οποίος θεωρεί ότι η δημοκρατία
αναφέρεται στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία δεν επηρεάζεται από την
παγκοσμιοποίηση καθαυτή. Μόλις η δημοκρατία ερμηνευτεί ως διαδικασία, το τρίλημμα
εξαφανίζεται. Τόσο η δημοκρατία όσο και ο αυταρχισμός είναι συνεπείς με την
παγκοσμιοποίηση, η οποία μειώνει τον χώρο πολιτικής και για τους δύο. Επομένως, τόσο τα
αυταρχικά κράτη όσο και τα δημοκρατικά μπορούν εξίσου να απορρίψουν την
παγκοσμιοποίηση ή να την αποδεχτούν εάν θεωρούν τα οφέλη αυτής ότι υπερβαίνουν τα
κόστη. Ένα παράδειγμα αυταρχικού κράτους σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι η
Σιγκαπούρη. Συνεπώς, δε μιλάμε για ένα τρίλημμα αλλά μάλλον για ένα δίλημμα, μεταξύ της
επιλογής να ενταχθεί μία χώρα σε ένα ευρύτερο και πιο διεθνοποιημένο πολιτικό πρότυπο,
με τα πλεονεκτήματα που αυτό φέρει, και της διατήρησης των αρμοδιοτήτων που έχει σε
εθνικό επίπεδο, διότι αυτές πλέον θα μεταβούν σε διεθνές επίπεδο αν επιλέξει να
συμμετάσχει στο παγκοσμιοποιημένο σχήμα.
Ο χώρος της πολιτικής δράσης μιας εθνικής κυβέρνησης καθορίζει το μέγεθος της
εμβέλειας που διαθέτει αυτή η δράση και περιγράφεται από ένα δείκτη. Οι υψηλότερες τιμές
του δείκτη αυτού δείχνουν ισχυρότερη πολιτική επιρροή, δηλαδή στα πλαίσια της μελέτης
μας αυτό μεταφράζεται σε πιο ισχυρές αρμοδιότητες των εθνικών πολιτικών. Ο δείκτης
πολιτικής επιρροής μειώνεται καθώς αυξάνεται η παγκοσμιοποίηση, δείχνοντας ότι ο χώρος
πολιτικής δράσης μειώνεται καθώς αυξάνεται η παγκοσμιοποίηση, υπάρχει δηλαδή μία μη
γραμμική σχέση. Σύμφωνα με τον Keynes (1933, σελ. 755-769) μία στροφή προς την
παγκοσμιοποίηση δεν είναι ωφέλιμη για την εθνική οικονομική αυτάρκεια, ιδίως όσον
αφορά την κίνηση κεφαλαίων. Η ουσία του ισχυρισμού του για μεγαλύτερο βαθμό εθνικής
αυτάρκειας και οικονομικής απομόνωσης μεταξύ των χωρών ήταν ότι με αυτό τον τρόπο θα
τους δοθεί χώρος με ισχυρό πολιτικό αντίκρισμα ώστε να επιδιώξουν διαφορετικά εθνικά
ιδανικά. Για τον Keynes, το ζήτημα δεν αφορούσε τη διεθνοποίηση σε αντίθεση με τη
δημοκρατική διαδικασία, όπως αφορούσε τον Rodrik, αλλά πρόκειται για τη διεθνοποίηση
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που περιορίζει και συρρικνώνει τον χώρο πολιτικής δράσης, και επομένως επιρροής, στον
οποίο τα δημοκρατικά έθνη μπορούν να επιδιώκουν διαφορετικά κοινωνικά ιδανικά.
Η παγκοσμιοποίηση μειώνει την εθνική κυριαρχία, δηλαδή το εθνικό κράτος,
περιορίζοντας το χώρο της εθνικής πολιτικής δράσης. Το πολίτευμα δεν είναι το θέμα, οι
χώρες μπορούν να είναι δημοκρατικές και να συμμετέχουν ή όχι στην παγκοσμιοποίηση ή σε
ένα ομοσπονδιακό κράτος ή σε μία ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή. Στην πραγματικότητα, το
πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο, διότι μια χώρα που επιδιώκει να αποφύγει την
παγκοσμιοποίηση και να μη συμμετέχει σε αυτή ή σε μία ένωση, εντούτοις θα επηρεάζεται
από αυτή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι χώρες που θα δημιουργήσουν μία ένωση θα επιβάλλουν
πρόσθετους περιορισμούς σε χώρες που δε συμμετέχουν σε αυτή. Αυτή η διαδικασία
επέκτασης της παγκοσμιοποίησης μοιάζει με τη δημιουργία ενός δικτύου. Οι εμπορικές
συμφωνίες δημιουργούν νέους κανόνες στην αγορά, καλλιεργούν νέα πρότυπα παγκόσμιας
παραγωγής, και θέτουν τη βάση για τις μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές
διαπραγματεύσεις. Οι επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει έναντι ενός σημαντικού κόστους
στην παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, πολυεθνικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σε
άλλα κράτη της ένωσης ή εγχώριες επιχειρήσεις που βασίζονται στις εισαγωγές και έχουν
επενδύσει σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, θα πιέσουν ώστε να διατηρήσουν το
αποκεντρωποιημένο σύστημα. Επίσης, μία παγκοσμιοποιημένη ή ενωτική οικονομία
δημιουργεί μηχανισμούς για να εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα
της. Έτσι, εφαρμόζονται τακτικές που δεσμεύουν τα κράτη μέλη, όπως τα κόστη εξόδου από
την Ένωση, και οι πολιτικές ισορροπίες αλλάζουν επηρεάζοντας πάλι και τις χώρες που
επιλέγουν να μη συμμετάσχουν στην Ένωση (Palley T., 2017).
Το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως έχουμε δει, βασίζεται στην πολιτική των Συνθηκών, οι
οποίες το δομούν και το πλαισιώνουν νομικά και σχεσιακά. Η νεοφιλελεύθερη
παγκοσμιοποίηση εγείρει τριών ειδών προβλήματα. Πρώτον, συμβάλλει σε σημαντικές
εξωτερικές επιπτώσεις, όπως η κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, επιβάλλει μία δυναμική
ανταγωνισμού, που σχετίζεται με την «κούρσα-προς-κάτω» (Baldwin R., Wyplosz C., 2009,
σελ. 117, Tabellini G., 2003, σελ. 91). Η δυναμική αυτής της «κούρσας» βασίζεται στο Δίλημμα
του Φυλακισμένου για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, δηλαδή η υπερ παγκοσμιοποίηση
αναγκάζει τις χώρες να είναι μέγιστα ανταγωνιστικές διεθνώς και επομένως, οι χώρες έχουν
κίνητρο να μειώσουν τα πρότυπα τους προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Τρίτον, όπως συζητήθηκε παραπάνω, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση
συρρικνώνει τον χώρο της εθνικής πολιτικής δράσης, με αποτέλεσμα οι χώρες να έχουν
κίνητρο να μην ασχοληθούν άμεσα με την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν σχετίζονται
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με την παγκοσμιοποίηση, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εσωτερική πολιτική αναταραχή
και αστάθεια. Η λύση για τα ως άνω ζητήματα είναι η εθνική συνεργασία, ωστόσο με την
επιβολή των Συνθηκών, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, η κατάσταση περιπλέκεται.
Εν κατακλείδι, βλέπουμε ότι η παρούσα κατάσταση δημιουργεί μάλλον ένα δίλημμα,
παρά ένα τρίλημμα όπως παρουσίασε ο Rodrik στη θεωρία του. Το δίλημμα αυτό αφορά την
περισσότερη αποκεντροποίηση σε αντίθεση με τον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας,
τουλάχιστον όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Τέλος, είδαμε ότι δεν υπάρχει
εγγενής αντίφαση μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και του δημοκρατικού εθνικού κράτους, αν
και η παγκοσμιοποίηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιεχόμενο της δημοκρατικής
πολιτικής, την οποία τείνει να περιορίσει.

4. Η επιθυμητή κατανομή των πολιτικών αρμοδιοτήτων
Με βάση τη θεωρία που μελετήσαμε μέχρι στιγμής γίνεται κατανοητό ότι η απόφαση της
αποκεντροποίησης, από οικονομικής άποψης, είναι ένα δίλημμα μεταξύ των οφελών που
αποκομίζει κανείς από τις οικονομίες κλίμακας και του κόστους που προκύπτει από τις
εξωτερικότητες που αναπτύσσονται. Η πιο ασφαλής οδηγία που προσφέρει η θεωρία είναι
ότι μία ετερόκλητη Ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, που αποτελείται από τόσο διαφορετικές
χώρες, είναι προτιμότερο να επενδύει στην αποκεντροποίηση τομέων που χαρακτηρίζονται
από υψηλές οικονομίες κλίμακας και οι τομείς με διαφορετικές προτιμήσεις να παραμένουν
στο πλαίσιο την τοπικής αρμοδιότητας. Αν συγκεντρωθούν πολλές αρμοδιότητες από το
εθνικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό, τότε είναι πιθανό πολλές χώρες να μην ενταχθούν στην
ένωση λόγω ελλιπών κινήτρων, καθώς θα θεωρήσουν ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με
γνώμονα το «μέσο» μέλος και οι προτιμήσεις των ίδιων απέχουν από το μέσο. Από την άλλη
μεριά, αν η αποκεντροποίηση γίνει συντηρητικά, δεν αποκομίζει τα οφέλη των οικονομιών
κλίμακας και των εξωτερικοτήτων, που εξ αρχής ώθησαν στην δημιουργία της ένωσης.
Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους Alesina, A., Angeloni, I., Schuknecht, L. (2001), για
δεδομένες προτιμήσεις των επικείμενων μελών μιας ένωσης και για ένα διακριτό εύρος
πολιτικών ρυθμίσεων, για να υπάρξει ισορροπία είτε θα δημιουργηθούν μικρές ενώσεις που
θα συγκεντρώνουν πολλές αρμοδιότητες ή μεγάλες ενώσεις που θα αφήνουν που θα
κατανέμουν σημαντικές αρμοδιότητες σε επιμέρους κράτη μέλη. Επομένως, αν τα νέα κράτη
μέλη και τα υφιστάμενα έχουν πολύ διαφορετικές προτιμήσεις δε θα μπορέσει να επιτευχθεί
διεύρυνση της ένωσης και βαθύτερη ενοποίηση. Το πώς μία ένωση θα επιλέξει ανάμεσα σε
αυτό το δίλημμα εξαρτάται από τους εκλογικούς κανόνες εντός αυτής. Επομένως, το
ερώτημα τι πρέπει να νομοθετεί μία ένωση, εξαρτάται από το ποιος αποφασίζει τι και πώς
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θα γίνει. Από εμπειρική άποψη, οι κυβερνητικές λειτουργίες προφανώς δεν διαβαθμίζονται
με μια κλίμακα από υψηλές προς χαμηλές οικονομίες κλίμακας ή από θετικές προς αρνητικές
εξωτερικότητες ή από ομοιογενείς έως ετερογενείς προτιμήσεις. Αυτή η ρυθμιστική
διαβάθμιση είναι διακριτή σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως το διεθνές εμπόριο που
χαρακτηρίζεται από υψηλές εξωτερικότητες, ή οι εκπαίδευση όπου οι προτιμήσεις μεταξύ
των χωρών είναι ετερογενής, ενώ σε άλλες όπως η δημοσιονομική πολιτική τα πράγματα
είναι πιο περίπλοκα.
Τα ως άνω, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων
μεταξύ χωρών μελών και ένωσης είναι μία περίπλοκη διαδικασία. Ο προσδιορισμός των
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός, που μπορεί να διαθέσει για
αυτές, γίνονται με βάση τις προδιαγραφές που θέτουν οι Συνθήκες. Ωστόσο, υπάρχουν
γκρίζες ζώνες σχετικά με το κατά πόσον, και βάσει ποιων αρχών, οι πολιτικές εξουσίες
εμπίπτουν εντός ή εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
πολυπλοκότητα, και κάποιες φορές, η γενικότητα των Συνθηκών καθιστούν δύσκολο, ακόμα
και για τους ειδήμονες, να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο η παρουσία της ένωσης είναι
αποτελεσματική. Με μία πρώτη, ακριβολογική, ανάγνωση των Συνθηκών η Ευρωπαϊκή
Ένωση φαίνεται να έχει λόγο σε όλους σχεδόν τους οικονομικοκοινωνικούς τομείς, γεγονός
που είναι εκ φύσεως προβληματικό, γιατί σε περίπτωση κατανομής πολλών αρμοδιοτήτων
στην ένωση θα χαθεί η αξιοπιστία της. Αν η χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
σημαντική σε κάθε τομέα που ρυθμίζει δεν εξαρτάται μόνο από τις Συνθήκες, πρέπει να
εξεταστούν και άλλοι παράγοντες, όπως οι πιθανές πολιτικές αποτυχίες σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κίνητρα και οι περιορισμοί των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.
Με τη χρήση πληροφοριών, που αντλήσαμε κυρίως μέσα από τις διαδικτυακές πηγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραθέτουμε κάποιες σκέψεις σχετικά με την παρούσα κατανομή
αρμοδιοτήτων και ενδεχόμενες βελτιώσεις. Ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι σε τομείς που
οι οικονομίες κλίμακας και οι εξωτερικότητες είναι εντονότερες προτιμάται η κατανομή
αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, όπου οι προτιμήσεις είναι ετερόκλιτες
είναι βέλτιστο οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Τα παραπάνω
συμπεράσματα είναι συμβατά και με την αρχή της δημοσιονομικής αποκέντρωσης.

4.1 Μια κριτική ματιά στην υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων στην ΕΕ
Ας δούμε πιο αναλυτικά κάποιους τομείς, για να κρίνουμε αν η κατανομή είναι η
βέλτιστη όπως έχει τώρα ή αν χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις. Οι βασικές ιστορικές
λειτουργίες της ΕΕ, δηλαδή η κοινή αγορά και το διεθνές εμπόριο, φαίνονται να
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κατανέμονται σωστά (Tabellini, 2003), με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι
σημαντικός και στις δύο κατηγορίες και δικαίως. Μολονότι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε αυτούς τους τομείς, εντούτοις
εγείρεται μία συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του ρόλου της. Το ελεύθερο εμπόριο
μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τις βασικές αρχές πάνω στις
οποίες δομήθηκε η ένωση. Οι δασμοί και οι εμπορικοί φραγμοί μεταξύ των κρατών μελών
καταργήθηκαν και επιπλέον έχει θεσπιστεί μία κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης προς τον
υπόλοιπο κόσμο.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν συνεχείς πειρασμούς να παρακάμψουν την
αρχή του ελεύθερου εμπορίου εντός της Ένωσης, για να προστατεύσουν τους εγχώριους
παραγωγούς από τους ανταγωνιστές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι, κάθε
χώρα μπορεί να επιβάλει φόρο κατανάλωσης ή επιδότηση παραγωγής σε οποιοδήποτε
αγαθό, αντιλαμβανόμαστε ότι για να επιτύχει το ελεύθερο ευρωπαϊκό εμπόριο απαιτείται η
επιβολή ορισμένων περιορισμών στους εθνικούς φόρους κατανάλωσης και στις επιδοτήσεις
παραγωγής. Συγκεκριμένα οι εθνικές κυβερνήσεις αναγκάζονται από τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς να περιορίσουν την επιβολή υψηλότερων φόρων κατανάλωσης σε αγαθά που
εισάγονται από άλλες περιοχές της ένωσης, ενώ επιδοτούνται τομείς όπου ο ξένος
ανταγωνισμός είναι έντονος. Ενώ το ελεύθερο εμπόριο αγαθών είναι πραγματικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει το ίδιο για τις υπηρεσίες λόγω της ύπαρξης εθνικών
κανονιστικών εμποδίων. Τα κράτη μέλη έχουν ρυθμιστικές αρχές για την παροχή πολλών
υπηρεσιών, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και
μεταφορές, βασισμένοι στις προτιμήσεις των πολιτών τους. Ακόμη και αν η εθνική ρύθμιση
αποσκοπεί στην επίτευξη πολιτικών στόχων, όπως η εξασφάλιση καθολικής δημόσιας
παροχής βασικών υπηρεσιών, δημιουργεί συχνά δαπανηρά εμπόδια στο εμπόριο
υπηρεσιών. Σε πολλές περιπτώσεις, η επίτευξη μιας εύρυθμης ενιαίας αγοράς υπηρεσιών
απαιτεί την επιλογή μεταξύ μιας από τις δύο εναλλακτικές λύσεις: είτε αποδοχή παραγωγών
από άλλες περιοχές, οι οποίοι υπόκεινται σε άλλα κανονιστικά πρότυπα, ή εγκαταλείποντας
τους εθνικούς κανονισμούς υπέρ της κεντρικής ρύθμισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, η δημιουργία νέας νομοθεσίας για μια ενιαία αγορά υπηρεσιών ενδέχεται να
αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.
Η νομισματική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινή, όμως η δημοσιονομική
πολιτική παραμένει σε εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά εντός των περιορισμών που
επιβάλλει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι εθνικές δημοσιονομικές
πολιτικές υπόκεινται σε αμοιβαίο έλεγχο και παρακολούθηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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όχι μόνο για να τηρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά και για να διασφαλιστεί ένας
ελάχιστος συντονισμός και η επίτευξη ορισμένων κοινών στόχων για την ενιαία αγορά. Η
ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών απαιτεί έναν αυξανόμενο συντονισμό των
εποπτικών πρακτικών και των πολιτικών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη
την ένωση. Πολλοί σύγχρονοι σχολιαστές (Alesina et al., 2001, Tabellini, 2003) των
οικονομικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη
ρύθμιση στον δημοσιονομικό τομέα για να επιτευχθεί η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών και να τηρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας. Συγκεκριμένα, για να
λειτουργήσουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές πλήρως, και λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας, χρειαζόμαστε χώρες να απέχουν από το όριο
του 3% για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ιδανικά πρέπει να βρίσκονται κοντά στο ισοζύγιο
του προϋπολογισμού. Επί του παρόντος, αυτή η απαίτηση δεν ικανοποιείται από πολλές
χώρες. Ακόμα και να πιέσει με ρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί μεγάλη πειθαρχία
από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, έρευνες (Alesina et al., 2001, Tabellini, 2003) έχουν δείξει ότι
περαιτέρω ευρωπαϊκή ρύθμιση στο δημοσιονομικό τομέα δεν είναι ωφέλιμη, αντιθέτως ίσως
είναι περιττή και είναι προτιμότερο ο συγκεκριμένος τομέας να παραμείνει στις
αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων.
Σε επίπεδο αναδιανομής του εισοδήματος και αναδιάρθρωσης της οικονομικής
εικόνας των χωρών μελών παρατηρούμε ότι η Ένωση έχει προβεί σε παροχή επιδοτήσεων
για τη διευκόλυνση συγκεκριμένων τομέων και η επίτευξη κάποιας αναδιανομής από
πλούσιες σε φτωχές χώρες ή περιοχές. Στόχος αυτών των τακτικών είναι η γεφύρωση τυχόν
οικονομικών χασμάτων μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να
μην υπάρχουν ζημιωμένοι από την αυξανόμενη ενοποίηση που πραγματοποιείται. Ωστόσο,
δεν είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η ένωση για να επιλέξει σε ποιες περιοχές
θα παρέχει τις επιδοτήσεις ή θα ωφελήσει από την αναδιανομή. Μάλιστα, στο πλαίσιο
αμοιβαίας αλληλεγγύης, που προσπαθεί να δημιουργήσει εντός των ορίων της, η ρύθμιση
σχετικά με την αναδιανομή του εισοδήματος ίσως να μην χαίρει νομιμότητας και αποδοχής
από όλα τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον Tabellini (2003) είναι προτιμότερο μία τέτοια
απόφαση σχετική με την ανακατανομή να μην λαμβάνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάθε
χώρα έχει ένα δικό της δίκτυο αναδιανομής του εισοδήματος και την πληροφόρηση για τις
κατηγορίες πολιτών που χρειάζεται να ωφελήσει μια τέτοια διαδικασία. Άλλωστε και με
βάση τη θεωρία της δημοσιονομικής αποκέντρωσης και των οικονομιών κλίμακας, η
αναδιανομή του εισοδήματος είναι μία αρμοδιότητα που είναι καλύτερο να παραμένει
«κεντροποιημένη», δηλαδή να παραμένει σε τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. Επίσης,
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σύμφωνα με τους Alesina, A., Angeloni, I., Schuknecht, L. (2001) η αναδιανομή του
εισοδήματος χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ των χωρώ μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, φαίνεται ότι οι πλουσιότερες χώρες δεν είναι πάντα
πρόθυμες να επιδοτούν της φτωχότερες. Το μικρό μέγεθος αυτών των δημοσιονομικών
αναδιανομών αναφέρεται συχνά ως πρόβλημα για την περιοχή της ευρωζώνης, σε αντίθεση
με τις ΗΠΑ.
Υπό το πρίσμα μίας οικονομικής ανάλυσης κόστους οφέλους φαίνεται ότι η παροχή
υπηρεσιών, όπως η εξωτερική πολιτική και η εθνική άμυνα, η πολιτική προστασία, ο
συνοριακός έλεγχος και η πολιτική μετανάστευσης, είναι βέλτιστο να ρυθμίζονται σε τοπικό
επίπεδο. Αρχικά η εξωτερική πολιτική, η εθνική άμυνα και ο συνοριακός έλεγχος είναι όλοι
τομείς που αφορούν τις εκτελεστικές εξουσίες των τοπικών κυβερνήσεων. Οι πολιτικές σε
αυτούς τους τομείς αφορούν συγκεκριμένες εκτελεστικές δράσεις, που δεν μπορούν να
νομοθετηθούν, αλλά συνεπάγονται διακριτικές αποφάσεις και συνήθως εκτελούνται από
άλλα μη κυβερνητικά όργανα όπως ο στρατός, το διπλωματικό σώμα ή τη συνοριοφυλακή.
Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δε διαθέτει τέτοιους οργανισμούς και μία
αποκεντροποίηση αυτών των τομέων θα ήταν προβληματική. Ομοίως, όσον αφορά τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διπλωματικού σώματος, που στόχο θα έχει την κοινή
ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, οι διπλωμάτες της κάθε χώρας μέλους θα λειτουργούσαν με
γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα της χώρας που εκπροσωπούν. Συνεπώς, η θεωρία
σε αυτούς τους τομείς επιβεβαιώνεται και στην πράξη και καλώς παραμένουν σε εθνικό
επίπεδο διακυβέρνησης (Alesina et al., 2001, Tabellini, 2003).
Σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας και κυρίως στα εργασιακά κανείς θα περίμενε να
είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κατά βάση
αρμοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων οι ρυθμίσεις σε τέτοια θέματα. Διατάξεις σχετικές
με το ωράριο εργασίας, την προστασία της εργασίας και κανόνες απολύσεων φαίνονται
περιττές σε ένα πλαίσιο ενιαίας αγοράς και πολύ έξω από το πεδίο αυτού που πρέπει να
αντιμετωπιστεί σε υπερεθνικό επίπεδο. Ωστόσο, τόσο λόγω των εκτεταμένων διατάξεων των
Συνθηκών, όσο και της σημαντικής υποστήριξης του διεθνούς δικαίου, η Ένωση ασκεί
επιρροή σε αυτούς τους τομείς και ίσως λιγότερο έντονα από όσο θα μπορούσε. Από τη μία
η ύπαρξη υπερεθνικών εξωτερικοτήτων καλούν για υπερεθνικές λύσεις και ρυθμίσεις, όμως
φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί χαμηλό ρυθμιστικό προφίλ. Κρίνοντας από τις
συνθήκες η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να δικαιολογείται ως μέσο
ενίσχυσης της κοινής αγοράς, μέσω της δημιουργίας ισότιμων ρυθμιστικών όρων. Σύμφωνα
με τους Alesina, Angeloni, Schuknecht (2001) αυτός ο τομέας πολιτικής θα μπορούσε να
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αναπτυχθεί περαιτέρω, καθώς απαιτούνται υπερεθνικές λύσεις. Επίσης, πολύ περιορισμένος
είναι προς το παρόν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο
πολιτισμός και η έρευνα.
Τέλος, ο πιο προφανής τομέας όπου η θεωρία φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με
τις σημερινές ρυθμίσεις, είναι η γεωργία (Tabellini, 2003). Οι Συνθήκες αναφέρονται μόνο σε
γενικές γραμμές σε αυτό τον τομέα, ο οποίος μεταβαίνει στην κορυφή της λίστας για
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα πάνω από το 40% της ισχύουσας
νομοθεσίας της ένωσης αφορά τη γεωργία. Επιπλέον, ο τομέας αυτός απορροφά το
μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα
μεγάλο και περίπλοκο σύνολο πολιτικών, που μεταφέρει έμμεσα ή άμεσα έσοδα στο
γεωργικό τομέα και απορροφά σχεδόν το μισό του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτές οι πολιτικές έχουν μεταρρυθμιστεί επανειλημμένα και η διαδικασία
μεταρρύθμισης τους συνεχίζεται. Η στήριξη του εισοδήματος στους αγρότες θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα από τις εθνικές κυβερνήσεις, τηρώντας τις
κατευθυντήριες γραμμές της ενιαίας αγοράς για να αποφευχθεί η στρέβλωση του
ανταγωνισμού.

4.2 Οι προτιμήσεις των Ευρωπαίων πολιτών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά μία ένωση κρατών αλλά και μία ένωση πολιτών, στην
οποία κάθε ψήφος έχει νόημα. Σύμφωνα με τους Baldwin και Wyplosz (2009), η δημοκρατία
είναι η «τυραννία» της πλειοψηφίας και επομένως μια πραγματικά δημοκρατική συνθήκη
πρέπει να έχει μηχανισμούς μέριμνας και στήριξης και των μειοψηφικών ομάδων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει πολύ να δημιουργήσει ίσες συνθήκες και να ωφελήσει
και τις μειοψηφικές ομάδες εντός της, με ισχυρότερο επιχείρημα τις εκλογικές τις
διαδικασίες, στις οποίες στα μικρότερα κράτη δίνεται μεγαλύτερη εκλογική βαρύτητα ώστε
να εισακούγονται ομοιόμορφα όλες οι χώρες μέλη.
Οι περισσότεροι πολίτες, όλων των ομάδων πλειοψηφικών ή μειοψηφικών, ωφελούνται
όταν τα ευρωπαϊκά μέτρα είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες
δεν έχουν κοινή ταυτότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν κοινές πολιτικές που
επιβάλλονται βάσει του κανόνα της πλειοψηφίας. Ταυτόχρονα, η ετερογένεια των
προτιμήσεων μεταξύ χωρών σε αυτούς στους τομείς που μελετήσαμε δεν φαίνεται πολύ
οξεία. Έρευνες10 του Ευρωβαρόμετρου το 2001 και 2002 έδειξαν ότι το 73% επιθυμούν κοινή
10

Αν και δεν πρόκειται για πρόσφατες έρευνες, εντούτοις πρόκειται για έρευνες που δείχνουν την
αρχική διάθεση που υπήρχε για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να
εξετάσουμε τις προτιμήσεις των πολιτών διαχρονικά
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άμυνα και το 65% θα ήθελα μία κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Περίπου

το

80%

δείχνει ότι θα ήθελε κοινή πολιτική αντιμετώπιση σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών. Στην πράξη, η
απουσία ισχυρών πολιτικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ των διαφορετικών εθνικοτήτων
που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβουλεύει υπέρ του σταδιακού χαρακτήρα της
μετάβασης των αρμοδιοτήτων, καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διστακτικότητα
αποδοχής των επιθυμιών της πλειοψηφίας στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής
πολιτικής. Οι ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν την ανάγκη μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής
πολιτικής, αλλά κρίνουν αναπόφευκτα με κριτήριο το εθνικό τους συμφέρον. Ωστόσο, χωρίς
ένταξη σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, είναι σαφώς επιθυμητή περισσότερη μεταφορά
κυριαρχίας προς την ένωση (Tabellini, 2003).
Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, στην περίπτωση των άλλων δημόσιων αγαθών, όπως η
εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η έρευνα, η υγεία και οι μεταφορές, τα οφέλη από την ευρωπαϊκή
ρύθμιση φαίνονται πολύ μικρότερα. Η ετερογένεια των προτιμήσεων και η τοπική
πληροφόρηση είναι πιο σημαντικές, ενώ οι οικονομίες κλίμακας και οι θετικές εξωτερικές
είναι πολύ λιγότερο εμφανείς στους πολίτες. Συνεπώς, η κατανομή αυτών των αρμοδιοτήτων
πρέπει να γίνεται στις τοπικές κυβερνήσεις σύμφωνα με τους πολίτες.
Ένας λόγος για τον οποίο η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε τόσο επιτυχής είναι
ότι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σήμαινε πολύ περισσότερα από τον απλό συντονισμό
πολιτικής, σήμαινε το σχεδιασμό ιδρυμάτων που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά κυριαρχίας
στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολοκλήρωση προχώρησε σταδιακά, προσαρμόζοντας το ίδρυμα
στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής στον οποίο ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση. Σε μια
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, οι εκλογές είναι το απόλυτο μέσο για το διορισμό των
πολιτικών. Οι πολίτες μεταβιβάζουν αποφάσεις σε εκπροσώπους και αν δεν είναι
ικανοποιημένοι με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, η πλειοψηφία χάνει τις εκλογές και
αντικαθίσταται από μια νέα κυβέρνηση. Αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όχι βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού συντάγματος. Οι
κυβερνήσεις δεν είναι βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, αλλά είναι
υπόλογοι στους πολίτες και κρίνονται κυρίως για την εγχώρια απόδοσή τους και όχι για τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωση
διορίζονται, δεν εκλέγονται όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Επιτροπή.
Η άλλη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2014 αναφέρει ότι το 31% των ερωτηθέντων
εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο από τα Εθνικά Κοινοβούλια, στα
οποία η εμπιστοσύνη είναι στο 26%.
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Διάγραμμα 1: Έρευνα Ευρωβαρόμετρου 2014 σχετικά με την εμπιστοσύνη των
Ευρωπαίων πολιτών στο Ευρωκοινοβούλιο, το εθνικό Κοινοβούλιο και την εθνική Κυβέρνηση

Πηγή: Standard Eurobarometer 81, Spring 2014

Εν κατακλείδι, βλέπουμε από αυτές τις έρευνες, που απέχουν χρονικά μεταξύ τους, ότι
η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με την
κατανομή των αρμοδιοτήτων και για αυτό έχουν φτάσει σε ένα σημείο να εμπιστεύονται
περισσότερο τους μη εκλεγμένους ευρωπαϊκούς φορείς από τις εθνικές εκλεγμένες
κυβερνήσεις.

5. Συμπεράσματα
Σε μία ένωση χωρών, το φορτίο αρκετών πολιτικών αποφάσεων μετατοπίζεται από
εθνικό σε ομοσπονδιακό επίπεδο ή σε επίπεδο ένωσης, καθώς οι οικονομίες κλίμακας και οι
εξωτερικότητες που υφίστανται μεταξύ των χωρών όταν αυτές δρουν σαν ανεξάρτητα κράτη,
εξαλείφονται υπό το πρίσμα μιας ευρύτερης ένωσης οδηγώντας σε οικονομικά βέλτιστες
αποφάσεις. Το γεγονός αυτό εγείρει το ερώτημα ποιο είναι το βέλτιστο πλήθος των
αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο ένωσης, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος αν
η ένωση αποκεντρώσει αρκετούς τομείς λήψης τέτοιων αποφάσεων, τα μέλη της να μην
έχουν ισχυρό κίνητρο να προχωρήσουν σε αυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε μέλος θεωρεί
πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με κριτήριο τις μέσες προτιμήσεις των χωρών που
απαρτίζουν την ένωση και ως εκ τούτου θα απέχουν από τις δικές τους ανάγκες.
Με άλλα λόγια, για τη βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ένωσης και κρατών
μελών θα πρέπει είτε να δημιουργούνται μικρότερης κλίμακας ενώσεις που θα
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συγκεντρώνουν τις αποφάσεις για ένα πλήθος πολιτικών τομέων, είτε μεγαλύτερες ενώσεις
με μικρότερη κατανομή αρμοδιοτήτων και ισχυρότερες εθνικές κυβερνήσεις. Σήμερα, η
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της
καθορίζεται από τις Συνθήκες λειτουργίας της. Σύμφωνα με αυτές είχε γίνει αρχικά ένας
διαχωρισμός των τομέων, που μπορεί να υπάρξει πολιτική παρέμβαση, σε τρεις πυλώνες. Ο
πρώτος πυλώνας αποτελείται από θέματα σχετικά με την ενιαία αγορά, την ελεύθερη
μετακίνηση εντός της Ένωσης και τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα εμπορίου και
ανταγωνισμού. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής
άμυνας και ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει τομείς περισσότερο εθνικούς όπως την
εκπαίδευση.
Στη συνέχεια, έγινε ένας περαιτέρω διαχωρισμός στο είδος των αρμοδιοτήτων και στην
κατανομή τους σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Τα τρία είδη αρμοδιοτήτων είναι οι
αποκλειστικές αρμοδιότητες, και αφορούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για θέματα κυρίως του πρώτου πυλώνα, οι συντρέχουσες αρμοδιότητες, όπου οι
αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει όταν
κρίνεται ότι οι δράσεις της θα είναι περισσότερο ωφέλιμες για τους πολίτες, και η τρίτη
κατηγορία αρμοδιοτήτων είναι οι υποστηρικτικές, στις οποίες οι αποφάσεις είναι εθνικές και
αφορά τομείς του τρίτου πυλώνα. Αν και οι λεπτομέρειες αυτού του διαχωρισμού είναι
σχετικά περίπλοκες, η κεντρική ιδέα είναι ότι για τους τομείς του δεύτερου και του τρίτου
πυλώνα οι χώρες μέλη χρειάζεται να προωθήσουν τη συνεργασία τους ή τουλάχιστον να
βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, χωρίς όμως να παραχωρήσουν μέρος της κυριαρχίας των
αποφάσεων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκτός από τα είδη αρμοδιοτήτων, στις Συνθήκες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γίνεται αναφορά και για τον τρόπο άσκησης των δράσεων της. Έτσι, με βάση την αρχή της
αναλογικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει για την επίτευξη των στόχων που
ορίζουν ο Συνθήκες, χωρίς να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια. Επίσης, σε περιπτώσεις
που δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, μπορεί πάλι
να επέμβει μόνο αν οι δράσεις τις κρίνονται αποτελεσματικότερες των εθνικών. Κατ’ αυτό
τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατορθώσει τα κράτη μέλη να μην υποχρεώνονται να
συμφωνούν ή να υποχωρούν με αποφάσεις καθολικές σε όλους τους τομείς, εντούτοις
προάγεται η συνεργασία μεταξύ τους και ακόμα και χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες εντός αυτής, όπως στη
Συνθήκη του Σένγκεν.
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Σύμφωνα με τα οικονομικά εργαλεία που μας δίνει η θεωρία μπορούμε να
συμπεράνουμε

ότι

η

κατανομή

αρμοδιοτήτων

σε

ευρωπαϊκό

επίπεδο

είναι

αποτελεσματικότερη σε τομείς όπου είναι κυρίαρχες οι οικονομίες κλίμακας και οι
εξωτερικότητες, ενώ σε περιπτώσεις τομέων που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές
προτιμήσεις είναι καλύτερη λύση η κατανομή αρμοδιοτήτων να παραμένει σε εθνικό
επίπεδο. Η αρχή της δημοσιονομικής αποκέντρωσης καταδεικνύει ότι η διαδικασία της
μετάβασης εξουσίας από το τοπικό στο διεθνές επίπεδο διακυβέρνησης μπορεί να είναι
αποτελεσματικότερη σε θέματα όπως η οικονομική σταθερότητα, ενώ, όπου μεταξύ των
τοπικών κυβερνήσεων υπάρχουν οικονομικά και θεσμικά χάσματα, η αποκέντρωση δεν είναι
ιδανική λύση, όπως η ανακατανομή του εισοδήματος. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για να υπάρξει επιτυχημένη αποκεντροποίηση, η θεωρία δείχνει ότι απαιτείται
πειθαρχία από τα κράτη μέλη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τόσο οι αρνητικές
εξωτερικότητες που δημιουργούνται όσο και οι διαφορετικές προτιμήσεις των χωρών δίνουν
κίνητρο στα μέλη να παρεκκλίνουν από τα συμφωνηθέντα.
Επίσης, στη θεωρία της αποκεντροποίησης δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε το
τρίλημμα του Rodrik (2011), σύμφωνα με το οποίο ανάμεσα σε τρία πολιτικά συστήματα το
παγκοσμιοποιημένο πρότυπο, το αποκλειστικά εθνικό και ένα ιδανικό δημοκρατικό
καθεστώς, οι χώρες καλούνται να επιλέξουν δύο από τα τρία, καθώς και τα τρία μεταξύ τους
είναι ασυμβίβαστα. Ωστόσο, η πιο σύγχρονη θεωρία και κριτική πάνω στο τρίλημμα της
παγκοσμιοποίησης αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι συμβατή με την παγκοσμιοποίηση,
και δεν μιλάμε για τρίλημμα αλλά μάλλον για ένα δίλημμα ανάμεσα στην περισσότερη
παγκοσμιοποίηση και την μετάβαση των εθνικών αρμοδιοτήτων σε διεθνές επίπεδο.
Στην πράξη φαίνεται ότι η νομισματική πολιτική και το εμπόριο μεταξύ των χωρών
είναι πλήρως ρυθμισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει μία
τοπική αρμοδιότητα στις χώρες μέλη, αν και φαίνεται να υπάρχει μία τάση ρύθμισης από
μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας. Η αναδιανομή
του εισοδήματος ρυθμίζεται και ευρωπαϊκά με την ύπαρξη επιδοτήσεων, όμως λόγω των
έντονων διαφορετικών προτιμήσεων που υπάρχουν, καλό θα ήταν να ενταθεί ο ρόλος των
τοπικών κυβερνήσεων. Τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η εθνική άμυνα, η πολιτική
προστασία, ο συνοριακός έλεγχος και η πολιτική μετανάστευσης, ρυθμίζονται σε τοπικό
επίπεδο. Αυτή είναι και η βέλτιστη πρακτική, τόσο λόγω των διαφορετικών προτιμήσεων όσο
και λόγω της έλλειψης ύπαρξης ευρωπαϊκών φορέων, όπως ο στρατός ή το διπλωματικό
σώμα, που σε τοπικό επίπεδο έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων
στους τομείς αυτούς. Η κοινωνική μέριμνα είναι αρμοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων,
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ωστόσο οι διεθνείς απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί απαιτούν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
ρυθμιστική παρουσία. Τέλος, σημαντικός, και ίσως υπερ του δέοντος, είναι ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον γεωργικό τομέα.
Τέλος, με βάση έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, όπου αποτυπώνεται άμεσα η άποψη των
ίδιων των ευρωπαίων πολιτών, συμπεραίνουμε πρώτον, ότι η θεωρία της δημοσιονομικής
αποκέντρωσης είναι κοντά στις πραγματικές προτιμήσεις των πολιτών, ειδικά αναφορικά με
τομείς στους οποίους υπάρχουν ετερόκλητες προτιμήσεις και κατανέμονται τοπικά.
Δεύτερον, ότι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αφήσει θετικό πρόσημο για τους πολίτες
και έχει ικανοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις προτιμήσεις τους, σε σημείο να την
εμπιστεύονται περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις.

6.
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