
Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 1

Οικονομική διακυβέρνηση

Οικονομική διακυβέρνηση ονομάζεται το σύστημα θεσμικών οργάνων και διαδικασιών που
θεσπίστηκε προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης στον οικονομικό τομέα,
ήτοι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών για την προαγωγή της οικονομικής και
κοινωνικής προόδου της ΕΕ και των πολιτών της. Οι κρίσεις στον χρηματοπιστωτικό,
τον δημοσιονομικό και τον οικονομικό τομέα που ξεκίνησαν το 2008 κατέδειξαν ότι η
ΕΕ χρειαζόταν ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης σε σχέση με
τον οικονομικό και δημοσιονομικό συντονισμό που εφαρμοζόταν έως τότε. Μεταξύ των
εξελίξεων στην οικονομική διακυβέρνηση περιλαμβάνονται η ενίσχυση του συντονισμού και
της εποπτείας τόσο των δημοσιονομικών όσο και των μακροοικονομικών πολιτικών, και η
δημιουργία ενός πλαισίου για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Νομική βάση

— Άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

— Άρθρα 2-5, 119-144 και 282-284 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ)·

— Πρωτόκολλα προσαρτημένα στη ΣΛΕΕ: Πρωτόκολλο αριθ. 12 σχετικά με τη διαδικασία
του υπερβολικού ελλείμματος, Πρωτόκολλο αριθ. 13 σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης
και Πρωτόκολλο αριθ. 14 σχετικά με την Ευρωομάδα.

Στόχοι

Α. Διατάξεις των Συνθηκών
Στο προοίμιο της ΣΕΕ αναγράφεται ότι τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα «να επιτύχουν την
ενίσχυση και τη σύγκλιση των οικονομιών τους και την ίδρυση οικονομικής και νομισματικής
ένωσης».
Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΕΕ, η Ένωση «εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης
με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την κοινωνική
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση
και την κοινωνική πρόοδο […]».
Τα άρθρα 2, 5 και 119 ΣΛΕΕ αποτελούν τη βάση του οικονομικού συντονισμού: ορίζουν ότι τα
κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές τους ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος
και να τις συντονίζουν στενά. Οι τομείς και οι μορφές συντονισμού ορίζονται στο άρθρο
121, το οποίο θεσπίζει τη διαδικασία που σχετίζεται με τις συστάσεις πολιτικής, τόσο τις
γενικές (γενικοί προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής) όσο και τις ειδικές ανά χώρα, και
στο άρθρο 126, το οποίο θεσπίζει τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση
υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων (4.2.1).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.1.pdf
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Τα άρθρα 136 έως 138 προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ,
προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής τους πειθαρχίας
και της οικονομικής τους πολιτικής.
Επιπρόσθετα, ο Τίτλος ΙΧ για την απασχόληση ορίζει ότι οι πολιτικές τους για την απασχόληση
πρέπει να είναι συντονισμένες και να συμβιβάζονται με τους γενικούς προσανατολισμούς των
οικονομικών πολιτικών τους (άρθρο 146) (5.10.3).
Β. Τομείς που υπόκεινται στην οικονομική διακυβέρνηση
Η χρηματοπιστωτική, δημοσιονομική και οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008
κατέδειξε τη στενή σύνδεση των χρηματοπιστωτικών, δημοσιονομικών και μακροοικονομικών
ανισορροπιών, που δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο των εθνικών οικονομιών αλλά
επεκτείνεται και σε επίπεδο ΕΕ, κυριότερα για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Συνεπώς,
το ενισχυμένο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2011
και βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη, αφορά διάφορους οικονομικούς τομείς, μεταξύ
άλλων δημοσιονομικές πολιτικές, μακροοικονομικά ζητήματα, διαχείριση των κρίσεων,
μακροοικονομική εποπτεία και επενδύσεις.

Επιτεύγματα

Α. Οικονομικός συντονισμός έως το 2011
Έως το 2011, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής στηριζόταν κυρίως στη συναίνεση
χωρίς νομικά δεσμευτικούς κανόνες, με εξαίρεση το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής που
ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (4.2.1). Το πεδίο εφαρμογής
του οικονομικού συντονισμού ήταν ευρύ και μπορούσαν να εφαρμόζονται διάφορες
μορφές συνεργασίας, με διαφορετικό βαθμό δεσμευτικότητας όσον αφορά τη συμφωνία για
συνεργασία:
— Συντονισμός μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, π.χ. ο μακροοικονομικός διάλογος που

καθιερώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας το 1999·

— Συντονισμός ως εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων, π.χ. η δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τον Μάιο του 2010·

— Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού με την οποία τα κράτη μέλη θέτουν κοινούς στόχους αλλά
αποφασίζουν τα ίδια τον τρόπο με τον οποίο θα τους επιτύχουν (ένα παράδειγμα αποτελεί η
στρατηγική της Λισαβόνας που καθιερώθηκε τον Μάρτιο του 2000, στο πλαίσιο της οποίας
οι ευρωπαίοι ηγέτες παρότρυναν τα κράτη μέλη να καθορίσουν παραμέτρους συγκριτικής
αξιολόγησης, να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να εφαρμόσουν τις σχετικές
πολιτικές)·

— Ανάθεση της υλοποίησης μιας πολιτικής, κατά την οποία η συνολική ευθύνη για μια
πολιτική θα μπορούσε να ανατεθεί σε έναν οργανισμό (παραδείγματα αυτής της πρακτικής
αποτελούν, μεταξύ άλλων, η νομισματική πολιτική (4.1.3) και η πολιτική ανταγωνισμού
(3.2.1), οι οποίες ανατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την
Επιτροπή, αντίστοιχα).

Β. Οικονομική διακυβέρνηση από το 2011
Η κρίση έφερε στο φως ουσιαστικά προβλήματα και μη βιώσιμες τάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες και κατέδειξε τον μεγάλο βαθμό αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ. Κρίθηκε
αναγκαίος ένας μεγαλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών στην ΕΕ για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και για την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.2.1.pdf
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θέσεων απασχόλησης στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, το σύστημα οργάνων και διαδικασιών
που υφίσταται στην ΕΕ για τον οικονομικό συντονισμό αναθεωρήθηκε και ενισχύθηκε το 2011
(με την έγκριση της «δέσμης έξι μέτρων»), το 2012 (με προτάσεις για την «τραπεζική ένωση»
και τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)), το 2013 (με την έγκριση
της «δέσμης δύο μέτρων»), το 2014 (με τη θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού
(ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ)) και το 2015 (με τη δημιουργία του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)).
1. Ενισχυμένη οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία και συντονισμός αυτής στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Η ενισχυμένη διακυβέρνηση περιλαμβάνει: ένα νέο συγχρονισμένο υπόδειγμα εργασίας —
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο — για τη συζήτηση και τον συντονισμό των οικονομικών και
δημοσιονομικών προτεραιοτήτων· αυστηρότερη ενωσιακή εποπτεία των δημοσιονομικών
πολιτικών στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (4.2.1)· νέα εργαλεία
για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (4.2.2)· και νέα μέσα για τις
περιπτώσεις κρατών μελών που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομική δυσχέρεια (4.2.3).
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι μια εξαμηνιαία περίοδος κάθε έτους κατά την οποία
οι δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών
συντονίζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους
προσανατολισμούς της ΕΕ σε αρχικό στάδιο της εθνικής διαδικασίας κατάρτισης του
προϋπολογισμού τους και σε διάφορες άλλες πτυχές διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής
τους. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα αναλύονται και θα αξιολογούνται ταυτόχρονα
όλες οι πολιτικές, και ότι θα συμπεριλαμβάνονται τομείς πολιτικής, όπως η μακροοικονομική
ανισορροπία και ζητήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, που προηγουμένως δεν υπάγονταν
συστηματικά σε οικονομική εποπτεία. Τα βασικά στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι τα
εξής:
— Στο τέλος του φθινοπώρου, η Επιτροπή παρουσιάζει την Ετήσια Επισκόπηση για την

Ανάπτυξη (ΕΕΑ), όπου προσδιορίζονται τα ζητήματα εκείνα τα οποία, κατά την Επιτροπή,
αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ για το ερχόμενο έτος όσον αφορά τους τομείς της
οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση καθώς
και άλλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την τόνωση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης. Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις συνολικά για τη ζώνη του
ευρώ, οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από το εαρινό
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την Έκθεση του Μηχανισμού
Επαγρύπνησης (ΕΜΕ), στην οποία προσδιορίζονται τα κράτη μέλη που ενδέχεται να
εμφανίσουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.

— Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδιά τους για υγιή δημόσια οικονομικά
(Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ)) και για μεταρρυθμίσεις και μέτρα που
αποσκοπούν στην επίτευξη προόδου προς μια ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη (Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)). Αυτή η ταυτόχρονη
υποβολή των σχεδίων επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμπληρωματικότητες και οι
δευτερογενείς επιπτώσεις μεταξύ δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών.

— Τον Μάιο η Επιτροπή αξιολογεί τα ΕΠΜ και τα ΠΣΣ καθώς και την πρόοδο που έχουν
επιτύχει τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η Επιτροπή
προτείνει, βάσει αυτών των αξιολογήσεων, ειδικές συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ), οι οποίες
εν συνεχεία εξετάζονται από διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.3.pdf
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— Τον Ιούνιο/Ιούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις ΣΑΧ, οι οποίες εγκρίνονται
επίσημα από το Συμβούλιο τον Ιούλιο, και κατ' αυτόν τον τρόπο κλείνει ο ετήσιος κύκλος
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε επίπεδο ΕΕ.

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εφαρμόστηκε στην πράξη το 2011. Οι συζητήσεις σε επίπεδο
ΕΕ επί της δημοσιονομικής πολιτικής, των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ζητημάτων του
χρηματοπιστωτικού τομέα και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης
πραγματοποιούνται από κοινού κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, προτού οι κυβερνήσεις
καταρτίσουν τα σχέδια δημοσιονομικού προγράμματος (ΣΔΠ) για το επόμενο έτος και τα
υποβάλουν προς συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους (το
«εθνικό εξάμηνο»). Πριν από την οριστικοποίηση των προϋπολογισμών, τα κράτη μέλη της
ζώνης του ευρώ υποβάλλουν τα ΣΔΠ στην Επιτροπή, η οποία παρέχει τη γνώμη της, και στην
Ευρωομάδα, η οποία τα αξιολογεί.
2. Στο πλαίσιο δράσης για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η ΕΕ θέσπισε
νέους κανόνες και δημιούργησε Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) ώστε να προλαμβάνονται
κρίσεις και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι συντελεστές του χρηματοπιστωτικού συστήματος
υπόκεινται σε κατάλληλη ρύθμιση και εποπτεία. Οι αρχές αυτές ενσωματώθηκαν πρόσφατα σε
ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο, την Τραπεζική Ένωση (4.2.4).
Γ. Φορείς
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ορίζει συντονισμένες πολιτικές προτεραιότητες και διατυπώνει
κατευθυντήριες γραμμές σε ανώτατο επίπεδο. Το Συμβούλιο εγκρίνει συστάσεις και αποφάσεις
βάσει προτάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση συστάσεων
και αποφάσεων καθώς και για την αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη είναι
υπεύθυνα για την υποβολή εθνικών εκθέσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εφαρμογή
των συστάσεων και των αποφάσεων που εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Η Ευρωομάδα (που
αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει ως
νόμισμα το ευρώ) συζητεί ζητήματα που αφορούν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
(ΟΝΕ), συνήθως πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin, και διοικεί τον ΕΜΣ. Η ΕΚΤ
συμμετέχει στις συζητήσεις της Ευρωομάδας όταν πρόκειται για ζητήματα που συνδέονται με τη
νομισματική ή συναλλαγματική πολιτική. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ)
γνωμοδοτεί και προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου, όπως και η Επιτροπή Οικονομικής
Πολιτικής (ΕΟΠ) και η Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο είναι πλέον συννομοθέτης
όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την πολυμερή εποπτεία (άρθρο 121 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ).
Με τις νομοθετικές πράξεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση θεσπίστηκε ο
Οικονομικός Διάλογος. Για να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της
Ένωσης, ειδικότερα δε του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και να
διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου
μπορούν να καλέσουν τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας για να συζητήσουν τις αποφάσεις
τους ή να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στο
πλαίσιο αυτού του διαλόγου, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να προσφέρει σε κράτος μέλος
για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία υπερβολικού
ελλείμματος ή τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, την ευκαιρία συμμετοχής στην
ανταλλαγή απόψεων.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.2.4.pdf
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Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με
την ΕΕΑ μέσω ειδικών ψηφισμάτων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απόψεις που κατατέθηκαν
κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής
εβδομάδας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται στις αρχές του έτους. Στο
τέλος του φθινοπώρου, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τον τρέχοντα
κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (συμπεριλαμβανομένων των ΣΑΧ που έχουν εγκριθεί από
το Συμβούλιο), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα κοινής συνεδρίασης με τους
προέδρους των αρμόδιων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων.
Το Κοινοβούλιο προωθεί τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων μέσω ετήσιων συσκέψεων
με μέλη των αντίστοιχων επιτροπών τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις νομικές και πολιτικές
ρυθμίσεις κάθε κράτους μέλους, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν δεόντως στο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην προετοιμασία των προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης
και των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων προς ενίσχυση της διαφάνειας, της ιδίας
ευθύνης και της λογοδοσίας σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
Alice Zoppè
07/2017
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