
PR\804874EL.doc PE438.509v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2010/XXXX(INI)

8.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης
(2010/XXXX(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Liem Hoang Ngoc



PE438.509v03-00 2/11 PR\804874EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................8



PR\804874EL.doc 3/11 PE438.509v03-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια 
οικονομία σε φάση ανάκαμψης
(2010/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής της 12ης 
Αυγούστου 2009 σχετικά με τα Δημόσια Οικονομικά στην ΟΝΕ το 2009 
(SEC(2009)1120,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την 
μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε βάση 
ανάκαμψης (COM(2009)0545),

– έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 για σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των 
πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2009)0034),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ΟΝΕ@10: τα 
πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές 
προκλήσεις1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 
για την ανάκαμψη της οικονομίας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τα δημόσια 
οικονομικά στην ΟΝΕ 2007-20083,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση της 
ΕΚΤ για το 20074,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της συνόδου κορυφής στο Πίτσμπουργκ, που ζητούν να 
συνεχιστεί η προσπάθεια στήριξης της ανάπτυξης για όσο διάστημα δεν θα έχει παγιωθεί 
η ανάκαμψη· 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
όσον αφορά την αρνητική επίπτωση, στο αναπτυξιακό δυναμικό και τα δημόσια 
ελλείμματα, της δημογραφικής γήρανσης και της ανοδικής τάσης των κοινωνικών 
δαπανών ως μέρους του ΑΕΠ, μακροπρόθεσμα,

                                               
1 ΕΕ C 16 Ε της 22.1.2010, σελ. 8.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0123
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0013
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0357
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις της ανακοίνωσης στηρίζονται σε υποθέσεις 
αναγκαστικά μεταβαλλόμενες έως το μακρινό 2060, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν τις διοικητικές 
δαπάνες τους, να ελέγξουν τις ιατρικές δαπάνες τους και να μεταρρυθμίσουν τα 
συστήματά τους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το έτος 2009 τα ελλείμματα και οι δείκτες του χρέους όλων 
των κρατών μελών αυξήθηκαν λόγω της κυκλικής επιβράδυνσης των φορολογικών 
εσόδων και της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων ανάκαμψης που συνιστά η Επιτροπή, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια χρέη αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης στις 
αγορές από τους ίδιους οργανισμούς αξιολόγησης που υποτίμησαν τους κινδύνους από 
τους ιδιωτικούς τίτλους πριν από τη χρηματοοικονομική κρίση, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη, όπως η Επιτροπή, ότι "δεν υπάρχει σαφής ορισμός της έννοιας του 
διατηρήσιμου χρέους"1, αλλά ότι προσπαθεί ωστόσο να προτείνει ένα κριτήριο 
διατηρησιμότητας, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης επηρεάζεται από τις 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις των επιχειρήσεων, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των οποίων το μερίδιο του ΑΕΠ είναι το 
υψηλότερο στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ αντιμετωπίζουν πλεόνασμα αποταμίευσης και ότι, κατά 
συνέπειαν, η αντιπληθωριστική απειλή δεν έχει εξαφανιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα στους οικονομικούς παράγοντες με 
ισχυρή ροπή αποταμίευσης μπορεί να τροφοδοτήσουν την πλεονασματική αποταμίευση, 
η οποία ευθύνεται για τις χρηματοπιστωτικές "φούσκες",

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές εξελίξεις εξαρτώνται από το ρυθμό των 
γεννήσεων και τα μεταναστευτικά ρεύματα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευεργετικές υγειονομικές και μακροοικονομικές συνέπειες από 
τη μείωση του υποχρεωτικού μεριδίου της κοινωνικής προστασίας είναι αβέβαιες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα για κοινωνικό κράτος εξακολουθεί να είναι σημαντικό 
σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι, στο παρελθόν, το κοινωνικό κράτος δεν έκαμψε κατ’ 
ανάγκη τον οικονομικό δυναμισμό τους,

Ποια στρατηγική για την έξοδο;

1. εφιστά την προσοχή στις ανεπιθύμητες συνέπειες μιας πρόωρης εγκατάλειψης των 
μέτρων στήριξης όσον αφορά την επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης, του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και της αγοραστικής δύναμης,

                                               
1 Έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη μακροπρόθεσμη  διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση 
ανάκαμψης, 14 Οκτωβρίου 2009.
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2. τονίζει ότι, σε κατάσταση χρόνιας υποαπασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού, τα 
διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν περιορισμένη εμβέλεια, εάν δεν στηριχθεί η ζήτηση, διότι οι 
επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις υποχρησιμοποιούνται δεν έχουν ικανούς 
λόγους να προβούν σε επενδύσεις·

3. εκτιμά ότι η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει τους δείκτες "μιας οικονομίας σε ανάκαμψη", 
ώστε να διευκρινίζεται σε ποια χρονική στιγμή θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα για 
την έξοδο, π.χ. όταν η οικονομία φτάσει στον κανονικό της ρυθμό χρησιμοποίησης των 
παραγωγικών δυνατοτήτων·

4. προτείνει να επιλέξει η Επιτροπή έναν απλό κανόνα που θα επιτρέπει σε κάθε κράτος 
μέλος να αφήνει να λειτουργούν οι αυτόματοι σταθεροποιητές του: να επιτρέπει "μη 
συμβατικά" μέτρα για όσο διάστημα τα ποσοστά χρησιμοποίησης των παραγωγικών 
δυνατοτήτων υπολείπονται του κανονικού ποσοστού τους και να ζητεί από τα κράτη μέλη 
να τείνουν σε δημοσιονομική ισορροπία με τη διάθεση των πρωτογενών δημοσιονομικών
πλεονασμάτων στην ελάφρυνση του χρέους όταν η οικονομία τείνει στην πλήρη 
απασχόληση·

Πώς να καθοριστεί η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών;

5. υποστηρίζει, όπως και η Επιτροπή, ότι "η κατάλληλη δημοσιονομική επέκταση για την 
αντιμετώπιση της ύφεσης και η πιο μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών δεν είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους"·

6. εκτιμά ότι, σε καταστάσεις ανισορροπίας μεταξύ αποταμίευσης και επένδυσης, η 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει, μέσω του 
δανεισμού, τη διαθέσιμη αποταμίευση σε επενδυτικές δαπάνες, ιδίως υπέρ της εξέλιξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα·

7. επισημαίνει ότι οι δημόσιες και οι κοινωνικές δαπάνες δεν είναι μόνο μη παραγωγικές 
αλλά έχουν επίσης ευεργετική επίδραση ως προς τη συσσώρευση φυσικού και 
ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και ως προς την πραγματική ζήτηση·

8. τονίζει ότι η μεγέθυνση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης που θα προκύψει από αυτές 
μπορεί, με τη σειρά της, να μειώσει την πίεση για τη χρηματοδότηση αυτών των 
δαπανών, χάρη στα φορολογικά έσοδα που συνεπάγεται·

9. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα "απόσβεσης των κοινωνικών κραδασμών" που συνιστούν τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε 
περιόδους κρίσης και ότι είναι δυνατή η διατήρησή τους με τη βοήθεια, κυρίως, της 
διεύρυνσης της βάσης χρηματοδότησής τους·

10. υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη ισορροπία των υποχρεωτικών συστημάτων 
συνταξιοδότησης εξαρτάται όχι μόνο από τη δημογραφική εξέλιξη, αλλά και από την 
παραγωγικότητα των περιουσιακών στοιχείων (επηρεάζουν το δυνητικό ρυθμό 
ανάπτυξης), καθώς και από το μερίδιο του ΑΕΠ που διατίθεται για τη χρηματοδότηση 
αυτών των συστημάτων·
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11. υπενθυμίζει ότι το βάρος του χρέους αυξάνει όταν τα πραγματικά επιτόκια είναι 
υψηλότερα από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και ότι τα ελλείμματα είναι διατηρήσιμα υπό 
τον όρο ότι δεν συνεπάγονται αφόρητη μετάθεση βαρών στους οικονομικούς φορείς που 
τα υφίστανται·

12. θεωρεί ότι το επίπεδο των επιτοκίων σε συνδυασμό με τον κρατικό δανεισμό αποτελούν 
το κύριο κριτήριο για τη μέτρηση της βραχυπρόθεσμης διατηρησιμότητας του χρέους·

13. παρατηρεί ότι οι αγορές και οι οργανισμοί αξιολόγησης ενδέχεται να υπερεκτιμούν τους 
κινδύνους που συνδέονται με την κατοχή κρατικών τίτλων με τον ίδιο τρόπο που 
υποτίμησαν τους κινδύνους από την απόκτηση ιδιωτικών τίτλων πριν από τη 
χρηματοοικονομική κρίση·

Πώς εκτιμάται το δημόσιο χρέος;

14. ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει μελέτες για την αξιολόγηση της ποιότητας του 
χρέους των κρατών μελών, από την οποία εξαρτάται το επίπεδο των επιτοκίων των 
κρατικών δανείων, προκειμένου να βελτιώσει τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση 
των οργανισμών αξιολόγησης·

15. προτείνει συγκεκριμένα στην Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες των φορολογικών 
δαπανών που ανέλαβαν τα κράτη μέλη για την ανάκαμψη των οικονομιών τους, από την 
άποψη των επιπτώσεων στην παραγωγή και στους λογαριασμούς του δημοσίου·

16. προτείνει να χρησιμοποιείται ο όρος του υπερβολικού ελλείμματος όταν εσφαλμένα 
υπολογισμένες δαπάνες ή φορολογικά κίνητρα διογκώνουν το χρέος, επειδή στερούν το 
κράτος από σημαντικούς πόρους χωρίς να παράγουν το αναμενόμενο, βάσει των 
φορολογικών νόμων, αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάπτυξη και τα συνεπακόλουθα 
φορολογικά έσοδα·

17. υπενθυμίζει ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης αναθεωρήθηκε το 2005 για την 
ντε φάκτο υιοθέτηση των αρχών μιας αντικυκλικής μακροοικονομικής πολιτικής, την 
ορθότητα των οποίων κατέδειξε η κρίση·

18. ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει συστάσεις σχετικά με τη μείωση των 
ελλειμμάτων, οι οποίες θα είναι συμβατές με την αρχή της αντικυκλικής διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών·

19. ζητεί να διατηρηθεί το διαρθρωτικό έλλειμμα ως δείκτης για τον καθορισμό της 
μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών· 

20. ζητεί να χρησιμοποιείται ένας δείκτης ποσοστού διαρθρωτικού χρέους, όπως ο λόγος
"χρέους/περιουσιακών στοιχείων του κράτους" ή "καθαρού χρέους/ΑΕΠ" για τον 
καθορισμό της φερεγγυότητας των κρατών μελών·

°

°     °
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21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Συντονισμός συγκυριακών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής συνιστά μείζονα πράξη της οικονομικής πολιτικής 
των κρατών μελών. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης περιορίζει τα περιθώριά τους 
όσον αφορά την εφαρμογή επιλεκτικών πολιτικών. Η αναθεώρηση του συμφώνου, που 
πραγματοποιήθηκε το 2005, ορίζει τις εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω 
περιορισμοί μπορούν να παραβιάζονται προσωρινά, προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία 
των αυτόματων σταθεροποιητών. Το ζήτημα είναι πλέον να καθοριστούν οι δείκτες "μιας 
οικονομίας σε φάση ανάκαμψης", με στόχο τον επακριβή προσδιορισμό της κατάλληλης 
χρονικής στιγμής για την εφαρμογή των μέτρων εξόδου από την κρίση. Οι απόψεις των 
οικονομολόγων συγκλίνουν ως προς τη διαπίστωση ότι μια οικονομία πλήρους απασχόλησης 
είναι μια οικονομία στην οποία η παραγωγική ικανότητα είναι κορεσμένη. Στην 
πραγματικότητα, αυτή η κατάσταση επέρχεται όταν το ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού 
υπερβαίνει το 85%. Μπορούμε, επομένως, να θεωρήσουμε ότι, κάτω από ένα ορισμένο όριο 
ανάπτυξης, είναι απαραίτητη η λήψη δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων τόνωσης.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έτος 2009 
σηματοδοτήθηκε από μείωση της παραγωγής και από εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά 
αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, της τάξεως του 71% κατά μέσο όρο. Η ανάκαμψη 
καθίσταται ακόμα πιο ευάλωτη όταν ερείδεται στην ανασύσταση αποθεμάτων των 
επιχειρήσεων και στην ελαφρά άνοδο των εξαγωγών. Στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, η 
κατανάλωση βρίσκεται σε στασιμότητα και οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλές εξαιτίας της 
πτώσης των παραγγελιών. Τούτο συνεπάγεται πτώση του αναπτυξιακού δυναμικού των 
ευρωπαϊκών οικονομιών.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς ο κατάλληλος χρόνος ενίσχυσης 
των πολιτικών εξόδου από την κρίση, η Επιτροπή θα μπορούσε να θεσπίσει έναν απλό 
κανόνα. Τα μη συμβατικά μέτρα πρέπει να διατηρούνται στο μέτρο που το ποσοστό 
αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας παραμένει χαμηλότερο από το σύνηθες ποσοστό 
της. Μόλις η οικονομία αγγίξει αυτό το όριο, είναι δυνατή η σύσταση των μέτρων που 
διασφαλίζουν την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας (όπως η διάθεση των 
πλεονασμάτων του πρωτογενούς προϋπολογισμού για τη μείωση του χρέους).

2. Προς αναζήτηση ενός κριτηρίου διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναγνωρίζει την προαναφερθείσα αναγκαιότητα διατήρησης 
των μη συμβατικών μέτρων για όσο διάστημα δεν καταγράφεται ανάκαμψη της οικονομίας 
και θίγει το πρόβλημα της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών.
Εντούτοις, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, "δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την έννοια 
της βιωσιμότητας του χρέους"1 και "δεν υπάρχει καθορισμένο ανώτατο όριο για τα 
διατηρήσιμα επίπεδα χρέους. Τα όρια της διατηρησιμότητας διαφέρουν διαχρονικά και από 
τη μια χώρα στην άλλη"2. Η Επιτροπή επιχειρεί, ωστόσο, να προτείνει ένα κριτήριο 
                                               
1 Έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε 
φάση ανάκαμψης, 14 Οκτωβρίου 2009.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 
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διατηρησιμότητας, ώστε το χρέος να μην εξαντλεί "την ικανότητα της κυβέρνησης να παρέχει 
τις αναγκαίες δημόσιες υπηρεσίες […] και την ικανότητα να προσαρμόζει τις πολιτικές 
ανάλογα με τις νέες προκλήσεις". Εκφράζει την ανησυχία της για τις αρνητικές επιπτώσεις 
της δημογραφικής γήρανσης και της ανοδικής τάσης των κοινωνικών δαπανών επί του 
αναπτυξιακού δυναμικού και των δημοσίων ελλειμμάτων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αποπειράται να καθορίσει, με ορίζοντα το 2060, την εξέλιξη 
του τμήματος των δαπανών και των φόρων που θα πρέπει να αποδεχθούμε στις χώρες της ΕΕ, 
ώστε το δημόσιο χρέος να παραμείνει, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αυτό, εντός των 
αποδεκτών ορίων ενός δείκτη χρέους της τάξεως του 60% του ΑΕγχΠ.

Οι προβλέψεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής εδράζονται σε υποθέσεις κατ’ ανάγκην 
εξελικτικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πράγματι, ο μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης 
επηρεάζεται από τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις των επιχειρήσεων επί έκαστης 
βραχυπρόθεσμης διαδοχής, ενώ οι εν λόγω αποφάσεις, αυτές καθαυτές, εξαρτώνται από το 
ευρύτερο πλαίσιο και από τις επιλεκτικές πολιτικές που ακολουθούν οι αρχές. Κατά 
συνέπεια, οι ορθές μακροοικονομικές πολιτικές μπορούν να αυξήσουν τον δυνητικό ρυθμό 
ανάπτυξης και να μετριάσουν την πίεση χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας. Εξάλλου, οι δημογραφικές εξελίξεις είναι συνυφασμένες με την αβέβαιη εξέλιξη 
του ποσοστού γονιμότητας και των μεταναστευτικών ρευμάτων. Τέλος, αυτή η "πίεση"
χρηματοδότησης των κοινωνικών δαπανών εξαρτάται από την κοινωνική ζήτηση δημόσιων 
αγαθών και από τον βαθμό αποδοχής των υποχρεωτικών εισφορών. Η εν λόγω κοινωνική 
ζήτηση αποδεικνύεται σημαντική σε ορισμένα κράτη μέλη και δεν έχει επιβαρύνει 
υποχρεωτικά, κατά το παρελθόν, τον οικονομικό δυναμισμό τους. Επί του παρόντος, 
αναγνωρίζεται η αποδοτικότητα των μέτρων κοινωνικής προστασίας του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμα σε περιόδους κρίσης. 
Κατά τα λοιπά, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν περαιτέρω, μέσω του 
επαναπροσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής τους και της χρηματοδοτικής βάσης τους.

Επί τη βάσει αυτής ακριβώς της βραχυπρόθεσμης διαδοχής πρέπει να θιγεί το πρόβλημα του 
δημόσιου χρέους. Εν προκειμένω, τα ελλείμματα είναι επιθυμητά σε καταστάσεις 
ανισορροπίας μεταξύ των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων. Η δημόσια πολιτική οφείλει, 
σε αυτές τις περιπτώσεις, να αντλήσει τις διαθέσιμες αποταμιεύσεις μέσω του δανεισμού, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδυτικές δαπάνες. Μια τέτοια ανισορροπία υπέβοσκε 
πολύ πριν από την έναρξη της κρίσης ρευστότητας του Οκτωβρίου του 2008· η ανάπτυξη της 
ΕΕ άρχισε να καταγράφει αρνητικά ποσοστά ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 και ο 
ρυθμός ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ παρέμεινε κατώτερος του δυνητικού ρυθμού 
ανάπτυξής της ήδη από την αρχή της δεκαετίας.

Για την ανάκαμψη των επενδύσεων, η δημοσιονομική πολιτική είναι επιθυμητή στα κράτη 
μέλη που παρουσιάζουν πλεόνασμα των αποταμιεύσεων. Τα ελλείμματα είναι βιώσιμα στο 
μέτρο που η χρηματοδότησή τους δεν ασκεί πιέσεις επί των επιτοκίων των κρατικών 
δανεισμών και δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση δυσβάστακτης επιβάρυνσης στους 
φορολογούμενους (;). Πλην όμως, η επιβάρυνση αυτή αυξάνεται όταν τα πραγματικά 
επιτόκια υπερβαίνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίον τα επιτόκια αποτελούν, εφόσον είναι χαμηλά, το πρωτεύον κριτήριο για τον 

                                                                                                                                                  
διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης, 14 Οκτωβρίου 2009.
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υπολογισμό της βραχυπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους.

Επιπλέον, η ικανότητα δανεισμού των κρατών μελών εξαρτάται και από τη στάση που 
διατηρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η πρόσφατη εμπειρία 
καταδεικνύει ότι οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν τους 
κινδύνους. Χορηγούν τον βαθμό αξιολόγησης ΑΑΑ μόνον εφόσον τα αντίστοιχα κράτη είναι 
φερέγγυα. Η βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανότητας είναι υψηλότερη στο μέτρο που το 
χρέος χρηματοδοτεί ελλείμματα ικανά να αποφέρουν στο μέλλον ανάπτυξη και φορολογικά 
έσοδα. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό η Επιτροπή να δρομολογήσει τη διενέργεια 
μελετών που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της ποιότητας των χρεών και να επιβάλει 
κυρώσεις στα κράτη μέλη που ενδέχεται να προβούν σε υπερεκτίμηση των προοπτικών 
ανάπτυξής τους με στόχο να εφαρμόσουν μυστικά μια πρακτική ελλείμματος που οδηγεί σε 
οικονομική ύφεση.

3. Προσδιορισμός του "καλού" χρέους και του "κακού" χρέους

Κατ’ εφαρμογήν των συστάσεων της Επιτροπής, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν, ήδη από την 
έναρξη ισχύος του ευρώ, να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες τους και να μεταρρυθμίσουν 
τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα. Λόγω της κρίσης, κατά τη διάρκεια του έτους 2009, τα 
ελλείμματα και οι δείκτες χρέους όλων των κρατών μελών αυξήθηκαν σημαντικά.

Η αύξηση των ελλειμμάτων δεν οφείλεται αποκλειστικά στην εφαρμογή των μέτρων 
ανάκαμψης. Κατά πρώτον, απορρέει από τη μηχανική επιβράδυνση των φορολογικών 
εσόδων. Κατόπιν, από την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών, η οποία 
μετράται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο αυτών των 
πολιτικών. Ένα σημαντικό έλλειμμα δύναται να χρηματοδοτήσει μια οικονομική ανάπτυξη, 
ήτοι μία πηγή φορολογικών εσόδων και αποκατάστασης της ισορροπίας. Αυτή είναι η λογική 
των "μη συμβατικών μέτρων τόνωσης" που συνιστά η Επιτροπή.

Αντιθέτως, τα κακώς σταθμισμένα φορολογικά μέτρα ενδέχεται να έχουν αμελητέο 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Αυτές οι φορολογικές δαπάνες αυξάνουν ακόμα περισσότερο το 
δημόσιο χρέος. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για ελλείμματα που οδηγούν σε οικονομική 
ύφεση. Το "κακό" χρέος βαρύνει τα νοικοκυριά με μηδενική τάση αποταμίευσης, διότι τα εν
λόγω νοικοκυριά καταβάλλουν τις πληρωμές εξόφλησης χωρίς να εισπράττουν τους τόκους 
του χρέους. Επειδή τα ελλείμματα επιβαρύνουν πρωτίστως τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί 
σοβαρότερα από την κρίση, είναι επιτακτική η ανάγκη να προσδιοριστούν και να 
εξαλειφθούν τα ελλείμματα που οδηγούν σε οικονομική ύφεση.

4. Τι θα γίνει με το σύμφωνο σταθερότητας;

Κατά τη σύνταξη της Συνθήκης του Μάαστριχτ, καθορίστηκαν τα επιτρεπτά όρια 
ελλειμμάτων και δεικτών χρέους, μέσω του προσδιορισμού του μέσου όρου των ελλειμμάτων
και των δεικτών χρέους των χωρών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Η 
αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας το 2005 εγκρίνει εντέλει εμμέσως τις αρχές μιας 
αντικυκλικής μακροοικονομικής πολιτικής. Μια τέτοια αρχή κρίνεται λίαν ενδεδειγμένη για 
την ένταξή της σε μια προοπτική μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών. Η Επιτροπή θα μπορούσε να καθιερώσει ρητώς αυτόν τον κανόνα αντικυκλικής 
διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει επομένως να μεριμνήσει για τη διατύπωση 
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συστάσεων που να είναι συμβατές προς αυτήν την αρχή, αποφεύγοντας να ορίσει πολύ 
σύντομες προθεσμίες για την αποκατάσταση της ισορροπίας.

Όσον αφορά τα δυνητικά κριτήρια εκτίμησης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών, ο δείκτης διαρθρωτικού ελλείμματος είναι ιδιαιτέρως 
προσαρμοσμένος σε μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση, διότι εκτιμά την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών ανεξαρτήτως των συγκυριακών επιπτώσεων. Τέλος, εισάγεται ένας 
διαρθρωτικός δείκτης ποσοστού χρέους, ήτοι ο λόγος "χρέους/περιουσιακών στοιχείων του 
δημοσίου" ή "καθαρού χρέους/ΑΕγχΠ", για τον υπολογισμό του βαθμού φερεγγυότητας των 
κρατών μελών.


