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1. Εισαγωγή

Βασικός σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερευνηση του ρόλου της δημοσιονομικής
πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), ιδιαίτερα κατά το στάδιο της πλήρους
Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ) Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα
ζητήματα του κατά πόσον η αναβάθμιση της δημοσιονομικής πολιτικής κατά το τρίτο
στάδιο της ΟΝΕ, εξαιτίας της απώλειας της νομισματικής και συναλλαγματικής αυτονομίας
των χωρών-μελών της, θα είναι πραγματική ή φαινομενική, της αναγκαιότητας και των
μηχανισμών εξασφάλισης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, των συνθηκών υπό τις οποίες ο
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των χωρων είναι αμοιβαία επωφελής και
των προβλημάτων του και, τέλος, της αναγκαιότητας των δημοσιονομικών κριτηρίων του
Μάαστριχτ στην επιτυχία της πλήρους ΟΝΕ. Η διερεύνηση των θεμάτων αυτών θα μας
βοηθήσει στη διατύπωση κάποιων σκέψεων όσον αφορά το βασικό σκοπό της εισήγησης,
ήτοι ποιές θα πρέπει να είναι οι κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια
της ΟΝΕ και πού θα οδηγηθεί τελικά η ΕΕ, σε περίπτωση που αυτές δεν ακολουθηθούν.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η διερεύνησή μας στρέφεται σε terra incognita της θεωρίας
της οικονομικής πολιτικής και γι’αυτό αναμφίβολα συνδέεται με αδυναμίες, οι οποίες όμως
δεν θεωρούμε ότι της αφαιρούν κάθε χρησιμότητα

2. Η Αναβάθμιση του Ρόλου της Δημοσιονομικής Πολιτικής και ο Περιορισμός των
Δυνατοτήτων της

Μια από τις σημαντικότερες συνέπειες του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, θα είναι ως
γνωστόν η απώλεια της νομισματικής και συναλλαγματικής αυτονομίας των χωρών-μελών
της, δεδομένου ότι η ενοποίηση και η κοινή διαχείριση της νομισματικής και της
συναλλαγματικής πολιτικής αποτελούν αναγκαίους όρους της νομισματικής ένωσης. Κατά
συνέπεια σε εθνικό επίπεδο, η δημοσιονομική πολιτική θα καθίσταται πλέον η σημαντικότερη
κατηγορία μέσων σταθεροποίησης των οικονομιών των χωρών-μελών τη ς ΕΕ και
προσαρμογής τους στις οικονομικές διαταραχές. Μ ε την έννοια αυτή διαπιστώνεται
κατ'αρχήν μια αναβάθμιση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής για τη σταθεροποίηση
τη ς οικονομίας στα πλαίσια της ΟΝΕ. Μ ετά την κατάργηση της νομισματικής και
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συναλλαγματικής αυτονομίας των χωρών-μελών της ΕΕ, απαιτείται, λοιπόν, κάποια αυτονομία
στην άσκηση της δημοσιονομικής τους πολιτικής. Θα πρέπει, δηλαδή, οι χώρες-μέλη της
ΕΕ να μπορούν να δημιουργούν δημόσια ελλείμματα κατά την άσκηση της αντικυκλικής
τους πολιτικής, προσφεύγοντας σε δανεισμό. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερης σημασίας στην
περίπτωση των μη συμμετρικών οικονομικών διαταραχών όσον αφορά τις χώρες-μέλη της
ΕΕ.
Εδώ όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της κινητικότητας των συντελεστών
παραγωγής και ιδιαίτερα του κεφαλαίου στα πλαίσια της ΕΕ, θα περιορίζει τις δυνατότητες
όσον αφορά τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα μπορεί να χρησιμοποιεί μονομερώς
η κάθε χώρα (Eichengreen, 1993, σ. 1335). Για παράδειγμα η αύξηση του φορολογικού
βάρους σε μια χώρα η οποία θα καταστεί αναγκαία για την αποπληρωμή του δημόσιου
χρέους που θα προκληθεί από την εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, θα
εξωθήσει στη μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής, κυρίως του κεφαλαίου, προς
περιοχές της ΕΕ, όπου το φορολογικό βάρος θα είναι χαμηλότερο. Παράλληλα λοιπόν, με
τη διεύρυνση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής, η τάση περιορισμού των δυνατοτήτων
της που θα μπορούν να αναπτυχθούν μονομερώς, δεδομένων μάλιστα των τάσεων
εναρμόνισης τη ς φορολογίας, αποκαλύπτει την ανάγκη κάποιου συντονισμού της
δημοσιονομικής πολιτικής των χωρών-μελών, τόσο κατά τη διάρκεια του παρόντος
μεταβατικού σταδίου της ΟΝΕ όσο και κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου της.

3. Το Ζήτημα της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας

Δεδομένου ότι η για οποιουσδήποτε λόγους και για μια παρατεταμένη περίοδο δημιουργία
μεγάλων δημόσιων ελλειμμάτων εκ μέρους μιας χώρας-μέλους της ΕΕ, κατά τη διάρκεια
του παρόντος μεταβατικού σταδίου της ΟΝΕ ή και μετά την εισδοχή της στο τρίτο στάδιο,
οδηγεί σε διόγκωση του δημόσιου χρέους της, ίσως και πέρα από τα όρια αντοχής της
οικονομίας, μπορεί να υποστηριχτεί η θέση ότι στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης, η
εθνική δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες ή περιορισμούς.
Το βασικό σχετικό επιχείρημα είναι ότι η χώρα η οποία τυχόν θα βρίσκεται στην κατάσταση
εκείνη κατά την οποία το δημόσιο χρέος της θα έχει διογκωθεί υπερβολικά, θα δημιουργεί
εξω τερικές οικονομικές επιβαρύνσεις για τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ. Και τούτο,
γιατί, εξαιτίας του συνεχώς διογκούμενου δημόσιου χρέους της ένεκα των διαδοχικά
δημιουργούμενων δημόσιων ελλειμμάτων της, θα είναι υποχρεωμένη να προσφεύγει συνέχεια
στην ενιαία αγορά κεφαλαίων της ΕΕ, προκειμένου να α ντλεί τα αναγκαία για τη
χρηματοδότηση των δημόσιων ελλειμμάτων της κεφάλαια Η επανειλημμένη αυτή προσφυγή
της συγκεκριμένης χώρας στην ενιαία κεφαλαιαγορά θα δημιουργήσει τάσεις ανόδου των
επιτοκίων στην ΕΕ, γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του
δημόσιου χρέους των υπόλοιπων χωρών.
Σύμφωνα λοιπόν, με την παραπάνω επιχειρηματολογία η υπερβολική διόγκωση του
δημόσιου χρέους μιας χώρας θα τείνει να δημιουργεί εξω τερικές δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις στις υπόλοιπες, με την έννοια ότι θα τείνει να προκαλεί αύξηση των δαπανών
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εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους τους, οκόμη «« στο παρόν μεταβαπκο στάδιο. γεγονος
TO1ι θα δημιουργεί πιέσεις, ώστε οι χώρες αυτές να ακολουθουν μια περισσότερό περιοριστική
δημοσιονομική πολιτική. Σύμφωνα, λοιπόν, με την επιχειρηματολογία αυτή, η δημιουργία
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου των ίημοσκεν ελλειμμάτων εινα, ιδιαίτερης
σημασίας για την ΕΕ. Επισημαίνεται ότι οι πιθανές αυξητικές π,εσείς στα επιτόκια εξαιτιας
της υπερβολικής διόγκωσης του δημόσιου χρέους ορισμένων χωρων. δεν φαίνεται οτ, θα
είναι η μοναδική αιτία δημιουργίας εξωτερικών οικονομικών
για τη υπόλοιπες
Ο, τυχόν αυξήσεις των επιτοκίων κατά το τρίτο στάδιο της O C θο δημιουργούν η,εσείς
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) γ,α χαλάρωση της.Κοινοτικής νομισματικής
πολιτικής γεγονός που θα τείνει να προκαλεί έξαρση του πληθωρισμού.
Η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε παραπανω φαίνεται ο τ, αποτελεαε τη
θεωρητική βάση στην οποία η Συνθήκη του Μάαστριχτ θεμελίωσε τη διατύπωση του
κριτηρίου της δημοσιονομικής κατάστασης ως βασικού ορού ωοδοχης στο τρ,το στάδιο
της ΟΝΕ. Ητοι, π ρκκ,μένου μ,α χώρα να ε,οέλθε, στο τελικό στάδιο της O N E ft) εξετάζεται
ο βαθμός της δημοσιονομικής της πειθαρχίας με βάση το κατα ποσον το προθλεπομενο η
υφιστάμενο δημοσιονομικό π κ έλλειμμα κα, το δημοσ,ο τη ςχ ρ εο ς. ως ποσοστά του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της σε τιμές αγοράς, υπερβαίνουν η οχ, το 3% κα, το
60% αντίστοιχα Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί οτ, η διερευνηση του κριτήριου της
δημοσιονομικής κατάστασης φαίνεται να παρέχει περιθώρια στην άσκηση της δημοαωνομικής
πολιτικής δεδομένου ότι κατά την εξέταση του λογου του δημοσιονομικού ελλείμματος
προς το GDP θά λαμθάνεται υπόψη κοτά πόσον ο λόγος αυτός παρουσιάζει ομκαοτ,κη
κα, συνεχή κάμψη, καθώς κα, αν η τυχόν υπέρβαση της τιμης αναφοράς του ε,να, εξαψετωη
κα, n p o m U iï ενώ κατά την εξέταση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το GDP θα
λαμβάνετα, υπόψη το κατά πόσον ο λόγος αυτός μειώνεται επορκως κα, πλησίαζε, την
πμή αναφοράς του με ικανοποιητικό ρυθμό. Ο τελευταίο, ορο, αφήνουν προφανώς κάποιους
βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της εθνικής ζη μ ο ο Μ ν κ η ς πολπικηςΛΤιαρχουν. δηλαδή,
κάποιες'δικλείδες αυτονομίας της δημοσιονομικής πολίτικης, αρκε, ο, δημιουργουμενες
υπερβάσεις των δημοσιονομικών κριτηρίων να μη αυνιοτουν μοντμες κ α τα ν ο ε ίς .
Η παραπάνω επιχειρηματολογία έχε, δ εχτεί έντονη κρ,τ,κη. Η απόθεση των
εξωτερικών δημοο,ανομιών επιβαρύνσεων υπονοεί ότ, η Κοινοτική αγορά κεφαλαίων δεν
θα λειτουργεί αποτελεσματκά γιατί στην περίπτωση που η αγορα κεφαλαίων θα λειτουργέ,
αποτελεσματικά, η δκηκωση του δημόσιου χρέους μας χωράς η οποά θα εχε, ε,σελθε,
στο τρίτο οτά δ» της ΟΝΕ πέρα από τα όρκο αντοχής της. μάλλον δεν βα τεινε, να
προκαλεί αυξήσεις των επιτοκίων στις υπόλοιπες. Εαν ή αγορα κεφαλαίων λειτουργεί
αποτελεσματικά, θα αναγνωρίζεται ότ, πρόβλημα δημοσίου χρέους αντιμετωπίζει μ,α
συγκεκριμένη χώρα Κατά τκινέπεκι στα επιτόκιο δανεισμού της χωράς αυτής. Οπως έξαλλου
συμβαίνει γ εν ,κ Γ θ α περιλαμβάνεται μ,α ‘πριμοδότηση κίνδυνου, με αποτέλεσμα η
συγκεκριμένη χώρα να ίάνείζετα, με το επιτόκιο ί. αε αντίθεση με τ,ς υπόλοιπες, α, οποίες
δεν θα ανπμετωπξουν ,η συγκεκριμένη πρμοδοτηοη κίνδυνου κα, κατα συνεπεια κα, το
™ ,ΤΟΚΙΟ ί Εάν η Κοινοτική αγορα κεφαλαίων λειτουργεί αποτελεσματικό,
f o f f r i πρέπει να γίνεται λόγος για ενιαίο εππόκιο δανειομού στην ΕΕ αλλά για διαφορετικά
O T n S i^ K , τ,ς επ,μέρους χώρες, στα οποία θα ενσωματώνονται πριμοζάττκ,ε,ς κίνδυνου
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διαφορετικού ύψους που θα αντικατοπτρίζουν τη δημοσιονομική κατάσταση της κάθε
συγκεκριμένης χώρας. Βέβαια στα πλαίσια του παρόντος μεταβατικού σταδίου της ΟΝΕ,
η σύγκλιση των μακροπρόθεσμων ονομαστικών επιτοκίων αποτελεί ένα από τα κριτήρια
του Μάαστριχτ και η τιμή τους δεν μπορεί να μεταβληθεί πολύ.
Εξάλλου, μετά την πλήρη ΟΝΕ, η από πλευράς μιας χώρας-μέλους ή ορισμένων
χωρών-μελών της ΕΕ αύξηση του δημόσιου δανεισμού θα τείνει να ασκεί περιορισμένες
μόνον επιδράσεις στα επιτόκια αφού η ΟΝΕ, βραχυχρόνια τουλάχιστον, μάλλον θα αμβλύνει
τους περιορισμούς του δημόσιου δανεισμού, δεδομένου ότι θα καθιστά ευκολότερη την
εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων, αφού αυτά θα αντλούνται από μια πολύ μεγαλύτερη
αγορά κεφαλαίων, ενώ εξάλλου, δεδομένης της καθιέρωσης ενιαίου νομίσματος, οι επιδράσεις
του δημόσιου δανεισμού στη συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι περιορισμένες ή μηδαμινές,
παράγοντες που θα ασκούν δυσμενείς επιδράσεις στην επίτευξη και τη διατήρηση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Ένα δεύτερο επιχείρημα που έχει προβληθεί υπέρ του κριτηρίου της δημοσιονομικής
κατάστασης κατά το μεταβατικό στάδιο της ΟΝΕ είναι ότι ορισμένες κυβερνήσεις έχουν
την τάση να δανείζονται υπερβολικά, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους. Είναι γεγονός
ότι σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, εμφανίζονται έντονοι εκλογικοίδημοσιονομικοί κύκλοι, η ύπαρξη των οποίων μαρτυρεί ότι τα δημόσια ελλείμματα δεν είναι
μόνον το αποτέλεσμα αντικυκλικής πολιτικής, τυχαίων διαταραχών, διαρθρωτικών αδυναμιών
ή αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και η συνέπεια των προσπαθειών των
κυβερνήσεων να συνδυάσουν τη μεγιστοποίηση των ψήφων τους στις επερχόμενες εκλογές
με την εφαρμογή των ιδεολογικών τους προγραμμάτων. Στην έκταση που ισχύει αυτό, η
δημοσιονομική πειθαρχία στην οποία αποσκοπεί το κριτήριο της δημοσιονομικής κατάστασης,
μάλλον καθίσταται αναγκαία
Στο μέτρο που γίνεται αποδεκτό ότι η δημοσιονομική πειθαρχία με την έννοια της
αποφυγής της δημιουργίας μακροχρόνια δημόσιων ελλειμμάτων τα οποία η οικονομία να
μην είναι σε θέση να αντέξει, πρέπει να αποτελεί βασικό σκοπό της οικονομικής πολιτικής.
Το ζήτημα είναι, πώς, στα πλαίσια του παρόντος μεταβατικού σταδίου, αλλά και της πλήρους
ΟΝΕ, εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η πειθαρχία αυτή. Μια προσέγγιση για την
εξασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ με βάση την Εκθεση Delors, κατά το μεταβατικό στάδιο της ΟΝΕ, είναι η
καθιέρωση δεσμευτικών δημοσιονομικών κανόνων με τους οποίους θέτονται ανώτατα όρια
όσον αφορά τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Η καθιέρωση συγκεκριμένων
δεσμευτικώ ν κανόνων συνδέεται με ορισμένα π λεονεκτήματα, από τα οποία τα
σημαντικότερα είναι τα εξής κατά τους Frenkel και G oldsteh (1991, ο. 365): Πρώτον,
συνιστούν ένα περισσότερο βιώσιμο μηχανισμό επιβολής πειθαρχίας σε φορείς της
κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες πιθανό να χρησιμοποιούσαν τα
μέσα της οικονομικής πολιτικής για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Δεύτερον
περιορίζουν το κόστος συναλλαγής (κόστος συνομιλιών και διαπραγματεύσεων) μεταξύ
των κρατών. Τρίτον, αυξάνουν το βαθμό προβλεψιμότητας των πράξεων των φορέων της
κυβερνητικής πολιτικής και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην αύξηση των δυνατοτήτων
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του ιδιωτικού τομέα να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά την κατανομή των πόρων έχοντας
εΠφΚη^ Ξ ρ ο , λοιπόν, ο, φορείς της οικονομικής πολιτικής χρησιμοποκ,ύν τη
δημοσιονομική πολιτική για τη δημιουργία εκλογ«<ών-δημοο.ονομικων κύκλων η προβαίνουν
οε αιφνίδιες μεταβολές της δημοσιονομικής πολίτικης, ταχ.π ερισ σ ότερό καθίσταται
αναγκαία η καθιέρωση δεσμευτικών δημοσιονομικών κανόνων. Βέβαια ο, ενιαίο, δεσμευτικό,
δημοσιονομικοί κανόνες συνδέονται κα, με ορισμένα μειονεκτήματα απο τα οποία το
σημαντικότερο τους είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις υπαρχουσες διάφορες μεταξύ των
κρατών όσον αφορά τα βασικά οικονομικά τους χαρακτηριστικό και κατα κανόνα καθορίζονται
αυθαίρετα, χωρίς να έχουν επαρκή θεωρητική θεμελίωση.
Μια δεύτερη προσέγγιση του ζητήματος είναι η ανάθεση της εξασφάλισης της
δημοσιονομικής πειθαρχίας στο μηχανισμό της αγοράς κα, συγκεκριμένα στο μηχαν,ομο
της χ ρ η μ ^ ο τ ω η κ ή ς αγοράς. Η βασική αρχή της πρα,εγγ,σης αυτής ε,να, οτ, η εκ
μέρους^α ς χώρας-μέλους της ΕΕ εμφάνιση υπερβολικών δημοσίων ελλειμμάτων θα τε,νε,
να οδηγεί σε αύξηση της «πριμοδότησης αφερεγγυότητας’, η οποία συνδεετα, με το δ^οσ ,ο
δανεισμό της συγκεκριμένης χώρας. Εάν η χώρα αυτή παρουσίαζε, συνεχή υπερβολικά
δημόσια ελλείμματα, η «πριμοδότηση αφερεγγυότητας της θα αύξανε, με αυξανόμενο
ρυθμό. ώσπουΤελ,κά θα γίνει τόσο υψηλή, ώστε θα κατα<πησε, υπερβολικά υψηλό το
κόστος του δημόσιου δανεισμού, γεγονός που θα συμβάλλει στην επ ίτευ ξη τη ς
δηυοσιονουικής πειθαρχίας στη συγκεκριμένη χωρά
Ο
προσδωρ,στικός παράγων τ ις -πιθανότητας αψ ερεγ,υοτητας·
μ,ας χώρας είναι ίο ,ΐγ εβ ο ς του υφιστάμενου δημόσιου χρέους της. Οοο αυξανετα, το
ϊ έ γ ε ^ υ δημόσιου χρέους, τόοο αυξάνεται η πιθανότητα αφερεγγυότητας κα, κατα
α υ ν έ ^ α κα, η 'π ρ ,μ Λ ότη σ η αφ ερεγγυότητας·. Οσο αυξανετα, η πριμοδότηση
αφερεγγυότητας'. τόσο περισσότερο αυξάνεται το επιτόκιο των κρατικών χρεογράφων
n S X u να αποζημο,ωθούν ο, δανειστές του Δημοσίου γκ. την αυξημένη πιθανότητα
αφερεγγυότατος Τελ/κά. Π 'πριμοδότηση αφερεγγυότητας θα καταστεί τόσα υφηλη, ώστε
η S Z é v n χώρα δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία γι αυτήν δανε,α. παρα
^ μ Γ ^ ε ^ λ ώ ά υψηλά επ ,τέκια Τα υψηλά επιτόκια θα αποθαρρύνουν τελικά την
S
του C c o u δανεισμού κα, κατά συνέπεια θα ουμβαλουν στην επίτευξη της
^ ° Ε δ ώ ^π ™ ™ Σ η μ ε ιω θ ε ί ότ, από τη μέχρι τώρα εμπειρία δεν φαίνεται ότ, τα
επιτόκια δ α σ μ ο ύ των διαφόρων χωρών ενσωματώνουν πριμοδοτήσεις αφερεγγυότητας
ο Γ ο ^ ίε ς εκφράζουν ικανοποιητικά πς μεταξύ τους δκτφορες ως πρσς το μέγεθος του
Z lS
o a i χρέους τους. Ο, δυνάμεις της αγορας δεν γ ίν ε τ α ι ατ, μπορούν να
O ToW ^
στην Ελλάδα το 11
ππκηηγπόνιο ποογϋοτικό επιτόκιό του
μακροχρόνιο πραγμ
το αντίστοιχο ήταν περίπου a,u/oi.

στο ,38.4% »

S *
_
εξάλλου, ήταν ο προτεινομενος απο την Εκθεση

jjaa/
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Delors λόγος που καθιστούσε αναγκαία την υιοθέτηση δεσμευτικών δημοσιονομικών
κανόνων.
Η επίτευξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας διαμέσου του μηχανισμού της αγοράς
στηρίζεται στις εξής προϋποθέσεις κατά τους Goldstein και Woglom (1992, σ. 230): Πρώτον,
πρέπει να υπάρχει ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων. Δεύτερον, η αγορά πρέπει να έχει
επαρκή πληροφόρηση όσον αφορά το ύψος και τη σύνθεση των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας-οφειλέτη, ώστε να είναι δυνατό να εκτιμηθεί ικανοποιητικά η δυνατότητά της
να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της. Τρίτον, η αγορά πρέπει να έχει πειστεί ότι δεν
υπάρχει κάποιος εξω τερικός εγγυητής (χώρα ή οργανισμός), ο οποίος να έχει αναλάβει
ρητά ή σιωπηρά την υποχρέωση να πληρώσει το χρέος της συγκεκριμένης χώρας σε
περίπτωση δικής της αδυναμίας. Εάν υπάρχει τέτοιος εγγυητής, τό τε το καταβαλλόμενο
εποτόκιο θα αντικατοπτρίζει μάλλον την αξιοπιστία του εγγυητή παρά της χώρας-οφειλέτη.
Τέταρτον, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα “εκχρηματισμού” του δημόσιου χρέους της
συγκεκριμένης χώρας. Πέμπτον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να είναι αρκετά
ισχυρό, ώστε να μπορεί να αντέξει τη χρεοκοπία ενός μεγάλου οφειλέτη, όπως είναι μια
χώρα
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα περιοριστικές. Ο Tanzi
(1992, σσ. 265-6) όμως τις θεωρεί ανεπαρκείς για την επίτευξη της δημοσιονομικής
πειθαρχίας δια μέσου του μηχανισμού της αγοράς και προτείνει επιπλέον τις εξής: Πρώτον,
η "πριμοδότηση αφ ερεγγυότητας" πρέπει να αντανακλά επακριβώς το βαθμό της
δημοσιονομικής πειθαρχίας. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να υπάρχουν εννοιολογικά και
στατιστικά προβλήματα, τα οποία να προκαλούν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής
δημοσιονομικής κατάστασης της συγκεκριμένης χώρας και εκείνης που αντανακλάται στο
επιτόκιο δια μέσου της ‘πριμοδότησης αφερεγγυότητας” Δεδομένων των δυσκολιών με
τις οποίες συνδέεται η ακριβής εκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης μιας χώρας, η
προϋπόθεση αυτή δεν ικανοποιείται εύκολα Δεύτερον, η σχέση μεταξύ της δημοσιονομικής
κατάστασης και του επιτοκίου των κρατικών χρεογράφων πρέπει να είναι τέτο ια ώστε το
επιτόκιο δανεισμού της συγκεκριμένης χώρας να αντανακλά πάντοτε ικανοποιητικά τη
δημοσιονομική της κατάσταση. Και τρίτον, η πολιτική διαδικασία στη συγκεκριμένη χώρα
πρέπει να είναι τέτο ια που αν η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές αυξήσεις του κόστους
δανεισμού της, οι φορείς της κυβερνητικής της πολιτικής θα έχουν την πολιτική βούληση
αλλά και την ικανότητα να αντιδράσουν άμεσα και κατά τον περισσότερο κοινωνικά επιθυμητό
τρόπο, περικόπτοντας για παράδειγμα το μέγεθος των δημόσιων δαπανών, ανεξάρτητα
από τη φάση του πολιτικού κύκλου στην οποία βρίσκονται. Α νεξάρτητα δηλαδή, από το αν
το σ υγκεκριμένο έτο ς είναι προεκλογικό ή μετεκλο γικό . Η ύπαρξη εκλογικώ νδημοσιονομικών κύκλων, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς τις δυνατότητες επίτευξης
της προϋπόθεσης αυτής.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επιτόκια επηρεάζονται και από ορισμένους
άλλους παράγοντες πέρα από τη δημοσιονομική κατάσταση, όπως είναι η επιτυχία ή η
αποτελεσματικότατα της δημοσιονομικής διαχείρισης, η αβεβαιότητα που υπάρχει για την
επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και η αξιοπιστία της γενικότερης
οικονομικής πολιτικής.
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Τέλος μ η τρίτη προσέγγιση γιο την εξαοτράλιση της δημοσιονομικής^πειθαρχίας.
είνο,η καθιέρωσηκάποας μορφής 'πολυμέρσάςε π ο η τ ε ^ ,η οποία ν α σ τη ρ *τα , οε ενα
περισσότερο &ατρπικό πλαίσιο κανόνων, ο, οποίοι να εινα, δυνατό να λαμβάνουν υπόψη
τ,ς τυχόν υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κρατών οοοναφορα τ,ς πολιτικοοικονομικές
συνθήκες (στην περίπτωση της Ελλάδας, για παράδειγμα, θα πρεπει να λαμβανονται υποψη
τα εκτεταμένα σύνορα με τρίτες χώρες κα, οι αυξημένες δαπάνες άμυνας). Η ‘πολυμερής
εποπτεία' ως θεομός^οοφάλισης ταυ στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολίτικων
των χωρώνυμελών της Κοινότητας «ο, σύγκλισης των οικονομικών τους επιδόσεων
καθιερώθηκε από
τη Συνθήκη
(άρθρο 103. παρ.3), δεν κυβερνήσεις,
φαίνεται Ομως ως
να
καθιερώθηκε
απο τη
^να η κη του
u Μάαοτριχτ
κ
εγει τύγει ιδιαίτερης προβολής απο την t t , uaau
s
^
κ ' .
s
ικανοποίητικός μηχανισμός εξασφάλισης της δημοσιονφίκης πε,θαρχκτς. Στα πλαίσια του
μ η ^ Ζ ^ υ τ ο ύ ο, οικονομικά ισχυρές χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να δράσουν ως
™ λόΓε™ τά χυνσ ης της διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης στις οικονομικά αδύνατες.
θεωρούμε όπ ο μηχανρμός πολυμερούς εποπτείας εινα. ο περισσότερό οικονομικά κα,
π Ε ^ α π ο δ ε κ τ ε ς Αυτό 6έ6α,α εξαρτάτα, κα, από τον τροπο εφαρμογής του. Θα πρεπε,
να β ρ Λ ύ ν τρόποι ώστε η πολυμερής εποπτεία να ε,ναηαποτελεσματική και να εχε, την
vu υμξ,συυν ιμυ u ,
1F>n να πειθαρχούν στο σύνολο των κανόνων
πρακτική δυνατότητα να αναγκαζει τα κρατη-μεΛη vu ιωισυMAuu
και των στόχων που θα έχουν τεθεί.
4. Το Ζήτημα του Συντονισμού της Δημοσιονομικής Πολ,ηκής.

Η προηγούμενη ανάλυση οδηγεί οτο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της οε εθνικό επίπεδο
κ α Γ Χ · ™ αυτόνομός των μέσων π,ς οαναλλαγμαπκης κα, ■
π κ νομιαματκ,ς π ο λ λ ή ς.
c
=
—
ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτ,κης. δεδομένης όμως παράλληλο
K Q ^ O w περS U των δυνατοτήτων της δημοσιονομικής πολίτικης που θα μπορούν
να
καθίοτατα, αναγκαίας ο συντονισμός της. Την αναγκαιότητα
τ ο υ * ( χ ι ν τ ο ν ι σ μ ο ύ ^ τ ή ς ^ χ έ ς ' π κ δ ε ^ ^ τ^ ς *τ^ ^ ξ^ 7 0 ^ α
S g η97° ο « Β ) 'S p O u w U » αποφασηθείσα «ατά το Δεκέμβριο του 1969
o S ™ K JK cm ΧάΥΠ σταδιακή εξέλιξη της ΕΟΚ οε οικονομική κα, νομκιματικη
kU iK ivsS
ανάγκη του ουντανιαμού. της συγκέντρωσης και π ,ς ενοποίησης
ο ρ Γ έ ν ™ toU v Ζ δημςκκονομικπς πολιτικής των χωρων-μελων μιας τχκονσμ,κης κα,
Χ Χ Γ κ η έ ^ τ η ς προκεψένου να περιορίζονται οι τυχόν ανισορροπίες οοον αφόρα π,
ί η α Γ ϊ Γ ς « ί Ζ καΓκατά συνέπεια να περιορίζεται κα, τα κόστας της απώλειας του
μεταςυ τους 7 1 '' Ν" ι
ιδ,πίτεοα τονίζεται η σημασία των χρηματοδοτούμενων
μέσου της συναλλαγματικής
Ποονραρμότων που θα αποβλέπουν στη βοήθεια χωρών
από ένα κ ε ν τ ρ ώ ο ^ » ^ “ ^ Γ ό π Ο π,ν ύφεση καθώς κα, της δημ,ουργίας
η περιοχών, οι οποίες υχ
ίνωνικής ασφάλισης, ούτως ώστε να γίνονται καθαρές
ενός συγκεντρωτικού ου^ ^ ε^ ςν^
^
ες απο την ύφεση χώρες. Σημαντικό
μεταβιβάσεις απο τις ευημ ρο
πιών μεταξύ των χωρών-μελών του ενιαίου
επίσης μεοο περ10ρι° ρ° “ · ότι είναι η εναρμόνιση της εισοδηματικής πολιτικής, η
νομισματικού χώρου θεωρείται on uvu. ί ^
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οποία επιταχύνει τη διαδικασία προσαρμογής. Οσον αφορά την ΕΕ, δεν έχει αλλά ούτε και
φαίνεται πως στο προβλέψιμο μέλλον θα διαμορφωθεί κάποιο ενιαίο κεντρικό σύστημα
φορολογίας-μεταβιβάσεων, με το οποίο θα γίνεται σημαντική ενδοκοινοτική ανακατανομή
πόρων.
Κατά τον Fleming, ο συγκεντρωτισμός της δημοσιονομικής και της νομισματικής
πολιτικής σε ένα ενιαίο νομισματικό χώρο, θα πρέπει να εκτείνεται μέχρι του σημείου,
ώστε οι κεντρικές κοινοτικές αρχές να αρχίσουν να αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης
όσον αφορά τη συνολική ζήτηση σε ολόκληρο τον ενιαίο νομισματικό χώρο. Μ εταξύ των
αρμοδιοτήτων της κεντρικής νομισματικής αρχής θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο επηρεασμός
του μεγέθους της συνολικής ζήτησης σε ολόκληρο τον ενιαίο νομισματικό χώρο, ενώ στις
εθνικές αρχές θα απομένει ο επηρεασμός, διαμέσου της δημοσιονομικής τους πολιτικής,
του επιπέδου της ζήτησης στα πλαίσια των οικονομιών τους. Αυτή η συγκέντρωση της
ευθύνης για τη διαχείριση της συνολικής ζήτησης είναι δυνατό να οδηγεί σε υψηλότερα
επίπεδα συνολικής ζήτησης στον ενιαίο νομισματικό χώρο, από ό,τι αν η διαχείριση της
συνολικής ζήτησης παραμείνει στην αποκλειστική ευθύνη των εθνικών αρχών. Τέλος,
υποστηρίζει ότι, δεδομένης της συγκέντρωσης της ευθύνης για τη διαχείριση της συνολικής
ζήτησης, οι αντιπληθωριστικές τάσεις που ενυπάρχουν σε ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών,
θα αντισταθμίζονται ή ακόμη και θα υπερκαλύπτονται από την επεκτατική δράση εκ μέρους
των κεντρικών κοινοτικών αρχών (Fleming, 1971, σ. 482). Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι η Συνθήκη του Μάαοτριχτ δεν φαίνεται να διευρύνει το σταθεροποιητικό ρόλο της
Κοινότητας, αφού είναι πολύ πιθανό και μετά την πλήρη εφαρμογή της ΟΝΕ ο Κοινοτικός
προϋπολογισμός να παραμείνει πολύ χαμηλός, σε σχέση για παράδειγμα με τα πρότυπα
των ΗΠΑ, παρέχοντας κατά συνέπεια λίγα περιθώρια για αυτόματη σταθεροποίηση σε
Κοινοτικό επίπεδο.
Η διεθνής οικονομική συνεργασία διευρύνει και ταυτόχρονα περιορίζει τις
δυνατότητες των χωρών να πραγματοποιούν τους σκοπούς της οικονομικής τους πολιτικής.
Η διεθνής οικονομική συνεργασία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση
των παραγωγικών πόρων και κατά συνέπεια διευρύνει τις δυνατότητες των χωρών να
υλοποιούν τους οικονομικούς τους σκοπούς. Παράλληλα όμως επιβάλλει στις χώρες ένα
σύνολο περιορισμών, στους οποίους η κάθε μεμονωμένη χώρα μπορεί να ασκήσει
περιορισμένες επιδράσεις, συχνά μόνον έμμεσα και χωρίς να είναι βέβαια τα αποτελέσματα
των επιδράσεων της (Cooper, 1968, σ. 4). Επομένως, το πρόβλημα της διεθνούς οικονομικής
συνεργασίας είναι, πώς μια χώρα να απολαμβάνει τα οφέλη της διεθνούς οικονομικής
συνεργασίας και παράλληλα να διατηρεί το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανεξαρτησίας στην
επιδίωξη των οικονομικών της σκοπών. Τα οφέλη της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας
απολαμβάνονται με κόστος την απώλεια μέρους της εθνικής οικονομικής ανεξαρτησίας ή
της αυτονομίας στην εξειδίκευση και υλοποίηση των σκοπών της οικονομικής πολιτικής,
με την έννοια ότι οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να αποκλίνουν σημαντικά από τους
αντίστοιχους των άλλων χωρών (Cooper, 1968, σσ. 4-5).
Εάν οι αποφάσεις οικονομικής πολιτικής είναι πράγματι αποκεντρωμένες μεταξύ
των χωρών, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις κάθε χώρας επιδιώκουν την εξυπηρέτηση
των σκοπών τους με τη χρησιμοποίηση των δικών τους μέσων οικονομικής πολιτικής, τό τε
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όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της μεταξύ τους οικονομικής αλληλεξάρτησης, τόσο
λιγότερο επιτυχείς θα είναι όσον αφορά την επίτευξη των οικονομικών τους σκοπών και
τη διατήρησή της στο μέτρο που δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
Αυτό οφείλεται στο ότι, όσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις των εγχωρίων μέσων στις
ξένες οικονομίες τόσο εντονότερες θα είναι οι αντιδράσεις τους για την εξουδετέρωση
τους, οι οποίες με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τη συγκεκριμένη χώρα Επομένως, ο
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής των κατ'.δίαν χωρών, την οποία περιορίζει
η έλλειψη αυτού του συντονισμού (Cooper, 1968, σ. 158). Το συμπέρασμα λοιπον, είναι οτι
η αύξηση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής συμβάλλει στην αύξηση της
αποτελεσματικότητάς της, ενώ η αύξηση της αλληλεξάρτησης των οικονομιών την περιορίζει.
Εδώ όμως είναι απαραίτητο να διακριθεί κατά πόσον ο συντονισμός της οικονομικής
πολιτικής και ειδικότερα της δημοσιονομικής πολιτικής γίνεται υπό καθεστώς ισότητας
μεταξύ των χωρών ή εάν κάποια χώρα ή κάποιες χώρες κατέχουν ηγετική θέση στο
συντονισμό αυτό Ηγετική θέση θεωρούμε ότι κατέχουν εκείνες οι χώρες οι οποίες από
μόνες τους μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά την κοινή δημοσιονομική πολιτική, ήτοι
τόσο τους στόχους όσο και τα μέσα της, εξουδετερώνοντας τις αντιδράσεις των άλλων,
όπως ηγετική ήταν η θέση της Bundesbank στη διαμόρφωση του περιεχομένου της
Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στην περίπτωση που κάποια χώρα είναι ηγέτης, τό τε ο
συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής βελτιώνει αναμφίβολα την ευημερία της, ενώ
δεν είναι βέβαιο ότι βελτιώνει την ευημερία και των άλλων χωρών’. Κατά τη διερεύνηση,
λοιπόν του ζητήματος του συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής πρεπει να δίνεται
ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες υπο τις οποίες θα γίνει αυτός ο συντονισμός. Οσον
αφορά την ΟΝΕ είναι προφανές ότι, υπό τις υπάρχουσες οικονομικοπολιτικες συνθήκες, ο
συντονισμός της δημοσιονομικής πολίτικης δεν φαίνεται ότι θα είναι υπο συνθήκες .σοτητας
μεταξύ των χωρών-μελών της.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι υπό συνθήκες περιορισμένης αξιοπιστίας των φορέων
της οικονομικής πολιτικής, περιορίζεται σημαντικά και η αξιοπιστία των θετικών συνεπειών
του συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής των χωρών. Διαπιστώνεται, λοιπον, οτι ο
συντονισμός τη ς δημοσιονομικής πολιτικής είναι αναγκαίος για την ικανοποιητική
(αποτελεσματική) λειτουργία της ΟΝΕ. Το ζήτημα βέβαια του συντονισμού, όπως προκύπτει
από την παραπάνω ανάλυση, δεν είναι απλό και γίνεται ακόμη δυσκολότερο εξαιτιας του
προβλήματος της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών αρχών. Το γεγονός οτι οι υπουργοί
οικονομικών των χωρών-μελών της ΟΝΕ θα αποφασίσουν να συντονίζουν την οικονομική
πολιτική των χωρών-μελών της ΟΝΕ. δεν σημαίνει ότι αυτόματα η οικονομική τους πολιτική
θα αποκτήσει αξιοπιστία (Currie, 1992, σ. 141). Πάντως, δεν πρέπει να αγνοείται ότι ο
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής δεν είναι ένα απλό τεχνικό ή οικονομικο πρόβλημα
αλλά επίσης και πολιτικό πρόβλημα Οσον αφορά το συντονισμό της δημοσιονομικής
πολιτικής θα πρέπει, τέλος, να γίνεται διάκριση μεταξύ συντονισμού στόχων και μέσων.

1

Η διερεύνηση του ζητήματος της χωρας-Πγετη οτο πλοίο« του ατντονιομου της ο«ονομ«ής π ο λ λ ή ς στηρίζεται

κυρίως οτο Hamada (1979. οο 292 324)

200

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ

Στην ΕΕ παρατηρούνται έντονες τάσεις συντονισμού των στόχων της δημοσιονομικής
πολιτικής (κριτήρια του Μάαστριχτ, για παράδειγμα), καθώς και των μέσων της φορολογικής
πολιτικής (εναρμόνιση φορολογίας). Ετσι, λοιπόν, τουλάχιστον φαινομενικά, απομένουν
μόνον τα μέσα της πολιτικής δημόσιων δαπανών στη διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων
και το ερώτημα είναι κατά πόσο, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είναι δυνατή η άσκηση πραγματικά
αυτόνομης δημοσιονομικής πολιτικής, δεδομένου ότι η ελευθερία των χωρων-μελών τείνει
να περιορίζεται σε δευτερεύοντες στόχους και δευτερεύοντα μέσα, κυρίως διαχειριστικής
πολιτικής.

5. Τα Εμπόδια όοον αφορά το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής

Παρόλα τα σημαντικά δυνητικά οφέλη με τα οποία μπορεί να συνδέεται ο συντονισμός
της οικονομικής πολιτικής, αναγνωρίζεται ότι, παρά την πρόοδο που έχει γίνει, απέχουμε
πολύ από τον πλήρη συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Οι σημαντικότεροι λόγοι της
έλλειψης οικονομικού συντονισμού είναι οι εξής?:
ί) Οι διάφορες χώρες είναι δυνατό να μη συμφωνούν όσον αφορά τουλάχιστον τους
βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής. Για παράδειγμα
είναι πιθανό να μη συμφωνουν ως προς τον επιδιωκόμενο κοινό ρυθμό πληθωρισμού και το
επιδιωκόμενο κοινό ποσοστό ανεργίας. Οι αποκλίσεις αυτές ως προς τους στόχους
περιορίζουν τις δυνατότητες ανάληψης συντονισμένης δράσης στον οικονομικό τομέα.
Οταν επιβάλλονται ενιαίοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι, τό τε οι χώρες που παρουσιάζουν τις
μεγαλύτερες αρχικά αποκλίσεις από τους στόχους, αναγκάζονται να προσαρμοστούν με
μεγαλύτερες ταχύτητες, θυσιάζοντας έτσι περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση
της οικονομικής τους πολιτικής.
ίί) Ακόμη και αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών όσον αφορά τους κοινούς
στόχους της οικονομικής πολιτικής, η κατανομή του οφέλους και του κόστους του
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών πολύ πιθανό να μην είναι ισόρροπη. Αυτό
εξαρτάται από τα συγκεκριμένα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν. Η μη ισόρροπη κατανομή
των επιπτώσεων του συντονισμού περιορίζει σημαντικά την ανάληψη συντονισμένης δράσης.
Θα πρέπει, λοιπόν, να καταβάλλεται προσπάθεια για την κατά το δυνατό περισσότερο
ισόρροπη κατανομή των επιπτώσεων του συντονισμού.
ίϋ) Η αίσθηση της διατήρησης της εθνικής ελευθερίας δράσης εξακολουθεί ακόμη
να είναι ισχυρή σε πολλές χώρες, γεγονός που καθιστά πολιτικά δυσχερή το συντονισμό
της οικονομικής πολιτικής, δεδομένων των περιορισμών που θέτει στην αυτονομία των
χωρών και οι οποίοι είναι δυνατό να θεωρηθούν περιορισμοί της εθνικής κυριαρχίας.
ίν) Ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής είναι δύσκολος και για το λόγο ότι,
όταν γίνει, θα πρέπει να αφορά όλες τις χώρες, χωρίς εξαιρέσεις, και επομένως περισσότερο
κερδισμένες είναι οι χώρες που καταβάλλουν τις λιγότερες προσπάθειες για την επιτυχία
του.

2

Ορισμένοι απο τους λογους αυτους έχουν επισημσνθει απο τον Cooper (1985. σσ 1228-30).
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HO,

VI Το σημαντικότερο Ισως πρόβλημα είναι ότ, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής
πιθανό να μην S o , μακροχρόνια διατηρήσιμος, εάν υπάρχει ελλε,ψη εμπιστοσύνης μεταξύ
m v κρατών είτε λόγω μη αποτελεσματικότατος των κυβερνήσεων είτε λογω εσωτερικών
πολιτικώ ν πιέσεων Ο συντονισμός τη ς οικονομικής π ολίτικης είναι αναμφίβολα
αποτελεσματικότερος του μη συντον,ομου. μονόν όταν οι « Α ρ σ ε ις
σί'οπιοτες.
τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όοο και στις σχεσεις με τον ιδιωτικό τομέα

6. Η Αναγκαιότητα των Δημοσιονομικών Κριτηρίων του Μάαατριχτ

Στο δεύτερο τμήμα της μελετης παρουσιάστηκε η κυρ« θεωρητική βάσή των ξημοσιονομ,κών
κριτηρίων ^υΜ όα σ τριχτ, ήτα, π υπόθεση των εξωτερικών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων
παρουσιάστηκαν. επΙοης. ο, αδυναμίες της προσέγγισης αυτής Η ικανοποίηση των
δημοσιονομικών κριτηρίων του Μάαατριχτ. τα όποια σημε,ωτεον οτ, εινα, τα μονά γ,α τα
οποία εχ ο ϊν προκαθοριστεί ουγκεκρ,μόνες τιμές-στοχοι. αποτελεσε το σημαντικότερο
λόγο τη$ καταρροής προγραμμάτων σύγκλισης σε ενα μεγάλο αριθμό χωρων της Ενωσης
(Βέλγιο Γερμανία Ελλάδα, Ηνωμένο βασίλειο. Ιρλανδία Ισπανία. Ιταλία Ολλανδία και
Πορτσγαλ α) Αξίζει να σημειωθεί ό η με ελάχιστες εξαιρεθείς, τα προγράμματα Λ ιτά κατα
™ π ερ ΐδ ο της μέχρι τώρα εφαρμογής τους έχουν αποτυχε, κατα πολμ στήν υλοποίησή
Γ » δ Ζ τιο νο μ ικ ώ ν τους στόχων' Πάντως, σημειώνεται οτ, η επιτυχία των ατοχων ενός
Z yS
t c σύγκλισης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κατ αναγκην ως κριτήριο καλής·
"απ Τελε^μαπ κ J n -κακής· (αναποτελεσματικής) πολίτικης ονομαστικής σύγκλισης, αλλα
ώ λλο ν W δ είκίες ρεαλ,οτικότήτας των επ,διωκόμενων στόχων. Φαίνεται οτ η ικανοποίηση
TW δημοσιονομικών κριτηρίων απαιτεί την άσκηση τόσο περιοριστικής πολίτικης. που το
ηίθά νότε^°εΙνα ι τα κριτήρια αυτα να έχουν εμφανίστε, ως μη ρεαλιστικό, στσχο, ,ω ν
προγραμμάτων o ^ w K ^ v

w < 1 ) , κριτηρίων. ήτοι το 3% m m 60%. έχουν

καθοριστεί ωΛαιοετα κο, δεν έχουν καμιά θεωρητική η εμπειρική θεμελιωση, Κα, αν ακόμη
û S o l η Τ Χ τ η των εξωτερικών δημοα,ονομκω» επΛρυνσεων. περισσότερό αηοδεκτα
κ ρ Χ « που θα λόμβανα. υπόψη τα σχετικό μεγεθος της κάθε συγκεκριμένης
ϊ , Ϊ σ Χ ό σ ι ο έλλειμμα της χώρας σε σχέση με το συνολικά δημοσ« έλλειμμα
Ä

το δημόσιο

ίο υ « θ Τ ι Γ ’ο θ C o t στην ιερίπτωση του Λουξεμβούργου, αε 2
ECU στην
το υ .
’ οε ^
ECU στην περιπτωση της Γερμανίας. Αντίστοιχα ενα
περίπτωση της Ελλά ς
^ QDp αντιογο,χεί με 5,5 διο. ECU οτην περίπτωση του
^υξεμβούρΥ ου 40 ta E C U οτην περίπτωση της Ελλάδας κα. 1006 δ.σ, ECU στην
Λουί,εμοουρΥου, 4
απόλυτα μεγέθη, ενα δημόσιό χρέος της Γερμανίας νοο με
β ο Γ γ Γ α ϊ ίη ς (1006 δ,ο. ECU) αντιστοιχεί με δημόσιο χρέος τη ς Ελλάδας « ο με
“ ίδ% του GDP W Μ ε βάση τ,ς κοινοτικές εκτιμήσεις ως προς το δημοσ,ο χρέος κα, το

Βλ. οχετικη οναλυση οε BaÔoupoç (1994 Γϊινακος 6 71
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GDP για το 1994, το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης όσον αφορά μόνο την
πρώην Δυτική Γερμανία, το οποίο εκτιμάται στο 49,8% του GDP της, αντιστοιχεί σε 752
δισ. ECU, ενώ το αντίστοιχο της Ελλάδας που εκτιμάται σε 120,1% του GDP της, αντιστοιχεί
σε 80 δισ. ECU.
Οσον αφορά το σχετικό μέγεθος του δημόσιου χρέους, αυτό έτυχε να προσεγγίζει
το μέσο της Κοινότητας κατά το 1991 (61,7% του GDP), ενώ το σχετικό μέγεθος του
δημόσιου ελλείμματος είναι κατώτερο του μέσου κοινοτικού κατά το 1991 (4,3% του
GDP). Τα μέσα αυτά ποσοστά, ούτε φαίνεται να είναι τα άριστα για την Κοινότητα συνολικά,
αλλά πολύ περισσότερο για τις κατ'ιδίαν χώρες-μέλη της, οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ
όσον αφορά την οικονομική τους δομή και τις αρχικές οικονομικές συνθήκες (Buiter et al.,
1993, σ. 62). Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κριτήρια αυτά εκφράζονται ως ποσοστά του
επίσημου GDR σε χώρες με εκτεταμένη παραοικονομία δείχνουν πολύ χειρότερη εικόνα
από την πραγματική. Υπερεκτιμάται, δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις η έκταση του
πραγματικού δημοσιονομικού προβλήματος.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένα δημόσιο έλλειμμα ύψους 3% του GDP είναι
συνεπές με ένα μακροχρόνιο λόγο δημόσιου χρέους προς GDP ίσο με 60%, με την
προϋπόθεση της επιτυχίας ενός διατηρήσιμου ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης ύψους 5%.
Είναι προφανές ό τι ο ρυθμός αυτός είναι πολύ υψ ηλότερος από εκείνους που
πραγματοποίησαν οι οικονομίες της Κοινότητας κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα το πρόσφατο,
δεδομένου ότι ο μέσος Κοινοτικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης τη δεκαετία του 1980
ήταν 2,4% και την περίοδο 1991-1994 μόλις 0,75%. Εάν υποτεθεί ότι ο μακροχρόνιος
ρυθμός μεγέθυνσης μιας οικονομίας είναι 2%, με ετήσιο δημόσιο έλλειμμα 3% του GDR το
σε μακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας σχετικό μέγεθος του δημόσιου χρέους της
συγκεκριμένης οικονομίας θα είναι πολύ υψηλότερο του 60% (150% του GDP'1). Είναι,
λοιπόν, προφανές ότι τα δύο ποσοστά που αντιστοιχούν στα δημοσιονομικά κριτήρια του
Μάαστριχτ έχουν καθοριστεί αυθαίρετα, ιδιαίτερα εκείνο που αναφέρεται στο δημόσιο
χρέος. Ενα ποσοστό δημόσιου χρέους ίσο με το 150% του GDP φαίνεται ότι συμβιβάζεται
περισσότερο με τη λογική του κριτηρίου του δημοσιονομικού ελλείμματος του Μάαστριχτ.
Τα δημοσιονομικά, λοιπόν, κριτήρια του Μάαστριχτ, όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα,
δεν έχουν καμιά θεωρητική θεμελίωση. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν τύχει περιορισμένης
αποδοχής από ακαδημαϊκής πλευράς και ότι βασικοί υποστηρικτές τους υπήρξαν ορισμένες
κεντρικές τράπεζες και ιδιαίτερα η Bundesbank, η οποία τα θεώρησε ως προϋποθέσεις
του Μάαστριχτ. Γενικά τα δημοσιονομικά κριτήρια, μάλλον εμποδίζουν παρά ενισχύουν την
επιτυχία της πραγματικής σύγκλισης των οικονομιών. Σε μια περιοχή όπως η ΕΕ, η οποία
δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ενός ενιαίου νομισματικού χώρου, πολλές χώρες-μέλη
της θα αντιμετωπίζουν προβλήματα ύφεσης, ακόμη και στα πλαίσια της πλήρους ΟΝΕ, εάν
δεν επιτευχθεί υψηλός βαθμός κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και ιδιαίτερα
της εργασίας και δεν δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αναδιανομής διαμέσου
της Κοινοτικής δημοσιονομικής πολιτικής.
4
Ο εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη σχέση Β/Υ <7/Y*1/g> οπού Β/Υ πναι το δημόσιό χρέος ως ποοοστο του GDP
Ζ/Υ είναι το δπμοσιο έλλειμμα ως ποοοστο του GDP και g είναι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης Σημειώνεται οτι η σχέση αυτή
αγνοεί τη δυναμική τοκων-χρεους Βλ σχετικά σε Βαθουρας 1 1994 Πίνακας 6 14ι
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Αναμφίβολο κερδισμένες οπό τ,ς διαδικασίες προς τ η ν ONE ε,ναι οι χώρες του
ο,κονομικοόπυρήνα της ΕΕ. ήτο, οι χώρες Γαλλία Γερμάνιο κα, Μπενελουζ. των οποίων ο,
Οικονομίες είναι περισσότερο ομοιογενείς όοον οφορο την οικονομική τους δομή Τα
δημοσιονομικά κριτήρια του Μάορτρ,χτ εξυπηρετούν αυτές τ,ς χωρες^ δεδομένος. οτ.
„ Γ δ ίν ο υ ν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν την ε,οδοχη στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ σε
νψρες α οποίες δεν θα ικανοποιούν το κριτήρια αυτά. Η ειααιο εφαρμογή των δημοσιονομικών
^ ρ ί ω ν οε όλες τ,ς χώρες-μελη της Ενωσης, φαίνεται οτ, ουνιοτο εναν εύκολο τροπο
r t a L io n o της μη εφαρμογής τους από όλες τις χώρες και επομένως εναν εύκολο
τρά^δύνατού^αποκλειομού ορισμένων χωρών του Νότου από την ΟΝΕ Τα κριτήρια του
ί£ α σ τ « τ έχουν διαφορετική οημασία για τ,ς διάφορες χωρεςΤ,αι τη Γερμάνιο.ιδία,τέρα
, rL oc αποκλεισμού ενός αριθμού χωρων απο την ΟΝΕ, εν» γ,α άλλες είναι
Ζ
μ ηχα νικός εισδοχής στην ONE (De Grauwe. ' 993, ο, 659) Οπως εχε, υποστηριχτεί
s μ ixu m s
λ
πποδειΈουν ΟΤΙ είναι καλύτεροι Γερμανοί απο τους
με έμφαση, ο,
ipiT„ ο ,ά δο της ONE (Begg el al.
Γεουανούς πριν αξιώσουν τη συμμέτοχη τους υιυ
.
is
^
5
Φαίνεται λο,πον. οτι τα κριτήρια του Μάαοτρ,χτ μάλλον ικανοποιούν πολίτικες
σκοπιμότητες παρά συνιοτουν αναγκαίες συνθήκες γ,α την επιτυχή μεταβαοη οτην ηληρη
ΟΝΕ.
7. Συμπεράσματα

Δεδομένης της απώλειας της νομισματικής κα, της ουναλλαγματικής αυτονομίας των

πολίτικης, οκο^ “ '
^ Η αυτονομία της δημοσιονομικής πολιτικής τείνει να
οτοχων οσο κοκιποπλευράς 1τεοωΥ ^ œ ^ m ù m a μέσα κυρίως διαχειριστικής
πολ,πκΓ'ΜηΥούμαδτε. λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι εάν βασικός σκοπός των χωρωνπολίτικης, ^Π Υ ουμυ
καθίσταται αναγκαίος ο πληρης συντονισμός και της
μελών της ΕΕ εινα η ^Ρ κ
ς' γων περιορισμών που ήδη έχουν επιβληθεί και που
δημοσιονομικής
£ Z
TO- Στην πλήρη ΟΝΕ κατ' ανάγκην η
τείνουν να επιθληθου
ς
κ ^ ε|ν0|
όσον οφορο τους στόχους
δημοσιονομική πολίτικη, ρω · ^ ^
ενη ως προς τα μέσα υψηλού επιπέδου και

συγκεκριμένα τα W
QiT0V ^ πρεπει VQ υπαρχε, εν,αιοποιηση των ασφαλιστικών
και της εμμεσης Ψ°Ρ° γ
·π£| να υπαρχει συντονισμός της πολιτικής των δημοσίων
συστημάτων κ α ^ ^ α ρ
· Ρ πόρων ^
περκρερειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
ε π ε ν ^ Ξ . δ ^ ΐ ε ϊ η ς Τ ο η μ α ο ία ο των τελευταίων οτην οικονομική μεγέθυνση κα,
ανάπτυξη.
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Εφόσον, πρώτον, στα πλαίοια του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ θα υπάρχει πλήρης
συντονισμός των στόχων και των μέσων της νομισματικής και της συναλλαγματικής
πολιτικής, γεγονός το οποίο θα επιτευχθεί με την ίδρυση και λειτουργία της ΕΚΤ, δεύτερον,
εκ των πραγμάτων η φαινομενική αυτονομία της δημοσιονομικής πολιτικής είναι ή θα είναι
σχεδόν ανύπαρκτη, και τρίτον, ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαίος ο πλήρης συντονισμός
της δημοσιονομικής πολιτικής, άρα καθίσταται αναγκαία και η σύσταση και η λειτουργία
κάποιου αντίστοιχου κεντρικού οργάνου δημοσιονομικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτός όμως ο συντονισμός δεν μπορεί προς το παρόν να επιτευχθεί, για τους λόγους που
αναπτύχθηκαν. Κατά συνέπεια, το σύστημα κάποια στιγμή θα βαδίσει προς αδιέξοδο, οπότε
απαιτείται πολιτική λύση, όπως είναι η πολιτική ενοποίηση ή η ομοσπονδιοποίηση της
Ευρώπης. Και αυτή όμως η λύση είναι πολύ δύσκολη. Φοβούμαστε, λοιπόν, ότι η πιθανότερη
λύση θα είναι η ενοποίηση των χωρών του οικονομικού πυρήνα (Γερμανίας, Γαλλίας,
Μ πενελούξ), οι οποίες είναι περισσότερο οικονομικοπολιτικά ομοιογενείς, και μια
περιθωριοποίηση των υπόλοιπων χωρών, έστω και αν όλες σε πρώτη φάση εισέλθουν στο
τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Φοβούμαστε, δηλαδή, ότι η πραγματική ενοποίηση θα περιοριστεί
μεταξύ των χωρών που θα ικανοποιούν πράγματι όλα τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός
ενιαίου νομισματικού χώρου.
Για την αποφυγή του ενδεχόμενου της ΕΕ των πολλαπλών ταχυτήτων, θα έπρεπε
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πραγματική σύγκλιση των οικονομιών. Αντίθετα, τα
κριτήρια του Μάαστριχτ, αποβλέποντας στη σταθεροποίση παρά την ανάπτυξη, αφορούν
αποκλειστικά την ονομαστική σύγκλιση των οικονομιών, ενώ παράλληλα είναι αυθαίρετα
και στερούνται θεωρητικής βάσης. Θα μπορούσαν να είχαν αντικατασταθεί από κάποιο
μηχανισμό πολυμερούς εποπτείας, ο οποίος θα λάμβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των
κατ’ιδίαν χωρων και ο οποίος θα έδινε τουλάχιστον την ίδια έμφαση στο ζήτημα της
πραγματικής σύγκλισης. Υπό τις παρούσες, λοιπόν, συνθήκες, τα κριτήρια του Μάαστριχτ
θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως ένας μηχανισμός ταχύτερης επισημοποίησης της
Ευρώπης των πολλαπλών ταχυτήτων.
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