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«Πέναλτι» για δημοσιονομική απειθαρχία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σκληρέε ποινέε για τιε χώρεε που εμφανίζουν μεγάλα ελλείμματα και χρέη

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Μ. ΣΓΠΝΟΟΥΡΑΚΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά 
του προέδρου  τηε ΖοΖέ 
Μ π α ρ ό ζο  εμφανίσθηκε 

χθεε πεπεισμένη -  όπωε άλλωστε 
και η Γερμανία -  ότι όσο σκληρό- 
τερεε είναι οι ποινέε κατά των απεί
θαρχων δημοσιονομικώε κρατών 
τόσο  π ερ ισσότερο  θα μειωθεί η 
έφεσή τουε προε τη δημοσιονομι
κή απειθαρχία. Ετσι πρότεινε ένα 
σύστημα ποινών βάσει του οποίου, 
σε πρώτη φάση, οι χώρεε που εμ
φανίζουν μεγάλα ελλείμματα και 
χρέη θα υποχρεούνται να καταβά
λουν σε ένα κοινοτικό ταμείο ένα 
σημανηκό ποσό (μεταΕύ του 0,1% 
και 0,2% του ΑΕΠ τουε) το οποίο θα 
τουε επιστρέφεται εντόκωε ευθύε 
μόλιε διορθώσουν τη δημοσιονομι
κή τουε κατάσταση. Αν καθυστε
ρούν να τη διορθώσουν θα τουε επι- 
στρέφετα ι ατόκωε, ενώ  σε περί
πτωση μεγάληε καθυστέρησηε θα 
χάνουν και τουε τόκουε και το πο
σό τηε κατάθεσηε.

Οι ποινέε αυτέε θα μπορούν να 
επιβάλλονται πρωτίστωε σηε χώρεε 
που εμφανίζουν δημοσιονομικό έλ
λειμμα υπέρτερο του 3% του ΑΕΠ, αλ
λά και σηε χώρεε που δεν λαμβά
νουν τα αναγκαία μέτρα για τη μεί
ωση του δημόσιου χρέουε τουε, όταν 
αυτό υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. 
Οσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση 
του δημόσιου χρέουε μιαε χώραε από 
το 60% του ΑΕΠ τόσο μεγαλύτερη θα 
είναι η ετήσια μείωση του χρέουε που 
θα πρέπει να επιτυγχάνει για να απο- 
φύγει ηε κυρώσειε. Για χώρεε όπωε 
η Ελλάδα και η Ιταλία των οποίων το 
δημόσιο χρέοε είναι περίπου διπλά
σιο από το επιτρεπόμενο, παράγο- 
ντεε τηε Επιτροπή εκπμούσαν ότι κα
τά μέσον όρο θα πρέπει να μειώνε-

4+2 προτάσειβ οδηγιών και κανονισμών
Η δέσμη των χθεσινών νομοθεπκών μέτρων τηε Επι- 
τροπήε συναπαρτίζεται από ένα εΕάπτυχο: τέσσεριε 
προτάσειε Οδηγιών που εστιάζονται σε δημοσιονο
μικά ζητήματα, (συμπεριλαμβανομένηε τηε εκτετα- 
μένηε μεταρρύθμισηε του Συμφώνου Σταθερότηταε 
και ΑνάπτυΕηε) και δύο προτάσειε κανονισμών για 
τον εντοπισμό και την ανημετώπιση των μακροοι
κονομικών ανισορροπιών.
Αναλυτικά το  εΕάπτυχο τηε 
Επιτροπήε είναι το εΕήε:
1  Ο κανονισμόε που τρο- 
1  ποποιεί το  νομοθετικό 

υπόβαθρο του προληπτικού 
σκέλουε του Συμφώνου Στα
θερότη ταε και ΑνάπτυΕηε 
(ΣΣΑ):
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
εφεΕήε θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να απευθύνει προ
ειδοποίηση σε ένα κράτοε σε 
περίπτωση σημαντικήε από- 
κλισηε από τη λεγάμενη «συ
νετή πολιτική για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν 
στη Ζώνη του ευρώ».

Ο κανονισμόε που τροποποιεί το νομοθετικό 
£λ υπόβαθρο του διορθωηκού σκέλουε του Συμ
φώνου Σταθερότηταε και ΑνάπτυΕηε:
Τα κράτη-μέλη το χρέοε των οποίων υπερβαίνει το 
60% του ΑΕΠ πρέπει εφεΕήε να λαμβάνουν μέτρα 
για να το μειώσουν με ικανοποιητικό ρυθμό, ο οποί- 
οε ορίζεται ωε η μείωση κατά 1/20ό τηε διαφοράε 
με το όριο του 60% κατά τα τρία τελευταία έτη.
^  Ο κανονισμόε σχετικά με την αποτελεσματική 
3  επιβολή τηε δημοσιονομικήε επιτήρησηε στη ζώ 
νη του ευρώ:
Συνέπεια των σημαντικών αποκλίσεων από τη χά- 
ραΕη συνετήε φορολογικήε πολιτικήε θα πρέπει να 
είναι, κατά την Επιτροπή, η τοκοφόροε κατάθεση 
σημαντικού χρηματικού ποσού εκ μέρουε του κρά- 
τουε που δεν συμμορφώνεται με τιε υποδείΕειε τηε 
Επιτροπήε. Στο διορθωτικό σκέλοε, θα πρέπει κατά

την Επιτροπή να ισχύσει η απαίτηση άτοκηε κατά
θεσηε, ισηε με 0,2% του ΑΕΠ. Αυτό θα πρέπει κατά 
την Επιτροπή να μετατρέπεται σε πρόστιμο, σε πε
ρίπτωση μη συμμόρφωσηε του κράτουε.

Η νέα οδηγία όσον αφορά τιε απαιτήσειε που 
ισχύουν για το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρα- 

τών-μελών: Η οδηγία καθορίζει τιε ελάχιστεε απαι- 
τήσειε που οφείλουν να τη
ρούν τα κράτη-μέλη (λογιστι
κά συστήματα, στατιστικέε, 
πρακτικέε προβλέψεων, δη
μοσιονομικοί κανόνεε, δημο- 
σιονομικέε διαδικασίεε και 
δημοσιονομικέε σχέσειε με 
άλλεε οντότητεε, όπωε οι το- 
πικέε ή περιφερειακέε αρχέε). 
Γ* Ο νέοε κανονισμόε σχε- 
3  τικά με την πρόληψη και 
τη διόρθωση των μακροοικο
νομικών ανισορροπιών: 

Προτείνεται η θέσπιση τηε 
Διαδικασίαε Υπερβολικήε Ανι- 

σορροπίαε (ΔΥΑ) η οποία αποτελεί ένα νέο στοιχείο 
του πλαισίου οικονομικήε επιτήρησηε τηε ΕΕ. Η ΔΥΑ 
έχει ασφαλώε κοινά σημεία με την υπάρχουσα Δια
δικασία Υπερβολικού Ελλείμματοε. Ενα κράτοε-μέ- 
λοε υπό το καθεστώε τηε ΔΥΑ πρέπει να παρουσιά
σει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που ελέγχεται 
από το Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τιε προθε- 
σμίεε για τη λήψη των διορθωτικών μέτρων.
C  Ο κανονισμόε σχετικά με τα μέτρα που επιβάλ- 
Ό λονται για να διορθωθούν οι υπερβολικέε μα- 
κροοικονομικέε ανισορροπίεε στη ζώνη του ευρώ: 

Οπωε και στον δημοσιονομικό τομέα, αν ένα 
κράτοε-μέλοε που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ 
αποτύχει επανειλημμένωε να λάβει μέτρα σύμφω
να με τιε συστάσειε του Συμβουλίου για τη ΔΥΑ, 
σκοπόε τω ν οποίων είναι να αντιμετωπιστούν οι 
υπερβολικέε μακροοικονομικέε ανισορροπίεε, θα 
υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο πρόστιμο ίσο με 
0,1% του ΑΕΠ του.

ται περίπου κατά 3% ετησίωε ούτωε 
ώστε περίπου σε είκοσι χρόνια το συ
νολικό χρέοε να πέσει κάτω από το 
60% του ΑΕΠ τουε.

Η Επιτροπή πρότεινε εΕάλλου χθεε 
και τη θέσπιση ενόε συστήματοε ποι
νών που θα υποχρεώνει τιε χώρεε 
του ευρώ σε περιόδουε ανάπτυΕηε 
να αποταμιεύουν, ούτωε ώστε να εί
ναι σε θέση να αντιμετωπίζουν απο
τελεσματικά τα προβλήματα που δη- 
μιουργούνται σε περιόδουε οικονο- 
μικήε στασιμότηταε ή ύφεσηε. Σε γε- 
νικέε γραμμέε η Επιτροπή θεωρεί ότι 
καμία χώρα του ευρώ δεν θα πρέπει 
να αυΕάνει τιε κρατικέε δαπάνεε τηε 
με ρυθμό υπέρτερο από τον ρυθμό 
αύΕησηε του ΑΕΠ τηε, ενώ παράλ
ληλα πρότεινε και τη θέσπιση ενόε 
συστήματοε ποινών κατά των χωρών 
που δεν λαμβάνουν μέτρα για τη 
διόρθωση των μη δημοσιονομικών 
ανισορροπιών τουε. Η αΕιολόγηση 
θα γίνεται εν προκειμένω επί τη βά
σει σειράε οικονομικών δεικτών οι 
οποίοι επί τηε ουσίαε θα «ακτινο
γραφούν» τη συνολική οικονομικά 
κατάσταση μιαε χώραε. Οι δείκτεε 
αυτοί θα αντανακλούν την παραγω
γικότητα, την ανταγωνιστικότητα και 
γενικώε την οικονομική βιωσιμότη
τα ενόε κράτουε. „

Η Επιτροπή, τέλοε, επέμεινε χθεε 
ότι η επιβολή τω ν ποινών θα πρέ
πει να είναι αυτόματη και όχι αντι- 
κείμενο πολιτικών διαβουλεύσεων, 
όπωε ίσχυσε ω ε τώρα. Προε τον 
σκοπό αυτόν θεώρησε ότι για να 
ακυρωθεί μια ποινή δεν θα πρέπει, 
όπωε ισχύει σήμερα, να διαφωνεί 
με αυτήν η λεγάμενη «αναστέλλου- 
σα μειοψηφία» (δηλαδή μια σχετι- 
κώε μικρή αριθμητικά ομάδα κρα
τών) του Συμβουλίου, αλλά να δια
φωνεί η «αναστέλλουσα πλειοψη- 
φ ία », δηλαδή μια μεγάλη ομάδα 
κρατών.


