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Τα νέα της Ροδόπης
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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Το νέο «δημοσιονομικό σύμφωνο» της νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις αρχές του Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των 27 πρωθυπουργών των χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Για την σύνοδο αυτή είχε προηγηθεί σωρεία διαβουλεύσεων, συζητήσεων, συναντήσεων
και διαπραγματεύσεων, αφού θα έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της
τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η κρίση αυτή, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο άρθρο της στήλης αυτής, δεν αφορά
πλέον τον περιφερειακό νότο της Ε.Ε. αλλά τον πυρήνα του ευρώ.
Ταυτόχρονα, είχε γίνει αντιληπτό ότι η υιοθέτηση αποσπασματικών, ασύνδετων και μεμονωμένων μέτρων δεν θα
είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αντίθετα είχε καταστεί σαφές ότι η κρίση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τομές, που θα
οδηγούσαν είτε σε περισσότερο σύγκλιση, είτε σε περισσότερο απόκλιση, των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών-μελών της ευρωζώνης.
Ακόμη, είχε γίνει κατανοητό ότι η κρίση στην ευρωζώνη επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό και τις υπόλοιπες εκτός ευρωζώνης χώρες της Ε.Ε. Έτσι,
με τα δεδομένα αυτά, και τις εντεινόμενες πλέον πιέσεις των αγορών τόσο απέναντι στο νόμισμα όσο και απέναντι στις επιμέρους οικονομίες,
συμπεριλαμβανομένης και της ισχυρότερης γερμανικής, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη η σημαντικότητα της συνόδου αυτής.
Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής εστιάζονται κυρίως στην δημιουργία ενός νέου δημοσιονομικού συμφώνου, το οποίο περιλαμβάνει πρωτίστως την
αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία καθώς και την αυτόματη ενεργοποίηση κυρώσεων για τις χώρες που επιδεικνύουν δημοσιονομική παραβατική συμπεριφορά.
Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε η υποχρέωση των χωρών-μελών να εμφανίζουν ισοσκελισμένους ή
ακόμη και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, με την υποχρέωση αυτή να ενσωματώνεται στα
εθνικά συντάγματα ή σε ισοδύναμου νομικού επιπέδου πλαίσιο. Αναφορικά με τα διαρθρωτικά
ελλείμματα, προσδιορίσθηκε ότι αυτά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 0,5% του ΑΕΠ. Επίσης,
αποφασίσθηκε ένας νέος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αναλαμβάνει την
αρμοδιότητα της επαλήθευσης των δημοσιονομικών επιδόσεων κάθε χώρας. Η επιβολή των
κυρώσεων θα ενεργοποιείται αυτόματα, με το που διαπιστώνεται η παραβίαση του ανώτατου
ορίου ελλείμματος 3%, εκτός αν διαφωνεί με την επιβολή των κυρώσεων μια «ειδική πλειοψηφία»
των χωρών της ευρωζώνης, (δηλαδή ο ηγεμονικός σχηματισμός). Η δημοσιονομική εποπτεία θα
ασκείται πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία οι χώρες που παρουσιάζουν υπερβολικά
ελλείμματα, θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια και προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Επιπλέον, αποφασίσθηκε η Επιτροπή να είναι αυτή που να επιθεωρεί και να προεγκρίνει τα
σχέδια των εθνικών προϋπολογισμών, έχοντας κάθε δικαίωμα αναθεώρησης ή διόρθωσης όπου
διαπιστώνεται η παραβίαση του νέου δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητας. Για τις ανάγκες
της έκτακτης χρηματοδότησης των ασθενών οικονομιών, αποφασίσθηκε η δημιουργία ενός
μόνιμου ταμείου διάσωσης, με αποθεματικό €700 δις (€500 δις από την Ε.Ε. και €200 δις από το
Δ.Ν.Τ.), ενώ δεν έγινε καμία πρόβλεψη για την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, επισημαίνοντας
ότι η συμμετοχή τους περιορίζεται μόνο στην αναθεώρηση του Ελληνικού δημόσιου χρέους,
όπου και είναι η εξαιρετέα και μοναδική περίπτωση.
Μετά την σύνοδο και τις αποφάσεις αυτές, αποτελεί ζητούμενο η πρακτική εφαρμογή τους και ο
τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν στις χώρες της ευρωζώνης και της Ε.Ε. αρχής γενομένης
από το 2012. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αποφάσεις αυτές καθορίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο
σύγκλισης των δημοσιονομικών εθνικών οικονομικών επιλογών και δημιουργούν νέα δεδομένα
στην λειτουργία της ένωσης. Εφεξής, οι οικονομικές κινήσεις και οι ενέργειες των εθνικών
κυβερνήσεων θα είναι σχετικά περιορισμένες, έχοντας την παρακολούθηση και εποπτεία
των οργάνων της Ε.Ε. και των ισχυρών ηγεμόνων της, εγκαινιάζοντας μία άλλη εποχή για τις
οικονομίες των λαών της Ευρώπης.
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