ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η συμβολή της Επιτροπής στο Θεματολόγιο των Ηγετών
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
«Κάθε φορά που ένας εθνικός προϋπολογισμός δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τους κλυδωνισμούς
στις χρηματοοικονομικές αγορές ή στις αγορές κρατικών ομολόγων, οι επιπτώσεις ήταν σοβαρές για
όλους. Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα: για τις τράπεζες που χρειάστηκαν επείγουσα
στήριξη και τις κυβερνήσεις που δεν ήταν πλέον σε θέση να χρηματοδοτηθούν.»
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 13 Οκτωβρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ανακοίνωση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ορισμένοι δημοσιονομικοί μηχανισμοί, που είναι ζωτικής σημασίας για τη ζώνη του ευρώ αλλά και την ΕΕ ως σύνολο, εντός του πλαισίου των σημερινών και μελλοντικών δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.
Σε αυτήν την ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού σταθεροποίησης ως μέσου για τη διατήρηση του επιπέδου των επενδύσεων σε περίπτωση σοβαρών ασύμμετρων κλυδωνισμών. Ο μηχανισμός
σταθεροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρέχει τη δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης πόρων για τη διαχείριση σοβαρών ασύμμετρων κλυδωνισμών που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν μόνο σε εθνικό επίπεδο.
Ο μηχανισμός σταθεροποίησης προορίζεται για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και είναι ανοιχτός σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Προστασία των επενδύσεων σε περίπτωση σοβαρών ασύμμετρων κλυδωνισμών
Για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει έναν μηχανισμό σταθεροποίησης που θα είναι σε θέση να στηρίζει
τα επίπεδα των επενδύσεων σε εθνική κλίμακα και ο οποίος θα μπορέσει να αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου. Θα μπορούσε λάβει τη μορφή
ειδικού μέσου υπό τη διαχείριση της Επιτροπής που θα συνδύαζε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το μέσο αυτό θα στηρίζεται στη λογική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Προστασίας των Επενδύσεων και θα αποσκοπεί στη στήριξη
σαφώς προσδιορισμένων προτεραιοτήτων και ήδη προγραμματισμένων έργων ή δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.
Εφόσον πληρούνται αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας και τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός ενεργοποίησης, το κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρό ασύμμετρο κλυδωνισμό θα έχει αυτόματα το δικαίωμα να επωφεληθεί από τη συνδρομή που παρέχεται μέσω του
μηχανισμού σταθεροποίησης. Δρομολογείται συνδυασμένη συνδρομή βάσει δανείων και δημοσιονομικής στήριξης, που θα στηρίζεται σε τρεις συνιστώσες:
1. Θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με την
εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το δικαιούχο κράτος μέλος θα πρέπει να εξοφλήσει τα δάνεια αυτά στον μηχανισμό
σταθεροποίησης.
2. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα παρέχει κάποια περιορισμένη στήριξη με τη μορφή επιχορήγησης που θα εγγράφεται σε ετήσια
βάση στον προϋπολογισμό προς το οικείο κράτος μέλος.
3. Ένας μηχανισμός ασφάλισης βάσει εθελοντικών συνεισφορών των κρατών μελών θα συμπληρώνει με την πάροδο του χρόνου
αυτήν την επιχορήγηση από τον μηχανισμό σταθεροποίησης.
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Βασικά χαρακτηριστικά ενός μηχανισμού σταθεροποίησης
▶ Μηχανισμός που διαφέρει και συμπληρώνει υφιστάμενα μέσα της εργαλειοθήκης της ΕΕ για τα δημόσια οικονομικά. Ο μηχανισμός
αυτός αναμένεται να καλύψει το κενό μεταξύ, αφενός, των υφιστάμενων μέσων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις και, αφετέρου, της χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου σε ακραίες περιπτώσεις.
▶ Συμβολή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Αναμένεται ότι θα μειώνει τον κίνδυνο ένα επωφελούμενο κράτος μέλος να χρειαστεί να προσφύγει σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου.
▶ Ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα σε σταθερές συνθήκες: Θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος ώστε να εξασφαλίζει πραγματική σταθεροποίηση σε επίπεδο κράτους μέλους.
▶ Έγκαιρο και αποτελεσματικό: Θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργοποιείται αυτόματα και γρήγορα βάσει προκαθορισμένων παραμέτρων.
▶ Συμβολή στη διαμόρφωση υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής και στην ελαχιστοποίηση του ηθικού κινδύνου: Θα υπάρχουν αυστηρά,
προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα στηρίζονται σε υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές για την πρόσβαση στον μηχανισμό σταθεροποίησης. Μόνο τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με το πλαίσιο εποπτείας της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου που
προηγείται των μεγάλων ασύμμετρων κλυδωνισμών θα θεωρούνται επιλέξιμα για χρηματοδότηση.

Συμπλήρωση των εθνικών μέσων απορρόφησης κλυδωνισμών
Οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το βασικό εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών για την
αντιμετώπιση των μεταβολών στις οικονομικές συνθήκες. Ο μηχανισμός σταθεροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα λειτουργεί μόνο
συμπληρωματικά προς τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να δημιουργούν και να διατηρούν επαρκή δημοσιονομικά
αποθέματα ασφαλείας, ιδίως σε περιόδους ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας, όπως προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Μόνο όταν αυτά τα αποθέματα και οι σταθεροποιητές δεν επαρκούν, σε περίπτωση ασύμμετρων κλυδωνισμών, θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός σταθεροποίησης.

Συμπληρωματικές ιδέες
Η Επιτροπή επισήμανε τρεις διαφορετικές επιλογές στο Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης.
▶ Ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Επενδύσεων θα μπορούσε να προστατεύει τις επενδύσεις, σε περίπτωση ύφεσης, προσφέροντας στήριξη σε σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες και ήδη προγραμματισμένα έργα ή δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο,
όπως οι υποδομές ή η ανάπτυξη δεξιοτήτων.
▶ Ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «Ταμείο Αντασφάλισης» για τα εθνικά καθεστώτα
παροχής επιδομάτων ανεργίας.
▶ Ένα αποθεματικό για απρόβλεπτα θα μπορούσε να συγκεντρώνει κεφάλαια από τα κράτη μέλη σε τακτική βάση και οι εκταμιεύσεις θα
μπορούσαν να ενεργοποιούνται σε προκαθορισμένη βάση.
Η Επιτροπή τονίζει ότι όλες οι εν λόγω επιλογές έχουν τα πλεονεκτήματά τους και μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε βάθος χρόνου.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να εξεταστεί επίσης ο μελλοντικός ρόλος των υφιστάμενων μέσων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
Ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σε κάποιο βαθμό οικονομικής σταθεροποίησης στο μέλλον.
Μια προσωρινή αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την ΕΕ και/ή μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση του επιπέδου των προχρηματοδοτήσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.
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