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Χρηματοδοτική συνδρομή 
σε χώρες που βρίσκονται σε 
δυσχερή θέση
Πριν από επτά χρόνια η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με μια χρηματοπιστωτική 
κρίση η οποία εξελίχτηκε σε κρίση δημόσιου χρέους. Η κρίση αυτή αποτέλεσε 
συνέπεια διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η ανεπαρκής τραπεζική 
εποπτεία, οι κακές δημοσιονομικές πολιτικές και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (και το επακόλουθο κόστος διάσωσης που 
βάρυνε το ευρύ κοινό). Η κρίση σάρωσε τα κράτη μέλη της ΕΕ σε δύο κύματα: 
πρώτα επηρέασε τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ την περίοδο 2008-2009 και 
ακολούθως επεκτάθηκε στην ίδια τη ζώνη του ευρώ.

Επιλύθηκαν όμως οι δεινές αυτές περιστάσεις; Για την παροχή χρηματοδοτικής 
συνδρομής σχεδιάστηκαν διάφορα νομικά μέσα. Τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης 
του ευρώ μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τον υφιστάμενο μηχανισμό ισοζυγίου 
πληρωμών. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έλαβαν βοήθεια από τον νεοσυσταθέ-
ντα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Μόνον 
ο μηχανισμός ισοζυγίου πληρωμών και ο ΕΜΧΣ θεσπίστηκαν ως μέσα της ΕΕ 
βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το ΕΤΧΣ 
αποτελεί διακυβερνητικό φορέα εκτός του πλαισίου της ΕΕ.

Αναλύσαμε τη διαχείριση την οποία άσκησε η Επιτροπή σχετικά με τη χρηματο-
δοτική συνδρομή που παρασχέθηκε σε πέντε κράτη μέλη (Ουγγαρία, Λετο-
νία, Ρουμανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία) και διατυπώσαμε συστάσεις στην 
Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες.
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Ο έλεγχός μας
Εμβέλεια του ελέγχου
Ο έλεγχος κάλυψε την εκ μέρους της Επιτροπής διαχείριση της χρηματοδοτικής 
συνδρομής που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού ισοζυγίου πληρωμών 
και του ΕΜΧΣ, για την οποία η Επιτροπή δανείστηκε από τις κεφαλαιαγορές χρη-
σιμοποιώντας ως εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στον έλεγχο συμπεριελή-
φθη η χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγήθηκε στην Ουγγαρία, τη Λετονία, 
τη Ρουμανία (τα πρώτα δύο προγράμματα), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, με 
έμφαση στον ρόλο της Επιτροπής στα προγράμματα αυτά. Εξετάστηκε επίσης 
η συνεργασία της Επιτροπής με τους εταίρους της (την ΕΚΤ και το ΔΝΤ), αλλά δεν 
ελέγχθηκαν οι εταίροι.

Δεν ελέγξαμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πολιτικό επίπεδο της ΕΕ και 
περιορίσαμε την εμβέλεια του ελέγχου σε διάφορες πτυχές. Δεν εξετάσαμε 
το εναλλακτικό σενάριο της μη χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής ή τη 
σκοπιμότητα επίλυσης των κρίσεων με άλλα μέσα (π.χ. αμοιβαιότητα του δημό-
σιου χρέους). Ούτε αξιολογήσαμε τη βιωσιμότητα του χρέους ή την πιθανότητα 
αποπληρωμής των δανείων. Επίσης δεν αξιολογήσαμε αν το Συμβούλιο επέλεξε 
τους καταλληλότερους στόχους για το έλλειμμα ή τους καταλληλότερους διαρ-
θρωτικούς όρους για την επίλυση της κρίσης. Κατά τον έλεγχο της συνεργασίας 
της Επιτροπής με άλλους εταίρους, δεν αξιολογήσαμε αν η συμμετοχή τους ήταν 
δικαιολογημένη.
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Ερωτήματα του ελέγχου
Εξετάσαμε κατά πόσον ήταν προσήκουσα η διαχείριση των προγραμμάτων χρη-
ματοδοτικής συνδρομής από την Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτόν διατυπώθηκαν 
τα ακόλουθα υποερωτήματα:

1 Εντοπίστηκαν εγκαίρως οι αυξανόμενοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι;

2 Ήταν οι διαδικασίες επαρκώς σχεδιασμένες ώστε να συμβάλουν 
εκτενώς στις αποφάσεις για τα προγράμματα;

3 Δανείστηκε η Επιτροπή με τα καλύτερα δυνατά επιτόκια και σύμφωνα 
με τις βέλτιστες πρακτικές έκδοσης ομολογιακών δανείων;

4 Εκπλήρωσαν τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής τους 
κύριους στόχους τους;
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Οι διαπιστώσεις μας
Ορισμένες προειδοποιητικές ενδείξεις πέρασαν 
απαρατήρητες
Είναι σημαντική η υπενθύμιση ότι πριν από την εκδήλωση της κρίσης υφίστατο 
ήδη πλαίσιο παρακολούθησης των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Η Επι-
τροπή έφερε την ευθύνη να προειδοποιήσει το Συμβούλιο για τις αυξανόμενες 
δημοσιονομικές ανισορροπίες. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν ήταν προετοιμασμένη 
για τις πρώτες αιτήσεις χρηματοδοτικής συνδρομής.

Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί των 
χωρών ήταν ισχυρότεροι από όσο τελικά αποδείχτηκαν. Σημαντική αδυναμία 
των αξιολογήσεων της Επιτροπής πριν από το 2009 ήταν η έλλειψη διαβίβασης 
πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη συσσώρευση των δυνητικών υποχρε-
ώσεων του δημόσιου τομέα, οι οποίες συχνά μετατράπηκαν σε πραγματικές 
υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έδωσε τη 
δέουσα προσοχή στη σχέση ανάμεσα στις υψηλές εξωτερικές χρηματοοικονομι-
κές ροές, την κατάσταση των τραπεζών και, τελικά, τα δημόσια οικονομικά.

Με τις μεταρρυθμίσεις στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2011, το 
2013 και το 2014 επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση των αδυναμιών της περιόδου πριν 
από την κρίση θεσπίζοντας ευρύτερη μακροοικονομική εποπτεία. Ωστόσο, το 
2008 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ήταν απροετοίμαστη να διαχειριστεί τη χρημα-
τοδοτική συνδρομή όταν οι χώρες άρχισαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
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Η αντιμετώπιση της πρόκλησης
Καλύπτοντας το χαμένο έδαφος
Η Επιτροπή κατόρθωσε να φέρει σε πέρας τα νέα της καθήκοντα όσον αφορά τη 
διαχείριση προγραμμάτων, τα οποία περιελάμβαναν τη διεξαγωγή συνομιλιών 
με τις εθνικές αρχές, την κατάρτιση προβλέψεων για τα προγράμματα και εκτι-
μήσεων του χρηματοδοτικού κενού, καθώς και τον καθορισμό των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων. Λαμβανομένων υπόψη των αρχικών χρονικών περιορισμών 
και της περιορισμένης σχετικής πείρας, αυτό αποτέλεσε επίτευγμα.

Η Επιτροπή επιδίωξε επιμελώς την απόκτηση των πληροφοριών που χρειαζόταν. 
Αξιοποίησε με αυξανόμενο βαθμό επιτυχίας την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη 
και διασφάλισε τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων στις χώρες 
που ζήτησαν βοήθεια.

Πολύπλοκα εργαλεία
Η κατάρτιση μακροοικονομικών προβλέψεων και προβλέψεων για το έλλειμμα 
δεν αποτελούσε νέα δραστηριότητα. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ένα υφιστάμε-
νο και μάλλον δύσχρηστο εργαλείο πρόβλεψης βασισμένο σε λογιστικά φύλλα. 
Ο έλεγχος ποιότητας περιοριζόταν κυρίως στον συγκερασμό των διαφόρων 
συνιστωσών των προβλέψεων, χωρίς να διερευνηθεί από τη διοίκηση το σκε-
πτικό στο οποίο βασίζονταν οι υποθέσεις των προβλέψεων. Η αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας βασικών υποθέσεων όπως οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, όχι μόνο σε κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση, 
αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης, κατά την κατάρτιση των προβλέψεων.
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Αρχικές δυσκολίες
Τα προγράμματα στήριξης είχαν ως επί το πλείστον ορθή βάση, λαμβανομένων 
υπόψη των πολιτικών που επικρατούσαν σε επίπεδο ΕΕ και των οικονομικών 
γνώσεων εκείνης της εποχής. Ωστόσο, συνήθης αδυναμία της διαδικασίας της 
Επιτροπής ήταν η έλλειψη τεκμηρίωσης. Η εν λόγω διαδικασία δεν ήταν προ-
σανατολισμένη στην αναδρομή στο παρελθόν με σκοπό την αξιολόγηση των 
ληφθεισών αποφάσεων. Δεν κατέστη δυνατό να επικυρωθούν ορισμένες από 
τις ουσιώδεις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο, όπως οι αρχικές 
εκτιμήσεις για το χρηματοδοτικό κενό στο πλαίσιο ορισμένων προγραμμάτων.

Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το πλαίσιο της κρίσης, την αρ-
χική πίεση χρόνου και το γεγονός ότι αυτό το είδος διαχείρισης προγραμμάτων 
ήταν νέο για την Επιτροπή. Η διαθεσιμότητα τεκμηρίων βελτιώθηκε στην πορεία, 
αλλά ακόμη και για τα πλέον πρόσφατα προγράμματα έλειπαν ορισμένα βασικά 
έγγραφα.

Οι όροι των μνημονίων συνεννόησης αιτιολογούνταν, ως επί το πλείστον, με 
ειδική αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου. Εντούτοις, οι όροι δεν επικε-
ντρώνονταν πάντοτε επαρκώς στους γενικούς όρους οικονομικής πολιτικής που 
είχαν καθοριστεί από το Συμβούλιο.
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Διαφορετικές προσεγγίσεις
Εντοπίσαμε αρκετά παραδείγματα χωρών οι οποίες δεν είχαν την ίδια μεταχείρι-
ση ενώ βρίσκονταν σε παρεμφερή κατάσταση. Η διαχείριση των όρων συνδρο-
μής ήταν διαφορετική σε κάθε πρόγραμμα. Σε ορισμένα προγράμματα οι όροι 
ήταν συνολικά λιγότερο αυστηροί, γεγονός που καθιστούσε ευκολότερη τη 
συμμόρφωση. Από τη σύγκριση χωρών με παρόμοιες διαρθρωτικές αδυναμίες, 
διαπιστώθηκε ότι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις δεν ήταν πάντοτε ανάλογες 
με τα προς αντιμετώπιση προβλήματα ή ότι ακολουθούσαν πολύ διαφορετικές 
πορείες. Ορισμένοι, αλλά όχι όλοι οι στόχοι για τα ελλείμματα των χωρών ήταν 
περισσότερο χαλαροί από ό,τι φαινόταν να δικαιολογεί η οικονομική κατάσταση.

Περιορισμένος έλεγχος ποιότητας
Ένας από τους λόγους αυτών των αδυναμιών ήταν το γεγονός ότι ο σχεδια-
σμός και η παρακολούθηση των προγραμμάτων γινόταν σε μεγάλο βαθμό από 
τις ομάδες διαχείρισης προγραμμάτων της Επιτροπής. Προτού φθάσουν στο 
Συμβούλιο ή την Επιτροπή, τα βασικά έγγραφα που προέκυπταν από το έργο 
μιας ομάδας υπόκειντο σε επανεξέταση, κάτι που ήταν ωστόσο ανεπαρκές από 
πολλές απόψεις. Οι σχετικοί υπολογισμοί δεν επανεξετάζονταν από κανέναν 
εκτός της ομάδας, το έργο των εμπειρογνωμόνων δεν εξεταζόταν ενδελεχώς και 
η διαδικασία επανεξέτασης έπασχε από έλλειψη τεκμηρίωσης.



08

Περιθώριο βελτίωσης
Το θετικό στοιχείο είναι ότι τα έγγραφα των προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν 
τη βάση των αποφάσεων που λαμβάνουν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, βελτιώθη-
καν σημαντικά στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη αίτηση παροχής 
χρηματοδοτικής συνδρομής. Το γεγονός αυτό οφειλόταν στην προσθήκη 
προσωπικού στη διαχείριση των προγραμμάτων, στην απόκτηση μεγαλύτερης 
πείρας και στη βελτίωση της προετοιμασίας. Εντούτοις, ακόμα και τα έγγραφα 
πρόσφατων προγραμμάτων στερούνταν βασικών πληροφοριών.

Όσον αφορά την παρακολούθηση, η Επιτροπή βασιζόταν σε στόχους για το 
έλλειμμα σε δεδουλευμένη βάση. Μολονότι κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 
η συνέπεια με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ωστόσο, όταν πρέπει να 
ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση ενός προγράμματος, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναφέρει με βεβαιότητα κατά πόσον το κράτος μέλος-δικαιούχος συμμορφώθη-
κε με τον στόχο για το έλλειμμα, καθώς η διαπίστωση ελλειμμάτων σε δεδουλευ-
μένη βάση μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα. Ο τρόπος 
διαβίβασης πληροφοριακών στοιχείων ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους 
δεν ήταν συστηματικός.

Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί διαφορετικοί όροι για να αποδώσουν τη μη συμ-
μόρφωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση. Για ορισμένους όρους 
δεν διαβιβάστηκαν πληροφοριακά στοιχεία. Κάποιοι όροι παρουσιάστηκαν ως 
εκπληρωθέντες, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ίσχυε.
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Ο δανεισμός κάλυψε τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες, παρόλο που οι περιστάσεις 
δυσχέραναν αρχικά την εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών σε κάθε 
περίπτωση
Η έκδοση ομολογιακών δανείων από την Επιτροπή στέφθηκε με επιτυχία, δεδο-
μένου ότι όλες οι εκδόσεις ομολόγων προσέλκυσαν επαρκή ζήτηση από τις κε-
φαλαιαγορές και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου. Η Επιτροπή προέβη εγκαίρως στην 
έκδοση ομολόγων. Το τελικό κόστος του χρέους αντιστοιχούσε στα επίπεδα των 
αγορών και των ομολόγων ανταγωνιστών. Από άποψη πραγματικής διαδικασί-
ας, τα επίπεδα τιμολόγησης ήταν ορισμένες φορές υψηλότερα από το επίπεδο 
τιμολόγησης που είχαν αρχικά επισημάνει οι επικεφαλής τράπεζες.

Εντοπίστηκαν κάποια κενά στη διαδικασία διαχείρισης του χρέους κατά τα 
πρώτα έτη. Οι παραλείψεις αυτές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στον περιο-
ρισμένο αριθμό υπαλλήλων της Επιτροπής που είχαν επιφορτιστεί με αυτή τη 
δραστηριότητα. Τα κενά δεν είχαν εξακριβώσιμο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα του 
δανεισμού. Τα κενά, ως επί το πλείστον, διορθώθηκαν στις μεταγενέστερες εκδό-
σεις ομολόγων, ως εκ τούτου η σύσταση αφορά τις αδυναμίες που θεωρήθηκαν 
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
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Τα προγράμματα εκπλήρωσαν τους 
στόχους τους
Οι αναθεωρημένοι στόχοι για το έλλειμμα, ως επί το πλείστον, επιτεύχθηκαν, με 
ορισμένες εξαιρέσεις. Καθώς η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη 
το 2009, έγιναν αισθητές στις χώρες οι απώλειες εσόδων που εξουδετέρωσαν 
ακόμα και τα κέρδη από τα νέα μέτρα στο σκέλος των εσόδων. Οι φορολογικά 
ουδέτερες μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις φορολογικής αντιστάθμισης 
προκάλεσαν επιπλέον βραχυπρόθεσμο δημοσιονομικό κόστος και ορισμένες 
χώρες έλαβαν πρόσθετα φορολογικά μέτρα, προκειμένου να αντισταθμίσουν 
τη φθίνουσα αναλογία των δεικτών φορολογίας προς το ΑΕγχΠ. Τα διαρθρωτικά 
ελλείμματα βελτιώθηκαν αλλά με διαφορετικό ρυθμό. Μέρος της δημοσιονομι-
κής προσαρμογής πραγματοποιήθηκε με μη βιώσιμο τρόπο. Οι χώρες χρησιμο-
ποίησαν έκτακτα μέτρα για την επίτευξη των στόχων.

Τα κράτη μέλη συμμορφώθηκαν με τους περισσότερους όρους των προγραμ-
μάτων τους, έστω και με κάποιες καθυστερήσεις. Οι εν λόγω καθυστερήσεις 
σημειώθηκαν, ως επί το πλείστον, για λόγους πέραν του ελέγχου της Επιτρο-
πής. Ενίοτε, ωστόσο, η Επιτροπή έθεσε εξωπραγματικά αυστηρές προθεσμίες 
για ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις. Ο υψηλός βαθμός συμμόρφωσης δεν 
σημαίνει ότι υπήρχε συμμόρφωση με όλους τους σημαντικούς όρους. Επιπλέον, 
παρατηρήσαμε ότι τα κράτη μέλη έτειναν να αφήνουν τη συμμόρφωση με τους 
σημαντικούς όρους για το τελευταίο στάδιο της περιόδου των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα υπήρξαν επιτυχή στην προώθηση μεταρρυθμίσεων. Οι χώρες 
συνέχισαν κατά κανόνα τις μεταρρυθμίσεις που πυροδότησαν οι όροι των 
προγραμμάτων. Κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, οι περιπτώσεις εγκατάλειψης 
των μεταρρυθμίσεων ήταν σπάνιες. Ορισμένες αρχικές μεταρρυθμίσεις αντικα-
ταστάθηκαν από άλλες, οι οποίες συχνά δεν ήταν ισοδύναμες όσον αφορά τον 
δυνητικό αντίκτυπό τους.

Σε τέσσερις από τις πέντε χώρες η προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών υπήρξε ταχύτερη από την αναμενόμενη. Το γεγονός αυτό εξηγείται σε 
μεγάλο βαθμό από την απροσδόκητη βελτίωση του ισοζυγίου εισοδημάτων και 
σε μικρότερο βαθμό από την απροσδόκητη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.
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Οι συστάσεις μας

α. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει πλαίσιο για το σύνολο του εν λόγω 
θεσμικού οργάνου που να επιτρέπει την ταχεία κινητοποίηση του 
προσωπικού της Επιτροπής και των εμπειρογνωμόνων, εάν προκύψει 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
αναπτύξει διαδικασίες στο πλαίσιο των «δίπτυχων» κανονισμών.

β. Η διαδικασία προβλέψεων πρέπει να υπόκειται σε συστηματικότερο 
έλεγχο ποιότητας.

γ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική διαφάνεια των παραγόντων 
στους οποίους βασίζονται οι αποφάσεις για τα προγράμματα, η Επιτροπή 
πρέπει να βελτιώσει την τήρηση αρχείων και να εστιάζει σε αυτά κατά τον 
έλεγχο ποιότητας.

δ. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την 
επανεξέταση της ποιότητας της διαχείρισης των προγραμμάτων και του 
περιεχομένου των εγγράφων των προγραμμάτων.

ε. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης του προϋπολογισμού, η Επιτροπή 
πρέπει να περιλαμβάνει στα μνημόνια συνεννόησης μεταβλητές τις 
οποίες να μπορεί να συγκεντρώνει με μικρή χρονική καθυστέρηση.

στ. Η Επιτροπή πρέπει να διακρίνει τους όρους αναλόγως της σπουδαιότητάς 
τους και να επιδιώκει τις πραγματικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

ζ. Σε οποιαδήποτε μελλοντικά προγράμματα, η Επιτροπή πρέπει να 
προσπαθήσει να επισημοποιήσει τη διοργανική συνεργασία με άλλους 
εταίρους των προγραμμάτων.

η. Η διαδικασία διαχείρισης του χρέους πρέπει να είναι περισσότερο 
διαφανής.

θ. Η Επιτροπή πρέπει να αναλύει εκτενώς τις βασικές πτυχές της 
προσαρμογής των χωρών.
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Σχετικά με τον Μηχανισμό 
Ισοζυγίου Πληρωμων/ΕΜΧΣ
Σκοπός της χρηματοδοτικής αυτής συνδρομής ήταν να βοηθηθούν οι χώρες να 
αποπληρώσουν ή να χρηματοδοτήσουν το ληξιπρόθεσμο χρέος και τα ελλείμ-
ματά τους. Η εν λόγω συνδρομή λειτούργησε προστατευτικά για τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής που ήταν απαραίτητα σε κάθε 
χώρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα προβλήματα. Σε γενικές 
γραμμές, οι μηχανισμοί αντιμετώπισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η σταθερό-
τητα της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ συνολικά, να περιοριστεί ο κίνδυνος μετά-
δοσης και να προληφθούν αιφνίδιοι κλυδωνισμοί στις οικονομίες των κρατών 
μελών-δικαιούχων.

Οι στόχοι κάθε προγράμματος διέφεραν στις λεπτομέρειες, αλλά οι γενικοί στό-
χοι της χρηματοδοτικής συνδρομής ήταν η αποκατάσταση της υγιούς μακρο-
οικονομικής ή δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών και η ανάκτηση 
της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε επίπεδο 
δημόσιου τομέα (χώρες εντός της ζώνης του ευρώ) ή σε επίπεδο ισοζυγίου πλη-
ρωμών (χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ).

Το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδοτικής συνδρομής που δόθηκε στα πέντε 
κράτη μέλη που κάλυψε ο έλεγχός μας ήταν το ακόλουθο:

Χώρες εκτός της 
ζώνης του ευρώ

Χώρες της ζώνης 
του ευρώ

2014201320122011201020092008

LV (Ιαν. ‘09 – Ιαν. ’12)

HU (Nοέμ. ‘08 – Νοέμ. ‘10)

RO (Ιούν. ‘09 – Ιούν. ’11)

IE (∆εκ. ‘10 – ∆εκ. ’13)

PT (Μάιος ‘11 – Μάιος ’14)

RO 2 (Ιούν. ‘11–Μάρ.’13)
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Βασικά χαρακτηριστικά των 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων 
για τις πέντε χώρες

Στήριξη του ισο-
ζυγίου πληρωμών

Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρη-
ματοοικονομικής 
Σταθεροποίησης 

(ΕΜΧΣ)

Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρημα-
τοοικονομικής 
Σταθερότητας 

(EΤΧΣ)

Θεσμική μορφή Μηχανισμός της 
ΕΕ

Μηχανισμός της 
ΕΕ

Ιδιωτική εταιρεία 
που ανήκει σε 
χώρες της ζώνης 
του ευρώ

Κεφαλαιακή 
διάρθρωση

Εγγυημένη από 
τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ

Εγγυημένη από 
τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ

Εγγυήσεις από 
χώρες της ζώνης 
του ευρώ

Δανειοδοτική ικανό-
τητα σε ευρώ

50 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ

60 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ

440 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ

Μέσα Δάνεια, πιστωτικές 
διευκολύνσεις

Δάνεια, πιστωτικές 
διευκολύνσεις

Δάνεια, αγορές 
ομολόγων στις 
πρωτογενείς και 
δευτερογενείς 
αγορές

Διάρκεια Μόνιμος 
μηχανισμός

Προσωρινός 
μηχανισμός

Προσωρινός 
μηχανισμός

Βασικοί φορείς λήψης 
αποφάσεων

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, ψηφίζει επί πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοικητικό συμ-
βούλιο του ΕΤΧΣ 
(ήτοι μέλη της 
Ευρωομάδας)

Νομική βάση 
χρηματοδότησης

Άρθρο 143 της 
ΣΛΕΕ

Άρθρο 122 της 
ΣΛΕΕ

Διακυβερνητική 
απόφαση





ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:

•  ένα αντίτυπο: 
από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

•  περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm), 
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή  
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).
(*)  Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται  

μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:

• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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