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Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών: ορθός ο 
σχεδιασμός, αλλά αναποτελεσματική η εφαρμογή, 
δηλώνουν οι ελεγκτές 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει την αποτελεσματική πρόληψη και διόρθωση των ανισορροπιών, σύμφωνα 
με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, 
γενικώς, ο σχεδιασμός της ΔΜΑ είναι ορθός και ότι η ποιότητα της ανάλυσης επί της οποίας βασίζεται η 
ίδια η διαδικασία είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, σε ορισμένα σημαντικά στάδια, η διαδικασία είναι 
περισσότερο πολιτική παρά τεχνική.  

Οι συστάσεις ανά χώρα που εκδίδει η Επιτροπή αποτελούν βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ωστόσο, πολύ λίγες εξ αυτών έχουν υλοποιηθεί επί της ουσίας, 
επισημαίνουν οι ελεγκτές. Αν και η υλοποίηση αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, αρκετές 
από τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο διατύπωσής τους από την Επιτροπή συντείνουν σε αυτή 
την ελλιπή υλοποίηση.  

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι συστάσεις δεν απορρέουν από διαπιστωθείσες ανισορροπίες και ανάλυση 
των πιθανών επιλογών πολιτικής που υπάρχουν για τον περιορισμό τους εντός εύλογου διαστήματος. 
Αντιθέτως, διάφορες μεταρρυθμίσεις που απορρέουν από το θεματολόγιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» ορίζεται ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των ανισορροπιών. Κατά 
συνέπεια, ορισμένες συστάσεις συνδέονται μόνον αόριστα, ενδεχομένως δε και καθόλου, με 
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό δυσχεραίνει την εξασφάλιση δημόσιας στήριξης για διορθωτικές 
ενέργειες στα κράτη μέλη. Επιπλέον, στις συστάσεις της ΔΜΑ δεν λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική 
πολιτική, παρά τη συνάφειά της με τις εξωτερικές ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα.  

Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η Επιτροπή ουδέποτε συνέστησε την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
υπερβολικών ανισορροπιών, ενός αυστηρού συστήματος παρακολούθησης που προβλέπει ως επιλογή 
την επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είχε 
διαπιστωθεί ότι διάφορα κράτη μέλη παρουσίαζαν υπερβολικές ανισορροπίες για παρατεταμένο 
διάστημα. 

«Η συστηματική μη ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών (ΔΥΑ) ήταν πλήγμα για την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ», δήλωσε ο Neven Mates, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. Κατά τον έλεγχό μας, η Επιτροπή προσκόμισε 
ελάχιστα στοιχεία που να εξηγούν για ποιον λόγο το Σώμα των Επιτρόπων δεν πρότεινε την ενεργοποίηση 
της ΔΥΑ.» 

Η ΔΜΑ αποδυναμώθηκε περαιτέρω από τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή κατατάσσει τις ανισορροπίες 
σε κατηγορίες. Μολονότι οι ανισορροπίες εντοπίζονται επί τη βάσει σαφών, τεχνικών κριτηρίων, δεν 
υπάρχει σαφής αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους. Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι τελικές 
αποφάσεις που λαμβάνει το Σώμα των Επιτρόπων δεν είναι διαφανή. Επιπλέον, τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σε πολιτικό επίπεδο.  

Η ποιότητα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων της Επιτροπής ήταν ικανοποιητική, επισημαίνουν οι 
ελεγκτές. Εντούτοις, η αντικατάσταση των διεξοδικών εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων με μια σύνοψη 
στις ανά χώρα εκθέσεις περιόρισε την προβολή της όλης ΔΜΑ, ενώ η ανάλυση των επιλογών πολιτικής 
που αφορούν την αντιμετώπιση των ανισορροπιών που εντοπίζονται σε αυτά τα έγγραφα δεν κατέχει 
πλέον δεσπόζουσα θέση και μάλιστα ενδέχεται να απουσιάζει παντελώς.  

Πέραν τούτου, ορισμένα στοιχεία, όπως οι δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και η διάσταση 
«ζώνη του ευρώ», δεν εξετάζονται ενδελεχώς, παρά τις ορισμένες πρόσφατες βελτιώσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής: 

• να συνδέει σαφώς τις συστάσεις της ΔΜΑ με συγκεκριμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες·  

• στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις της, να χαρακτηρίζει με σαφήνεια τη σοβαρότητα των 
ανισορροπιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη· 

• εφόσον δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, να προτείνει την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
υπερβολικών ανισορροπιών, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει 
υπερβολικές ανισορροπίες· 

• να χρησιμοποιεί τη ΔΜΑ προκειμένου να κάνει δημοσιονομικές συστάσεις στα κράτη μέλη, όταν 
η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει άμεσα τις εξωτερικές ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα· 

• στο πλαίσιο της ΔΜΑ, να λαμβάνει σαφώς υπόψη τις πολιτικές με διακρατικό αντίκτυπο, οι 
οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετρική επανεξισορρόπηση εντός της ζώνης του ευρώ· 

• κάθε φορά που αξιολογεί τις ανισορροπίες ως υπερβολικές, να θέτει τους αρμόδιους Επιτρόπους 
στη διάθεση των κοινοβουλίων των κρατών μελών, προκειμένου αυτοί να παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά 
με τις συστάσεις πολιτικής που συνδέονται με τη ΔΜΑ· 

• να ενισχύσει την προβολή της ΔΜΑ βελτιώνοντας όλες τις επικοινωνιακές πτυχές της. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) καθιερώθηκε το 2011 για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ, δεδομένου ότι πριν από την κρίση του 2008 δεν υπήρχαν 
εργαλεία πολιτικής για την αποφυγή της σώρευσης τέτοιων ανισορροπιών. 

Η ΔΜΑ λειτουργεί σε ετήσιο κύκλο. Αρχίζει με τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης, γνωστής ως έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης 
(AMR), στην οποία προσδιορίζονται τα κράτη μέλη που διατρέχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν 
ανισορροπίες, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης υπό μορφή εμπεριστατωμένης επισκόπησης. 
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Σκοπός των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ανισορροπίες στο 
εκάστοτε κράτος μέλος και αν αυτές πρέπει να θεωρηθούν υπερβολικές. Τέλος, βάσει της ανάλυσης της 
ανάλυσης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διατυπώνει συστάσεις ανά χώρα, οι οποίες 
εγκρίνονται από το Συμβούλιο και απευθύνονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος με σκοπό την 
αντιμετώπιση των ανισορροπιών του. 

Εάν οι ανισορροπίες κριθούν υπερβολικές, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο την ενεργοποίηση της 
διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών. Πρόκειται για έναν μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας που 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 3/2018, με τίτλο «Έλεγχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)», 
είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


