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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 20 Αυγούστου 2020 

Η μεταπρογραμματική εποπτεία στα κράτη μέλη που έλαβαν 
χρηματοδοτική συνδρομή μετά την κρίση του 2008 στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτών 

Η μεταπρογραμματική εποπτεία της Επιτροπής ασκείται σε κράτη μέλη που εξέρχονται από 
πρόγραμμα προσαρμογής και σκοπός της είναι να εξασφαλίζει ότι αυτά έχουν την ικανότητα 
να αποπληρώσουν την παρασχεθείσα χρηματοδοτική συνδρομή. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο άρχισε τις εργασίες του για τη διενέργεια ελέγχου σχετικά με τον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα της μεταπρογραμματικής εποπτείας για τα πέντε 
κράτη μέλη (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα) που έλαβαν χρηματοδοτική 
στήριξη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Στο πλαίσιο του ελέγχου θα εξεταστεί κατά 
πόσον η Επιτροπή έλαβε κατάλληλα μέτρα, εφόσον παρίστατο ανάγκη, ώστε να διευκολύνει 
τα εν λόγω κράτη μέλη να διατηρήσουν την υγιή οικονομική και δημοσιονομική θέση τους, και 
αν παρείχε στους πιστωτές διαβεβαιώσεις όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής. 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται κανονικά στην τακτική εποπτεία για τον συντονισμό των 
πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εάν, ωστόσο, ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, μπορεί να υποβάλει αίτημα ένταξης σε πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αυτό συνέβη στην 
περίπτωση της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.  

Στο τέλος ενός προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, το κράτος μέλος τίθεται υπό 
μεταπρογραμματική εποπτεία, η οποία ασκείται παράλληλα με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να 
αποπληρώσουν τη χορηγηθείσα χρηματοδοτική συνδρομή, ενώ θα αξιολογείται συνεχώς η 
οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική τους κατάσταση και θα προσδιορίζονται τυχόν 
κίνδυνοι για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα.  

«Τώρα που η παγκόσμια οικονομία πλήττεται σοβαρά από την πανδημία της COVID-19, είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε αν οι πυλώνες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
αρχιτεκτονικής της ΕΕ είναι ισχυροί και αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Στο πλαίσιο του 
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ελέγχου μας θα εξεταστεί επίσης η καταλληλότητα της μεταπρογραμματικής εποπτείας ως 
εργαλείου παρακολούθησης για το υπό συζήτηση ταμείο οικονομικής ανάκαμψης». 

Στο πλαίσιο του ελέγχου –που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2021– θα 
εξεταστεί ειδικότερα κατά πόσον:  

-  οι εργασίες της Επιτροπής παρείχαν στους πιστωτές διασφάλιση σχετικά με την 
ικανότητα εξόφλησης των κρατών μελών·  

-  η Επιτροπή άντλησε τα κατάλληλα συμπεράσματα από τις εκτιμήσεις/αναλύσεις της και 
έλαβε σχετικά μέτρα, όπου παρίστατο ανάγκη, ώστε να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν την υγιή οικονομική και δημοσιονομική θέση τους.  

Στο μέτρο του δυνατού, οι ελεγκτές θα λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 
στην αξιολόγηση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών από την Επιτροπή και στην 
ικανότητά τους για αποπληρωμή στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής εποπτείας. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Ως άμεση συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, εγκρίθηκαν ειδικοί 
μηχανισμοί για τη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ –η συμφωνία 
δανειακής διευκόλυνσης της Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΕΤΧΣ), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ). Λίγα χρόνια αργότερα καταρτίστηκε ενωσιακή 
νομοθεσία για την παροχή ενός πλαισίου εποπτείας και μιας δομής διακυβέρνησης για τα 
προγράμματα βοήθειας. Η νομική βάση για τη μεταπρογραμματική εποπτεία ενσωματώνεται στο 
λεγόμενο «δίπτυχο», το οποίο αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013, ο οποίος 
αποτελεί την κύρια νομική βάση για τη μεταπρογραμματική εποπτεία, και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 473/2013, ο οποίος βασίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας, το οποίο και συμπληρώνει. 

Ο εν προκειμένω έλεγχος συμπληρώνει προηγούμενες εργασίες σχετικά με τη χρηματοδοτική 
συνδρομή προς τα κράτη μέλη και την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ στο πλαίσιο του 
«εξάπτυχου» και του «δίπτυχου». Επιπλέον, το ΕΕΣ θα δημοσιεύσει σύντομα ειδική έκθεση για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.  

Το δελτίο ελέγχου που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει πληροφορίες σχετικά με εν εξελίξει 
ελεγκτικό έργο. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται σε προπαρασκευαστικές εργασίες και δεν πρέπει 
να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. Το πλήρες κείμενο του 
δελτίου ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu.  

Υπεύθυνη επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίο ελέγχου  

Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - τηλ.: (+352) 4398 45765 / κιν. τηλ.: (+352) 
691 553 547 
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