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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το πώς ξεκίνησε η κρίση 

στην Ευρωπαϊκή ζώνη. Για μερικούς, πρόκειται κυρίως για μια ιστορία οικονομικών 

πολιτικών και υπερβάλλοντος χρέους, για κάποιους άλλους είναι κυρίως μια ιστορία 

ανταγωνιστικών απωλειών που ξεκινούν από ανεξέλεγκτα κόστη εργασίας και για άλλους 

ακόμη, είναι βασικά μια παραδοσιακή ισορροπία πληρωμών σε ένα πλήρως ελεγχόμενο 

καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας. Πιο πρόσφατα, κερδίζει έδαφος η θεώρηση πως 

πρόκειται για μια τραπεζική κρίση που συνδυάζεται με την κρίση υπερβάλλοντος χρέους 

δημιουργώντας μια αφήγηση που συνδυάζει τις δυο πλευρές του χρέους.  

Φυσικά, όλες αυτές οι αφηγήσεις έχουν μια δόση αλήθειας δεδομένης της 

συνθετότητας και της αλληλεπίδρασης των παραγόντων εντός μιας τεράστιας διεθνούς 

κρίσης. Για να ερμηνεύσουμε τον ρολό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην 

κρίση του Ευρώ και ιδιαίτερα στην Ελληνική περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τις 

ρίζες και τους βασικούς παράγοντες της κρίσης και κατόπιν να εξετάσουμε τον ρόλο της 

διεθνούς κρίσης (που ξεκίνησε στις ΗΠΑ) στην Ευρωπαϊκή κρίση.  

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τις οικονομικές ρίζες του Ελληνικού 

προβλήματος με μια σύντομη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και τις 

Δομικές της Αδυναμίες σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τις πιθανές ατέλειες στον 

σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την κυριά αίτια της κρίσης να βρίσκεται στον 

οικονομικό τομέα, και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα που μεσολάβησαν στην εκροή 

κεφαλαίων προς την περιφέρεια, δημιουργώντας ανισότητες και ανισορροπίες που δεν 

μπορέσαν να υπερκεραστούν όταν ξαφνικά σταμάτησαν οι εισροές λόγω της οικονομικής 

κρίσης και της αναθεώρησης του ρίσκου που έφερναν.  

Έτσι, θα περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πυλώνα της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Πολιτικής, και αφού αναφερθούμε σύντομα στον ιστορικό της ρόλο, τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της, θα εξετάσουμε το κατά ποσό η πρόσφατη 

αντιμετώπιση της Ελληνικής κρίσης αλλά και Κυβέρνησης από την ΕΚΤ έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των γεγονότων που ακολούθησαν. Θα παρουσιάσουμε την 

πλευρά των λαθών και των παραλείψεων από μέρους της ΕΚΤ αλλά και τον αντίλογο που 

κυρίως αρθρώνεται από τους αξιωματούχους της Τράπεζας.  
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Τέλος, θα εκτιμήσουμε κατά πόσον η κατασκευή της οικονομικής ένωσης αρκεί 

για να διασφαλίσει μια σταδιακή διόρθωση των αδυναμιών και της αποτροπής μιας κρίσης 

μέσω μιας διαδικασίας εσωτερικής αναδιάρθρωσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α                                                                                                 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η παλαιότερη θεωρία για τις ρίζες της Ευρωπαϊκής κρίσης, με την οποία συνδέεται 

άμεσα η Ελληνική οικονομική κρίση, είναι αυτή που υποστηρίζει πως δεν υπάρχει τίποτα 

λάθος με τον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και πως η κρίση 

είναι αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωσης πολλών χωρών της περιφέρειας με τον σχεδιασμό 

της Ένωσης και συγκεκριμένα με τους οικονομικούς όρους του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης που δημιούργησε το χρέος. Η θεωρία αυτή συνδέεται εύκολα με δυο άλλες 

αφηγήσεις, την δημοσιονομική ανυπακοή που οδήγησε στον οικονομικό αναβρασμό, τις 

αυξήσεις στις τιμές, την απώλεια ανταγωνισμού και τελικά στην κρίση πληρωμών.
1
 Παρά 

τη συνοχή του συγκεκριμένου σκεπτικού, δεν είναι αυτή η αλληλουχία συμβάντων η 

αλυσίδα που οδήγησε στην κρίση. 

Αρχικά, δεν υπάρχει καμία ισχυρή σχέση ανάμεσα στο γεγονός κατά το οποίο 

κάποιο μέλος σεβάστηκε ή δεν σεβάστηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προ 

της κρίσης και στις αποδόσεις που ζητούν οι αγορές σήμερα. Για παράδειγμα χώρες όπως 

η Γερμανία και η Γαλλία παρέκκλιναν το 2003-4 ενώ η Ισπανία και η Ιρλανδία το 

σεβάστηκαν σχεδόν πλήρως μέχρι το 2007
2
, ωστόσο δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση από 

τις αγορές. Η σχέση λοιπόν μεταξύ τήρησης ή μη του Συμφώνου και απαιτούμενων από 

πλευράς των αγορών δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.  

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι πως δεν υπήρξε ενιαία 

αύξηση στο συνολικό χρέος των κυβερνήσεων κατά τα πρώτα έτη του κοινού νομίσματος 

στις χώρες που τώρα μαστίζονται από την κρίση. Η κατάσταση του δημοσίου χρέους κατά 

τα πρώτα βήματα του Ευρώ, αποτελεί έναν ακόμη δείκτη που αποδεικνύει πως  το 

Σύμφωνο Σταθερότητας τηρήθηκε ακόμη και από τα κράτη που τώρα βρίσκονται σε 

δημοσιονομικό κίνδυνο: πιο συγκεκριμένα, κατά τα πρώτα έτη υιοθέτησης του Ευρώ, το 

Ελληνικό χρέος αυξήθηκε ελάχιστα ενώ της Ιρλανδίας και της Ιταλίας μειώθηκε σε 

                                            

                  1 
 Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 

Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

                2 
 Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 
Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
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μονάδες του εθνικού ΑΕΠ.
3
 Όσον αφορά την Ελλάδα, το επίπεδο του χρέους ήταν αρκετά 

πάνω από το 60% που απαιτούσε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

Στο σημείο αυτό, γίνεται φανερό πως για την διερεύνηση των αιτιών της 

οικονομικής κρίσης χρέους, θα πρέπει να εισάγουμε στο πρόβλημα την μεταβλητή του 

τραπεζικού συστήματος και τον κυρίαρχο ρόλο που έπαιξε σε αυτήν η ΕΚΤ. Πρέπει να 

κοιτάξουμε πέρα από τις δημοσιονομικές πολιτικές καθώς οι «ανωμαλίες» που προέκυψαν 

οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εξόδων του ιδιωτικού τομέα που με τη σειρά τους 

χρηματοδοτήθηκαν από τους τραπεζικούς φορείς των κρατών που δανειζόντουσαν και που 

δάνειζαν κονδύλια. Σε αντίθεση με το δημόσιο χρέος, ήταν το ιδιωτικό αυτό που αυξήθηκε 

τα πρώτα επτά χρόνια της Οικονομικής Ένωσης σε ποσοστό 27%, με την Ελλάδα και την 

Ιρλανδία να πρωτοστατούν μαζί με τις άλλες χώρες που δέχονται ισχυρή πίεση στην 

παρούσα κρίση.
4
 Η κρίση του δημόσιου χρέους αντιθέτως, ξεκίνησε μόνο μετά το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μέσα σε τέσσερα χρόνια, τα επίπεδα του δημόσιου 

χρέους τετραπλασιάστηκε στην Ιρλανδία και τριπλασιάστηκε στην Ισπανία. Ας 

ακολουθήσουμε όμως την αλληλουχία που οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα και μας 

φανερώνει την σχέση αιτίας – αιτιατού στην περίπτωση του συνολικού χρέους.  

Από αυτήν την οπτική, η ραγδαία αύξηση του δημοσίου χρέους ήταν αποτέλεσμα 

της κατάρρευσης των εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές, εισφορές οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης όταν ενεργοποιήθηκαν οι αυτοματισμοί που 

προβλεπόντουσαν για τη σταθεροποίηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξελίξεις αυτές 

επηρέασαν και τις τοπικές τράπεζες και την κεντρική.  

Για να βρούμε την ρίζα του προβλήματος, θα πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω και να 

κοιτάξουμε από πού προέκυψε η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Μια σημαντική πλευρά 

της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην Ευρώπη μετά την εισαγωγή του Ευρώ ως κοινού 

νομίσματος ήταν το να αυξηθεί κατακόρυφα η διακρατική δραστηριότητα στον τραπεζικό 

τομέα. Τα ανοίγματα των τραπεζών των χωρών που θεωρούνταν «υγιείς» σε σχέση με 

αυτές που «χωλαίνουν» αυξήθηκαν κατακόρυφα με την εισαγωγή του Ευρώ και την αρχή 

                                            
                 3 

 Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 
Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 
Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

                4 
 Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 
Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
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της οικονομικής κρίσης. Και ενώ αυτή η έκρηξη στις οικονομικές εισροές μοιραζόταν 

άνισα μεταξύ των χωρών της περιφέρειας, εν τούτοις τις επηρέασε όλες και ο περιορισμός 

των επιπτώσεών τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος.   

Σε μια περίοδο οπού κανείς δεν περίμενε να σταματήσει τόσο απότομα η ανάπτυξη, 

όπως συνέβη στην ζώνη του Ευρώ, το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον περιορισμό των συνεπειών από το ένα κράτος – 

μέλος στο άλλο καθώς όπως είναι γνωστό, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί επιτρέπουν την ελεύθερη 

διέλευση του κεφαλαίου εντός της. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα 

την μετατροπή της εισροής μιας σχετικά φτηνής χρηματοδότησης σε ένα τεράστιο 

πιστωτικό γεγονός στις χώρες που τώρα βρίσκονται σε συναγερμό.  

Από την άλλη, οι πιστώσεις του ιδιωτικού τομέα δεν αξιοποιήθηκαν ορθά. Από την 

πλευρά της ζήτησης, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, οι καταναλωτές και οι 

επιχειρήσεις έχοντας μια εκτίμηση στο νου για ανάπτυξη, «φόρτωσαν» υπερβολικά την 

κατανάλωση και την επένδυση. Από την πλευρά της προσφοράς, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες 

και οι χρηματοπιστωτικές αγορές έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους και δεν διαχειρίστηκαν 

σωστά τον πιστωτικό κίνδυνο.
5
 Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που οδήγησε στις πιέσεις 

στους μισθούς και τις τιμές, την απώλεια ανταγωνιστικότητας και τα υψηλά ελλείμματα 

των τρεχουσών ισοζυγιών.  

Σημαντικό ρόλο για την κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει σήμερα τόσο η 

Ελλάδα όσο και οι λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που πιέζονται από τους δανειστές τους, 

έπαιξε και η διεθνής κρίση και η μετάδοση της από τις τράπεζες των ΗΠΑ στην 

Ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι χώρες του Ευρώ βίωσαν τις άμεσες συνέπειες της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης μέσω αφενός των ανοιγμάτων που είχαν κάποιες Ευρωπαϊκές 

τράπεζες στον τομέα της στέγασης των ΗΠΑ και αφετέρου όταν υλοποιήθηκε η γενική 

παγκόσμια ανατιμολόγηση των κινδύνων που προκλήθηκε από τις ΗΠΑ, είχε σοβαρές 

αρνητικές συνέπειες για την τοπική χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε αυτές τις χώρες.
6
 

Μπροστά στις απώλειες αυτές, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να εξισορροπήσουν τα 

                                            

           
5
  Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 
Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

           
6
  Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 
Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
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χαρτοφυλάκιά τους ώστε να τηρήσουν τα κανονιστικά στάνταρντ κεφαλαίου. Αυτό 

σημαίνει πως αύξησαν τις τοποθετήσεις τους προς την ασφαλή μεριά του δημοσίου χρέους 

όπως έγινε άλλωστε φανερό και μετά την κατάρρευση του κολοσσού της Lehman 

Brothers. Η στροφή αυτή στην ασφάλεια, δημιούργησε μία αστάθεια ως προς την 

πραγματική οικονομία όπως θα δούμε κατόπιν. Εάν ταυτόχρονα προσθέσουμε και τους 

περιορισμούς που τέθηκαν στα δημόσια οικονομικά σε πολλές χώρες του ευρώ, μπορούμε 

να αντιληφθούμε πόσο εκτεθειμένες μένουν οι τράπεζες και πως η απόρροια της δίκης 

τους στάσης (και μη πρόνοιας θα λέγαμε) πέρασε στην πραγματική οικονομία.  

Ήταν το 2010 όταν φάνηκαν τα πλήρη αποτελέσματα στις χώρες με μεγάλα 

ελλείμματα στον προϋπολογισμό τους και υψηλό χρέος που συχνά συνδύαζαν τα δυο αυτά 

χαρακτηριστικά με την έλλειψη πρωτοβουλιών προς δομικές μεταρρυθμίσεις που θα 

προσέφεραν μια προοπτική ανάπτυξης στην χώρα. Η αλυσιδωτή αντίδραση έχει ως εξής: 

Τραπεζική Κρίση  Δημοσιονομική Κρίση 

Τα κράτη που αναφέραμε παραπάνω, και μέσα σε αυτά και η Ελλάδα, υπό την 

πίεση αυτή, με τη σειρά τους διακινδύνευσαν την σταθερότητα του Ευρώ. Ο τρόπος με τον 

οποίον εξελίχθηκε η κρίση αυτή, ξάφνιασε την διεθνή κοινότητα, ειδικά όσον αφορά το 

κομμάτι της μετάδοσης της κρίσης από την μία χώρα στην άλλη. Ιστορικά, η μετάδοση 

κρίσεων στην περιοχή του Ευρώ λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις: από τα κράτη προς τα 

άλλα κράτη και από τα κράτη στις τράπεζες. Υστέρα από τις δύο πρόσφατες μελέτες της 

ΕΚΤ, φανερώθηκε πως υπάρχει σχέση και μετάδοση κινδύνου από τράπεζα προς τράπεζα 

(εντός Ευρώ) και από τράπεζα στην πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στον λόγο 

του ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Vitor Constancio αναφέρει πως από την αρχή αυτής της 

κρίσης, τα αποθεματικά των τραπεζών που προμήθευαν πιστώσεις είναι σχεδόν 20% 

συνολικά χαμηλότερα από ότι θα ήταν αν δεν υπήρχαν οι εντάσεις στις αγορές κρατικών 

ομολόγων
7
.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο τραπεζικός τομέας έχει τεράστιο βάρος 

στην δημιουργία και την εξέλιξη της κρίσης στην ζώνη του Ευρώ. Οι οικονομικές και 

μακροοικονομικές ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν από τις δραστηριότητες των 

Ευρωπαϊκών τραπεζών από το 2007, μαζί με το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής 

                                            

           
7
  Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 
Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
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κρίσης, ήταν οι κύριοι παράγοντες της κρίσης στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως 

εάν δεν υπήρχαν οι παραπάνω παράγοντες, η κρίση δεν θα ήταν καθόλου σοβαρή. Στο 

ερώτημα του γιατί δεν αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι τις οικονομικές ανισορροπίες προ της 

κρίσης, μερίδιο έχει η αντιμετώπιση που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί ως προς την 

οικονομική ολοκλήρωση και την τραπεζική δραστηριότητα. Αφενός, ο ιδιωτικός τομέας 

ήταν σε γενικές γραμμές σταθερός και αυτορρυθμιζόμενος, διαθέτοντας στη σύνθεσή του 

ρυθμιστικούς παράγοντες που βελτιστοποιούσαν τις οικονομικές αποδόσεις. Η μόνη 

κερκόπορτα ενός τέτοιου συστήματος ήταν ο δημόσιος τομέας, πόρτα που έκλεισε 

θεωρητικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα 

οικονομικά αυτά είχαν «στεγανοποιηθεί» θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ώστε να μην 

επηρεάσουν την πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες και οι αγορές δεν θεωρούνταν 

ενδογενείς πηγές αστάθειας που θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσματα στην πραγματική 

οικονομία.  

 



- 8 - 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β                                                                                        

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ 

ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο όπου φανερώνεται η ανεπάρκεια του σχεδιασμού του 

οικονομικού συστήματος του Ευρώ. Ακόμη κι αν οι εθνικές αρχές είχαν άλλη άποψη, το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, απλούστατα δεν κάλυπτε το 

ενδεχόμενο μιας τέτοιας κρίσης, μιας κρίσης που βασίζεται σε οικονομικές ανισορροπίες 

που πηγάζουν από τον δια-τραπεζικό τομέα. Η αλήθεια είναι πως εκτός από το κοινό 

νόμισμα και μια κεντρική τράπεζα (την ΕΚΤ), η όλη σύλληψη και το στήσιμο της ζώνης 

του Ευρώ θεσμικά, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη. Οι οικονομική και 

δημοσιονομική διακυβέρνηση βρίσκεται ακόμη στα κράτη-μέλη και τα μέλη πρέπει να 

απορροφούν τα σοκ της κρίσης από μόνα τους, χωρίς κάποιο πλαίσιο που να αναλαμβάνει 

τα συσσωρευμένα συστημικά ρίσκα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εθνικές εποπτικές αρχές 

δεν διέθεταν τα όργανα για να περιορίσουν τις κινήσεις των κεφαλαίων, πράγμα που 

σήμαινε πως μόνο μέτρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να εξομαλύνουν την 

κατάσταση.   

Σύμφωνα με τον Nixon σε άρθρο του στην Wall Street Journal, «Όταν η Ευρωζώνη 

αποφάσισε το 2012 να δημιουργήσει μια τραπεζική ένωση, το έκανε σε μεγάλο βαθμό διότι 

άλλες ιδέες για την εμβάθυνση της οικονομικής ενοποίησης φαίνονταν υπερβολικά 

αμφιλεγόμενες. Η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στα εθνικά τραπεζικά συστήματα ήταν 

πιο εύκολο να πουληθεί πολιτικά απ' ό,τι, για παράδειγμα, η παραχώρηση στις Βρυξέλλες 

νέων εξουσιών ώστε να μπορούν να δανείζονται και να δαπανούν. Ωστόσο, η τραπεζική 

ένωση περιλάμβανε μια πολύ μεγαλύτερη μεταβίβαση εθνικής κυριαρχίας απ' όσο είναι 

ευρύτερα αντιληπτό, μεγαλύτερη ίσως και από αυτήν που περιλάμβανε η δημιουργία του 

ίδιου του ευρώ. Άλλωστε, η τραπεζική ένωση έδωσε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως 

τη νέα ενιαία τραπεζική εποπτική αρχή, εξουσίες που επηρεάζουν άμεσα τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας των πολιτών και την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις με δυνητικά 

σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες.»
8
 

                                            

          
8
 Nixon, S. (2015) “Greek Crisis Tests ECB’s Credibility“, Wall Street Journal, 

http://www.wsj.com/articles/greek-crisis-tests-ecbs-credibility-1426453358 

http://www.wsj.com/articles/greek-crisis-tests-ecbs-credibility-1426453358
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Στις μέρες μας, η ΕΚΤ αντιμετωπίζει μια έντονη δοκιμασία για την αξιοπιστίας 

της, υπό τη μορφή της τελευταίας ελληνικής κρίσης. Η Ελληνική κρίση αποτελεί σήμερα 

το κριτήριο επιτυχίας ή μη της τραπεζικής ένωσης. Η ΕΚΤ θα πρέπει να πείσει τις αγορές 

ότι προσφέρει μια αποφασιστική ρήξη στο ευρωπαϊκό παρελθόν, όταν οι εθνικές αρχές 

θεωρούνταν υπερβολικά ευάλωτες σε πολιτικές πιέσεις, υπερβολικά πρόθυμες να 

παραβλέψουν τους αδύναμους τραπεζικούς ισολογισμούς για να προστατεύσουν τους 

κρατικούς ισολογισμούς. Ο Nixon πιστεύει πως για να σπάσει αυτός ο τοξικός δεσμός 

μεταξύ των τραπεζών και των κρατών, ο οποίος έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης, η ΕΚΤ πρέπει να δείξει ότι μπορεί να λάβει 

αποφάσεις ανεξάρτητα από τις πολιτικές πιέσεις
9
. 

Όσον αφορά τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας της ΕΚΤ, που συστήθηκε πρόσφατα 

με σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας των τραπεζών της Ευρωζώνης, μεγάλο μέρος 

της διεθνούς κοινότητας τον θεωρεί ένα καλό ξεκίνημα. Τα stress test και το AQR που 

πραγματοποίησε πέρυσι στους ισολογισμούς των μεγαλύτερων τραπεζών της ευρωζώνης 

θεωρήθηκαν πιο αυστηρά απ' όσο οι προηγούμενες ευρωπαϊκές προσπάθειες. Μέχρι 

σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκούσε πολιτική ραγδαίας πιστωτικής 

επέκτασης στις χώρες της γεωγραφικής περιφέρειας της ευρωζώνης και μηδενικής 

επέκτασης στη Γερμανία, προκαλώντας ασύμμετρους οικονομικούς κύκλους εντός τη 

ζώνης και φούσκες που οδήγησαν στην παρούσα κρίση.
10

  

Σύμφωνα με διάφορες φωνές, μεταξύ αυτών και του Γερμανού καθηγητή Ρίτσαρντ 

Βέρνερ κυκλοφορεί η θεωρία πως η κρίση ήταν δημιούργημα «των γραφειοκρατών των 

Βρυξελλών και της ΕΚΤ» με στόχο την πολιτική ενοποίηση της ΕΕ.
11

. Αν και ακούγεται 

σαν θεωρία συνομωσίας, η μόνη βέβαιη αλήθεια στην ιστορία αυτήν είναι πως οι 

αρχιτέκτονες της Συνθήκης του Μάαστριχτ γνώριζαν ότι το σύστημα του ευρώ δεν θα 

λειτουργούσε χωρίς την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού υπουργείου Οικονομικών.  

                                            
         

9
 Nixon, S. (2015) “Greek Crisis Tests ECB’s Credibility“, Wall Street Journal, 

http://www.wsj.com/articles/greek-crisis-tests-ecbs-credibility-1426453358 

       
10

   Σαράντη, Α. (2015) «Η ΕΚΤ προκάλεσε την ελληνική κρίση με στόχο την πολιτική ενοποίηση της 

ΕΕ», Ναυτεμπορικη, http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/291197 

       
11

  Σαράντη, Α. (2015) «Η ΕΚΤ προκάλεσε την ελληνική κρίση με στόχο την πολιτική ενοποίηση της 

ΕΕ», Ναυτεμπορικη, http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/291197  

http://www.wsj.com/articles/greek-crisis-tests-ecbs-credibility-1426453358
http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/291197
http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/291197
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Στο σημείο αυτό ίσως να ήταν χρήσιμο να δούμε τον επίσημο ρόλο της ΕΚΤ, τις 

αρμοδιότητες που ορίζει η ΕΕ για αυτήν και τα καθήκοντά της, πριν περάσουμε στο να 

κρίνουμε τον ρόλο της στην Ελληνική κρίση ακριβώς παρακάτω.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ                                                                                                  

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα που έχει 

αρμοδιότητα για το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ 

είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ και τη σταθερότητα των τιμών στη 

ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από τις 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το 1999 και μετά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν από κοινού το Ευρωσύστημα, το 

σύστημα  κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Ο κύριος στόχος του 

Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών: η διαφύλαξη της αξίας 

του ευρώ
12

. 

Στην θεωρία λοιπόν τουλάχιστον αν όχι στην πράξη, «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων τα 

οποία είναι εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ και στα συμμετέχοντα κράτη μέλη που δεν 

ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος 

περιλαμβάνει και τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην 

ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε συμμετέχον κράτος 

μέλος»
13.

 

Σημαντικό είναι πως στον ίδιο τον ιστότοπο της ΕΚΤ, η Τράπεζα δηλώνει ρητά 

πως σέβεται  τον διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και των 

καθηκόντων εποπτείας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ρόλος της περιορίζεται θεσμικά ως 

προς τις αποφάσεις και τις δράσεις που μπορεί να πάρει σε περιόδους κρίσης.  

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 

Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, είναι 

                                            
       12 

    Ιστότοπος ΕΚΤ, «Ευρωσύστημα και ΕΚΤ» https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html 

    
13

     Ιστότοπος ΕΚΤ, «Ευρωσύστημα και ΕΚΤ» https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html
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η νομισματική αρχή της ζώνης του ευρώ. Πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ στο 

Ευρωσύστημα είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών για το κοινό καλό. 

Ενεργώντας επίσης ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, στοχεύει στη διαφύλαξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης 

στην Ευρώπη
14.

 

Ιστορικά, όλα ξεκίνησαν με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση γνωστή και 

ως ONE. Τον Ιούνιο του 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τον στόχο της 

σταδιακής υλοποίησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και ανέθεσε σε 

μια επιτροπή, υπό την προεδρία του Jacques Delors, τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, να μελετήσει και να προτείνει συγκεκριμένα στάδια που θα οδηγούσαν στην εν 

λόγω ένωση. Εν συντομία, αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της επιτροπής ήταν η 

«Έκθεση Delors», σύμφωνα με την οποία η οικονομική και νομισματική ένωση θα έπρεπε 

να επιτευχθεί σε τρία ξεχωριστά, αλλά εξελικτικά στάδια.  

Το Πρώτο Στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε το 1990 και σύμφωνα με αυτό καταργήθηκαν 

κατ' αρχήν όλοι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

Πρόσθετες αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν στην Επιτροπή των Διοικητών των κεντρικών 

τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η οποία, από τη 

σύστασή της το 1964, είχε διαδραματίσει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη νομισματική 

συνεργασία. Αυτές οι αρμοδιότητες καθορίστηκαν με απόφαση του Συμβουλίου της 12ης 

Μαρτίου 1990 και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και την 

προώθηση του συντονισμού στον τομέα της νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών, 

με στόχο την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών
15

. 

Επειδή όμως το διαθέσιμο χρονικό διάστημα ήταν σχετικά σύντομο και τα 

καθήκοντα που έπρεπε να αναληφθούν πολύπλοκα, η Επιτροπή των Διοικητών ανέλαβε 

και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το Τρίτο Στάδιο της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Για την υλοποίηση του Δεύτερου και του Τρίτου Σταδίου 

ήταν απαραίτητη η αναθεώρηση της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (της «Συνθήκης της Ρώμης»), προκειμένου να θεσπιστεί η 

απαραίτητη θεσμική δομή. Για τον σκοπό αυτόν συγκλήθηκε Διακυβερνητική Διάσκεψη 

                                            
            14    

Ιστότοπος ΕΚΤ, «Ευρωσύστημα και ΕΚΤ» https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html 

        
15

   Ιστότοπος ΕΚΤ, «Ευρωσύστημα και ΕΚΤ» https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html
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για την ΟΝΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1991 παράλληλα με τη Διακυβερνητική 

Διάσκεψη για την πολιτική ένωση. Οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέληξαν στη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1991 και υπεγράφη στο 

Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992. Ωστόσο, εξαιτίας καθυστερήσεων στη διαδικασία 

κύρωσης, η Συνθήκη (η οποία τροποποίησε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, μετονομάζοντάς την σε Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και εισήγαγε, μεταξύ άλλων, το Πρωτόκολλο για το 

καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και το Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ιδρύματος) τέθηκε τελικά σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993
16

. 

Το Δεύτερο Στάδιο της ΟΝΕ αφορούσε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) και της ΕΚΤ. (Παράλληλα διαλύθηκε η Επιτροπή των 

Διοικητών). Το ΕΝΙ αποτέλεσε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο αντανακλούσε επίσης την 

κατάσταση της νομισματικής ολοκλήρωσης στο εσωτερικό της Κοινότητας. Το ΕΝΙ δεν 

έφερε καμία ευθύνη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αφού αυτή αποτελούσε αποκλειστικό δικαίωμα των εθνικών αρχών. Επιπλέον, δεν είχε 

καμία αρμοδιότητα παρέμβασης στις αγορές συναλλάγματος. Τα δύο κύρια καθήκοντα 

του ΕΝΙ ήταν  να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και τον 

συντονισμό των νομισματικών πολιτικών, και να αναλάβει τις αναγκαίες προετοιμασίες 

για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), για την 

άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και για τη δημιουργία ενιαίου νομίσματος στο 

Τρίτο Στάδιο. 

Παράλληλα, το ΕΝΙ ανέλαβε να εκτελέσει προπαρασκευαστικές εργασίες για τις 

μελλοντικές νομισματικές και συναλλαγματικές σχέσεις ανάμεσα στη ζώνη του ευρώ και 

τις άλλες χώρες της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 1996 το ΕΝΙ υπέβαλε έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, η οποία αποτέλεσε τη βάση ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για τις αρχές και τα θεμελιώδη στοιχεία του νέου μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών 

(ΜΣΙ ΙΙ), το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1997. Πέρα από το πώς θα φαίνονται τα νέα 

τραπεζογραμμάτια και άλλες τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες όπως η ονομασία «Ευρώ» 

κ.ο.κ., προκειμένου να συμπληρώσει και να προσδιορίσει τις διατάξεις της Συνθήκης που 

αφορούσαν την ΟΝΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο του 1997 το Σύμφωνο 
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δύο κανονισμοί αποτελούν μέρος του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση δημοσιονομικής 

πειθαρχίας όσον αφορά την ΟΝΕ.  

Ακόμη, κατά το Δεύτερο Στάδιο, έγινε η προετοιμασία για τον καθορισμό των 

τιμών μετατροπής και ορίστηκαν τα όργανα που θα λάμβαναν τις αποφάσεις (Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος και τέσσερα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ). Με την 

ίδρυση της ΕΚΤ την 1η Ιουνίου 1998, το ΕΝΙ είχε πλέον ολοκληρώσει το έργο του και 

όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες που είχαν ανατεθεί στο ΕΝΙ ολοκληρώθηκαν 

εγκαίρως και η ΕΚΤ αφιέρωσε τους τελευταίους μήνες του 1998 στον τελικό έλεγχο των 

συστημάτων και των διαδικασιών
17

. 

Το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ αφορούσε μεταξύ άλλων και στον αμετάκλητο 

καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά το στάδιο αυτό, είναι σημαντικό να 

τονίσουμε πως κάπου εδώ στην ιστορία χρονολογικά εντάσσεται και η Ελλάδα καθώς τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη έγιναν 12 με την είσοδο της Ελλάδας στο Τρίτο Στάδιο της 

ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2001. Η Σλοβενία έγινε το δέκατο τρίτο μέλος της ζώνης του 

ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007. Ακολούθησαν η Κύπρος και η Μάλτα έναν χρόνο μετά, η 

Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009, η Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011, η Λετονία την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και η Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι κεντρικές τράπεζες των 

χωρών που εντάχθηκαν στη ζώνη του ευρώ, της Ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, έγιναν 

αυτομάτως –από την ημέρα της ένταξης– μέλη του Ευρωσυστήματος. 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ 

Νομικά, η ΕΚΤ αποτελεί την μοναδική αναγνωρισμένη αρχή επί νομισματικών και 

χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε θέματα ευρωζώνης ενώ ενεργεί ως η νομισματική αρχή 

της ζώνης του ευρώ και ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, πλήρως αναγνωρισμένη εντός 

και εκτός Ευρώπης
18

. Κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού του στόχου, ο οποίος είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, το Ευρωσύστημα αναλαμβάνει τις απαραίτητες 

οικονομικές και νομισματικές αναλύσεις και υιοθετεί και υλοποιεί τις ενδεδειγμένες 

πολιτικές. Επίσης, ανταποκρίνεται κατάλληλα και αποτελεσματικά στις νομισματικές και 
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χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. Στο Ευρωσύστημα και στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού (ΕΕΜ) η ΕΚΤ επιδιώκει τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

και την προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ενοποίησης σε συνεργασία με τις 

καθιερωμένες θεσμικές δομές. Προς τον σκοπό αυτό διαμορφώνει πολιτικές που παρέχουν 

μια υγιή αρχιτεκτονική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο και παρακολουθεί διαρκώς τις μεταβολές και τις εξελίξεις που 

επηρεάζουν τις αγορές χρήματος και τις χρηματοπιστωτικές αγορές λαμβάνοντας 

προσεκτικά υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των αγορών. 

Ίσως από τις πιο σημαντικές πτυχές της ΕΚΤ ως θεσμού να είναι η εποπτική της 

δράση με που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κινδύνων. Η πλευρά αυτή της ΕΚΤ 

αφορά άλλωστε άμεσα τον στόχο της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, 

«η τραπεζική εποπτεία που ασκεί ο ΕΕΜ είναι ευέλικτη και βασίζεται στην αξιολόγηση των 

κινδύνων, προβλέπει δε τη διαμόρφωση γνώμης και τη μελλοντικής προοπτικής κριτική 

αξιολόγηση. Λαμβάνει υπόψη τόσο την πιθανότητα χρεοκοπίας ενός ή περισσοτέρων 

ιδρυμάτων όσο και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτής της χρεοκοπίας στη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα. Οι εποπτικές πρακτικές του ΕΕΜ στηρίζονται στην αρχή της αναλογικότητας, 

προσαρμόζοντας τον βαθμό έντασης της εποπτείας ανάλογα με τη συστημική σημασία και το 

προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων τραπεζών. Η προσέγγιση του ΕΕΜ ευνοεί την 

αποτελεσματική και έγκαιρη εποπτική δράση και τη διεξοδική παρακολούθηση της 

αντίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων»
19

. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απεικόνιση του 

μηχανισμού από τους McBride και Alessi στο άρθρο τους «The Role of the European 

Central Bank»
20

 και με ένα σύντομο βίντεο παρουσιάζουν τη λειτουργία του εποπτικού 

μηχανισμό της ΕΚΤ.  

Εν κατακλείδι, τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν στον ρόλο της ΕΚΤ 

σύμφωνα με την ιδρυτική της διακήρυξη. Το κατά πόσον ενήργησε ή αμέλησε να δράσει 

σύμφωνα με αυτά, θα το εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα της εργασίας μας.  

Ως προς τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 

και του Ευρωσυστήματος, αυτά καθορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδιορίζονται στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
21.

 Η Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται γενικώς στο ΕΣΚΤ και όχι στο 

Ευρωσύστημα, καθώς το κείμενο αυτό συντάχθηκε βάσει του συλλογισμού ότι όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ θα υιοθετήσουν τελικά το ευρώ. Το Ευρωσύστημα αποτελείται από 

την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν 

ως νόμισμα το ευρώ, ενώ το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ όλων των 

κρατών μελών (άρθρο 282 παράγραφος 1 της Συνθήκης)
22

.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλαπλούς στόχους (άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση), οι οποίοι περιλαμβάνουν την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με 

γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, καθώς και 

την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο
23

. Συνεπώς, η σταθερότητα των τιμών δεν 

αποτελεί μόνο πρωταρχικό στόχο της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, αλλά και στόχο 

του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν σαφώς 

ιεραρχημένους σκοπούς για το Ευρωσύστημα, καθιστώντας σαφές ότι η σταθερότητα των 

τιμών είναι η σημαντικότερη συμβολή της νομισματικής πολιτικής στην επίτευξη ευνοϊκού 

οικονομικού περιβάλλοντος και υψηλού επιπέδου απασχόλησης
24

. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βασικά καθήκοντα του Ευρωσυστήματος είναι: 

 η χάραξη και η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ, 

 η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, 

 η κατοχή και η διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών 

της ζώνης του ευρώ (διαχείριση χαρτοφυλακίων), 

 η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. 
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  Το καταστατικό είναι πρωτόκολλο προσαρτημένο στη Συνθήκη. 
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Σε άλλο σημείο και σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου (ο «κανονισμός για τον ΕΕΜ»), η ΕΚΤ έχει την αρμοδιότητα για 

συγκεκριμένα καθήκοντα που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εκτελεί τα 

καθήκοντα αυτά στο πλαίσιο Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού αποτελούμενου από την 

ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Στα δε περαιτέρω καθήκοντά του εντάσσονται τα 

τραπεζογραμμάτια (η ΕΚΤ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την έκδοση 

τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του ευρώ), τα στατιστικά στοιχεία (σε συνεργασία με 

τις ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ συλλέγει τις στατιστικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ, είτε από τις εθνικές αρχές είτε απευθείας από 

οικονομικούς φορείς) και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία: το 

Ευρωσύστημα συμβάλλει στην ομαλή άσκηση πολιτικών που προωθούν οι αρμόδιες 

αρχές αναφορικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
25

. Φυσικά δεν λείπει η δήλωση 

συνεργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Η προσήλωση της ΕΚΤ στην αρχή της λογοδοσίας φαίνεται και από την απόφασή 

της να μην περιορίζεται στις θεσμικές υποχρεώσεις της όσον αφορά την τακτική υποβολή 

εκθέσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, η ΕΚΤ δημοσιεύει Οικονομικό 

Δελτίο κάθε έξι εβδομάδες αντί της προβλεπόμενης τριμηνιαίας έκθεσης και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκφωνούν πολυάριθμες ομιλίες θίγοντας ζητήματα που 

απασχολούν τους πολίτες. Επιπλέον, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ αναλύουν 

λεπτομερώς την αξιολόγηση της ΕΚΤ σχετικά με την οικονομική κατάσταση, καθώς και 

το σκεπτικό των αποφάσεών της για τη νομισματική πολιτική, στη διάρκεια τακτικής 

συνέντευξης Τύπου η οποία πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική
26

. Το πώς κρίνουν οι αρμόδιοι την 

στάση της ΕΚΤ στο Ελληνικό ζήτημα, θα παρουσιάσουμε στο μέρος της εργασίας μας 

(Αντίλογος).  
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Όπως γίνεται φανερό και από τα παραπάνω, απαιτείται μία αναδιοργάνωση της 

αρχιτεκτονικής των Ευρωπαϊκών θεσμών σε επίπεδο οικονομικής θεωρίας και μοντέλων. 

Από μια θεσμική ματιά, ύστερα και από την σύντομη επισκόπηση του ρόλου της ΕΚΤ, η 

πιο σημαντική απόρροια του όλου εγχειρήματος στην πρόσφατη ιστορία της διαχείρισης 

της κρίσης, είναι το πρόγραμμα της Τραπεζικής Ένωσης. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν, ο 

ρόλος των τραπεζών στην κρίση δικαιολογεί απόλυτα την πρόθεση να εισαχθεί μία 

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εποπτεία των τραπεζών.  Με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, η 

ΕΚΤ θα διαθέτει πλέον επαρκή μακρο-οικονομικά εργαλεία και οι συμμετέχουσες χώρες 

θα «καθησυχαστούν» πως το συστημικό ρίσκο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα αντιμετωπιστεί 

καλύτερα στο μέλλον.  

Τον έτερο βραχίονα αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European 

Stability Mechanism - ESM), ένα μόνιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τα 19 μέλη της Ευρωζώνης, το οποίο θα διαδεχτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής 

Σταθεροποίησης. Τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2013, όταν επικυρώθηκε από τα 

κράτη μέλη της Ευρωζώνης.  

Υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο μεταξύ και βοήθησαν 

στην ολοκλήρωση του νέου τραπεζικού μοντέλου. Μία από αυτές είναι και η αναγνώριση 

πως ο ιδιωτικός τομέας έπαιξε ρόλο – κλειδί στην δημιουργία ανισοτήτων και έτσι 

δημιουργήθηκε μια επίσημη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών
27

. Η 

διαδικασία εποπτεύει και προωθεί εγκαίρως θεσμικά μέτρα ώστε να εξομαλυνθούν τυχόν 

διαπιστωμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες στα Κράτη – Μέλη. Το δημοσιονομικό 

πλαίσιο έχει επίσης ενισχυθεί με μερικούς νέους νόμους όπως τα γνωστά πλέον σε όλους 

μας, «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» και «Δημοσιονομικό Σύμφωνο». Στο 

νομισματικό μέτωπο, η αναγκαία ρευστότητα που παρέχεται από την ΕΚΤ αποτελεί μείζον 

θέμα συζήτησης καθώς η στάση της ως προς την ρευστότητα επιτρέπει ή δεν επιτρέπει να 

μειώνονται τα ρίσκα που απειλούν την ευρωζώνη και επιτρέπει ή όχι στις μεταρρυθμίσεις 

να εφαρμοστούν.  
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Στο σημείο αυτό, είναι και η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε στο πως ακριβώς 

αντιμετωπίστηκε η Ελλάδα από την ΕΚΤ στα χρόνια της κρίσης και στις ευθύνες που της 

αναλογούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ                                                                                                       

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ 

Όσον αφορά στον ρόλο της ΕΚΤ στο ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης και τις 

ευθύνες που αυτή θα πρέπει να αναλάβει ως προς την κρίση χρέους της Ελλάδας, θα 

πρέπει να τονίσουμε πως η συμβολή της στα όσα συνέβησαν δεν ήταν φανερή στο ευρύ 

κοινό. Με μία σύντομη επισκόπηση της οικονομικής ανάλυσης του τραπεζικού τομέα, 

αυτό το οποίο κάνει η ΕΚΤ, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες, είναι ότι τα επιτόκια είναι 

το κύριο εργαλείο άσκησης της νομισματικής πολιτικής.   

Ειδικά στην περίπτωση της Ευρώπης, είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι αυτό δεν 

ισχύει, καθώς τα επιτόκια ήταν ίδια για όλες τις χώρες της ευρωζώνης αλλά τα μέλη της 

βρίσκονταν σε πολύ διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο 

ότι οι κύκλοι αυτοί δεν καθορίζονταν από τα επιτόκια. Προκύπτει έτσι πως υπήρχε και 

ένας άλλος νομισματικός παράγοντας που βρίσκεται υπό την εποπτεία της ΕΚΤ, δηλαδή 

το ύψος των πιστώσεων που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση της κρίσης. 

Όπως είδαμε και προηγούμενα, ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι να ελέγχουν την 

προσφορά χρήματος και συνεπώς τη δημιουργία πιστώσεων, τη χορήγηση τραπεζικών 

δανείων. 

Εξετάζοντας τις κινήσεις της ΕΚΤ από το ξέσπασμα της κρίσης έως σήμερα, η 

εικόνα που προκύπτει είναι αντιφατική. Από την ίδρυσή της, η ΕΚΤ ακολούθησε την εξής 

πολιτική: αφενός σταμάτησε τη δανειοδότηση της Γερμανίας με αποτέλεσμα η πιστωτική 

επέκταση των τραπεζών να πάει από περίπου 10% σχεδόν αμέσως στο μηδέν, και να έχει 

παραμείνει γύρω στο μηδέν έκτοτε
28

. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η 

γερμανική οικονομία είχε πολύ χαμηλή ανάπτυξη από τότε που ιδρύθηκε η ΕΚΤ. Την ίδια 

στιγμή, η ΕΚΤ δημιούργησε τεράστια πιστωτική επέκταση στην Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία, την Ισπανία και, μόλις μπήκε και αυτή στο ευρώ, στην Ελλάδα, ως 

αποτέλεσμα μίας πολιτικής ανάπτυξης της περιφέρειας.  
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Όπως είναι γνωστό σε ακαδημαϊκούς κύκλους αλλά συχνά όχι στον απλό πολίτη, 

το χρήμα δεν δημιουργείται σε νομισματοκοπεία αλλά ως χρήμα, κυρίως ορίζεται η 

χορήγηση τραπεζικών δανείων. Αυτό που έκανε η ΕΚΤ ήταν να δημιουργήσει ραγδαία 

ανάπτυξη των δανείων, στην πραγματικότητα φούσκες τεραστίων διαστάσεων, στις 

περιφερειακές γεωγραφικά χώρες, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 

Ελλάδα, τη στιγμή που στη Γερμανία έκλεισε τη «βρύση»
29

. Οι επιπτώσεις σήμερα είναι 

ξεκάθαρες, άλλωστε όταν δημιουργείς φούσκες, κάποια στιγμή αυτές θα σπάσουν, 

προκαλώντας ύφεση και κρίσεις όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και δημοσιονομικό επίπεδο.  

Από την πλευρά των κρατών – μελών που επωφελήθηκαν από τα δάνεια αυτά, 

συγκαταλεγμένης και της Ελλάδας, για όσο καιρό διαρκούσε η συνεχής ανάπτυξη, οι 

κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι τα έσοδά τους ήταν σε ανοδική τροχιά, οπότε αύξαναν 

αναλογικά και τις δαπάνες τους. Γίνεται λοιπόν φανερό πως η ΕΚΤ ασκούσε μια στρεβλή 

νομισματική πολιτική, που δημιούργησε μη βιώσιμες φούσκες και μη βιώσιμες 

κυβερνητικές δαπάνες. Σύμφωνα με το όσα ορίσαμε ως καθήκοντά της στην προηγούμενη 

ενότητα, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Όταν 

τελικά, όπως ήταν αναμενόμενο, το όλο εγχείρημα κατέρρευσε, η Ελλάδα βρέθηκε στη 

μέση μίας οικονομικής, τραπεζικής και δημοσιονομικής κρίσης.  

Η τράπεζα ξαφνικά αποκάλυψε τις πραγματικές της προθέσεις πριν λίγο καιρό. 

Μέχρι τότε ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιονδήποτε υπαινιγμό ότι μπορεί να υποκύψει 

σε πολιτικές πιέσεις, τόνιζε, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι είναι 

ανεξάρτητο, αντικειμενικό ίδρυμα που επιχειρεί να πετύχει αποκλειστικά οικονομικούς 

στόχους. Διακήρυττε πως δεν υπακούει σε καμία κυβέρνηση και πως δεν υποκύπτει σε 

πολιτικές πιέσεις, ωστόσο η ΕΚΤ ξαφνικά χρησιμοποίησε τη νομισματική πολιτική για 

πολιτικούς στόχους, συμφωνώντας να αγοράσει ομόλογα εφόσον υπάρχει περισσότερος 

έλεγχος των εθνικών προϋπολογισμών από τις Βρυξέλλες. Να εμπλακεί δηλαδή πιο ενεργά 

προς μια τυχόν εξομάλυνση της κρίσης χωρίς όμως να αποσυνδέει την κίνηση της αυτήν 

από τον πολιτικό σκοπό του εγχειρήματος (την αύξηση ελέγχου των εθνικών 

προϋπολογισμών από τις Βρυξέλλες). Με το να εμπλακεί με τον τρόπο αυτόν σε μια 

καθαρά πολιτική απόφαση, φανερώθηκε η φιλοδοξία της να μην αποτελεί απλώς μια 
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εποπτική αρχή που θα κάνει συστάσεις αλλά ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής εντός 

Ευρωζώνης.  

Ας κοιτάξουμε όμως λίγο το ιστορικό των κινήσεων της ΕΚΤ στην Ελληνική 

περίπτωση ειδικότερα. Ως ένας από τους βασικούς πιστωτές της Ελλάδας, μαζί με τον 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ έχει τον τρόπο 

να ωθήσει μια χώρα εκτός Ευρώ ή και να την απειλήσει με έξοδο, ακόμη κι αν δεν 

ορίζεται κάτι τέτοιο ξεκάθαρα από το καταστατικό της. Ας δούμε πως φτάσαμε στην 

απειλή εξόδου από το Ευρώ.  

Παρά το ότι η ΕΚΤ δεν αποτελεί μέρος των πολιτικών διαπραγματεύσεων για το 

Ελληνικό ζήτημα, έχει προβεί σε αρκετές κινήσεις από τότε που εκλέχτηκε η κυβέρνηση 

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στην Ελλάδα
30

. Με την ανάληψη της εξουσίας του, ο νέος πρωθυπουργός 

έκανε έκκληση στον κ. Ντράγκι ώστε να του παρέχει χρηματοδότηση – γέφυρα για να 

κρατήσει την χώρα ζωντανή όσο διαπραγματευόταν το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας.  

Η αιφνιδιαστική άρνηση της ΕΚΤ να παράσχει βοήθεια στο κράτος – μέλος μέσω ενός 

ενδιάμεσου πακέτου ρευστότητας φανέρωσε την σκληρότητα των Ευρωπαίων εταίρων 

ενώ παράλληλα ανέλαβε πολιτική δράση εκτός του νομικού καθεστώτος στο οποίο δρούσε 

έως τώρα ώστε να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με 

την Φρανκφούρτη, η απόφασή της ΕΚΤ βασίστηκε στην εκτίμηση πως δεν θα υπήρχε 

συμμόρφωση αλλιώς
31

. Είναι φανερό πως η Ελληνική πλευρά βρέθηκε μπροστά σε έναν 

πρωτοφανή εκβιασμό να υποκύψει σε μία γρήγορη πολιτική διαπραγμάτευση με 

εναλλακτική μόνο το να χρεοκοπήσει και να υποστεί τις συνέπειες.  

Ως αποτέλεσμα, ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα σχεδόν κατέρρευσε και η ΕΚΤ 

έκτοτε είναι αναγκασμένη να παρέχει δάνεια αμέσου ανάγκης στην Ελλάδα. Παρά τις 

αναμενόμενες δυσκολίες που έφερε αυτό στην κυβέρνηση, με την έλλειψη ρευστότητας να 

δυσκολεύει την απόδοση μισθών και συντάξεων, η ΕΚΤ συνέχισε με το να απαγορεύσει 

στις Ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν τα μερίδια συμμετοχής τους, ένας ακόμη 

παράγοντας που κυριολεκτικά στράγγισε τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα. Ο 
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πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας ανταπάντησε με γράμμα προς την καγκελάριο της 

Γερμανίας κα Άνγκελα Μερκελ και τον  Πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι 

κατηγορώντας την ΕΚΤ ότι καθιστά αδύνατη για την κυβέρνηση του την κάλυψη βασικών 

υποχρεώσεων προς τους πολίτες του. Οι εκκλήσεις του έπεσαν στο κενό ενώ μόλις πριν 

κάποια χρόνια πριν, το 2012, ο κ. Ντράγκι είχε υποσχεθεί πως θα κάνει ότι είναι δυνατόν 

για να σώσει την Ελλάδα
32

. Αντίθετα, αυτό που έκανε η ΕΚΤ με τη στάση της ήταν να 

δυσκολέψει την πρόσβαση στα κονδύλια εκτάκτου ανάγκης για τις τράπεζες της Ελλάδας, 

σκληραίνοντας τους κανονισμούς της.  

Θα πρέπει να σταθούμε σε ένα ακόμη σημείο όπου η ΕΚΤ σκλήρανε την στάση της 

και αφορά στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που αγόρασε πριν από πέντε χρόνια τα οποία 

δεν συμπεριλήφθηκαν στην αναδιάρθρωση του 2012 για τους κατόχους ομολόγων του 

ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει ακόμα να αναλάβει την 

πλήρη εξόφληση του χρέους. Ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα 

και τους πιστωτές της αφορούν στις υποχρεώσεις αυτές. Ο Έλληνας πρώην υπουργός 

Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, είχε επανειλημμένα ζητήσει από τον πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Ντράγκι, να χορηγηθεί στην Ελλάδα ανακούφιση για 

τα χρέη αυτά
33

. 

Πολλοί αναλυτές όπως και ο Jacob Funk Kierkegaard του Peterson Institute στην 

Washington δήλωσαν πως η ΕΚΤ ήταν πάντα στο επίκεντρο μίας υψηλού επιπέδου αρένας 

που λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις και πως είναι ένας πλήρως πολιτικός δρών
34

, αντίθετα 

με τα όσα διακηρύττει. Πιο συγκεκριμένα, ο Kierkegaard δήλωσε πως «Η στρατηγική της 

ΕΚΤ στοχεύει στο να τιθασεύει τους απείθαρχους της Ευρωζώνης να κάνουν πράγματα που 

αλλιώς δεν θα έκαναν».  

Σύμφωνα με τον Mark Wall οικονομολόγο στην Deutsche Bank στο Λονδίνο, «Η 

ΕΚΤ παίζει έναν κριτικό ρόλο καθώς είναι ο βασικός πιστωτής του Ελληνικού τραπεζικού 
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συστήματος, του σημείου πίεσης για ολόκληρη της Ελλάδα. Χωρίς την ΕΚΤ, δεν υπάρχει 

κάτι που να αποτρέψει την κατάρρευση των Ελληνικών τραπεζών»
35

. 

Σύμφωνα με τον Khan, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα στην οποία ασκήθηκαν 

αυτές οι απειλές
36

. Μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ της 

ΕΚΤ και της Ιρλανδίας που αποκάλυπτε ότι η ΕΚΤ είχε απειλήσει να διακόψει τα 

κονδύλια εκτάκτου ανάγκης για την χώρα εάν η κυβέρνηση δεν έκανε αίτηση για 

πτώχευση το 2010 ενώ παρόμοιες απειλές είδαμε και στην Κυπριακή διάσωση τραπεζών 

το 2013. Ακόμη χειρότερα, από πλευράς ΕΚΤ, έχει γίνει ευρέως γνωστό πως ήταν η ΕΚΤ 

που εμπόδισε την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους καθώς η ΕΚΤ και ο κ. Τρισέ 

φοβήθηκαν τις απώλειες που θα είχαν οι ιδιώτες επενδυτές και μία ακόμη πιθανή 

κατάσταση Lehman που θα μπορούσε να επέλθει.  

Ως αποτέλεσμα, το ΔΝΤ κατόπιν ανακοίνωσε πως το μεγαλύτερο μέρος της 

βοήθειας προς την Ελλάδα κατέληξε σε τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας αντί να 

κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή. Ακόμη, θα πρέπει να θυμόμαστε πως η Ελλάδα επίσης 

βρέθηκε αντιμέτωπη με τον φόβο του να συμβεί στην χώρα ότι και στην Κύπρο το 2013: 

να σταματήσει η στήριξη των τραπεζών της από μέρους ΕΚΤ υπό το καθεστώς και πάλι 

της απειλής να συμμορφωθεί η χώρα κηρύσσοντας χρεοκοπία. Η απειλή αυτή ας μην 

ξεχνάμε οδήγησε την Κύπρο σε κούρεμα καταθέσεων των ιδιωτών και αυστηρούς 

περιορισμούς κεφαλαίων (capital controls).  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η ΕΚΤ αποτελεί και την τελευταία 

ελπίδα της Ελλάδας για διάσωση αλλά και τον πιο δύσκολο πιστωτή της που την πιέζει 

ασφυκτικά αρνούμενος να ελαφρύνει τα βαριά χρέη της. Ενώ οι λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 

και το ΔΝΤ έχουν επιδείξει ευελιξία σε σχέση με τους όρους της συνθηκολόγησης του 

Ελληνικού χρέους, η ΕΚΤ δεν έδειξε καμία αλληλεγγύη, υποστηρίζοντας πως η 

ανακούφιση του χρέους από μέρους τους θα παραβίαζε τους κανόνες της Ευρωζώνης που 

απαγορεύουν τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών ελλειμμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε                                                                                                       

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ: 

ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ύστερα από τον μαζικό βομβαρδισμό της κοινής γνώμης 

καθημερινά και επί εικοσιτετράωρης βάσης, με ειδήσεις και σενάρια, στατιστικές και 

δείκτες που έως πρότινος ήταν άγνωστες στο Ελληνικό κοινό, ο μέσος Έλληνας 

δημιούργησε μία θολή εικόνα όσον αφορά τους δρώντες, τα κίνητρα και τις συνδέσεις 

μεταξύ τους στο θέμα της Ελληνικής κρίσης χρέους.    

Από τα πιο σημαντικά σημεία των εξελίξεων αποτέλεσε η αγορά, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, των ελληνικών ομολόγων που κατείχαν οι ξένες τράπεζες 

(κυρίως γαλλικές και γερμανικές). Μεταξύ του 2010 και του 2011 αγοράστηκαν ομόλογα 

συνολικού ύψους 75 δισ. ευρώ, λήξεως από το 2012 έως το 2016, τα οποία «ξελάφρωσαν» 

τα χαρτοφυλάκια των (ξένων) τραπεζών και μείωσαν τον κίνδυνο για τα τραπεζικά 

συστήματα των χωρών τους. Τα ομόλογα αυτά δεν «κουρεύτηκαν» στο PSI και κατέληξαν 

(όπως αναφέραμε εν συντομία και πρωτύτερα) να είναι σήμερα ένα σημαντικό «όπλο 

πίεσης» των δανειστών προς τη χώρα μας
37

.
 
 

Ο γνωστός στο ευρύ κοινό και ως ELA, ή αλλιώς «μηχανισμός στήριξης» που 

δημιούργησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα για τη δανειοδότηση της χώρας τέθηκε σε λειτουργία παράλληλα με 

την ξαφνική ανακοίνωση δια στόματος ΕΚΤ πως ξεκινά μαζί και η λειτουργία του 

«Προγράμματος Αγορών Τίτλων» (Securities Market Programme). Με το πρόγραμμα 

αυτό, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράζει κρατικά ομόλογα χωρών μελών της Ευρωζώνης 

«για να διασφαλίζει το βάθος και τη ρευστότητα στα τμήματα εκείνα της αγοράς, τα οποία 

δυσλειτουργούν» όπως ανακοινώθηκε
38

. Όπως είδαμε και σε προηγούμενη ενότητα, η 

ενέργεια αυτή από πλευράς ΕΚΤ παραβίαζε τους κανόνες και το Καταστατικό της το 

οποίο απαγορεύει την οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

ή τη συμμετοχή της σε αναδιάρθρωση χρέους των κρατών του Ευρωσυστήματος. 
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Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο διεξήχθησαν 

όλα αυτά: επρόκειτο για μια περίοδο όπου η ελληνική κρίση αποτελούσε το μεγαλύτερο 

και κυριότερο πρόβλημα της Ευρώπης καθώς μία «άτακτη» χρεοκοπία της Ελλάδας θα 

προκαλούσε μία τεράστια καταστροφή στο τραπεζικό σύστημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 

όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό. Την περίοδο εκείνη, (και όχι αργότερα όπως θα δούμε) οι 

ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν το 80% του ελληνικού χρέους, που -τότε- έφθανε στα 310 

δισεκατομμύρια ευρώ
39

. 

Όλα τα παραπάνω γεγονότα διεξήχθησαν τον Μάιο του 2010 με τα Ελληνικά 

Μέσα Επικοινωνίας να μην δίνουν σημασία στο θέμα αποφεύγοντας να το καλύψουν ενώ 

στο εξωτερικό οι φωνές φούντωναν. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της Telegraph 

«Banks dump Greek debt on the ECB as eurozone flashes credit warnings» (Καθώς η 

Ευρωζώνη εκπέμπει σήματα πιστωτικού κινδύνου, οι τράπεζες ξεφορτώνουν στην ΕΚΤ τα 

ελληνικά ομόλογα) που συνέχιζε ως εξής: «Οι ξένοι κάτοχοι των ελληνικών και 

πορτογαλικών ομολόγων εκμεταλλεύονται την ξαφνική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας για να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους»
40

. Σύντομα αλλά περιεκτικά, 

βλέπουμε πως γίνεται φανερό ότι η ΕΚΤ «άνοιξε την πόρτα» για να ρευστοποιηθούν οι 

θέσεις των ξένων κατόχων των ομολόγων που κινδύνευαν, όπως αυτά της Ελλάδας και της 

Πορτογαλίας, κάτι που αφενός αποτελεί σαφή παραβίαση του Καταστατικού της ΕΚΤ 

όπως αναφέραμε και προηγούμενα, αφετέρου, δυσχεραίνει τη θέση της Ελλάδας (και της 

Πορτογαλίας) ως προς το χρέος. Η διάκριση αυτή αποτελεί το νούμερο ένα «λάθος» της 

ΕΚΤ ως προς το Ελληνικό ζήτημα αλλά και ως προς την θεσμική στάση της που μόνο 

ανεξάρτητη δεν είναι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σύμφωνα με το γερμανικό Der Spiegel (30/5/2010) «η αγορά των ελληνικών 

κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ εξυπηρετεί κυρίως τις γαλλικές τράπεζες» και «με το 

πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων η ΕΚΤ κρατά τις τιμές τους τεχνητά σε υψηλά 

επίπεδα. Από αυτό επωφελούνται κυρίως οι γαλλικές τράπεζες που πωλούν τα ελληνικά τους 

ομόλογα στην ΕΚΤ για να «καθαρίσουν» έτσι τους ισολογισμούς τους από τα τοξικά χαρτιά». 

Άλλες γερμανικές οικονομικές εφημερίδες όπως η Handelsblatt (29/6/2010) τύπωσαν πως 

«η ΕΚΤ κάνει τον πυροσβέστη της ελληνικής κρίσης και πως με τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ 
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αποφεύγονται οι μεγάλες απώλειες για τις τράπεζες, αφού τα ομόλογά τους απορροφώνται 

άμεσα σε ικανοποιητικές τιμές»
41

. Εύλογα μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως κάποιοι 

είδαν τι επρόκειτο να συμβεί στις χώρες του Νότου, κατάσταση της οποίας τις οικονομικές 

ρίζες συζητήσαμε σε προηγουμένη ενότητα,  έψαχναν να «ξεφορτωθούν» τα δύσκολα 

χαρτιά τους και να μειώσουν έτσι το επενδυτικό τους ρίσκο. Εάν η ΕΚΤ, δεν άνοιγε το 

«παράθυρο» για να τα «ξεφορτωθούν» σε αυτήν σε λογικές τιμές, τότε κανείς δεν θα τα 

αγόραζε και πιθανόν να «έσκαγαν» στα χέρια των ιδιωτών, και μη, που τις κατείχαν. Ο 

παρεμβατισμός αυτός από μεριάς της ΕΚΤ, κράτησε τις τιμές τους ψηλά καθιστώντας 

αδύνατον να τα αποπληρώσει η Ελλάδα και προφύλαξε κυρίως ιδιώτες αλλά και το 

Γαλλικό τραπεζικό σύστημα που βρισκόταν εκτεθειμένο στα Ελληνικά ομόλογα.  

Επιστρέφοντας στο «Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων» από μέρους της ΕΚΤ, κρίνοντας 

εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από το τι τελικά αυτό έκανε στην αγορά, μπορούμε να 

πούμε με ασφάλεια πως το όλο πρόγραμμα δημιουργήθηκε ώστε να υπάρξει ένας 

αγοραστής με απύθμενη ρευστότητα, ο οποίος θα απορροφούσε, «γρήγορα και σε υψηλές» 

τιμές τα ομόλογα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά καθώς μόνον 

την πρώτη βδομάδα εφαρμογής του προγράμματος, η ΕΚΤ αγόρασε ομόλογα αξίας 16,5 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπολογίζεται ότι, με το πρόγραμμα αυτό, η ΕΚΤ αγόρασε 

ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 70 έως 75 δισεκατομμυρίων ευρώ, διαθέτοντας 

περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ
42

.
 
 

Σημαντικό είναι εδώ να τονίσουμε πως η παρέμβασή της αυτή ώθησε τις τιμές προς 

τα πάνω: ενώ η τιμή των 10ετών ελληνικών ομολόγων, στα τέλη Απριλίου, είχε 

υποχωρήσει στο 72, αμέσως μετά την παρέμβαση της ΕΚΤ ανέβηκαν στο 87, για να 

κλείσουν το μήνα Μάιο στο 85. Οι μόνοι που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό ήταν 

όσες ευρωπαϊκές τράπεζες μπόρεσαν και μείωσαν τις ζημιές τους πουλώντας σε πολύ καλή 

τιμή τα ομόλογά τους στην ΕΚΤ και ακόμη πιο κύρια, αποφεύγοντας το «κούρεμα» που 

έγινε ενάμιση χρόνο μετά. 

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο και ενώ κανείς θα περίμενε πως η Ελληνική πλευρά 

θα πουλούσε κι αυτή τα ομόλογά της στην ΕΚΤ, αντίθετα επί κυβερνήσεως κ. 
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Παπαδήμου, αγόραζε από την ΕΚΤ τίτλους και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετά την 

ψήφιση του νόμου 4050/2012 (24/2/2012), τα ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ, δεν 

κουρεύτηκαν στο PSI («κούρεμα») του Μαρτίου 2012. Από την εξέλιξη αυτή το Ελληνικό 

Δημόσιο έχασε τουλάχιστον 37,4 δισ. ευρώ, αφού αν αυτά τα ομόλογα των 70 έως 75 

δισεκατομμυρίων είχαν παραμείνει στους αρχικούς τους κατόχους (ξένες τράπεζες), θα 

κουρεύονταν σε ποσοστό 53,5%
43

. Τέλος, στις απώλειες τις σπασμωδικής αυτής κίνησης 

της ΕΚΤ να σώσει άλλους σε βάρος της Ελλάδας, πολλά από τα ομόλογα αυτά που 

συνεχίζει να τα κατέχει η ΕΚΤ, θα πρέπει το Ελληνικό Κράτος να τα εξοφλεί κανονικά και 

να καταβάλει τόκους με βάση το αρχικό τους επιτόκιο (από 4,5% έως και 6,2%).  

Κάπως έτσι ερχόμαστε και στο δεύτερο πρόβλημα που δημιουργεί για την Ελλάδα 

αυτή η κατάσταση: τα χρηματοδοτικά κενά. Λόγω των ημερομηνιών λήξης των ομολόγων 

και της υποχρέωσης της χώρας να τα εξοφλήσει εγκαίρως, η πίεση αυξάνεται και 

δημιουργούνται τα χρηματοδοτικά κενά που προσφέρουν ένα ακόμη εργαλείο πίεσης στις 

διαπραγματεύσεις της παρούσας Κυβέρνησης με τους δανειστές. 

Ένα τρίτο σημείο όπου θα πρέπει να σταθούμε στην διαχείριση της κρίσης από 

πλευράς ΕΚΤ, είναι η τράπεζα δεν επιστρέφει παρά ελάχιστο ποσοστό στην Ελλάδα από 

ένα μέρος από τα κέρδη που αποκόμισε από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων που 

αγόρασε. Τέταρτο σημείο, πως με την πρόφαση ότι η ΕΚΤ ήδη διακρατά ένα μεγάλο 

μέρος ελληνικών ομολόγων, η Ελλάδα έμεινε έξω από την εξέλιξη της ρευστότητας που 

προσφέρεται αφειδώς στα κράτη της Ευρωζώνης, μέσω του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, τα τέσσερα σημεία – λάθη της ΕΚΤ ως προς το Ελληνικό 

ζήτημα αφορούν:  

α) Η ΕΚΤ εκτράπη από τον θεσμικό της ρόλο που απαιτεί αντικειμενικότητα και 

ουδετερότητα, επιτρέποντας την αγορά ομολόγων κινδύνου από τρίτες χώρες (όπως η 

Γαλλία) αλλά και ιδιώτες, εις βάρος της Ελλάδας.  Ο παρεμβατισμός αυτός από μεριάς της 

ΕΚΤ, κράτησε τιμές τους ψηλά καθιστώντας αδύνατον να τα αποπληρώσει η Ελλάδα και 

προφύλαξε κυρίως ιδιώτες αλλά και το Γαλλικό τραπεζικό σύστημα που βρισκόταν 

εκτεθειμένο στα Ελληνικά ομόλογα.  
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β) Τα χρηματοδοτικά κενά που προκύπτουν ως προς τις πληρωμές στην ΕΚΤ,  

προσφέρουν ένα ακόμη εργαλείο πίεσης στις διαπραγματεύσεις της παρούσας 

Κυβέρνησης με τους δανειστές 

γ) Η ΕΚΤ δεν επιστρέφει παρά ελάχιστο ποσοστό στην Ελλάδα από ένα μέρος από 

τα κέρδη που αποκόμισε από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων που αγόρασε. 

δ) Η ΕΚΤ με την πρόφαση ότι ήδη διακρατά ένα μεγάλο μέρος ελληνικών 

ομολόγων, αφήνει την Ελλάδα έξω από την εξέλιξη της ρευστότητας που προσφέρεται 

αφειδώς στα κράτη της Ευρωζώνης, μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. 

Κοιτώντας λίγο πιο πίσω, σύμφωνα με την ανάλυση του Frankel εντοπίζουμε τρία 

ακόμη σημεία όπου η ΕΚΤ λειτούργησε εσφαλμένα στην περίπτωση της Ελλάδας
44.

   

1. Δεν έπρεπε εξαρχής η Ελλάδα να μπει στο Ευρώ 

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η Ελλάδα δεν πληρούσε τα Κριτήρια του 

Maastricht και ιδιαιτέρως τον όρο που απαιτεί από κάθε μέλος του Ευρώ να διαθέτει 

έλλειμμα 3% μέγιστο του προϋπολογισμού της. Ακόμη και εντός Ελλάδος, πολλοί σήμερα 

υποστηρίζουν πως θα ήταν πιο εύκολο να βρισκόμασταν εκτός του κοινού νομίσματος, να 

υποτιμούσαμε το νόμισμα μας και να ανακτούσαμε την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της 

χωράς χωρίς τα εξωφρενικά μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν σήμερα οι δανειστές μας.  

2. Επετράπη στα επιτόκια των κρατικών ομολόγων που εκδίδονται από την Ελλάδα 

(και άλλες χώρες της περιφέρειας) να πέσουν σχεδόν στο μηδέν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2002-2007 

Παρά τα ελλείμματα στον προϋπολογισμό που ξεπερνούσαν κατά πολύ το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα μπορούσε να δανείζεται σχεδόν όσο 

εύκολα δανειζόταν η Γερμανία. Μέρος της ευθύνης έχουν οι διεθνείς επενδυτές που 

υποτίμησαν το ρίσκο γενικότερα εκείνην την περίοδο αλλά και στους οίκους αξιολόγησης. 

Και οι δυο αυτές πλευρές όμως δικαιολογούν τη στάση τους με βάση την κίνηση της ΕΚΤ 

που δέχτηκε το Ελληνικό χρέος ως ισοδύναμα κερδοφόρο με το Γερμανικό.  
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3. Η αποστολή της Ελλάδας στο Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) νωρίς κατά την κρίση 

Με βάση την λογική των συντακτών της Συνθήκης του Maastricht και των 

κριτηρίων εισόδου στο Ευρώ του Maastricht που περιλάμβαναν την Ρήτρα περί Μη 

Πτωχεύσεως (1991) και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (1997) γίνεται φανερό 

πως μια τέτοια κρίση όπως η Ελληνική θα έπρεπε να λυθεί εντός των τειχών της 

Ευρωζώνης και όχι εισάγοντας εξωτερικούς παράγοντες που θα δυσχέραιναν το έργο της 

αποπληρωμής και αναδιάρθρωσης όπως το ΔΝΤ.  

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και κάποιες ακόμη παράμετροι από τους 

Κότιος, Γαλανός και Ρούκανας
45

. Σύμφωνα με αυτούς, έρχονται να προστεθούν στην 

λίστα που αναπτύξαμε και τα εξής: 

4.  Δεν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από τη Συνθήκη για την ΕΕ κριτήρια 

πραγματικής σύγκλισης των υποψηφίων για ένταξη χωρών στην ΟΝΕ, παρά μόνον τα 

μακροοικονομικά κριτήρια. Συνεπώς, επετράπη η ένταξη χωρών με συγκριτικά χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα.  

5.  Η δημοσιονομική πειθαρχία, όπως και σε άλλες χώρες, δεν εφαρμόσθηκε 

αποτελεσματικά, επιτρέποντας τον εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας.   

6.  Παραμελήθηκε συστηματικά το ζήτημα της χρηματοδότησης των χρόνιων και 

αυξανόμενων ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και, γενικά, το ζήτημα 

των εσωτερικών μακροοικονομικών ανισορροπιών της ΟΝΕ ενώ παράλληλα δεν υπήρξε 

καμία πρόβλεψη στη Συνθήκη για την ΕΕ, για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού εξωτερικού 

χρέους που προκαλούσαν τα συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, όπως και ο υπερβολικός δανεισμός των χωρών του νότου της ΕΕ από τις 

τράπεζες των χωρών με διαχρονικά εξωτερικά πλεονάσματα.  

7.  Τέλος, γίνεται αναφορά στην αναποτελεσματική εφαρμογή του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών και των εθνικών σχεδίων μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

                                            
       

45
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Παρά όλες τις ενδείξεις, οι Ευρωπαίοι επιμένουν στο να επιβάλλουν δημοσιονομικές 

αλλαγές στα Κράτη – Μέλη τους «στρουθοκαμηλίζοντας» ως προς δυο κατευθύνσεις: 

αφενός χωρίς να υπολογίζουν το κόστος των μεταρρυθμίσεων λιτότητας για τους λαούς 

όπου επιβάλλεται το νέο καθεστώς και αφετέρου κάνοντας τα στραβά μάτια προς μια 

ουσιαστική ολοκλήρωση της νομισματικής ενοποίησης, αντιμετωπίζοντας μόνο τα 

συμπτώματα και όχι τις αίτιες της κρίσης. 
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ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 

Στις παραπάνω κατηγορίες που αρθρώθηκαν ηχηρά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο 

μέσω του διεθνούς τύπου, όσο και δια στόματος της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης, η ΕΚΤ 

ανταπάντησε σχετικά με τα όσα την κατηγορούν. Παρακάτω θα δούμε τις δηλώσεις 

αξιωματούχων της ΕΚΤ και όπως αρμόζει σε μια επιστημονική μελέτη, θα εντοπίσουμε 

τον αντίλογο σε όλα όσα αναπτύξαμε στις προηγούμενες ενότητες.  

Από την πλευρά του λοιπόν, ο κ. Μάριο Ντράγκι αρνήθηκε τις κατηγορίες περί 

εκβιασμού της Ελληνικής Κυβέρνησης. Δήλωσε πως η ΕΚΤ διαθέτει περισσότερα από 

100 δις ευρώ έκθεσης στην Ελλάδα, ποσό που διπλασιάστηκε από αυτό του προηγουμένου 

Δεκέμβρη. Επιμένει πως η ΕΚΤ ήταν πάντα ένας θεσμός που λειτουργούσε με βάση τον 

νόμο και πως η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αποκαταστήσει τον συνήθη δανεισμό που παρείχε 

στην Ελλάδα μετά την «επιτυχή ολοκλήρωση» του παρόντος προγράμματος. Τόνισε πως ο 

ίδιος και η τράπεζα, δεν έφτιαξαν κάποιον ιδιαίτερο νόμο για την Ελλάδα, απλώς ζήτησαν 

να εφαρμοστούν οι κανόνες που ήδη ισχύουν.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου 

C 62/14 της 16 Ιουν 2015 για την ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία «οι Συνθήκες  της Ένωσης 

επιτρέπουν στο ΕΣΚΤ να υιοθετεί πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα OMT».
46

 Το 

πρόγραμμα ΟΜΤ (Outright Monetary Transactions - Πρόγραμμα Επαναγοράς Ομολόγων) 

επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) να  αγοράζει στις  

δευτερογενείς  αγορές ομόλογα των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο δήλωσε πως σύμφωνα με την αρχή της δοτής 

αρμοδιότητας, το ΕΣΚΤ δεν μπορεί εγκύρως να υιοθετεί και να εφαρμόζει πρόγραμμα 

εκφεύγον του τομέα που καθορίζει για τη νομισματική πολιτική το πρωτογενές δίκαιο. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής αυτής, οι πράξεις του ΕΣΚΤ 

υπόκεινται, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι Συνθήκες, στον δικαιοδοτικό έλεγχο 

του Δικαστηρίου.  

Διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα OMT, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών και των 

μέσων που προβλέπονται για την επίτευξη αυτών, εμπίπτει στον τομέα της νομισματικής 
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πολιτικής και, συνεπώς, στις αρμοδιότητες του ΕΣΚΤ.  Η αιτιολόγηση έχει ως εξής: 

«Αφενός, καθόσον αποσκοπεί στη διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα της νομισματικής 

πολιτικής, το πρόγραμμα OMT συντελεί στην επίτευξη των σκοπών της πολιτικής αυτής, στον 

βαθμό που αυτή πρέπει, σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ένωσης, να είναι «ενιαία». Αφετέρου, 

καθόσον αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής μεταδόσεως της νομισματικής πολιτικής, το 

εν λόγω πρόγραμμα εξυπηρετεί τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα της πολιτικής αυτής και 

συμβάλλει στην υλοποίηση της κύριας επιδιώξεως που είναι η διατήρηση της σταθερότητας 

των τιμών»
47

. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως με βάση την απόφαση αυτήν, η τράπεζα 

λειτούργησε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και δεν τις υπερέβη.  

Ακόμη, το δικαστήριο έκρινε πως «από τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος OMT δεν μπορεί να συναχθεί ότι το πρόγραμμα OMT δύναται να 

εξομοιωθεί με μέτρο οικονομικής πολιτικής» ενώ «δεν αποκλείεται βεβαίως ότι το 

χαρακτηριστικό αυτό έχει έμμεσες συνέπειες για την επίτευξη ορισμένων σκοπών 

οικονομικής πολιτικής». Κατά το Δικαστήριο, το πρόγραμμα OMT δεν παραβιάζει την 

αρχή της αναλογικότητας. Νομικά λοιπόν, οι ενέργειες της αγοράς ομολόγων από μέρους 

της ΕΚΤ δεν παραβίασαν τους σκοπούς της και τις αρμοδιότητές της παρά τις έμμεσες 

συνέπειες που μπορεί να είχαν οι ενέργειές της για τα Κράτη-Μέλη.   

Σε γενικές γραμμές ο κ. Ντράγκι, δεν χάνει ευκαιρία να δηλώσει πως θεωρεί πως 

μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα και πως το μέλλον της Ελλάδας είναι ευοίωνο ενώ 

επίσης τονίζει σε κάθε του δήλωση η Ελλάδα θα πρέπει να «τιμήσει τις υποχρεώσεις της 

σχετικά με το χρέος»
48

.  

Πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs, όταν ρωτήθηκε εάν ο θεσμός του έφερε σε 

ασφυκτικό σημείο την Ελλάδα όσον αφορά στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της, 

απάντησε πως «Η ΕΚΤ διατηρεί 104 δις ευρώ έκθεσης ως προς την Ελλάδα. Πρόκειται για 

65 μονάδες του Ελληνικού ΑΕΠ και η μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρωζώνη».  
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Ο κ. Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ακόμη πως η οικονομική κατάσταση στην 

Ελλάδα υπό την τελευταία κυβέρνηση «δεν ήταν λάθος ούτε της Τρόικα, ούτε της ΕΚΤ». Ο 

φόβος μετάδοσης της κρίσης περιορίστηκε επιτυχώς, είπε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.  

Αντίστοιχα, στο αίτημα του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα για δανειοδότηση – 

γέφυρα μέχρι να επιτευχθεί η νέα συμφωνία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Ελληνικής 

οικονομίας, απάντησε πως «θα υπάρξει στιγμή που θα μπορέσουμε να δανειοδοτήσουμε 

ξανά την Ελλάδα αλλά θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις και αυτές δεν 

τηρούνται ακόμη» προσθέτοντας, όπως πάντα, πως θεωρεί ότι θα τηρηθούν στο άμεσο 

μέλλον.
49 

 

Όσον αφορά στη ρευστότητα των τραπεζών στην Ελλάδα, αρκέστηκε να δηλώσει 

πως «οι Ελληνικές τράπεζες σε αυτό το σημείο βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση 

από ότι κατά την προηγούμενη κρίση». Ακόμη ο κ. Μάριο Ντράγκι προσέθεσε πως οι 

Ελληνικές τράπεζες τηρούν τα ελάχιστα κανονιστικά προαπαιτούμενα και καθώς επείγει η 

ανάγκη για ρευστότητα, η κατάσταση επιδεινώνεται και άρα η εξάρτηση των Ελληνικών 

τραπεζών από την ΕΚΤ αυξάνει. Τονίζει ακόμη πως η ΕΚΤ παρέχει έκτακτη βοήθεια και 

πως έχει αυξήσει το ανώτατο όριο που μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα στα 400 

εκατομμύρια ευρώ.  

Έχοντας ήδη θεμελιώσει την σχέση ανάμεσα στον ρόλο της ΕΚΤ και τις 

μεταρρυθμίσεις που απαιτούν σε πολιτικό επίπεδο οι δανειστές και οι Ευρωπαίοι Εταίροι 

της Ελλάδας,  αξίζει να δούμε σε ποια σημεία η χώρα κατηγορείται για ασυνέπεια και μη 

συμμόρφωση.  

Οι θεσμοί σημειώνουν πως στον τομέα των εσόδων η φορολογική συμμόρφωση 

στο σκέλος του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι χαμηλή και υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της 

φορολογικής βάσης. Οι δαπάνες από την άλλη πλευρά πιέζονται λόγω των αυξημένων 

πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αλλά και των υψηλών συντάξεων που όπως υποστηρίζουν 

δίδονται στην Ελλάδα. Ειδική μνεία κάνουν και στις πρόσφατες αποφάσεις του 
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Συμβουλίου της Επικρατείας που θα επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς 

αναιρούν προηγούμενες μεταρρυθμίσεις.
50

 

Όλοι στην Ελλάδα γνωρίζουν πόσο χρονοβόρα ήταν η επαναδιαπραγμάτευση της 

νέας συμφωνίας. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που προσάπτονται στην Ελληνική 

Κυβέρνηση, οι ελληνικές προσπάθειες για αξιόπιστη δημοσιονομική μεταρρύθμιση δεν 

ήταν επαρκείς και για τον λόγο αυτό δεν επετεύχθη συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών 

κλιμακίων (staff level agreement). «Η προπαρασκευαστική δουλειά που έπρεπε να είχε γίνει 

δεν έχει γίνει. Οι θεσμοί έδειξαν αξιόλογη ευελιξία για να αποδεχθούν τους πολιτικούς 

περιορισμούς. Ωστόσο, τα ελληνικά μέτρα δίνουν μεγάλος βάρος στη φορολόγηση και είναι 

μη φιλικά προς την ανάπτυξη», δήλωσε στέλεχος των δανειστών.
51

 

Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πηγές της περιόδου εκείνης, οι αποστάσεις με 

την ελληνική κυβέρνηση στο θέμα του χρέους είναι σημαντικές, δεδομένου ότι ΕΕ, ΕΚΤ, 

αλλά και το ΔΝΤ έχουν μετακινηθεί από το στόχο «χρέος προς ΑΕΠ» και εξετάζουν τη 

βιωσιμότητα του χρέους υπό το πρίσμα της εξυπηρέτησής του. «Η δομή πληρωμών του 

ελληνικού χρέους είναι πολύ ευνοϊκή. Δεν απαιτείται «κούρεμα» του χρέους. Ενδεχομένως 

θα μπορούσε να απαιτηθεί μια ελάφρυνση μέσω της μετάθεσης κάποιων πληρωμών στο 

μέλλον»
52

, αναφέρει η ίδια πηγή. Σημειώνεται πως εκπεφρασμένη θέση του ΔΝΤ είναι πως 

δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να είναι επαρκώς 

χρηματοδοτημένη η Ελλάδα σε βάθος χρόνου και ότι για να καταστεί ο δημοσιονομικός 

στόχος αξιόπιστος θα πρέπει να υπάρξουν αξιόπιστες παρεμβάσεις σε ΦΠΑ και 

ασφαλιστικό από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και αποφάσεις των ευρωπαίων για το 

χρέος. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρόσφατα κατηγορήθηκε πως έφτασε απροετοίμαστη στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς συγκεκριμένη πρόταση, πως κωλυσιέργησε προς 

την επίτευξη μιας συμφωνίας και πως αυτός ήταν και ο λόγος που έφτασε η οικονομία της 

Ελλάδας στα άκρα. Η ΕΚΤ δεν παίρνει φανερά θέση ως προς το ζήτημα της 
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διαπραγμάτευσης, είδαμε όμως τις δηλώσεις των αξιωματούχων στην ενότητα αυτή να 

έχουν έντονη πολιτική χροιά και να συνδέουν τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στην 

Ελλάδα με την χρηματοδότηση ή μη του Ελληνικού χρέους από μέρους της τράπεζας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ως μέλος της τρόικας των δανειστών, μαζί με το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η ΕΚΤ είναι όπως είπαμε και πρωτύτερα ο μόνος θεσμικός φορέας από τους 

τρεις που διαθέτει άτυπους τρόπους να οδηγήσει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Αν και 

δεν διαπραγματεύεται επίσημα με την Ελλάδα, η ΕΚΤ έχει προχωρήσει σε ορισμένες 

επιλεκτικές κινήσεις από τη στιγμή της εκλογής της νέας κυβέρνησης έως και σήμερα.  

Στην παρούσα εργασία, δεν θα κρίνουμε εάν η ανάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα 

από μια Αριστερή κυβέρνηση για πρώτη φορά στα χρονικά της Μεταπολίτευσης, αποτελεί 

κόκκινο πανί για την ΕΚΤ και τους θεσμούς, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Αφαιρώντας την 

οποία ιδεολογική χροιά από τη στάση της ΕΚΤ και τις κινήσεις της, δεν μπορούμε να 

αρνηθούμε την επιλεκτική άσκηση των εξουσιών της ΕΚΤ που την τοποθέτησε στο 

επίκεντρο της Ελληνικής κρίσης. Τόσο εντός των εθνικών ορίων όσο και διεθνώς, γίνεται 

φανερό πως η ΕΚΤ έχει γίνει στόχος ηχηρής κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο 

διαχειρίζεται την ελληνική κρίση. 

Η ΕΚΤ όχι μόνο αρνήθηκε να προσφέρει μία προσωρινή οικονομική 

«ανακούφιση» στην Ελλάδα – όπως είχε ουσιαστικά ζητήσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας από τον 

κ. Μάριο Ντράγκι και είδαμε πρωτύτερα– αλλά κατηγορείται ότι λαμβάνει πολιτικές 

αποφάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ρόλο της ως εγγυητή της σταθερότητας της 

Ευρωζώνης. Στις αποφάσεις της ΕΚΤ για τις οποίες και μπορούμε να της προσάψουμε 

λάθη, εντάσσεται και η 4
η
 Φεβρουαρίου του 2015, όταν τα μέλη της διοίκησης της ΕΚΤ 

αποφάσισαν, αργά το βράδυ, να «κόψουν» τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. 

Αίροντας τη στήριξη, η ΕΚΤ ανάγκασε τις ελληνικές τράπεζες να στηρίζονται μόνο στον 

ELA (Emergency Liquidity Assistance). Δικαιολόγησε την απόφασή της τονίζοντας ότι 

«δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης».  

Έκτοτε, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν υποχωρήσει κατά 30%, ενώ η 

ΕΚΤ έχει αναγκαστεί να αυξάνει συνεχώς τον ELA ενώ παράλληλα εντάθηκε η εκροή 

καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες. Η συνέχεια είναι περισσότερο γνωστή από ότι οι 

αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν: επιβολή έλεγχου διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) 

που μόλις σήμερα αρχίζουν να «χαλαρώνουν» ύστερα από μια ασφυκτική αν όχι 

καταστροφική περίοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  
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Κοιτώντας μπροστά και έχοντας ήδη αναλύσει στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας 

μας τον ρόλο της ΕΚΤ ως προς την κρίση του Ελληνικού χρέους, θα ανακεφαλαιώσουμε 

τα βασικά σημεία της πολιτικής της για άλλη μια φορά και κατόπιν θα αναφερθούμε αντί 

επιλόγου στις λύσεις που θα μπορούσαν ακόμη και τώρα να εφαρμοστούν με βάση τους 

διεθνείς αναλυτές ή και τα σημεία που χρήζουν αποκατάστασης ώστε να αποτραπεί μια 

ακόμη τέτοια κρίση εντός του Ευρώ. 

Ξεπερνώντας τα αρχικά λάθη που εντοπίζει στην ανάλυση του Jeffrey Frankel 

(καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard Kennedy School of Government, έχει 

διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του προέδρου Μπιλ 

Κλίντον, διευθύνει το Πρόγραμμα στα Διεθνή Οικονομικά και Μακροοικονομικά στο 

αμερικανικό Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών), ότι δηλαδή εξαρχής δεν έπρεπε να 

ενταχθεί η Ελλάδα στο Ευρώ, πως ήταν λάθος της ΕΚΤ να επιτρέπει στα επιτόκια των 

κρατικών ομολόγων που εκδίδονται από την Ελλάδα (και άλλες χώρες της περιφέρειας) να 

πέσουν σχεδόν στο μηδέν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2007 και πως το τελικό 

χτύπημα έδωσαν με την αποστολή της Ελλάδας στο Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) νωρίς 

κατά την κρίση
53

, θα εστιάσουμε σε αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης και λίγο 

πριν το (επίσημο) ξέσπασμά της.  

Η ιστορική σειρά λοιπόν που οδήγησε στην σημερινή κατάσταση, ιδωμένη από την 

πλευρά της αποτίμησης της στάσης της ΕΚΤ συνοψίζεται ως εξής: 

1. Οι πιστώσεις του ιδιωτικού τομέα εντός Ευρωζώνης δεν αξιοποιήθηκαν 

ορθά. Από την πλευρά της ζήτησης, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, οι 

καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχοντας μια εκτίμηση στο νου για ανάπτυξη, 

«φόρτωσαν» υπερβολικά την κατανάλωση και την επένδυση.  

2. Από την πλευρά της προσφοράς, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες και οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους και δεν διαχειρίστηκαν σωστά 

τον πιστωτικό κίνδυνο.  

                                            
53    Frankel, J. (2011) “The ECB’s three mistakes in the Greek crisis and how to get sovereign debt right 

in the future”, VOX  CEPR's Policy Portal http://www.voxeu.org/article/greek-debt-crisis-ecb-s-three-big-
mistakes 

http://www.voxeu.org/article/greek-debt-crisis-ecb-s-three-big-mistakes
http://www.voxeu.org/article/greek-debt-crisis-ecb-s-three-big-mistakes
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3. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που οδήγησε στις πιέσεις στους μισθούς και 

τις τιμές, την απώλεια ανταγωνιστικότητας και τα υψηλά ελλείμματα των τρεχουσών 

ισοζυγιών.  

4. Σημαντικό ρόλο για την κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει σήμερα τόσο 

η Ελλάδα όσο και οι λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που πιέζονται από τους δανειστές τους, 

έπαιξε και η διεθνής κρίση και η μετάδοση της από τις τράπεζες των ΗΠΑ στην 

Ευρωπαϊκές τράπεζες. 

5. Η υποτίμηση του νευραλγικού ρόλου των τραπεζών και των αγορών που 

δεν θεωρούνταν ενδογενείς πηγές αστάθειας που θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσματα 

στην πραγματική οικονομία: τη διόγκωση ιδιωτικού χρέους που οδήγησε στην διόγκωση 

του δημόσιου χρέους.  

6. Οι χώρες με μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό τους και υψηλό χρέος 

σε συνδυασμό με την έλλειψη πρωτοβουλιών προς δομικές μεταρρυθμίσεις που θα 

προσέφεραν μια προοπτική ανάπτυξης στην χώρα, έπεσαν θύματα της αλυσιδωτής 

αντίδρασης σύμφωνα με την οποία η Τραπεζική Κρίση μετετράπη σε  Δημοσιονομική 

Κρίση 

7. Η ΕΚΤ εκτράπη από τον θεσμικό της ρόλο που απαιτεί αντικειμενικότητα 

και ουδετερότητα, επιτρέποντας την αγορά ομολόγων κινδύνου από τρίτες χώρες (όπως η 

Γαλλία) αλλά και ιδιώτες, εις βάρος της Ελλάδας.  

8. Ο παρεμβατισμός αυτός από μεριάς της ΕΚΤ, κράτησε τιμές τους ψηλά 

καθιστώντας αδύνατον να τα αποπληρώσει η Ελλάδα και προφύλαξε κυρίως ιδιώτες αλλά 

και το Γαλλικό τραπεζικό σύστημα που βρισκόταν εκτεθειμένο στα Ελληνικά ομόλογα.  

9. Τα χρηματοδοτικά κενά που προκύπτουν ως προς τις πληρωμές στην ΕΚΤ,  

προσφέρουν ένα ακόμη εργαλείο πίεσης στις διαπραγματεύσεις της παρούσας 

Κυβέρνησης με τους δανειστές 

10. Η ΕΚΤ δεν επιστρέφει παρά ελάχιστο ποσοστό στην Ελλάδα από ένα μέρος 

από τα κέρδη που αποκόμισε από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων που αγόρασε 
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11. Η ΕΚΤ με την πρόφαση ότι ήδη διακρατά ένα μεγάλο μέρος ελληνικών 

ομολόγων, αφήνει την Ελλάδα έξω από την εξέλιξη της ρευστότητας που προσφέρεται 

αφειδώς στα κράτη της Ευρωζώνης, μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 

12. Τέλος, η ΕΚΤ αρνήθηκε να παράσχει στην Ελληνική Κυβέρνηση την 

πολυπόθητη ανάσα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ώστε να μην καταστραφεί η 

οικονομία της. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η επέκταση της προσαρμογής του 

προγράμματος που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αρκετές χώρες, σημαίνει πως 

ρυθμός των μεταρρυθμίσεων και της προσαρμογής μπορεί να προχωρήσει κάπως πιο 

σταδιακά στα πλαίσια της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι 

εξελίξεις στην Ελλάδα ωστόσο είναι ραγδαίες: από πολιτικής πλευράς, η κυβέρνηση 

πιέζεται να εφαρμόσει πολίτικες εντελώς αντίθετες από όσα διακήρυττε προεκλογικά και 

αντίθετες με τις αρχές της. Οι δομικές προσαρμογές που απαιτούνται από τους πιστωτές με 

τελικό στόχο τον καθησυχασμό των αγορών σχετικά με την βιωσιμότητα του χρέους, 

καλώς ή κακώς, δεν μπορούν να αποφευχθούν.  

Είναι ωστόσο φανερό πως η διαδικασία αναπροσαρμογής θα επωφελούνταν 

σημαντικά από ένα περισσότερο ευνοϊκό Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον με 

μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.  Από τις προτάσεις που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, 

εμείς θα κρατήσουμε την ανάγκη μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης μακρο-οικονομικής 

πολιτικής σε επίπεδο ζώνης Ευρώ ώστε να επιτευχθεί μια αύξηση αναπτυξιακής ζήτησης. 

Απαιτούνται ακόμη, δομικές αλλαγές στα κράτη – μέλη με πλεόνασμα ώστε να 

διευκολυνθεί η διαδικασία εξομάλυνσης που ήδη έχει δρομολογηθεί. Φυσικά, θα πρέπει να 

στηριχθούν οι εθνικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες που βρίσκονται υπό πίεση ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να εισαχθούν τρόποι υποστήριξης των εφαρμογών των 

μεταρρυθμίσεων που προτείνονται ώστε η μετάβαση για τους πολίτες να είναι όσο πιο 

ομαλή γίνεται.  

Ίσως η πιο σημαντική πτυχή όμως του όλου εγχειρήματος διάσωσης της Ελλάδας, 

που τελικά ίσως να είναι και της διάσωσης του Ευρωπαϊκού ονείρου, αποτελεί μια εκ 

βάθρων οικονομική ενοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την εγκαθίδρυση μιας 

δημοσιονομικής ικανότητας προσαρμογής ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή σε 

περίπτωση οικονομικού σοκ όπως αυτό που ήδη βίωσε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια. 

Ενδεχομένως ένας μηχανισμός εγγυήσεων ανάμεσα στα κράτη – μέλη να διασφαλίσει την 

πολυπόθητη αλληλεγγύη ανάμεσα στις χώρες του Ευρώ και να βελτιώσει την ευελιξία της 

χωρίς να χρειάζεται να προστρέχει σε εξωτερικούς παράγοντες όπως το ΔΝΤ.  

Πιο συγκεκριμένα και για να απευθυνθούμε με λύσεις σε κάποια από τα σημεία 

που αναφέραμε ως λάθη της ΕΚΤ, ίσως μια πρακτική λύση να είναι η «επιδιόρθωση» της 
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πολιτικής του ΕΚΤ που αντιμετωπίζει τα ελλείμματα όλων των κρατών – μελών ως 

εγγυημένα. Η Ευρωζώνη θα πρέπει να υιοθετήσει έναν κανονισμό που να συμμορφώνει τα 

κράτη – μέλη σε περίπτωση που αυτά παραβιάζουν τα  οικονομικά κριτήρια του 

Συμφώνου, όπως για παράδειγμα της τήρησης του ελλείμματος προϋπολογισμού στο 3% 

του ΑΕΠ. Στην περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, η ΕΚΤ θα πρέπει να μην θεωρεί 

πλέον το χρέος ως  εγγυημένο.  

Ίσως το πιο σημαντικό σημείο, να είναι το ότι ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να 

αποστασιοποιηθεί και να στεγανοποιηθεί ώστε να μην υπάρξει ξανά διάχυση των 

επιπτώσεων τους στο δημοσιονομικό επίπεδο. Η πολιτική παρέμβαση και ο 

προσεταιρισμός της ΕΚΤ ώστε να εξυπηρετεί συμφέροντα θα πρέπει να σταματήσει και 

αφού η τράπεζα παραδεχτεί τα λάθη της, να επιστρέψει στην ουδετερότητα της.  

Όπως έγινε φανερό από το σύνολο της παρούσας εργασίας, χωρίς την «κακή» 

διαχείριση από μέρους των τραπεζών, η κρίση του χρέους στην Ευρωζώνη δεν θα είχε τις 

σοβαρές συνέπειες που έχει σήμερα σε δημοσιονομικό επίπεδο. Η ανάγκη λοιπόν, για 

βαθιές οικονομικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις ήταν το μάθημα αυτής της κρίσης. Σε 

ότι αφορά τον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα 

που θα χαράξει μια στρατηγική με στόχο να γίνει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

πιο αποτελεσματική.   

Με στόχο την σταθεροποίηση της ΟΝΕ μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί / εμπλουτιστεί η ιδρυτική λογική της, που αποδείχθηκε ανεπαρκής ως προς 

το να ανταπεξέλθει στην κρίση. Σε αναγνώριση αυτής της ανάγκης, οι Πρόεδροι του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup και η ΕΚΤ, πρόκειται να 

εκδώσουν από κοινού ένα πλάνο για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ σε βάθος δεκαετίας.  

Σήμερα, οι λαοί της Ευρώπης, έχοντας αναγκαστικά ενημερωθεί περισσότερο 

σχετικά με τη λειτουργία της Ένωσης, αλλά και της ΕΚΤ ξεχωριστά, έχουν πιο ξεκάθαρη 

εικόνα σχετικά με τις λειτουργίες και τους κανονισμούς της Ένωσης. Για να 

προχωρήσουμε την σκέψη μας ακόμη μακρύτερα, μια σταθερή νομισματική ένωση θα 

πρέπει να βασίζεται σε μια δημοσιονομική ένωση, οικονομική ένωση και σίγουρα 

πολιτική ένωση. Ο δρόμος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι μακρύς και ενδεχομένως η 

πρόσφατη κρίση να επισπεύσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης πριν τα Κράτη – Μέλη 
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απογοητευτούν τόσο από αυτήν που φτάσουμε στο σημείο οι Ευρωσκεπτικιστικές φωνές 

να κυριαρχήσουν εντός Ευρώπης.  
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