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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ θξίζε ρξένπο ηεο 

Δπξσδψλεο  θαη θαηά πφζνλ απηή  νθείιεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ επξψ ή είλαη 

ζπλέπεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δμεηάδνληαη ηα γεγνλφηα, νη 

ζπζρεηηζκνί ηζνξξνπηψλ θαη νη πνιηηηθέο ζηελ ΔΔ, απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2007-8, έσο θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο ζηελ ΔΔ (2012).  

Δμεηάδνληαη  ηα «εξγαιεία» πνπ αλαγθάζηεθε λα αλαπηχμεη ε ΔΔ, θαζψο θαη ν 

θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο Γεξκαλίαο, φρη κφλν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, 

αιιά θαη θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Δπξσδψλεο, κε νξφζεκν ηε 

ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα εμεηάζεη ηελ θξίζε ρξένπο ηεο 

Δπξσδψλεο  θαη θαηά πφζνλ απηή  νθείιεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ επξψ ή είλαη 

ζπλέπεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δμεηάδνληαη ηα γεγνλφηα, νη 

ζπζρεηηζκνί ηζνξξνπηψλ θαη νη πνιηηηθέο ζηελ ΔΔ, απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2007-8, έσο θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο ζηελ ΔΔ (2012).   

ΓΔΝΙΚΑ  

H πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξσπατθήο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο εληνπίδεηαη ην 1970 ζηελ Έθζεζε Werner (EU 2010), ε 

νπνία πξνέθπςε ζαλ απφθαζε ηεο ζπλφδνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

θνηλφηεηαο ζηε Υάγε ην 1969. Η ππφςε  φκσο έθζεζε  σζηφζν δελ πινπνηήζεθε 

πνηέ ιφγσ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θιπδσληζκψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ  Bretton Woods (WIKI 2010) ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 θαη ηηο πηέζεηο ησλ ΗΠΑ.  

ηε ζπλέρεηα ην 1979 δεκηνπξγήζεθε ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα 

ην νπνίν κε ην νπνίν θαζνξίζηεθαλ ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κεηαμχ 

ησλ λνκηζκάησλ ησλ ελλέα ηφηε θξαηψλ. Σν 1986 αθνινχζεζε ε Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε, κε ηε νπνία δεκηνπξγήζεθε κηα εληαία αγνξά, ε νπνία φκσο 

γηα λα απνδψζεη απαηηνχζε ηε  δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο.  

Σελ φιε πξνζπάζεηα αλέιαβε ε Δπηηξνπή Delor ην 1989, απνηέιεζκα ηε 

νπνίαο ήηαλ, έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, λα πινπνηεζεί ηειηθά ε πνιππφζεηε  

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ)  κε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε,  ε νπνία ππεγξάθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1992 ζην Μάαζηξηρη   ηεο 

Οιιαλδίαο (ECB 1992).  

Η δεκηνπξγία ηεο επξσδψλεο ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. πσο αλαθέξεηαη ζηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα ζεσξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπο σο 

έλα ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο πνιηηηθέο απηέο ζην πιαίζην 

ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
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Κνηλφηεηαο. Ο ζπληνληζκφο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ απφ ηε κία θαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ 

ηελ άιιε, πνπ αλήθεη ζηελ πιήξε επζχλε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

(ΔΚΣ) ζε νιφθιεξε ηε δψλε ηνπ επξψ (Λεβεληάθεο 2003).  

Η νηθνλνκηθή νινθιήξσζε αλαδεηά, ηψξα, ζε πεξίνδν θξίζεο ρξένπο, 

κνξθέο «νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο», απνηειεζκαηηθέο, επέιηθηεο, πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη άθξσο 

αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο, αδηαθνξψληαο φκσο γηα ηελ θνηλσληθή ζχγθιηζε ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Η πνιηηηθή ελνπνίεζε, ππνηαγκέλε πιήξσο ζηε ζεκεξηλή 

ζπγθπξία ζηηο επηηαγέο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαιείηαη  λα δηαδξακαηίζεη 

θξίζηκν ξφιν γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο ΔΔ  (Μαληηάθεο 2012) (Νηθνιατδνπ 

2013). 

 

Γνκή ηεο εξγαζίαο  

ην πξψην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ην αξρηθφ πιαίζην ζην  νπνίν 

νηθνδνκήζεθε ε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ΔΔ θαη θπξίσο πνηνο  ήηαλ ν ξφινο 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ δηεζλή 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαζψο θαη αλαθνξά ζην 

ξπζκηζηηθφ  πιαίζην ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ επηηξνπή ηε Βαζηιείαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο 

ηνπ 2008 θαζψο θαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε ΔΚΣ. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα «εξγαιεία» πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ 

ηελ ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ Δπξσδψλε. (EFSF,EFSM,ESM). 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη δνκηθέο αζηνρίεο ηεο Δπξσδψλεο 

ζρεηηθά κε ηελ λνκηζκαηηθή έλσζε, θαη νη αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Δπίζεο  ζα αλαιπζεί ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ν 

ξφινο ηεο Γεξκαλίαο ζηε δεκηνπξγία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Δπξψ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

To αξρηθό πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξώπε  

 

Σν αξρηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο 

δεκηνπξγήζεθε θαηά θχξην ιφγν ζην Μάαζηξηρη. Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη δελ 

ήηαλ πξντφλ εχθνισλ θαη νκαιψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. πσο ππνζηεξίδεη ν 

Wyplosz (2006), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη νπνίεο καο νδήγεζαλ 

ζηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, έγηλε θαλεξή ε κε ηαχηηζε ησλ 

απφςεσλ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο (Wyplosz 2006). Απφ ηε κηα πιεπξά, ε 

Γεξκαλία έδηλε έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ζχγθιηζεο, ελψ απφ 

ηελ άιιε, ε Γαιιία ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκηθψλ εξγαιείσλ. Κάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ε ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζήζεθε ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ηφληδε 

ηε ζεκαζία δχν θπξίσο αξρψλ, ηεο βαζκηαίαο κεηάβαζεο θαη ηεο ζχγθιηζεο (De 

Grauwe 2009).  

Δμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο 

πνπ έρνπλ ηελ βάζε ηνπο ζηελ παιαηά δηακάρε κεηαμχ "νηθνλνκηζηψλ" θαη 

"κνλεηαξηζηψλ" (Tsoukalis 1977) (Kruse 1980), ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

πεξηειάκβαλε ηφζν ηνλ ππεξεζληθφ φζν θαη δηαθπβεξλεηηθφ ηξφπν ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ. Ο ππεξεζληθφο ηξφπνο νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη 

δεκηνπξγία ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη δηθηχσλ ράξαμεο πνιηηηθήο ππεξάλσ ηνπ 

θξάηνπο. Κχξην ξφιν ζηελ ππεξεζληθή πξνζέγγηζε ε νπνία ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ Κνηλνηηθή κέζνδν παίδνπλ ε Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Απφ ηελ άιιε, ν δηαθπβεξλεηηθφο ηξφπνο ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ απμεκέλν ξφιν πνπ παίδεη ην έζλνο θξάηνο ηφζν ζε πεξηφδνπο ξηδηθήο 

αιιαγήο φζν θαη ζε πεξηφδνπο αδξάλεηαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ο 

δηαθπβεξλεηηζκφο ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ζηελ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο. Η ελνπνίεζε θαζίζηαηαη δπλαηή κφλν 

εάλ ηα ζπκθέξνληα θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπγθιίλνπλ (Μαξήο 

2014).  

 Ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο, είραλ ήδε γίλεη θαλεξέο νη δηαθνξέο ζηελ 

πξνζέγγηζε πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο 

ΟΝΔ αλάκεζα ζηνπο «νηθνλνκηζηέο» θαη ηνπο «κνλεηαξηζηέο» (Tsoukalis 1977) 

(Kruse 1980). Οη ζρεδηαζηέο ηεο ΟΝΔ, δελ ήηαλ βέβαηνη γηα ην πνηνο ηξφπνο 
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ελδεηθλχνληαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο (Verdun 2007). Γειαδή, δελ ππήξρε 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο δξψληεο, γηα ην εάλ θαη ζε πνην επίπεδν ε 

ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί ηεο κεηαβίβαζεο θπξηαξρίαο 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε έλα ππεξεζληθφ επίπεδν (Verdun 2007).  

Οπζηαζηηθά, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη ηα θξάηε κέιε δέρηεθαλ λα κεηαβηβάζνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα 

θπξηαξρίαο πξνο ην ππεξεζληθφ επίπεδν κφλν εάλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο 

κπνξνχζαλ λα ειέγρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ (Fabbrini 2013). Απηφ 

ζεκαίλεη πσο πέξα απφ ηελ ηερλνθξαηηθή θχζε ηνπ, ν ραξαθηήξαο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε είλαη θπξίσο πνιηηηθφο αθνχ 

πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηα ζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο (K.Dyson 1999b).  

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, ε ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ ζην 

επξσπατθφ επίπεδν, ζρεηηθά κε ην αξρηθφ πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

δπν εηεξνγελείο ζπλέπεηεο: α) ηε δεκηνπξγία κηαο αζηαζνχο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε (Begg 2010) θαη β) ηελ δεκηνπξγία ελφο 

άθακπηνπ θαη δηαθνξνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ (Dyson K. & 

Marcussen 2010). Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ΟΝΔ 

κε έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά αζπκκεηξίαο, κέζα ζηελ νπνία ε επξχηεξε 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ήηαλ αδχλαηε (A. Verdun 1996,2000).  

Η ζηάζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο 

ηε ζπλέρεηα ζα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη θάησ απφ 

πνηεο ζπλζήθεο επήιζε ε ζπκθσλία. Οπζηαζηηθά, ε δεκηνπξγία ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη ήηαλ απνηέιεζκα ελφο δηαπξαγκαηεπηηθνχ παηγλίνπ, πνπ εμεγείηαη 

θαιχηεξα απφ ηηο αξρέο ηνπ θηιειεχζεξνπ δηαθπβεξλεηηζκνχ, ην νπνίν δελ είρε 

ζρέζε νχηε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο 

(Esch 2012), νχηε κε ηελ ψζεζε πνπ ηνπ έδσζαλ νη γεξκαληθέο πνιηηηθέο ειίη γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ Γεξκαληθψλ γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ (Kaltenthaler 2002), 

νχηε κε ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο κηαο εληαίαο Δπξψπεο.  

Γηα απηφ ην ιφγν, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη δχν 

επξσπαίνη εγέηεο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο είραλ θξαηήζεη ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζε απφζηαζε. πσο παξαηεξεί ν Dyson (Dyson 1999a), «Οη Γάιινη 
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επλφεζαλ απηφλ ηνλ θαλφλα εμαηηίαο επηρεηξεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ εζληθή 

θπξηαξρία θαη ζηελ δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα. Οη Γεξκαλνί εμαηηίαο επηρεηξεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ δηαθχιαμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΔΚΣ». Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, εηζήγαγαλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα θαη θεληξηθφηεηα ηεο Γαιινγεξκαληθήο ζρέζεο έλαληη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ππεξεζληθνχ νξγάλνπ (Μαξήο 2014).  

 Η δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο Γεξκαλίαο ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή θηινζνθία ηνπ 

ordoliberalism  (Dyson & Featherstone 1999), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε κηα πνιηηηθή 

πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηνπο θαλφλεο ηελ Ordnungspolitik φπνπ ην θξάηνο ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεη κφλν ην λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν νη ηδησηηθνί δξψληεο ζα 

δξνπλ φζν πην ειεχζεξα γίλεηαη (Mussler 2011). 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Γεξκαλίαο, ε δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ ήηαλ ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζηε βάζε ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ αξρψλ ησλ αλνηθηψλ αγνξψλ, ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

αληηπιεζσξηζηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε δεκηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) θαη κεηέπεηηα ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α), ήηαλ ν ηξφπνο πξνψζεζεο απηψλ ησλ ίδησλ 

ζηφρσλ φπσο κνληκνπνηήζεθε απφ ηελ κνλεηαξηζηηθή επαλάζηαζε θαη ηελ 

θπξηαξρία ηεο έλαληη ηνπ θευλζηαληζκνχ (McNamara 1998). Έπεηηα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ κνλεηαξηζηηθψλ ηδεψλ, απηνί νη ζηφρνη ζα πξνσζνχληαλ θαιχηεξα 

κέζσ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο (δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα), ρσξίο λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κεζνπξφζεζκα (Hall & 

Franzese 1998). 

Απηφλ ηνλ ηξφπν πηνζεηνχζαλ ηφηε, φπσο πηνζεηνχλ θαη ηψξα, ηα κεγάια 

γεξκαληθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα σο ηνλ θαιχηεξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. ε φια απηά ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην κεγάιν 

φθεινο πνπ ζα είραλ νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ απαγφξεπζε (κέζα ζηελ 

ΟΝΔ) ησλ ππνηηκήζεσλ ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ (Hall 2012).  

Οη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο έβιεπαλ απηφ ην γεγνλφο ζαλ κηα επθαηξία γηα 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο. κσο απηφ ηαπηφρξνλα ζήκαηλε πσο ηα ππφινηπα 

θξάηε ζα έραλαλ ηελ δπλαηφηεηα ππνηηκήζεσλ θαη έηζη ηελ επθαηξία λα κπνξνχλ 
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λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθά ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο (Νηθνιατδνπ 

2013). Δπηπιένλ, αθφκα θαη εάλ νη ρψξεο απηέο αθνινπζνχζαλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο ζηε βάζε κηαο πην εμσζηξεθνχο ζηξαηεγηθήο δελ ζα είραλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμαηηίαο ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

ζεζκηθή δνκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ (Hall 2012).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε 

Γεξκαλία ζπζίαζε ην γεξκαληθφ λφκηζκα γηα λα εηζάγεη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ζε νιφθιεξε ζηελ 

ΟΝΔ  (Jamet 2011). Ήηαλ δειαδή πξνθαλέο πσο απφ ηελ αξρή νη Γεξκαλνί δελ 

ζα απνδερφηαλ ην επξψ εάλ νη λνκηζκαηηθνί θαλφλεο δελ ζρεδηάδνληαλ ζηε βάζε 

ηνπ γεξκαληθνχ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Mussler, W. 2011).  

Απφ ηελ άιιε γηα ηε Γαιιία, ε δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ ήηαλ έλαο ηξφπνο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηελ Γεξκαλία ζην νηθνλνκηθφ πεδίν θαη ηαπηφρξνλα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ΟΝΔ, λα ηελ θάλνπλ λα πιεζηάζεη ηα δηθά ηνπο νηθνλνκηθά 

κνληέια κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ηεο, ησλ απμήζεσλ ζηνπο 

κηζζνχο θαη ζηνλ πιεζσξηζκφ, έηζη ψζηε λα ζηακαηήζνπλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

θξίζεηο θαη νη θξίζεηο ρξένπο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 (Moravcsik 

2012). Γειαδή, ε Γαιιία ζα πξνζπαζνχζε λα εμηζνξξνπήζεη ηελ ζρέζε ηεο κε 

ηελ Γεξκαλία κεηψλνληαο ηεο αμηνπηζηία ηνπ γεξκαληθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ 

(K.Dyson 1999b). Απηφ φκσο απαηηνχζε έλαλ ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζηελ 

Γεξκαλία θαη ηηο άιιεο ρψξεο ν νπνίνο φκσο πνηέ δελ επηηεχρζεθε ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ θαη απηφ ζεσξείηαη πσο είλαη ε κεγαιχηεξε απνηπρία ηεο ΟΝΔ 

(Moravcsik 2012). Έηζη, ε δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ πέξα απφ ην φηη ήηαλ έλα πνιηηηθφ 

ζρέδην (Dyson 1994) (Dyson & Featherstone 1999), ελζσκάησζε θαη έλαλ 

«Γέζκην Λεβηάζαλ» ν νπνίνο αληηπξνζψπεπε κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα ηηο 

Γαιιηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο θαη ηελ λνκηκφηεηα (Dyson 

1999a).   

πσο ε ζεσξία ηνπ θηιειεχζεξνπ δηαθπβεξλεηηζκνχ εμεγνχζε ε Γεξκαλία 

δελ ζα πξνρσξνχζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ εάλ νη ππφινηπεο επξσπατθέο 

ρψξεο δελ ζπλαηλνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ ζην Μάαζηξηρη ην Γεξκαληθφ νηθνλνκηθφ 

κνληέιν, αθνχ εθείλε ζε αληίζεζε κε ηελ Γαιιία, ήηαλ ε κφλε ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα πείζεη γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο. Η νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γαιιίαο ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‗70 θαη ‗80 δελ 
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άθελε θακία ακθηβνιία γηα απηφ (Dyson 1999a). Παξαβιέθζεθε φκσο ην γεγνλφο 

πσο ηα ππφινηπα θξάηε κέιε δελ είραλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά γηα λα ην πηνζεηήζνπλ πξαγκαηηθά. Έζησ 

θαη εάλ θάπνηεο θνξέο έγηλε αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ, ην γεγνλφο ηεο δπλαηφηεηαο 

ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο παξαβιέθζεθε εμαηηίαο ηεο εηθαζίαο πσο ε ΟΝΔ ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Μηα ζχγθιηζε φκσο πνπ δελ ήξζε πνηέ αθνχ ε ΟΝΔ δελ έγηλε κηα Άξηζηε 

Ννκηζκαηηθή Πεξηνρή θαη πνηέ δελ απέθηεζε ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο 

δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη δηάζσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ (Μαξήο 2014).   

 

Η Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ 2008  

Σν 2008  ε Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε,  ε νπνία 

μέζπαζε ην 2007 θαη κε ηελ θαηάξξεπζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο ΗΠΑ κε ηε ρξεσθνπία ηεο ηξάπεδαο Lehman Brothers, έθηαζε 

ζην απφγεην ηεο. ηε ζπλέρεηα, κεηαηξάπεθε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη θιφληζε 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα αληζνξξνπίεο ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά ηφζν ζηελ Δπξσδψλε φζν θαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά 

ρψξεο κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε  (Υαξδνχβειεο 2009).  

Η κεηαθνξά ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία έγηλε κέζσ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη Σξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ λα πεξηνξίζνπλ ην 

δαλεηζκφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ψζηε λα θαιχςνπλ ην ράζκα 

πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηα θεθάιαηά ηνπο. Σαπηφρξνλα νη δηεζλείο αγνξέο απφ ηα 

κέζα ηνπ 2009 άξρηζαλ ζηαδηαθά λα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αζηαζείο θαη 

αλαζθαιείο γηα ηελ πνξεία ηεο Δπξσδψλεο δεδνκέλεο ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (Νηθνιατδνπ 2013).  

Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα, ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, λα πξνθαιέζεη απμεκέλεο 

δεκφζηεο δαπάλεο, νη νπνίεο αθνινχζσο θιφληζαλ ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη νδήγεζαλ ζε θξίζεηο ρξένπο, φπσο π.ρ. 

ζηελ Διιάδα.  
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Σν Ρπζκηζηηθό Πιαίζην ησλ Σξαπεδώλ – Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ 

ζηε Βαζηιείαο ηεο Διβεηίαο. Ιδξχζεθε ην 1974 θαη ζήκεξα απαξηίδεηαη απφ 27 

ρψξεο (Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Βξαδηιία, Βέιγην, Καλαδάο, Κίλα, ΔΔ, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδία, Ιλδνλεζία, Ιηαιία, Ιαπσλία, Κνξέα,  Λνπμεκβνχξγν, 

Μεμηθφ,  Οιιαλδία, Ρσζία, ανπδηθή Αξαβία, ηγθαπνχξε, Ν. Αθξηθή,  Ιζπαλία, 

νπεδία, Διβεηία, Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ΗΠΑ).  

θνπφο ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε δηακφξθσζε δίθαησλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ. 

Σν 1988 ε Δπηηξνπή εηζήγαγε έλα ζχζηεκα θεθαιαηαθήο κέηξεζεο κε ηελ 

νλνκαζία Basel Capital Accord. Σν 1998 εθδφζεθε ην πιαίζην επνπηείαο ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ νλνκαζία Βαζηιεία Ι. ηφρνο ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2011). ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000 ην πιαίζην Βαζηιεία ΙΙ, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηε Βαζηιεία Ι, 

απνζθνπνχζε ζηελ πιεξέζηεξε απεηθφληζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ απφ 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηε ζχλδεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ, 

παξνπζηάδνληαη θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη 

ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2011).  

Σν ηζρχνλ ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 1988, φηαλ 

δεκνζηεχηεθε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα κε ηίηιν 

«Γηεζλήο χγθιηζε ηεο Κεθαιαηαθήο Μέηξεζεο θαη ησλ Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ». 

Σν αξρηθφ απηφ θείκελν ηξνπνπνηήζεθε θαη εκπινπηίζηεθε πνιιέο θνξέο. Η 

ζεκαληηθφηεξε ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1996, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη θίλδπλνη αγνξάο. 

Οη εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαηέζηεζαλ αλαπνηειεζκαηηθφ ην 

χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ο θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο. Έηζη, ζηηο 26 Ινπλίνπ 2004 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

εμέδσζε έηζη ην λέν χκθσλν κε ηίηιν «Βαζηιεία ΙΙ: Γηεζλήο χγθιηζε ηεο 

Κεθαιαηαθήο Μέηξεζεο θαη ησλ Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ: Έλα Αλαζεσξεκέλν 

Πιαίζην» (BIS 2012). 
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Σν λέν απηφ θείκελν πξνζεγγίδεη αξηηφηεξα ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ   

αλαιακβάλεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνάγεηαη ε 

εληζρπκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ απηά, εληζρχνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη  ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ. 

 Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο ππιψλεο (Basel 

Committee on Banking Supervision 2006) : 

1. Ο πξψηνο ππιψλαο ηξνπνπνίεζε ην πιαίζην ππνινγηζκνχ ησλ 

ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,  

πξνζζέηνληαο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 

2. Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

3. Ο ηξίηνο ππιψλαο αθνξά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ 

επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ δεκνζίεπζεο 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο ππιψλαο ηνπ λένπ χκθσλνπ επηθέξεη ηηο εμήο   

αιιαγέο ζην ηζρχνλ πιαίζην: 

α) Σξνπνπνηεί ηελ ηζρχνπζα ηππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized 

approach) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Η λέα 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο δηαηεξεί ηε ινγηθή ηεο πθηζηάκελεο κεζφδνπ, εληνχηνηο 

επηηπγράλεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία σο πξνο ηνλ θίλδπλν, ζην κέηξν πνπ νη 

ζπληειεζηέο θηλδχλνπ, πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

β) Αλαγλσξίδεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαβάζκηζεο (internal ratings based approach), ε νπνία παξέρεη ζηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο 

ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ: 

• ηε ζεκειηψδε κέζνδν (foundation approach), 

• ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach). 

Γηα θάζε άλνηγκα νη ηξάπεδεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο 

(εηζξνέο) πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Αλαιπηηθά νη ελ ιφγσ παξάκεηξνη πεξηιακβάλνπλ: 

• ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνρξέσζεο αληηζπκβαιινκέλνπ 

(Probability of  Default), 
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• ηε δεκηά ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο 

αληηζπκβαιινκέλνπ (Loss Given Default), 

• ηελ έθζεζε έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ (Exposure At Default ) 

 • ηελ δηάξθεηα έσο ηε ιήμε (Maturity). 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζεκειηψδνπο κεζφδνπ, νη ηξάπεδεο πξνζδηνξίδνπλ κφλνλ ηελ 

παξάκεηξν ηεο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ, ελψ ζηελ εμειηγκέλε κέζνδν ην ζχλνιν  

ησλ παξακέηξσλ. 

γ) Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην γηα ηελ επνπηηθή κεηαρείξηζε ησλ 

ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ (δελ ππήξρε ζην αξρηθφ χκθσλν). 

δ) Οη ηξάπεδεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα λα κεηψζνπλ ηηο θεθαιαηαθέο 

επηβαξχλζεηο ηνπο, φπσο: 

• ηηο εμαζθαιίζεηο, 

• ηηο εγγπήζεηο θαη ηα παξάγσγα, θαη 

• ην ζπκςεθηζκφ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

ε) Σέινο, εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. ηελ έλλνηα ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ εκπίπηνπλ νη δεκίεο πνπ 

νθείινληαη: 

• ζηελ αλεπάξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, 

• ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, θαη 

• ζηα εμσηεξηθά αίηηα. 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηείλεη ηξεηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ: 

• ηε κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε (basic indicator approach), 

• ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized approach), θαη   

• ηε κέζνδν ηεο πξνεγκέλεο κέηξεζεο (advanced measurement approach). 

ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ππιψλα, ε δηαδηθαζία ηεο επνπηηθήο εμέηαζεο 

(supervisory review process) απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο, αθνχ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζσπνπνηεκέλεο επνπηείαο ησλ ηδξπκάησλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνίσλ έρνπλ κεγαιχηεξν ζπζηεκηθφ θίλδπλν. 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο πεξηέρεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

• Πξφβιεςε δηαδηθαζηψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο. 
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• Καζηέξσζε ηεο εμνπζίαο επνπηηθνχ ειέγρνπ ηεο αξηηφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

• Γπλαηφηεηα επηβνιήο απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή θεθαιαηαθήο 

απαίηεζεο γηα θάιπςε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζ‘ ππέξβαζε ηνπ 

ειαρίζηνπ νξίνπ. 

• Καζηέξσζε ηεο εμνπζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε 

πεξίπησζε επηδείλσζεο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κηαο ηξάπεδαο. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα εζηηάδνπλ ζα εμήο ζέκαηα: 

• κεηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ 

ππιψλα (π.ρ. θίλδπλνο εηζνδήκαηνο επηηνθίσλ, κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα, 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θ.ι.π.), 

• αληηκεηψπηζε παξαγφλησλ πνπ δελ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαη 

• έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ. 

Σέινο, ν ηξίηνο ππιψλαο αθνξά ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα πξνβαίλνπλ ζε 

γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηβαιιφκελεο απφ ηελ 

αγνξά πεηζαξρίαο πξνο ηνπο θαλφλεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. θνπφο 

ηνπ είλαη λα παξέρνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά νη αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη γηα ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπο. Κάπνηεο εθ ησλ ππνρξεψζεσλ  

δεκνζηνπνίεζεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε νξηζκέλσλ κεζφδσλ. 

Οη ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο αθνξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο: 

• ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

• ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ησλ θηλδχλσλ, θαη 

• ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηελ Κπξηαθή 13 επηεκβξίνπ 2010 επήιζε λέα 

ηξνπνπνίεζε ζην παξαπάλσ χκθσλν, ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηαδηαθά απφ 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019. Η λέα απηή ζπκθσλία, 

γλσζηή θαη σο Βαζηιεία ΙΙΙ, πξαθηηθά ζρεδφλ ηξηπιαζηάδεη ηα θεθαιαηνπρηθά 

απνζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο. 

πγθεθξηκέλα, ην παθέην ησλ κέηξσλ δεκηνπξγεί λέν ειάρηζην δείθηε βαζηθψλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ζην 4,5%, ππεξδηπιάζην δειαδή απφ ην ηζρχνλ 2%, κε 
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επηπιένλ «καμηιάξη» αζθαιείαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 2,5%. Πξαθηηθά, ην φξην ηίζεηαη 

ζην 7%, θαζψο νη ηξάπεδεο, ησλ νπνίσλ ηα θεθάιαηα εκπίπηνπλ ζηε δψλε ηνπ 

καμηιαξηνχ, ζα αληηκεησπίζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ θαη 

κπφλνπο.ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πηνζέηεζε θαη 

δεκνζίεπζε δχν ζεκαληηθέο εθζέζεηο κε ηίηιν: 

• “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems”, θαη 

• “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring”. 

Οη δχν ελ ιφγσ εθζέζεηο είλαη γλσζηέο σο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 

«Βαζηιείαο ΙΙΙ» (εθεμήο «ε Βαζηιεία ΙΙΙ») θαη απνηεινχλ πξφηαζε αληηκεηψπηζεο 

ζηελ θξίζε. Μέζσ ησλ δηαηάμεψλ ηνπο θαζηεξψζεθε έλα λέν δηεζλέο θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο, κε αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ. θνπφο 

ηεο αλαζεψξεζεο ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηεζλψο, κέζσ: 

• αθελφο κελ ηεο ελίζρπζεο ηεο κηθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηάο ηνπο ζε πεξηφδνπο έληαζεο, θαη 

• αθεηέξνπ ηεο αληηκεηψπηζεο, κέζσ καθξνπξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο, ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην ζχλνιν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ (θαη γεληθά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ) ζπζηήκαηνο, θαη ηεο 

«πξνθπθιηθήο» κεγέζπλζεο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Απφ ζπζηεκαηηθή άπνςε, νη δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηαηάμεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 

επήιζαληξνπνπνηήζεηο ζε δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηελθεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ (δειαδή ηεο «Βαζηιείαο 

ΙΙ»), θαζψο θαη πξνζζήθεο ζε απηφ. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο θαζηεξψζεθαλ 

«θαηλνηφκα ζηνηρεία», νη νπνίεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ: 

• ζε εθείλεο κέζσ ησλ νπνίσλ θαζηεξψζεθαλ νη λένη θαλφλεο 

κηθξνπξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, θαη 

• ζε εθείλεο κε ηηο νπνίεο θαζηεξψζεθαλ θαλφλεο καθξν-πξνιεπηηθήο 

ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. 
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ιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη 

ζηαδηαθά, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 κέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 (θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πιήξνπο εθαξκνγήο). 

Με ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ππεξβνιηθήο 

κφριεπζεο ζην κέιινλ (θπξίσο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο νη δηαδηθαζίεο 

απνκφριεπζεο (―deleveraging‖) ησλ ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο), κε 

δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» θαζηεξψζεθε έλαο απιφο ζπληειεζηήο κφριεπζεο, ν 

νπνίνο δελ βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν (δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ δελ ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ), θαη ζα 

εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Με ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζηεξψζεθαλ επίζεο γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο 

επίπεδν δχν ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ (―liquidity ratios‖): 

• έλαο βξαρπρξφληνο, ν «ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο», κέζσ ηνπ 

νπνίνπ επηδηψρζεθε ε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο επαξθψλ, πςειήο πνηφηεηαο 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ψζηε λα θαιχπηνληαη ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο, θαη  

• έλαο καθξνρξφληνο, ν «ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο», κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψρζεθε ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ εηεξνρξνληζκφ ζηε ξεπζηνπνηεζηκφηεηα 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-14- 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Σξόπνη Κεληξηθήο Αληηκεηώπηζεο ηεο Κξίζεο ηνπ Παγθόζκηνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο 

Η δηεζλήο θνηλφηεηα, ζηελ θξίζε ηνπ 2008, αληέδξαζε κε ζπληνληζκέλεο 

παξεκβάζεηο, πνπ επηδίσμαλ λα ακβιχλνπλ ηνπο θξαδαζκνχο θαη λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία (Πξνβφπνπινο 2009).  

Η θξίζε θαηέδεημε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ξχζκηζεο 

θαη επνπηείαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νδήγεζε ζηε 

ζηήξημε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζε πνιιέο ρψξεο. ηελ 

Δπξψπε, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο 

ήηαλ θαηαιπηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή εθηεηακέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

2013). 

ιεο ζρεδφλ νη ρψξεο αληέδξαζαλ κε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη κε 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κέζσ εγγπήζεσλ πνπ δφζεθαλ 

ζηηο ηξάπεδεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο θαζψο θαη κέζσ ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ απαμησκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Παξάιιεια, 

εθαξκφζηεθαλ κέηξα επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Η θξίζε αλέδεημε κεηαμχ άιισλ ηηο αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ησλ αλνηγκάησλ ησλ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο. Ο θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο δηέθεπγε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δηεζλψο, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ήηαλ ππφ απζηεξή επνπηεία. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη δείθηεο ιεηηνπξγηθήο θαη δπλεηηθήο ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη 

κεζνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ελεξγεηηθφ, ζπάληα αλαθνηλψλνληαλ θαη 

αλαιχνληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο αθνχ, νχησο ή άιισο, ζεσξνχζαλ φηη ε δηαηήξεζε 

πιενλάζκαηνο ξεπζηφηεηαο ζπληζηά αζθάιηζηξν πνπ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην 

θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην (Μνζθφθνγινπ 2012). 

Παξάιιεια, νη θαλνληζηηθέο αξρέο δηεζλψο παξείραλ ηδηαίηεξε επειημία ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα σο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ, θαζψο ήηαλ παγησκέλε ε αληίιεςε φηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο ήηαλ 

αξθεηά ψξηκεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή απνηπρία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην λα 
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αληρλεχζεη, λα επεμεξγαζηεί, λα κεηξήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο 

ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. Δπίζεο απφ ηελ θξίζε πξνέθπςε φηη ην θάζκα 

ησλ θηλδχλσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ζπλδπαζκνχο γεγνλφησλ θαη εμειίμεσλ, είρε ππνεθηηκεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

(Μνζθφθνγινπ 2012). 

Η ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηέζεθε ππφ 

ακθηζβήηεζε θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο (Υαξδνχβειεο 2009). Έλαο ηξφπνο 

επνπηείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Η 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πνπ ζέηεη ηνπο θαλφλεο επνπηείαο εληζρχζεθε πξφζθαηα 

γηα λα αληηκεησπίδνληαη επθνιφηεξα νη θξίζεηο (Μνζθφθνγινπ 2012). 

Τπφ ην βάξνο ηεο ηξέρνπζαο παγθφζκηαο θξίζεο, αλαδεηνχληαη ιχζεηο ηφζν 

ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, πνπ ζα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ 

αληηζηξνθή  ηνπ δπζκελνχο θιίκαηνο θαη ζα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκία λα εηζέιζεη 

ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά. 

Οη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε δηεζλέο επίπεδν κεηά ηε ρξενθνπία 

ηεο Lehman Brothers, πεξηιακβάλνπλ παθέηα γηα ηελ δηάζσζε, αζθάιεηα θαη 

εγγχεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αγνξά εηαηξηθψλ νκνιφγσλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ, θαζψο πξνγξάκκαηα εμαγνξάο ππνηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ 

απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλέιζεη ε 

εκπηζηνζχλε θαη ε νκαιή ξνή ησλ θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά (Μνζθφθνγινπ 2012). 

Οη λένη θαλφλεο πνπ ηίζεληαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ν κεγαιχηεξνο έιεγρνο, ζα ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα 

ρνξεγήζνπλ δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά (Μνζθφθνγινπ 2012) . 

Οη πξσηνβνπιίεο πνπ πάξζεθαλ αθνξνχζαλ  ηε παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά, δηεπθνιχλζεηο πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ε αγνξά 

θξαηηθψλ θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ. Παξάιιεια απαηηείηαη θαη  εμνκάιπλζε ησλ 

πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη, πνιιέο θπβεξλήζεηο επηζηξαηεχνπλ 

ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα εγρψξηα πξντφληα 

ηνπο θαη λα δηαθπιάμνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (Μνζθφθνγινπ 2012). 

Γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, εθηηκήζεθε φηη ζα πξέπεη 

ηα θνηλνηηθά φξγαλα λα πξνρσξήζνπλ ζε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο γηα λα εληζρπζεί 
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ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο αθνξνχλ εηδηθφηεξα (Διιεληθή 

Έλσζε Σξαπεδψλ 2009):  

• ηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην χκθσλν ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Βαζηιεία ΙΙΙ). 

• ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαζεζηψηνο απνδνρψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ,  

• ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο 

αγνξάο, κε θχξην ζηφρν ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ 

θαη ζε κε ξπζκηδφκελεο έσο ηψξα αγνξέο, 

• ηελ ππαγσγή ησλ Οίθσλ Αμηνιφγεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ξπζκηζηηθφ θαη 

επνπηηθφ πιαίζην,  

• ηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηαθάλεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαη  

• ηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ επνπηείαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηα ηέιε ηνπ 2010, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

πηνζέηεζαλ ηξεηο Καλνληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζεζκνζεηήζεθαλ, αληίζηνηρα, νη 

ηξεηο θαινχκελεο «Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο» (―European Supervisory 

Authorities‖) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο 

επνπηείαο ησλ θνξέσλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 2011) : 

• ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (―European Banking Authority‖ ή ―ΔΒΑ―) 

βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1093/2010,2 

• ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ 

(―European Insurance and Occupational Pensions Authority― ή ―EIOPA―), βάζεη 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1094/2010,3 θαη Αζήλα. 

• ε Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (―European Securities and 

Markets Authority‖ ή ―ESMA―) βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1095/2010. 

 

Δλέξγεηεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε  ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 νη ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζπκθψλεζαλ λα 

αλαιάβνπλ ζπληνληζκέλε δξάζε γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο. Η Γηαθήξπμε ησλ Παξηζίσλ, πνπ ππνγξάθεθε απφ ηνπο εγέηεο ησλ 

ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2008 θαη πηνζεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα 

απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 15-16 Οθησβξίνπ, πξνέβιεπε ηε ιήςε 

ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ νηθνλνκία. ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλνληαλ 

ε παξνρή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηξαπεδηθψλ ρξενγξάθσλ θαη ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008 ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ ρέδην Οηθνλνκηθήο Αλάθακςεο, ζθνπφο ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηφλσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο θαη θιηκάθσζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Δπίζεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ην πκβνχιην ECOFIN θαζφξηζε ην γεληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρεδίνπ Οδεγίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ζηα 

ζπζηήκαηα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ απφ 20.000 επξψ ζε 50.000 επξψ ηνλ Ινχλην 

ηνπ 2009 θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπ ζηηο 100.000 επξψ απφ 31.12.2011, νχησο ψζηε 

λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Σνλ ίδην κήλα ην ECOFIN 

απνθάζηζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ γηα θξάηε-κέιε 

εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, απφ 12 δηζεθ. επξψ ζε 25 δηζεθ. επξψ. Σξία θξάηε-

κέιε ηεο ΔΔ (ε Οπγγαξία, ε Λεηηνλία θαη ε Ρνπκαλία) έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

κεραληζκνχ απηνχ ηε δηεηία 2008-2009  (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν εληάζεθαλ ην 2009 θαη θαηαηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Οη πξνηάζεηο 

απηέο βαζίζηεθαλ ζηελ έθζεζε ηεο Οκάδαο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Jacques de 

Larosiere (EU 2009), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 θαη 

πεξηιάκβαλε ζπζηάζεηο γηα έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην επνπηείαο ζηελ ΔΔ. ε 

ζπλέρεηα απηψλ ησλ ζπζηάζεσλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο ζην πκβνχιην ηεο ΔΔ θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ηελ ίδξπζε (α) ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ 

(ESRB), κε αξκνδηφηεηα ηελ άζθεζε ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο, θαη (β) 

ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο (ESFS), ην νπνίν ζα 

ήηαλ αξκφδην γηα ηε πξνιεπηηθή επνπηεία θαη ζα απνηεινχληαλ απφ έλα δίθηπν 
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πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηξεηο Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο (ESAs) θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αξκφδηεο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

ε παγθφζκην επίπεδν, νξφζεκν απνηέιεζε ε χλνδνο Κνξπθήο ηεο 

―Οκάδαο ησλ 20‖ (G20) ζην Λνλδίλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Η χλνδνο απνθάζηζε 

ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (FSB) σο δηαδφρνπ 

ηνπ Φφξνπκ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε θαη 

εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Η χλνδνο Κνξπθήο ησλ G20 έδσζε ην έλαπζκα γηα κηα κεγάιεο 

εκβέιεηαο κεηαξξχζκηζε ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ, ηελ νπνία αλέιαβαλ λα 

πινπνηήζνπλ νη θνξείο ζέζπηζεο παγθφζκησλ πξνηχπσλ θαη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Παξεκβάζεηο γηα ηε ζηήξημε θξαηώλ-κειώλ ηεο ΔΔ εθηόο ηεο Δπξσδώλεο  

Ήδε απφ ην 2008 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2009, ε Οπγγαξία, ε Λεηηνλία θαη ε 

Ρνπκαλία   (θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ εθηφο δψλεο ηνπ επξψ, κε ζνβαξέο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο) αλαγθάζηεθαλ, ππφ 

ηελ πίεζε ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, αιιά θαη ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ, λα πξνζθχγνπλ ζηνπο 

κεραληζκνχο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Οη ηξεηο ρψξεο δήηεζαλ θαη έιαβαλ εμσηεξηθή νηθνλνκηθή 

βνήζεηα, αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηε δέζκεπζε λα εθαξκφζνπλ πξφγξακκα 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη κεηαξξπζκίζεσλ. Η πξνζθπγή ησλ αλσηέξσ 

ρσξψλ ζηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, θαζψο δηαζθάιηζε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

θαη δξνκνιφγεζε ηε κεηάβαζή ηνπο ζε βηψζηκν πξφηππν αλάπηπμεο, ελψ 

απέηξεςε ηελ επξχηεξε κεηάδνζε ηεο θξίζεο  (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Η έθζεζε ηεο “Οκάδαο De Larosiere”  

Χο αληίδξαζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

αλέζεζε ζε κηα νκάδα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Jacques de Larosiere λα εμεηάζεη 

πψο ην επξσπατθφ πιαίζην ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ θαη επνπηείαο ζα κπνξνχζε λα 

εληζρπζεί ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ θαιχηεξα νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο 2013). 
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Με βάζε ηελ έθζεζε απηή, πνπ ππνβιήζεθε ζηηο 25.2.2009, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή παξνπζίαζε ην Μάην ηνπ 2009 λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο ζηελ ΔΔ, 

απαξηηδφκελνπ απφ ηνπο αθφινπζνπο δχν ππιψλεο: 

α. Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ – ΔΚ (European 

Systemic Risk Board –ESRB). Tν Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ 

(EΚ) αζθεί ηε καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία. ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010 ηέζεθε ζε 

ηζρχ ε ζπλαθήο λνκνζεζία θαη ηo ΔΚ άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 

2011. Η έθζεζε De Larosiere είρε πξνηείλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε ζχζηαζε ελφο 

επξσπατθνχ θνξέα, ηνλ νπνίν νλφκαδε European Systemic Risk Council (ESRC), 

κε θαζήθνλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ ζε νιφθιεξν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ΔΔ. 

β. Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπνπηείαο – ΔΥΔ (European 

System of Financial Supervisors – ESFS). 

Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπνπηείαο (ΔΥΔ) δεκηνπξγήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη έλα απνθεληξσκέλν, πνιπεπίπεδν ζχζηεκα αξρψλ 

κηθξνπξνιεπηηθήο θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

Ο ππιψλαο ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

απνηειείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ/EBA), ηελ Δπξσπατθή 

Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ΔΑΚΑΑ/ESMA) θαη ηελ Δπξσπατθή Αξρή 

Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (ΔΑΑΔ/EIOPA), νη νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ 

Αξρψλ (ΔΑΑ/ESAs). Οη αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο επνπηείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

απνηεινχλ επίζεο ηκήκα ηνπ ΔΥΔ. ηφρνη ηνπ ΔΥΔ είλαη ε δηακφξθσζε θνηλήο 

επνπηηθήο λννηξνπίαο θαη ε ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία εληαίαο επξσπατθήο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο  (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Η πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ ηελ πεξίνδν 2008-2009 

Παξάιιεια κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, 

παξελέβε θαη ε ΔΚΣ, ιακβάλνληαο ηφζν ζπκβαηηθά φζν θαη κε ζπκβαηηθά κέηξα 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σα ―κε ζπκβαηηθά‖ κέηξα (non-standard measures) 

απνζθνπνχζαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ξνήο ησλ 

πηζηψζεσλ πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζε βαζκφ κεγαιχηεξν εθείλνπ πνπ 
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κπνξνχζε λα επηηεπρζεί απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο πνιηηηθήο επηηνθίσλ: δεδνκέλσλ 

ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, ε κεηάδνζε ησλ επηδξάζεσλ απφ ηηο 

απνθάζεηο γηα ηα βαζηθά επηηφθηα ηεο ΔΚΣ ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013).  

Η έμαξζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο ην επηέκβξην ηνπ 

2008 κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers θαη ε επαθφινπζε φμπλζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζπλέβαιαλ ζηε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Δλ φςεη ησλ ιηγφηεξν επλντθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ θαζνδηθψλ θηλδχλσλ γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ κεζνπξφζεζκα, ε ΔΚΣ πξνρψξεζε ζε ηξεηο κεηψζεηο ηνπ 

επηηνθίνπ ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 

θαη ζε ηέζζεξεηο αθφκε δηαδνρηθέο κεηψζεηο έσο ην Μάην ηνπ 2009, κε απνηέιεζκα 

ην επηηφθην ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο λα 

δηακνξθσζεί ζην 1% ην Μάην ηνπ 2009. Σν θχξην επηηφθην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 

παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην επίπεδν απηφ γηα πεξίπνπ δχν ρξφληα, έσο ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2011, νπφηε κεηψζεθε πεξαηηέξσ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

 

Παξεκβάζεηο ηεο ΔΚΣ κε ζπκβαηηθά κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

Λφγσ ηεο αλαηαξαρήο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, ήδε 

απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ ηνπ 2007 ζεκεηψζεθε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ζηε δψλε 

ηνπ επξψ. Δπηπιένλ, πνιιά πηζησηηθά ηδξχκαηα αληηκεηψπηζαλ κε κεγάιε 

επηθχιαμε ηελ παξνρή δηαηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ζεσξψληαο απμεκέλν ηνλ θίλδπλν 

λα αζεηήζεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε κηα ζπλαιιαγή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Λφγσ 

ηεο γεληθφηεξεο αβεβαηφηεηαο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα επέιεμαλ λα δηαθξαηνχλ ηα 

δηαζέζηκά ηνπο ζε ξεπζηή κνξθή παξά λα ηα δηαζέηνπλ ζε άιιεο ηξάπεδεο κέζσ 

δαλείσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ρξήκαηνο. Η ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά είρε σο απνηέιεζκα λα αζθεζνχλ έληνλα αλνδηθέο πηέζεηο 

ζηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλεη ηηο ζπλζήθεο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ην 

Δπξσζχζηεκα δηαθνξνπνίεζε θαη δηεχξπλε ηηο κεζφδνπο παξνρήο ξεπζηφηεηαο 

ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 (βι. Πίλαθα 6 ζην 

Κεθάιαην 5.2). ηηο 9 Απγνχζηνπ 2007 ην Δπξσζχζηεκα πξνέβε ζε έθηαθηε 

παξνρή ξεπζηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, δηελήξγεζε ζπκπιεξσκαηηθέο πξάμεηο 
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αλαρξεκαηνδφηεζεο, επηπιένλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πξάμεσλ. Δπίζεο, απφ 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 παξείρε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ (FederalReserve − FED), 

ξεπζηφηεηα ζε δνιάξηα ΗΠΑ κέζσ πξάμεσλ αληαιιαγήο κε δηάξθεηα πεξίπνπ έλα 

κήλα. Η ζπλεξγαζία κε θεληξηθέο ηξάπεδεο ζχληνκα επεθηάζεθε θαη πξνο ηελ 

Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, ηελ Σξάπεδα ηεο Ιαπσλίαο, ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διβεηίαο θαη άιιεο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο (κε θαηά πεξίπησζε πξνζαξκνγέο 

θαη δηαθνπέο)  (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Η έμαξζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο δηεζλψο, κε ηε ρξενθνπία 

ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers ζηηο ΗΠΑ ζηα κέζα επηεκβξίνπ ηνπ 

2008, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθδήισζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνιιψλ ρσξψλ. Λφγσ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

ρξήκαηνο, ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα απμήζεθαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα, ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Η έμαξζε ησλ εληάζεσλ θαη νη 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο παξεκπφδηδαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραληζκνχ κεηάδνζεο ησλ επηδξάζεσλ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο  (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013).. 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέηξν ην νπνίν πηνζέηεζε ε ΔΚΣ 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ήηαλ ε ρνξήγεζε ξεπζηφηεηαο κέζσ δεκνπξαζηψλ 

ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, κε θαηαλνκή νιφθιεξνπ ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ. Μ‘ άιια 

ιφγηα, νη ηξάπεδεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ κπνξνχζαλ λα ιακβάλνπλ απεξηφξηζηε 

ξεπζηφηεηα απφ ην Δπξσζχζηεκα κε ην βαζηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα παξείραλ επαξθείο εμαζθαιίζεηο κε ηε κνξθή απνδεθηψλ 

ηίηισλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην Δπξσζχζηεκα ελίζρπζε ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν 

ηνπ, ππνθαζηζηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξάμεηο πνπ έσο ηφηε δηεμάγνληαλ ζηηο 

αγνξέο ρξήκαηνο. Η εμέιημε απηή απνηππψζεθε ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

ηα ππφινηπα κέηξα πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ κεηά ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2008 πεξηιακβάλνληαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πξάμεσλ πην 

καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, ε δηεχξπλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδεθηψλ 

απφ ην Δπξσζχζηεκα εμαζθαιίζεσλ (έλαληη ησλ νπνίσλ ην Δπξσζχζηεκα 

ρνξεγεί ξεπζηφηεηα ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη ε κείσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

ηνπ επηηνθίνπ ηεο πάγηαο δηεπθφιπλζεο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ επηηνθίνπ 



-22- 

  

ηεο πάγηαο δηεπθφιπλζεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ (δει. ηνπ εχξνπο ηνπ 

―δηαδξφκνπ‖ πνπ νξίδνπλ απηά ηα δχν επηηφθηα). Η κείσζε απηή είρε ζηφρν λα 

πεξηνξηζηνχλ νη δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο κε δηάξθεηα 

κίαο εκέξαο (ΔΟΝΙΑ), θαζψο ην ελ ιφγσ επηηφθην δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβεί ην 

επηηφθην ηεο δηεπθφιπλζεο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο νχηε λα ππνιείπεηαη ηνπ 

επηηνθίνπ ηεο δηεπθφιπλζεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ. Με άιια ιφγηα, ην επηηφθην 

κίαο εκέξαο θηλείηαη εληφο ―δηαδξφκνπ‖, ην εχξνο ηνπ νπνίνπ νξηνζεηεί νπζηαζηηθά 

ην θαηψηαην θαη ην αλψηαην επηηφθην ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο γηα 

θαηαζέζεηο/δάλεηα κε δηάξθεηα κίαο εκέξαο. Με ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο, 

πεξηνξίδεηαη κελ ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ επηηνθίνπ EONIA, κεηψλνληαη φκσο θαη ηα 

θίλεηξα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά. Η αχμεζε ηνπ εχξνπο αληίζηνηρα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία επαξθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ πιενλαζκάησλ ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ πξνο 

ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, αληί ηεο θαηάζεζήο ηνπο ζην Δπξσζχζηεκα ζην πιαίζην 

ηεο πάγηαο δηεπθφιπλζεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ. Σν εχξνο ηνπ ―δηαδξφκνπ‖ 

απμνκεηψζεθε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 

2013 νξηνζεηείηαη ζηηο 75 κνλάδεο βάζεο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Σν ζχλνιν ησλ κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

πηνζέηεζε ε ΔΚΣ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη κεηά νλνκάζηεθε ―εληζρπκέλε 

πηζησηηθή ζηήξημε‖ (enhanced credit support). Σα κέηξα απηά ζηφρεπαλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ηνπ ξφινπ ζηε κεηάδνζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ,  ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ αγνξψλ θεθαιαίσλ, πνπ είλαη πην 

δηαδεδνκέλε ζε άιιεο νηθνλνκίεο θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ 

ζπλζεθψλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ζπκβάιινληαο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα. πγθεθξηκέλα, απφ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, κε εμαίξεζε ιίγα 

θαη ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα έπεζαλ ζε ρακειά 

επίπεδα. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζπλέβαιαλ, εθηφο 

απφ ηα κέηξα εληζρπκέλεο πηζησηηθήο ζηήξημεο πνπ έιαβε ην Δπξσζχζηεκα, ηα 

κέηξα ζηήξημεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζέζπηζαλ νη θπβεξλήζεηο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη κεηά 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 
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Σν 2009 ην Δπξσζχζηεκα εμαθνινχζεζε λα εθαξκφδεη κε ζπκβαηηθά κέηξα 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, δηεμήγαγε ηξεηο πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο δηάξθεηαο ελφο έηνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηαζθαιίζηεθε ε 

επξεία θαη ππφ επλντθνχο φξνπο πξφζβαζε ησλ ηξαπεδψλ ζε ξεπζηφηεηα γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ νξίδνληα θαη έηζη δηεπθνιχλζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Δπίζεο, απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2009 ην 

Δπξσζχζηεκα άξρηζε λα πξαγκαηνπνηεί αγνξέο θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ πνπ 

εθδίδνπλ νη ηξάπεδεο, απνζθνπψληαο ζηε ζηήξημε ηεο αγνξάο ησλ ελ ιφγσ 

νκνινγηψλ, ε νπνία απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αγνξάο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη πξσηαξρηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

 Μέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2010, νπφηε θαη έιεμε ην ππφςε πξφγξακκα, ην 

Δπξσζχζηεκα είρε απνθηήζεη θαιπκκέλεο νκνινγίεο ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 60 

δηζεθ. επξψ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009 θαη κεηά, ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο, νη 

δηαθνξέο επηηνθίσλ ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

ππνρψξεζαλ δξαζηηθά. Η ππνρψξεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο 

θαη ε εμέιημε ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 

δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζηαδηαθή (θαη ζσξεπηηθά αμηφινγε) κείσζε 

ησλ επηηνθίσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαζέζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ην 2009 

(θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2010) ζηε δψλε ηνπ επξψ. Παξάιιεια, ε ππνρψξεζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, αιιά θαη ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ κέζσ ηεο 

έθδνζεο ρξενγξάθσλ, άζθεζε επλντθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013). 

Γεδνκέλεο ηεο εμνκάιπλζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ πξνέβε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε έλαλ 

πξψην πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζηαδηαθήο άξζεο νξηζκέλσλ απφ ηα κε 

ζπκβαηηθά κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ είρε πηνζεηήζεη. Μεξηθά κε 

ζπκβαηηθά κέηξα εμαθνινχζεζαλ λα εθαξκφδνληαη γηα νξηζκέλν δηάζηεκα, ψζηε 

λα ζπλερηζηεί ε πνιηηηθή εληζρπκέλεο πηζησηηθήο ζηήξημεο, κε ηελ παξνρή, απφ ην 

Δπξσζχζηεκα, ξεπζηφηεηαο πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο δψλεο ηνπ επξψ ππφ 

επλντθνχο φξνπο, ελψ άιισλ δηαθφπεθε ε εθαξκνγή (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

2013).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ο Δπξσπατθόο Μεραληζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο (Δuropean 

Financial Stabilization Mechanism)  

       Η παγθφζκηα θξίζε αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ε νπνία ππνθέξεη απφ αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο ηζρπξήο 

λνκηζκαηηθήο θαη ηεο ραιαξήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η δψλε ηνπ επξψ είλαη κηα 

λνκηζκαηηθή έλσζε πνπ ιεηηνπξγεί θαηά παξάδνμν ηξφπν κε κηα εληαία 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη κε ζπληνληζκέλεο αιιά απνθεληξσκέλεο νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο. Η δηαρείξηζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚΣ, ελψ νη νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο εκπίπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα θάζε θξάηνπο κέινπο. κσο, νη κεκνλσκέλεο δεκνζηνλνκηθέο 

παξεθθιίζεηο ζε νξηζκέλα θξάηε ζίγνπξα έρνπλ ζπιινγηθφ θφζηνο, ην νπνίν 

πθίζηαληαη φια ηα θξάηε πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην λφκηζκα θαη απνηεινχλ ηζρπξή 

απεηιή γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα  νιφθιεξεο ηεο ΔΔ. Η θξίζε 

ζπλεπψο ζηελ επξσδψλε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ην δίιεκκα ηεο επηζπκεηήο 

κνξθήο ηεο ΔΔ.: ζα δηαηεξεζεί ε ΔΔ σο έρεη, δειαδή σο κία δηαθπβεξλεηηθή 

ζπλεξγαζία ή ζα πάξεη έλαλ νκνζπνλδηαθφ ραξαθηήξα ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο (Γ. Υαξδνχβειεο 2011).  

      Κξίζεθε επνκέλσο απαξαίηεηε ε ζέζπηζε ελφο επξσπατθνχ κεραληζκνχ 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, πνπ λα κπνξεί λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε 

πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε θαη λα δηαθπιάμεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ζηελ ΔΔ. Έηζη, ππφ ηελ πίεζε ησλ ακεξηθαληθψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ θεξδνζθφπσλ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο νη νπνίνη «επηηίζνληαλ» ηηο αδχλακεο ρψξεο φπσο ηελ Διιάδα, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Ιζπαλία, νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηνπ (ECOFIN) ζηηο 2 Μαΐνπ 

ηνπ 2010 θαηέιεμαλ θαη απνθάζηζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο ηαζεξνπνίεζεο (European Financial Stabilization Mechanism, 

EFSM). Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ  θαλνληζκφ αξ. 407/2010 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαΐνπ 2010  (Δπξσπατθφ πκβνχιην 2010).  

ρεηηθά κε ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δεκφζηεο εθηηκήζεηο σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή 
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ηθαλφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, φπσο δάλεηα, ρξεφγξαθα, 

επηρεηξήζεσλ ή αθφκα θαη θξαηψλ. Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

παγθφζκηεο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη ηξαπεδηθέο αγνξέο δεδνκέλνπ φηη νη 

αμηνινγήζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επελδπηέο, δαλεηνιήπηεο, εθδφηεο θαη 

θπβεξλήζεηο γηα λα ιακβάλνπλ επελδπηηθέο απνθάζεηο. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ 

νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νίθσλ λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε απζηεξέο αξρέο 

αθεξαηφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζεζπίζηεθε έλα 

ζαθέο πξφηππν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ (αξ.1060/2009).  

Αμίδεη σζηφζν λα δηεπθξηληζηεί φηη ν ελ ιφγσ κεραληζκφο αθνξά κφλν ηα κέιε ηεο 

επξσδψλεο (Δπξσπατθφ πκβνχιην 2010), αθνχ γηα ηα θξάηε θαηά παξέθθιηζε, 

πξνβιεπφηαλ ήδε κεραληζκφο παξνρήο κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ν 

νπνίνο είρε ζεζπηζηεί κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζκ.332/2002 ηνπ πκβνπιίνπ.  

        Βέβαηα, ήδε απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη είρε πξνβιεθζεί ν θφβνο λα 

δηαρπζεί ζε νιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ κηα ζνβαξή θξίζε ρξένπο 

πνπ απνηππψζεθε ζην (αξ.125 παξ. 1 ΛΔΔ) «ξήηξα κε δηάζσζεο κέζσ 

παξνρήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο». χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

απαγνξεχεηαη ε δηάζσζε κηαο ρψξαο ηεο επξσδψλεο δηφηη ε ΟΝΔ απνβιέπεη ζε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο (Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο 

2010). Χζηφζν, ε θξίζε ρξένπο πνπ μέζπαζε θαη θπξίσο ε αλάγθε πξνζηαζίαο 

ηνπ επξψ είραλ σο ζπλέπεηα, λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ηεο ΔΔ ζε θξάηνο κέινο πνπ αληηκεησπίδεη δπζρέξεηεο.   

        Έηζη, κε λνκηθή βάζε ην αξ. 122 ΛΔΔ ζεζπίζηεθε ν κεραληζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ηδίσο κε ηελ παξ.2 ηνπ  αξ.122 ηεο ΛΔΔ, 

γλσζηή σο «ξήηξα αιιειεγγχεο» (Μαξηάο 2010), φπνηε δειαδή ππάξρνπλ 

έθηαθηεο πεξηζηάζεηο πνπ εθθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ελφο θξάηνπο κέινπο, φηαλ 

δειαδή νθείινληαη ζε ζνβαξή επηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηβάιινληνο (Μαπξίδεο 2011). Η επηινγή ηνπ άξ.122 παξ.2 

σο λνκηθνχ ζεκειίνπ ηνπ κεραληζκνχ ηνλίδεη ηελ μερσξηζηή ζεκαζία ηεο 

νηθνλνκηθήο αιιειεγγχεο ζηνπο θφιπνπο ηεο έλσζεο. Ο κεραληζκφο απηφο έρεη 

θνηλνηηθφ ραξαθηήξα θαη επηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηε ιήςε δαλείσλ 

γηα ζηήξημε ρσξψλ ηεο ΔΔ ζε θξίζε (Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011).   
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       Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ κεραληζκνχ είλαη λα δηαθπιαρζεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο επξσδψλεο κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε. Γηεπθνιχλεη επίζεο, ηελ Έλσζε λα αληαπνθξηζεί κε έλα 

πην ζπληνληζκέλν, ηαρχ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε κηα θξίζε ζαλ ηελ Διιεληθή 

πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα θξάηε ηνπ επξψ. ια ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσδψλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ έιιεηκκα πιεξσκψλ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε απηφ ην κεραληζκφ.  

       Σα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηφο ηεο δψλεο ηνπ  επξψ δελ έρνπλ ηε 

λνκηθή ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεραληζκνχ, νχηε 

έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηνχο ηνπο πφξνπο  (Seyad 2011).   Η 

ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ιακβάλεη ηε κνξθή δαλείνπ ή πίζησζεο πνπ ρνξεγείηαη 

ζηα θξάηε κέιε. Πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ πφξνη εμνπζηνδνηείηαη ε Δπηηξνπή ζην 

πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ κεραληζκνχ λα δαλείδεηαη ζηηο θεθαιαηαγνξέο ή απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

        Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο, έλα θξάηνο κέινο πξέπεη λα θαηαζέζεη αίηεζε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαη έλα πξφγξακκα 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ζα πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα 

κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. ηε ζπλέρεηα ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ρνξεγείηαη κε απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ, ην νπνίν απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία βάζεη πξνηάζεσο ηεο 

Δπηηξνπήο. Δάλ ην πκβνχιην απνθαζίζεη λα ρνξεγήζεη ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε 

ζε έλα θξάηνο κέινο, ε απφθαζή ηνπ πεξηιακβάλεη: ηνπο φξνπο ηεο ελίζρπζεο, 

φπσο ην πνζφ, ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ, ηελ πεξίνδν δηαζεζηκφηεηαο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, θαζψο θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

νη νπνίνη θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη φξνη απηνί ζπλδένληαη κε ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο ΔΔ κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο.   

        Δπηπιένλ, νη γεληθνί φξνη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαηαγξάθνληαη ζε κλεκφλην 

ζπκθσλίαο πνπ ζπλάπηεη ην θξάηνο κέινο κε ηελ Δπηηξνπή. Απαξαίηεηε είλαη ε 

ηαθηηθή επαλεμέηαζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο απηνχο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Η ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ 
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απηψλ κπνξεί ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ θξάηνπο.  

        Η Δπηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ή ηελ απνδέζκεπζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηα θξάηε κέιε. Η Δπηηξνπή επαιεζεχεη ζε ηαθηηθά 

δηαζηήκαηα θαηά πφζνλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ δηθαηνχρνπ θξάηνπο κέινπο 

ζπλάδεη κε ην νηθείν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο. Δπηπιένλ, ην Δπξσπατθφ 

Διεγθηηθφ πλέδξην έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί δεκνζηνλνκηθνχο ή ινγηζηηθνχο 

ειέγρνπο κε ζηφρν λα επαιεζεχζεη ηνλ ηαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

ελίζρπζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΔ.  

        Δληφο έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ε 

Δπηηξνπή πξέπεη λα επαλεμεηάζεη θαηά πφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη 

έθηαθηεο πεξηζηάζεηο ιφγσ ησλ νπνίσλ είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή ν επξσπατθφο 

κεραληζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ, ε Δπηηξνπή δηελεξγεί ηελ ίδηα 

επαλεμέηαζε θάζε έμη κήλεο (Δπξσπατθφ-πκβνχιην 2010).  

        ην κεραληζκφ απηφ παξαηεξείηαη ε απζηεξφηαηε πξνυπφζεζε 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο κε ηελ ππνρξεσηηθή άζθεζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο απ‘ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εθρσξείηαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο. κσο, ν ΔFSM 

καδί κε ηνλ ΔFSF, απνηεινχλ ηαρείεο θαη απνηειεζκαηηθέο ελέζεηο ξεπζηφηεηαο, κε 

βάζε απζηεξά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ θξάηε κέιε πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρέξεηα θαη εμαζθαιίδνπλ ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ηνπο (πκπεξάζκαηα-Αξρεγσλ 2011). Βέβαηα, ην 

πξνζσξηλφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ EFSM, απνδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

«πεηξακαηηθή» πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο επξσδψλεο 

θαη αληαλαθιά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο πνπ αθνινχζεζαλ 

(Μαπξίδεο 2011).  

 

Σν Δπξσπατθό Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο (EFSF)  

       Λφγσ ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ κε πεληρξνχο πφξνπο (κφλν 60 δηζ. επξψ γηα 

φιε ηελ ΔΔ) ν παξαπάλσ κεραληζκφο ζπκπιεξψζεθε κε ην ζχζηεκα 

νξγαλσκέλσλ δηκεξψλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
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Δπξσδψλεο χςνπο 440 δηζ. επξψ ζηε βάζε ελφο δηαθπβεξλεηηθνχ κεραληζκνχ θαη 

απφ δάλεηα ηνπ ΓΝΣ χςνπο 250 δηζ. επξψ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο ίδξπζαλ κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ αλψλπκε εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο-εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ ζηηο 7 Ινπλίνπ 2010, κε έδξα ηελ 

πφιε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Μαξηάο 2010).  

       Σν Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο απνηειεί έλα 

δεχηεξν κεραληζκφ ν νπνίνο ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2010 

(ΔΔ 2010). Αλ δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην EFSF ζα έπξεπε λα ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ 2013. Αλ ππάξρεη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, ν κεραληζκφο ζα ππάξρεη κέρξη ε ηειεπηαία ππνρξέσζε ηνπ 

λα έρεη πιήξσο εμνθιεζεί (Seyad 2011).   

       Η δνκή ηνπ EFSF βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εγγπήζεηο δαλείσλ. 

Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζαλ έλα ζχζηεκα πηζησηηθήο ελίζρπζεο. Σν Σακείν 

εθδίδεη νκφινγα ή άιια ρξεφγξαθα ζηελ αγνξά ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηα θεθάιαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή δαλείσλ ζε ρψξεο ηεο επξσδψλεο κε νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Σν πιενλέθηεκα ηνπ Σακείνπ είλαη φηη θαηαηάρζεθε απφ ηνπο δηεζλείο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο ζηελ πςειφηεξε θαηεγνξία θεξεγγπφηεηαο (απφ ηε Moody θαη 

Fitch Rating έρεη αμηνινγεζεί κε ΑΑΑ).  Δπνκέλσο, είλαη επθνιφηεξν γηα ην Σακείν 

λα ζπγθεληξψζεη ρξήκαηα θαη κάιηζηα κε ρακειφ επηηφθην ιφγσ ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ.  

        Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ EFSF απνηειείηαη απφ πςεινχ επηπέδνπ 

εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο. Η ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε απφ ηα 

αληίζηνηρα θξάηε κέιε, φπσο Τθππνπξγνί ή Γξακκαηείο, Γεληθνχο Γηεπζπληέο θιπ. 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε ΔΚΣ δηνξίδνπλ απφ έλαλ παξαηεξεηή ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ EFSF. Ο ζεκεξηλφο Δπηθεθαιήο ηνπ EFSF είλαη ν Klaus Regling, 

πξψελ γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ ECOFIN.    

      

 Ο Μόληκνο Μεραληζκόο Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο (ESM)  

      Πξνο αληηκεηψπηζε ηεο λέαο πξνβιεκαηηθήο πνπ παξνπζηάζηεθε, σο πξνο 

ην φηη ν Καλνληζκφο 407/2010 κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ν EFSM, απνηειεί δηάηαμε 
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δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ (άξα κε απηήλ δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην πξσηνγελέο 

δίθαην ηεο ΔΔ) κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε ακθηβνιία φιν ην λνκηθφ κφξθσκα ηνπ 

πξνζσξηλνχ επξσπατθνχ κεραληζκνχ ζηήξημεο, πξνηάζεθε ζηηο 17.12.2010, ε 

δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ (Γηθαίνο 2012). 

       Έηζη, ζηηο 25 Μαξηίνπ 2011, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θάλνληαο έλα βήκα 

παξαπέξα ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ εληζρπκέλεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο 2010), εμέδσζε ηελ απφθαζε 

2011/199/ΔΔ (Δπξσπαηθφ πκβνχιην 2011) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε αξ.136 ΛΔΔ 

φζνλ αθνξά ην κεραληζκφ ζηαζεξφηεηαο γηα ηα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ ην 

λφκηζκα είλαη ην επξψ.  Πξνβιέθηεθε ινηπφλ, ε πξνζζήθε ζην αξ.136 ΛΔΔ, λέαο 

δηάηαμεο (αξ.136 (3)), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε κε λφκηζκα ην επξψ 

κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ κεραληζκφ ζηαζεξφηεηαο ν νπνίνο ζα ελεξγνπνηείηαη 

εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο.   

       Η λέα δηάηαμε νξίδεη, πεξαηηέξσ, φηη ε παξνρή ηπρφλ απαηηνχκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο δπλάκεη ηνπ κεραληζκνχ ζα ππφθεηηαη ζε 

απζηεξνχο φξνπο. Η ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ, 2013, αθνχ έρεη ήδε εγθξηζεί απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπληαγκαηηθνχο ηνπο θαλφλεο. Απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο ηξνπνπνηήζεθε αθνχ ηέζεθε ζε ηζρχ κφιηο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009. 

       ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2012, ηα θξάηε κέιε ζηε δψλε ηνπ επξψ (Βέιγην, 

Γεξκαλία, Δζζνλία, Ιξιαλδία, Διιάδα, Ιζπαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Κχπξνο, 

Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Κάησ Υψξεο, Απζηξία, Πνξηνγαιία, ινβελία, ινβαθία 

θαη Φηλιαλδία) ζχλεςαλ  ηε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), (European Stability Mechanism ESM) (Δπξσπατθν-

πκβνχιην 2011), ν νπνίνο έρεη πιήξε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (Βαξνπθάθεο 

2011) απνηειεί δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Γηθαίνο 2012).  

      πλεπψο ν ΔΜ δηέπεηαη απφ ην δηεζλέο δίθαην. χκθσλα φκσο, κε 

επαλαιακβαλφκελε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ηα θξάηε κέιε, αθφκα θαη φηαλ δξνπλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο απφ ηηο πλζήθεο, νθείινπλ λα 

δξνπλ ζην πιαίζην ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ ζπλεξγαζίαο 

πνπ πξνθξίλεη ην άξ. 4 παξ. 3 πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ).  
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Χζηφζν, ην δήηεκα ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ηεο Έλσζεο κε ην ΓΝΣ πνπ 

εγθαζηδξχεηαη κε ηνλ ΔΜ είλαη πην ζχλζεην (Γηαλλαθφπνπινο 2011). Δξσηήκαηα 

εγείξνληαη σο πξνο ην αλ ε Έλσζε είρε αξκνδηφηεηα λα πξνβιέςεη ζηνλ 

κεραληζκφ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο Δπξσδψλεο ηε ζπλδξνκή, γεληθά θαη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ηνπ ΓΝΣ, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ δελ πεξηβάιιεηαη απφ 

δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο. Αθφκε, κπνξεί ε Έλσζε λα επηβάιεη ζε έλα θξάηνο-

κέινο ηε ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ, αλ ην θξάηνο απηφ δελ ην επηζπκεί; Αληίζηξνθα, 

έλα θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσδψλεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ην ΓΝΣ 

απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ ζηαζεξφηεηαο; 

Απάληεζε ζην ηειεπηαίν εξψηεκα ζα ήηαλ φηη ε πξνζθπγή κφλν ζην ΓΝΣ 

πξνυπνζέηεη ηε δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή (Antoniadis 2010).      

 

 Μνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο θξαηώλ κέζσ ηνπ ESM  

       Ο ζθνπφο ηνπ λένπ δηεζλνχο ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ε 

θηλεηνπνίεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο αγνξέο θαη ε παξνρή ζηήξημεο ππφ 

απζηεξνχο φξνπο, θαηάιιεινπο γηα ην επηιεγκέλν κέζν ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο, πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ ΔΜ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή απεηινχληαη 

απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Η ΔΔ εληζρχεη ηα αδχλακα θξάηε κε 

ηε κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ δαλείσλ ή κε ηε ρνξήγεζε πίζησζεο  (ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

407 2010). 

  Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ελ ιφγσ κεραληζκφο 

είλαη ε παξνρή βνήζεηαο κέζσ δαλείσλ, κέζσ πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

κέζσ αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηέινο δξψληαο 

σο αγνξαζηήο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηνπ θξάηνπο πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα.  

       Η ζηήξημε απηή κπνξεί λα ρνξεγείηαη κφλνλ εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην 

ζχλνιφ ηεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ΔΜ κπνξεί λα 

αληιήζεη θεθάιαηα κε ηελ έθδνζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή κε ηε ζχλαςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπκθσληψλ ή δηαθαλνληζκψλ κε ηα κέιε ηνπ ΔΜ, 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ή κε άιια ηξίηα κέξε (ΔΜ αξζξν 3 -) . 

Η κέγηζηε δαλεηνδνηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαζνξίδεηαη αξρηθά ζηα 500 δηο. επξψ. Η κε 
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απζηεξνχο φξνπο ππνζηήξημε πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πξφγξακκα 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ή  ηελ ππνρξέσζε ζπλερψο λα ηεξνχληαη 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο (EU Focus 2012).  

         Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζα πεξηιεθζνχλ 

ηππνπνηεκέλνη θαη παλνκνηφηππνη θαλφλεο ζπιινγηθήο δξάζεο CAC (Bloomberg 

2015), ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε ξεπζηφηεηα ζηηο αγνξέο. Απηνί νη θαλφλεο 

ζπλεζίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ησλ ΗΠΑ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ 

G10, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαλφλα πνπ επηηξέπεη λα ζεσξνχληαη σο εληαίν 

ζχλνιν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο φινη νη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ θξάηνο κέινο. 

Απηφ ζα επηηξέπεη ζηνπο πηζησηέο λα ιακβάλνπλ απφθαζε κε εηδηθή πιεηνςεθία 

εγθξίλνληαο λνκηθά δεζκεπηηθή αιιαγή ζηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ζε πεξίπησζε 

πνπ ν ρξεψζηεο δελ είλαη ηθαλφο λα πιεξψζεη.  

         Μία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Κέληξν Μειεηψλ 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο ησλ Βξπμειιψλ, είλαη φηη ν ΔΜ πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί 

λα εθδίδεη νκφινγα γηα «ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ », φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξ. 125 ηεο ΛΔΔ ή λα ρνξεγεί ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην λέν άξ. 136 ηεο ΛΔΔ ζηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο. Κάζε 

ιεηηνπξγία πνπ αλαιακβάλεη ν ΔΜ δελ ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε έθζεζε ζε 

πηζησηηθφ θίλδπλν ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο. Αληίζεηα, ε νηθνλνκηθή βνήζεηα 

ζε θξάηε κε πςειφ δεκφζην ρξένο, πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή 

πξνζσξηλήο ζηήξημεο ξεπζηφηεηαο αιιά λα ρνξεγείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ηδησηηθέο αγνξέο θεθαιαίσλ.  

        Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ξεηά  ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο θαη λα παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο. Άιισζηε, ε έληαμε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ  ηήξεζε ηνπ φξνπ «κε 

δηάζσζεο» δεδνκέλνπ φηη δε ζα αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ επζχλε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη  ζα κεηψζεη επίζεο ηνλ πηζαλφ θίλδπλν ηεο αλαηαξαρήο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ιφγσ έιιεηςεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνζαξκνγήο, φπσο έρεη ζπκβεί ζην πξφζθαην παξειζφλ (Micossi 2011).  

        Απφ ην Μάξηην ηνπ 2013, ε ρνξήγεζε λέαο ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΜ εμαξηάηαη απφ ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο γηα ηε ηαζεξφηεηα, 

ην πληνληζκφ θαη ηε Γηαθπβέξλεζε (δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν)  (Μαξήο 2014) απφ 
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ην δηθαηνχρν. Δλψ, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 ζα εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλφλα πεξί ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 Κξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζηνλ EΜ  

        Η θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην κεραληζκφ απηφ, επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο απηνηεινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη δελ απνηειεί 

ηε δεηνχκελε «επξσπατθή ιχζε», θαζψο πξνβιέπεη ηελ εκπινθή ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) ζε δεηήκαηα επξσπατθά (Seitz 2012). Απηφ δηφηη γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε ε ζπκθσλία ζε 

ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πξέπεη λα εθαξκφζεη ην θξάηνο 

κέινο, νπζηαζηηθά δειαδή ην θξάηνο ππνρξεψλεηαη λα ηεξήζεη ηελ πνιηηηθή πνπ 

ζα επηιέμνπλ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ ζε ζπλελλφεζε κε ην ΓΝΣ (ALPHABANK 2012).  

        Δπηπιένλ, θξηηηθή έρεη αζθεζεί σο πξνο ηε λνκηθή βάζε ηνπ Μεραληζκνχ ζην 

αξ122 παξ2. Έρεη ππνζηεξηρηεί πσο ε ζεκειίσζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

δίθαην ηεο ΔΔ. Καηά ηελ άπνςε απηή, ε εμαίξεζε πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ 

407/2010 θαηαζηξαηεγεί ην πξσηνγελέο επξσπατθφ δίθαην θαζψο θαίλεηαη φηη 

κεηαηξέπεη ζηαδηαθά ηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε ζε έλσζε κεηαθχιηζεο δεκνζίσλ 

ρξεψλ αδχλακσλ θξαηψλ-κειψλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. Η κεηαθχιηζε 

απηή κάιηζηα επηρεηξείηαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηνλ θαηαινγηζκφ 

επζπλψλ ζε  ηδηψηεο πηζησηέο (Δ. Γηθαίνο 2012)  . πλαθφινπζα, αιινηψλνληαη νη 

ζεκειηψδεηο ζηφρνη ηεο ΔΔ ζε βάξνο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ 

θεθηεκέλσλ.  

        Χζηφζν, είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ζαλ κεραληζκφο απνηειεί κηα αμηφινγε 

πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ ππήξρε ζηελ ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο ν λένο κεραληζκφο είλαη κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. 

Απηφ ζα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Δ.Δ. λα 

παξέκβεη θαη λα ελεξγήζεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε θξίζεο 

ρξένπο ησλ αδχλακσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. πσο απνδεηθλχεηαη απφ 

επίθαηξα ζηνηρεία, ν EΜ μεθίλεζε ην βξαρππξφζεζκν πξφγξακκα ηνπ ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2013 θαη έρεη ήδε εγείξεη € 50.100.000.000 απφ ηε δεκνπξαζία 

γξακκαηίσλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, ν ΔΜ μεθίλεζε κε επηηπρία 
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καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζήο κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 5εηνχο 

νκνιφγνπ € 7.000.000.000 πνπ πξνζέιθπζε θνληά 21 δηο € απφ πάλσ απφ 200 

επελδπηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. πσο ν Christophe Frankel, Αλαπιεξσηήο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΜ, αλαθέξεη: «ηο 2013 

ήηαν μια επιηστημένη τρονιά, ηο EFSF ζσνετίζει να λειηοσργεί και να ζηηρίζει ηον 

ΕΜΣ. Ασηά ηα επιηεύγμαηα καηέζηηζαν δσναηά τάρη ζηοσς πάνω από 1000 

επενδσηές και επίζης, τάρη ζηον επαγγελμαηιζμό ηοσ EFSF και ESM. Τόζο ηο 

EFSF και ηο ESM θα ζσνετίζοσν να είναι ζημανηικοί παράγονηες ζηις αγορές 

ομολόγων ζηα τρόνια ποσ έρτονηαι» (EU/ESM 2013).  

        Η πξνζπάζεηα ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο πνπ έρεη επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θάλνπλ ηε λνκηζκαηηθή έλσζε πην βηψζηκε θαη πην αλζεθηηθή. Έρεη 

ζπληειεζηεί πξφνδνο, ζε ηξία επίπεδα. Πξψηνλ, ηα θξάηε ιφγσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΜ πινπνίεζαλ εθηεηακέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

επέθεξαλ κεγαιχηεξε βησζηκφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Γεχηεξνλ, φια ηα 

θξάηε κέιε έρνπλ δεζκεπηεί ζε επξσπατθνχο θαλφλεο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπσο (ην απζηεξφ θΑ, ην δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν, ην 

επξσπατθφ εμάκελν θαη ε λέα κέζνδν γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ). Οη λένη απηνί θαλφλεο ζα βειηηψζνπλ ην 

ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ.   

 

Η πξνζθπγή θξαηώλ κειώλ ζην Μόληκν Μεραληζκό Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξόηεηαο (ESM).              

         χκθσλα κε ην εηδηθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

επξσδψλεο, ην πκβνχιην εμνπδηνδνηείηαη λα ειέγρεη ηα ππεξβνιηθά 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ κε θνηλφ λφκηζκα ή λα εθδίδεη 

δεζκεπηηθά κέηξα γηα ηα θξάηε . Σα κέηξα απηά πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην 

πκβνχιην, κε εηδηθή πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 238 ηεο ΛΔΔ,  αθνξνχλ 

κφλν ηα θξάηε ηεο επξσδψλεο θαη απνζθνπνχλ ζην λα εληζρπζεί ν κεραληζκφο 

ζπληνληζκνχ θαη επνπηείαο θαη λα ραξάζζνπλ πξνζαλαηνιηζκνχο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζπκβαηνχο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ.  

       ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φηαλ ε θξίζε δαλεηζκνχ άξρηζε λα 

θνξπθψλεηαη, ε ειιεληθή θπβέξλεζε επηρείξεζε λα δεηήζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
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άξ. 122 παξ.2 ΛΔΔ πξνζβιέπνληαο ζε ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο αιιειεγγχεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο. Σν πκβνχιην απνθάζηζε φηη ε 

ελέξγεηα απηή ζα ήηαλ αληίζεηε κε ην αξ 125 ΛΔΔ θαζψο ζα επξφθεηην γηα 

δηάζσζε ηεο Διιάδαο.   

       Καζψο φκσο νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ επξψ ππφ ηελ πίεζε ησλ αγνξψλ, νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσδψλεο απνθάζηζαλ ζηηο 25 Μαξηίνπ 2010 ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Γεκνζηνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο ηεο Δπξσδψλεο. 

Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα είλαη ζπκβαηφο κε ην αξ.125 ΛΔΔ, θξίζεθε φηη ζα 

κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεζεί κφλν σο έζραηε ιχζε δειαδή κεηά απφ αδπλακία ηνπ 

θξάηνπο λα δαλεηνδνηεζεί απφ ηηο αγνξέο. Η ειιεληθή θξίζε ήηαλ ε αθνξκή γηα 

αλαδήηεζε κηαο ιχζεο ζε επίπεδν ΔΔ αιιά θαη γηα ελίζρπζε ησλ κέζσλ 

πξφιεςεο θαη επηηήξεζεο νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ (Μαπξίδεο 2011).   

      Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε δηεζλή ζπκθσλία φπνπ ην γεγνλφο φηη ην 

επξσπατθφ δίθαην δελ έρεη επηιεγεί σο εθαξκνζηέν δίθαην,  δελ απνθιείεη ηελ 

παξαβίαζε ηνπ δίθαηνπ ηεο Δ.Δ. απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ζηε 

ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο χκβαζεο απηή (Πεξάθε 2010). Η παξαπάλσ δηεζλήο 

ζπκθσλία ζπλήθζε ζην πιαίζην ηεο Δπξσνκάδαο απφ φια ηα κέιε ηεο κε ζθνπφ 

ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δλεξγνπνηεκέλνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Έξεηζκα ζην ελσζηαθφ δίθαην, ν κεραληζκφο απηφο θαη ην 

Μλεκφλην βξήθαλ, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 126 παξ. 9 θαη 136 ΛΔΔ  

(Γθιαβίλεο 2010).  

 

Δπξσπατθόο Οίθνο  Αμηνιόγεζεο  

Η δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νίθνπ αμηνιφγεζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο 

θξαηηθέο αμηνινγήζεηο, θαηλφηαλ θαιή ηδέα. Χζηφζν, ππάξρνπλ ήδε επξσπατθνί 

νίθνη αμηνιφγεζεο ( Bartels - di Mauro, 2013). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Δπξσπατθή Αξρή Σίηισλ θαη Αγνξψλ απαξηζκεί 17 

εθηφο απφ ηα πεξηθεξεηαθά ππνθαηαζηήκαηα ησλ Big Three) πηζηνπνηεκέλνπο θαη 

εγγεγξακκέλνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Γελ είλαη 

ηφζν κεγάινη θαη γλσζηνί φπσο νη Big Three, αιιά δχν απφ απηνχο δίλνπλ 

θξαηηθέο αμηνινγήζεηο απφ κηα επξσπατθή βάζε ( Bartels - di Mauro, 2013). 
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Κξαηηθέο αμηνινγήζεηο παξέρνληαη απφ ηελ Japan Credit Rating Agency Ltd, Feri 

EuroRating Services AG (Γεξκαλία), DBRS Ratings Limited (Καλαδάο) θαη ηελ 

Capital Intelligence (Κχπξνο). Η αγνξά ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θπξηαξρείηαη απφ 

ηξεηο παίθηεο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ θαη ην 95% απηήο. Η Moody‘s θαη ε 

Standard & Poor‘s έρνπλ ε θάζε κία 40% ελψ ε Fitch Ratings έρεη ην 15%. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ «ζθξαγίζεη» ηελ θπξηαξρία ησλ 

Big Three ελζσκαηψλνληαο ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο ζηνπο θαλνληζκνχο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Καη‘ αξρή, απηέο 

είλαη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα αζέκηηεο ζπκπεξηθνξέο. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη θαη νη Big 

Three έρνπλ φιεο έδξα ηηο ΗΠΑ κε ηα γξαθεία ηνπο ζηε Νέα Τφξθε,  κπνξεί λα 

ζεσξεζεί χπνπην φηη νη επξσπατθέο ρψξεο ίζσο λα κελ ηπγράλνπλ ίζεο 

κεηαρείξηζεο κε ηηο ΗΠΑ ή ηνπο αγγιφθσλνπο ζπγγελείο ηνπο. Σα επξήκαηα  

ππνδειψλνπλ σζηφζν φηη ζα θάλαηε ιάζνο, γηαηί νη επξσπατθνί νίθνη αμηνιφγεζεο 

ηειηθά  δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθνί  ( Bartels - di Mauro, 2013). 

Αλαιχνληαο ηηο επηδφζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ Feri, ηνπ κεγαιχηεξνπ 

γεξκαληθνχ νίθνπ αμηνιφγεζεο, δηαθαίλεηαη φηη ν Feri ήηαλ αθφκε πην επηζεηηθφο ζε 

φ,ηη αθνξά έλα ρακειφηεξν επίπεδν θαη κηα πςειφηεξε ηάζε γηα άκεζε 

ππνβάζκηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο απφ φ,ηη νη Big Three. Ο 

feri έρεη θάλεη κεγαιχηεξεο ππνβαζκίζεηο ζε κέιε ηνπ «ππξήλα» ηεο επξσδψλεο. 

Γεληθφηεξα, ν Feri ήηαλ πην γξήγνξνο ζην λα ππνβαζκίζεη ρψξεο απφ ηελ 

επελδπηηθή ζηε speculative βαζκίδα. Χζηφζν, απηφ απνδεηθλχεη επίζεο έλα 

κεγάιν αξηζκφ αλαηξνπήο. Ο Feri θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξφο αιιά 

επίζεο ιηγφηεξν «νκαδηθφο» απφ φηη νη Big Three. Σέινο, θαίλεηαη φηη ν Feri ηείλεη 

λα έρεη κηα αξλεηηθή κεξνιεςία ζηε γεηηνληά. Γειαδή, ήηαλ πην ζθιεξή ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο απφ φηη νη αγγινζάμνλεο αληαγσληζηέο ηνπ, ππνβαζκίδνληάο 

ηνπο πην γξήγνξα θαη επηζεηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. πλνιηθά, νη αμηνινγήζεηο 

θξαηψλ ηνπ Feri ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηεο απφ απηέο ησλ Big 

Three αη πεξηζζφηεξν ήπηεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ( Bartels - di Mauro, 

2013). 

Ο feri έρεη θάλεη κεγαιχηεξεο ππνβαζκίζεηο ζε κέιε ηνπ «ππξήλα» ηεο 

επξσδψλεο. Γεληθφηεξα, ν Feri ήηαλ πην γξήγνξνο ζην λα ππνβαζκίζεη ρψξεο απφ 

ηελ επελδπηηθή ζηε speculative βαζκίδα. Χζηφζν, απηφ απνδεηθλχεη επίζεο έλα 

κεγάιν αξηζκφ αλαηξνπήο. Ο Feri θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξφο αιιά 
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επίζεο ιηγφηεξν «νκαδηθφο» απφ φ,ηη νη Big Three. Σέινο, δηαθαίλεηαη φηη ν Feri 

ηείλεη λα έρεη κηα αξλεηηθή κεξνιεςία ζηε γεηηνληά. Γειαδή, ήηαλ πην ζθιεξφο ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο απφ φηη νη αγγινζάμνλεο αληαγσληζηέο ηνπ, ππνβαζκίδνληάο 

ηνπο πην γξήγνξα θαη επηζεηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. πλνιηθά, νη αμηνινγήζεηο 

θξαηψλ ηνπ Feri ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επκεηάβιεηεο απφ απηέο ησλ Big 

Three θαη πεξηζζφηεξν ήπηεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ( Bartels - di Mauro, 

2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Γνκηθέο αζηνρίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Οηθνλνκηθήο  θαη Ννκηζκαηηθήο 

Έλσζεο (ΟΝΔ) 

Η ΟΝΔ, σο ην πην πξνεγκέλν ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, 

επηδηψθεη ηελ εμάιεηςε δηαθπκάλζεσλ κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Με ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ 1992, εγθαζηδξχεηαη ζηαδηαθά κηα 

εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή βαζηζκέλε ζε έλα εληαίν λφκηζκα πνπ δηαρεηξίδεηαη κηα 

εληαία θεληξηθή ηξάπεδα (Παλάγνο 1996). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο 

ήηαλ ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ε ππνζηήξημε ησλ γεληθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ (Μάξδαο 2008).  

Η πνξεία πξνο ην επξψ ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο, κε απνθνξχθσκα ηελ 

θπθινθνξία ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ζηηο 1/1/2002 κε ηε ζπκκεηνρή 15 θξαηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ πηνζέηεζε κηαο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο εθπνξεπφκελε απφ 

ηεο Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Σα θξηηήξηα έληαμεο ζην επξψ πνπ έζεζε ε 

πλζήθε (ΔΚ 2003)  απνηέιεζαλ ην πξψην πεδίν αλαθνξάο γηα ηε ζχγθιηζε θαη 

ην ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. ηε ζπλέρεηα ζηηο 17/6/1997 νη 

αξρεγνί ησλ θξαηψλ θαηέιεμαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο ζην Άκζηεξληακ, ην νπνίν πξνβιέπεη πξνιεπηηθά θαη απνηξεπηηθά 

κέηξα, νξίδεη ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην εληαίν λφκηζκα θαη ππνρξεψλεη ηα θξάηε λα 

θαζνξίδνπλ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπο γηα δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία 

θαη πξνζηαζία απφ ηηο «εμσηεξηθέο επηπηψζεηο» (EU, ΚΑ 1997).  

ε αληίζεζε κε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηα θξάηε κέιε ηεο ΟΝΔ, δηαηεξνχλ 

ηελ ηειηθή επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο  πνιηηηθήο   ε νπνία αθνξά  ην 

δεκνζηνλνκηθφ θαη ηνλ δηαξζξσηηθφ ηνκέα. Απαίηεζε φκσο ηεο ζπλζήθεο είλαη λα 

ππάξμεη θνηλή επνπηεία θαη ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο επξσδψλεο. (LEX 2012). Σν πκβνχιην νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ ππνζέζεσλ (ΔCOFIN) αλαιακβάλεη θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ ξφιν 

θαη κε ζηφρν ηελ επίβιεςε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηα θξάηε κέιε 

(Μνχζεο 2011).   

Δηδηθφηεξα, ν ζπληνληζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο εληφο ηεο ΟΝΔ, έρεη ηε 

κνξθή ραιαξήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ (αρπεθίδνπ 2011). Απνηειεί 
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σζηφζν, ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα κηα δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

(αρηλίδεο 2000). O ζπκβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ιεηηνπξγεί κε ζηφρν λα ππάξρεη 

αιιεινελεκέξσζε γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη, λα 

ζπδεηνχληαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη λα επηδηψθεηαη έλα ηζνξξνπεκέλν 

κείγκα πνιηηηθήο. Γελ ζηεξίδεηαη ζε ηζρπξνχο κεραληζκνχο επηβνιήο αιιά ζηελ 

πεηζψ, ζηελ άκηιια θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ψζηε λα παξνηξχλνπλ ηηο θπβεξλήζεηο 

λα ιάβνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Δπίζεο, πνηλέο κε ηε κνξθή ησλ ζπζηάζεσλ 

ηζρχνπλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ 

ειιείκκαηνο (αξ.126 παξ 7 ΛΔΔ), ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε θαηάζηαζε εληφο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Μπνξεί επίζεο λα πξνβιεθζνχλ θπξψζεηο κε ηε κνξθή άηνθεο 

θαηάζεζεο ππέξ ηεο Κνηλφηεηαο. ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ νη ζπζηάζεηο 

είλαη ιηγφηεξν απζηεξέο θαη έρνπλ ηε κνξθή «δηπισκαηηθήο πίεζεο» γηα ην θξάηνο, 

πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζην πνιηηηθφ ηνπ θχξνο (Καλνληζκφο_ΔΔ 2005).  

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ έλα θξάηνο 

εηζέιζεη ζηελ δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο(αξ.126 ΛΔΔ) δελ 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εκπινθήο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ (αξ.126 

παξ.10). Μφλν εάλ έλα θξάηνο κέινο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο θπξψζεηο πνπ ηνπ 

έρνπλ επηβιεζεί απφ ην πκβνχιην, δηθαηνχληαη ηφζν ε Δπηηξνπή φζν θαη άιιν 

θξάηνο κέινο λα πξνζθχγνπλ ζην ΓΔΔ ιφγσ παξάβαζεο ηεο πλζήθεο, 

απνδεηθλχνληαο ηνλ έληνλα πνιηηηθφ ραξαθηήξα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ (Μαπξίδεο 2011).  

Δπνκέλσο, ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ΟΝΔ, είλαη εκθαλήο ε «αλαθνινπζία» 

κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ απφ ηε κία θαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ άιιε, πνπ απνξξέεη απφ 

ηα ππεξεζληθά φξγαλα θαη είλαη ελαξκνληζκέλε ζηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο. Σν 

ηξέρνλ πιαίζην ζπληνληζκνχ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηηο σθέιεηεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζην θφζηνο ηεο απψιεηαο εζληθήο αλεμαξηεζίαο (AlphaBank 

2003). 

Η θξίζε αλέδεημε ηελ αθακςία ηνπ ζεζκηθνχ νπινζηαζίνπ θαη ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΟΝΔ, θαζψο ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δελ πξνβιέπεη δαλεηαθή ππνζηήξημε ηχπνπ ΓΝΣ γηα κηα ρψξα ηεο επξσδψλεο 

(ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο αξρήο κε δηάζσζεο), αιιά νχηε θαη δηαδηθαζία 

απνρψξεζεο ή απνπνκπήο.  Αλ θαη αθήλεη αλνηθηφ έλα παξάζπξν πνιηηηθήο 
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παξέκβαζεο ζε «έθηαθηεο θαηαζηάζεηο», φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ 

εθδήισζε λνκηζκαηηθήο αιιειεγγχεο, κε ηελ έθδνζε ίζσο θνηλνχ επξσνκνιφγνπ 

(Μπαθαηζηάλνο 2009).  

 

Γνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο 

Οη πνιιαπιέο δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΟΝΔ, 

νη νπνίεο επηζεκάλζεθαλ έγθαηξα απφ πνιινχο αλαιπηέο, κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ 

ζηα παξαθάησ ζεκεία : (KOTIOS 2011): 

Πξψηνλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξεκβαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θνηλήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ (Schelkle 

2012), ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσδψλεο έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, κε αλψηαην κέζν εηήζην πιεζσξηζκφ 

ην 2%, ην νπνίν ήηαλ κάιινλ απζαίξεην φξην.  Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

απνθιείνληαη άιινη ζηφρνη φπσο απηφο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο, ζηεξψληαο έηζη απφ ηα θξάηε κέιε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο 

αληηθπθιηθήο πνιηηηθήο. Η ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο γεξκαληθήο επηκνλήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ΟΝΔ. 

ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά ηνπ κνλεηαξηζηηθνχ κνληέινπ ηεο Bundesbank 

απφ ην γεξκαληθφ εζληθφ επίπεδν ζην ππεξεζληθφ. (Ρνπθαλάο-Γαιαλφο-Κφηηνο 

2012). 

Γεχηεξνλ, ηελ ππεξεζληθνπνίεζε (θαη απνπνιηηηθνπνίεζε) ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, ε νπνία δελ ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρεο ππεξεζληθνπνηήζεηο άιισλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο, ε 

δεκνζηνλνκηθή, ε εηζνδεκαηηθή θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή παξακέλνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη φμπλζε ηνπ 

εζληθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ θαη, ζπλεπψο, κείσζε 

ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα κηα απνιχησο απηνδχλακε εζληθή 

πνιηηηθή. πλεπψο, ε λνκηζκαηηθή έλσζε δελ ζπλνδεχηεθε απφ κία αληίζηνηρε 

νηθνλνκηθή έλσζε (Ρνπθαλάο-Γαιαλφο-Κφηηνο 2012). 

Σξίηνλ, ηε κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ λα αζθήζνπλ 

αληηθπθιηθέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Η ππεξεζληθνπνίεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, νη ζεζκηθνί θαη πξαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηεο 
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δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαη ε εμαθάληζε ηεο εζληθήο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο 

εληφο ηεο Δπξσδψλεο απνδπλάκσζαλ ηελ παξεκβαηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ. πλεπψο, ζε πεξηφδνπο αχμεζεο ησλ εμσηεξηθψλ ειιεηκκάησλ ή ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο, ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ κέηξα, θπξίσο, ηεο 

εηζνδεκαηηθήο θαη ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο, πξνθαιψληαο θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Έλσζεο, ιφγσ ηνπ πνιχ ρακεινχ χςνπο 

ηνπ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζηφρεπζεο ηνπ δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ άζθεζε θνηλήο 

αληηθπθιηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (Ρνπθαλάο-Γαιαλφο-Κφηηνο 2012). 

Σέηαξηνλ, ηελ απνπζία κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Σν 

έιιεηκκα απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αθειή πξνζδνθία ησλ ηφηε πνιηηηθψλ 

εγεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, φηη ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ραιαξφ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζα 

απέηξεπαλ ηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ή θξίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσδψλεο ή 

ζα ηηο πεξηφξηδαλ ζηελ επηθξάηεηα κεκνλσκέλσλ θξαηψλ, ρσξίο θηλδχλνπο 

κεηάδνζεο ζηα άιια κέιε ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Η πξνεηδνπνίεζε γηα ηε 

δπλαηφηεηα εκθάληζεο αζπκκεηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζηα θξάηε κέιε αγλνήζεθε  

(Eichengreen 2009). Η αλππαξμία ζεζκνζεηεκέλσλ κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ελδερνκέλσο, λα ήηαλ ζθφπηκε, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη 

αλαζθάιεηα ζηηο αγνξέο  (Ρνπθαλάο-Γαιαλφο-Κφηηνο 2012)..  

Πέκπηνλ, ηελ έιιεηςε κεραληζκψλ αιιειεγγχεο κέζσ ηεο κεηαθνξάο 

εηζνδεκάησλ απφ ηηο ρψξεο πνπ σθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ λνκηζκαηηθή 

έλσζε, πξνο ηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ εζσηεξηθφ 

αληαγσληζκφ θαη εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπο κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Αληηζέησο, φια ηα νκφζπνλδα θξάηε φπσο 

νη ΗΠΑ θαη ε Γεξκαλία έρνπλ ζεζκνζεηήζεη ηηο εμηζσηηθέο πιεξσκέο ππέξ ησλ 

θησρφηεξσλ ή δνθηκαδφκελσλ πεξηθεξεηψλ ηνπο (Halleberg-Strauch-Hagen 2009) 

(Cottareli 2012) (Rogoff 2012). Πξνθαλψο, αγλνήζεθε ε ζεκαζία ηεο 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ εληφο ηεο Δπξσδψλεο θαη ζεσξήζεθε 

φηη ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο νθείινπλ λα ην θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηα 

ειιεηκκαηηθά θξάηε κέιε (Wolf 2012). Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ εκπνξηθψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ ρσξψλ ηνπ Κνηλνηηθνχ λφηνπ αθέζεθε ζηηο αγνξέο  (Ρνπθαλάο-

Γαιαλφο-Κφηηνο 2012). 



-41- 

  

Έθηνλ, ηελ εμάξηεζε ησλ θξαηψλ κειψλ απφ ηηο ηδησηηθέο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηελ απνπζία «έζραηνπ θαηαθχγηνπ» (last resort) ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ ξεπζηφηεηαο ή θεξεγγπφηεηαο. Σα θξάηε κέιε, ζε αληίζεζε κε 

φια ζρεδφλ ηα άιια θξάηε ηνπ θφζκνπ, δελ έρνπλ θακία δπλαηφηεηα πξνζθπγήο 

ζηηο θεληξηθέο ηνπο ηξάπεδεο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ  (Ρνπθαλάο-Γαιαλφο-Κφηηνο 

2012).. πλεπψο, ν δαλεηζκφο ηνπο ζε επξψ είλαη νπζηαζηηθά αλάινγνο ηνπ 

δαλεηζκνχ ζε μέλν λφκηζκα. Δάλ νη αγνξέο ζηακαηήζνπλ ην δαλεηζκφ ηφηε ε κφλε 

ιχζε είλαη ν εμσηεξηθφο δεκφζηνο δαλεηζκφο ή ε ρξενθνπία (De Grauwe 2012).  

Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσδψλεο, πέξαλ ησλ δνκηθψλ 

αδπλακηψλ θαη ειιεηκκάησλ ηνπ, απέηπρε σο έλα βαζκφ, λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά (Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011) (Wolf 2012). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε 

πεξηβφεηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαηαξγήζεθε ζηελ πξάμε, θπξίσο φηαλ ε 

Γεξκαλία θαη ε Γαιιία αξλήζεθαλ ην 2003/4 λα κεηψζνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηά ηνπο. Η «αιιειεγγχε» κεηαμχ ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ επέθεξε κία 

άθξσο ειαζηηθή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θπξψζεσλ (B. Eichengreen 

2012). Η αλαζεψξεζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ην 2005 

εηζήγαγε ξήηξεο εμαηξέζεσλ απφ ηα θξηηήξηα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, κε 

απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ, εηδηθά κεηά ην 2008. 

ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Έλσζεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ 

ζηελ ΟΝΔ (Ρνπθαλάο-Γαιαλφο-Κφηηνο 2012). 

 

Αληζνξξνπίεο κεηαμύ ησλ ρσξώλ  

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ νη αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε 

ηα  «δίδπκα» ειιείκκαηα, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαη 

ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα , θαζφζνλ απνηεινχλ ηελ «αθηηλνγξαθία» 

κίαο νηθνλνκίαο.  (Υαξδνχβειεο 2011) Η ζεκεξηλή επξσπατθή θξίζε, πνπ μεθίλεζε 

σο ειιεληθή θξίζε, δελ είλαη κφλνλ δεκνζηνλνκηθή. Δίλαη θαη απνηέιεζκα ησλ 

αληζνξξνπηψλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά θαη άιισλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

θπξηφηεξν ην πξφβιεκα ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα.  
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Εικόνα 1 :Ιζοδύγια Τπεσοςζών Σςναλλαγών & Γενικήρ Κςβέπνεζερ ηων κπαηών-μελών ηερ 

Εςπωδώνερ (Χαπδούβελερ 2011). 

 

ηε Ιξιαλδία ην πξφβιεκα μεθίλεζε απφ ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο αγνξάο θαηνηθίαο 

θαη ηελ αλεμέιεγθηε παξνρή δαλείσλ πξνο ηνπο ηδηψηεο. Η δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ 

απφ ην θξάηνο κεηέηξεςε ηελ ηξαπεδηθή θξίζε ζε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο. ην 

Γηάγξακκα ηεο εηθφλαο 1,  πεξηγξάθνληαη δχν κεηαβιεηέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηζνξξνπία ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Δθεί 

δηαρσξίδνληαη νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ζχκθσλα κε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ (θάζεηνο άμνλαο) θαη ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην (νξηδφληηνο άμνλαο). 

Οη κεηαβιεηέο απεηθνλίδνπλ ηνλ εηήζην κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 2001-2008, δειαδή 

ηεο επνρήο ηνπ επξψ γηα ηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ ειιεληθή θξίζε. Δίλαη θαλεξφ 

φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ. Σν δεκνζηνλνκηθφ είλαη ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα δχν πξνβιήκαηα γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ. Η Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία έρνπλ ηα κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. Αληηζέησο, ε Ιξιαλδία πνπ ρηππήζεθε κεηά ηελ Διιάδα απφ ηηο 

αγνξέο θαη αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη θαη απηή ηε βνήζεηα ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ 

ΓΝΣ, δείρλεη λα κελ έρεη πξφβιεκα ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν ηνκείο. Η Ιζπαλία, 

πνπ επίζεο βξέζεθε ζην ζηφραζηξν ησλ αγνξψλ, δελ έρεη δηαρξνληθφ 
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δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα. Αληηκεησπίδεη κφλνλ πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο. 

ην Γηάγξακκα ηεο εηθφλαο 1 γίλνληαη εκθαλείο νη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή θαη εμσηεξηθή 

ηνπο ηζνξξνπία. Η θξίζε ινηπφλ ζηελ Δπξσδψλε είλαη θπξίσο θξίζε ζπλνρήο, δελ 

είλαη κηα απνθιεηζηηθά δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Άιισζηε, ε Δπξσδψλε σο ζχλνιν 

δελ είλαη πεξηζζφηεξν ππέξ-δαλεηζκέλε απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Η.Π.Α. ή 

ηελ Ιαπσλία (βι. Γηάγξακκα εηθφλαο 2). Χζηφζν, έρεη ρψξεο φπσο ε Διιάδα, πνπ 

ηα δεκνζηνλνκηθά ηνπο βξέζεθαλ εθηφο ειέγρνπ ή φπσο ε Ιξιαλδία, φπνπ ε 

θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαηξάπεθε ζε δεκφζην ρξένο. 

 

Εικόνα 2 :Χπέορ Γενικήρ Κςβέπνεζερ (% ΑΕΠ & μεηαβολή μεηαξύ 2007–2011 ζε π.μ. ηος 
ΑΕΠ) 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 νη αγνξέο εζηίαζαλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο αδπλακίεο ζηε δνκή ηεο Δπξσδψλεο. Η δεκηνπξγία ηεο 

Δπξσδψλεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ έλα πνιηηηθφ εγρείξεκα, ην νπνίν επήιζε 

σο θπζηθή θαηάιεμε ησλ πξνζπαζεηψλ δεκηνπξγίαο ηεο εληαίαο αγνξάο. Η 

δεκηνπξγία βαζίζηεθε ζηελ νλνκαζηηθή ζχγθιηζε, ηα γλσζηά σο θξηηήξηα ηνπ 

Μάαζηξηρη: πιεζσξηζκφο, έιιεηκκα κηθξφηεξν ηνπ 3%, κεηνχκελν ρξένο, 

ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζπγθιίλνληα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα. Οη 

πνιηηηθνί ηφηε αγλφεζαλ ηελ πθηζηακέλε αθαδεκατθή έξεπλα, ε νπνία είρε 

επηθεληξσζεί ζην εξψηεκα πνηεο ρψξεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα εληαία 

λνκηζκαηηθή δψλε. Τπήξρε ηφηε ζεκαληηθή αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ηεο Βέιηηζηεο 

Πεξηνρήο Κνηλνχ Ννκίζκαηνο (Optimum Currency Area), πνπ πεξηέγξαθε ηα 
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θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππνςήθηεο ρψξεο-κέιε (Γ. Υαξδνχβειεο 

2011).
 

ηαλ δεκηνπξγήζεθε ε Δπξσδψλε, απνθεχρζεθε αληίζηνηρε δεκηνπξγία 

κεραληζκνχ δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβηβάζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα ζήκαηλε κεγαιχηεξε 

πνιηηηθή ελνπνίεζε. Οχηε έγηλε πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ, κε θνηλνχο θαλφλεο γηα ηηο ζπληάμεηο, ηνπο κηζζνχο, ηε θνξνινγία, 

θιπ. Μάιηζηα, ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο & Αλάπηπμεο, δελ ελζσκαηψζεθαλ 

παξάγνληεο φπσο ε θαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, νη 

εμειίμεηο ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη άιισλ βαζηθψλ δεηθηψλ, ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξνληαλ  ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη αθνξνχλ ηε ζχγθιηζε ηεο 

δνκήο ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηψλ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε Δπξσδψλε λα 

δεκηνπξγεζεί κε πξνθαλείο αηέιεηεο. Η ππνιαλζάλνπζα ππφζεζε ήηαλ φηη ζε 

πεξίπησζε ζπζηεκαηηθψλ απνθιίζεσλ ζην πεδίν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε 

πξνζαξκνγή ζα επέξρνληαλ απηνκάησο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ 

ηεο αγνξάο θαη ησλ ηηκψλ (εζσηεξηθή ππνηίκεζε). Απηφ απνδείρζεθε ζηελ πξάμε 

φηη δελ ηζρχεη κέιε (Γ. Υαξδνχβειεο 2011).
 

Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσδψλεο, δεκηνπξγήζεθε σο 

απνηέιεζκα έλαο αληαγσληζηηθφο Βνξξάο θαη έλαο κε αληαγσληζηηθφο Νφηνο. ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ χπαξμεο ηεο Δπξσδψλεο αλαδχζεθε θαη έλα δεχηεξν 

πξφβιεκα. Απφ ηνπο δχν ππιψλεο  ηεο ΟΝΔ, ε ΔΚΣ ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά, 

ελψ αληηζέησο ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο δελ ιεηηνχξγεζε (Mayer 

2011), ηφζν ιφγν ηεο κε νπζηαζηηθήο επηβνιήο πνηλψλ θαη ηεο ειιηπνχο 

παξαθνινχζεζεο, φζν θαη ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ, ζε πξψηε θάζε 

γηα ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο ην 2003 (Γαιιία, Γεξκαλία). Έηζη θαηαιήμακε θαη ζε 

δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ζε πνιιέο ρψξεο. Η θξίζε θαηέζηεζε ζαθέο φηη ε 

πξνεγνχκελε απιή δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, φηη 

δειαδή ε Δπξσδψλε παξακέλεη κηα λνκηζκαηηθή έλσζε ρσξψλ ρσξίο επαξθή 

δεκνζηνλνκηθφ ζπληνληζκφ κέιε (Γ. Υαξδνχβειεο 2011).
 

 

Πνξεία πξνο κηα λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Δπξσδώλεο 

Η θξίζε ζηελ Δπξσδψλε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ην εξψηεκα γηα ην πνηα είλαη 

ε επηζπκεηή κνξθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ επηζπκνχκε. : ζα δηαηεξεζεί ε 

Έλσζε σο έρεη, δειαδή σο κηα δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία ή ζα πάξεη έλαλ 
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νκνζπνλδηαθφ ραξαθηήξα θαη  ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο; Οη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεξκαλίαο, ζεσξνχλ φηη ε Έλσζε πξέπεη λα 

παξακείλεη σο κηα, πηζαλφλ εληζρπκέλε, δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία. Γη‘ απηφ θαη 

απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζηελ Δπξσδψλε, ε αληίδξαζε ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ απνδείρηεθε, ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηζηάζεσλ, ηδηαίηεξα ραιαξή 

(Γ. Υαξδνχβειεο 2011). Οη πνιηηηθέο εγεζίεο θάλεθαλ λα ηξέρνπλ κε θαζπζηέξεζε 

πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο. Γελ κπφξεζαλ λα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία 

ησλ ελεξγεηψλ, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ αλέβαζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα επηηφθηα 

ζηελ Δπξσδψλε ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (εκίηεο 2012). 

 ήκεξα δελ είλαη εκθαλήο θαη πηζαλή ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ κφληκσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηηο πινχζηεο θαη αληαγσληζηηθέο ρψξεο ηνπ 

Βνξξά πξνο ηηο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο ρψξεο ηνπ Νφηνπ. Η Δπξσδψλε απιψο 

επεμεξγάδεηαη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην νξηζηηθήο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε ηξία 

κέησπα ζπλεξγαζίαο:  

α. Ιζρπξφηεξε επνπηεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. 

β. πην ζπλεθηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θαη  

γ. πνιηηηθέο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελδπλάκσζεο ησλ θνηλψλ 

πνιηηηθψλ ζην εξγαζηαθφ, ην ζπληαμηνδνηηθφ ή ην θνξνινγηθφ. 

Σα δχν ηειεπηαία κέησπα είλαη απαξαίηεηα ζπκπιεξψκαηα ηεο θνηλήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ε απηά επηθεληξψλεηαη ε ππφινηπε αλάιπζε ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. ηε δεκφζηα ζπδήηεζε ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο, 

ζελάξηα θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο: α) έλα λέν κεραληζκφ 

δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη β) έλα κφληκν κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο 

θξίζεσλ, αθφκε θαη γ) ηελ έθδνζε θάπνηαο κνξθήο επξσνκνιφγσλ (Γ. 

Υαξδνχβειεο 2011).  

 

Μεραληζκόο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο 

Με απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 25-26 Μαξηίνπ 2010, ηελ 

επζχλε γηα ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ κεραληζκνχ 

δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο αλέιαβε επηηξνπή (Task Force) κε κέιε ηνπο 

ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ησλ 27 ρσξψλ, ηελ ΔΚΣ θαη κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, θ. Herman Van Rompuy. Η επηηξνπή 



-46- 

  

δεκνζηνπνίεζε ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο ηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Λίγν λσξίηεξα, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2010, βαζηδφκελε ζηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο Van Rompuy, παξνπζίαζε σο πξνπνκπφ πην 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ζηελ 

Δπξσδψλε (Γ. Υαξδνχβειεο 2011). Οη πξνηάζεηο επηεκβξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ήηαλ ινγηθέο θαη αξρηθά θάλεθε λα είραλ πξνζπκθσλεζεί πιήξσο. 

Αληέδξαζε, φκσο ζε πνιιά ζεκεία ηνπο ε Γεξκαλία, θπξίσο ζηηο απηφκαηεο πνηλέο 

θαη γηα ρψξεο κε κεδεληθά ειιείκκαηα πνπ ζπγρξφλσο έρνπλ πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη ε Γαιιία. Έηζη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο 

δηεγξάθεζαλ, αλ θαη ην πλεχκα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ παξέκεηλε θαη 

αλαθνηλψζεθε ηνλ Οθηψβξην σο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο Van Rompuy. 

(Γ. Υαξδνχβειεο 2011). Οη πξνηάζεηο απηέο δελ απαηηνχλ αιιαγή ζηε πλζήθε θαη 

έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα απνδεθηέο απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 28
εο 

θαη 29
εο 

Οθησβξίνπ 2010, ην νπνίν έδσζε ρξνληθφ πεξηζψξην έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 γηα 

ηελ πιήξε εμεηδίθεπζε ηνπο. Κχξηα ζεκεία ησλ πξνηάζεσλ: 

α. Μείσζε δεκφζηνπ ρξένπο γηα ρψξεο κε ρξένο άλσ ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ, 

απζηεξφηεξε επηβνιή ηνπ νξίνπ θαη ζπληνκφηεξε πεξίνδνο πξνζαξκνγήο.  

β. πζρέηηζε ζηφρσλ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο, φζν πςειφηεξν ην ρξένο 

ηφζν κεγαιχηεξνη νη πεξηνξηζκνί ζην έιιεηκκα.  

γ. Έιεγρνο φρη κφλν ηνπ χςνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, αιιά θαη ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ. Μηα ρψξα ζα κπαίλεη ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ 

Διιείκκαηνο (Excessive Deficit Procedure - EDP) αλ, κε βάζε θαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα, ην ρξένο ηεο θξίλεηαη κε δηαηεξήζηκν, αθφκα θαη αλ ην έιιεηκκά ηεο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 3% (Γ. Υαξδνχβειεο 2011).  

δ. Πην απζηεξέο θπξψζεηο, κε κεγαιχηεξν θφζηνο θαη ζπληνκφηεξε πεξίνδν 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

ε. Κπξψζεηο κε ηε κνξθή θαηαζέζεσλ (ηνθνθφξεο θαηαζέζεηο ζην ζηάδην 

ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, κε ηνθνθφξεο θαηαζέζεηο θαηά ηελ είζνδν ζηε EDP 

θαη πξφζηηκν ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο).  

ζη. Μεγαιχηεξε απηνκαηνπνίεζε θπξψζεσλ. Αξρή ηεο αληίζηξνθεο 

ςεθνθνξίαο. Αλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη παξαβηάζηεθαλ νη φξνη ηνπ Α, επηβάιιεη 
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απηνκάησο (γηα ηα πξψηα δχν ζηάδηα πνηλψλ) ηηο λέεο θπξψζεηο εθηφο αλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ςεθίζεη ελαληίνλ.  

δ. Δλίζρπζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο.  

ε. Η ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε ρψξαο 

(δηαθνξέο πιεζσξηζκνχ θαη θφζηνπο παξαγσγήο έλαληη εηαίξσλ, πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, εμσηεξηθφ ρξένο) θαη 

πηζαλή επηβνιή απηφκαησλ πνηλψλ ζε πεξίπησζε ππεξβάζεσλ. «Γηαδηθαζία 

ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ».  

Μεγαιχηεξνο ζπληνληζκφο ζε επξσπατθφ επίπεδν ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ.  

ζ. Μφληκνο κεραληζκφο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ – δηάδνρνο EFSF θαη 

EFSM. 

  

 Η επίδξαζε ηεο Διιεληθήο θξίζεο ζηελ απνθάιπςε ησλ αδπλακηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο  

Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη ζπλήζσο ην αηηηαηφ θαη φρη ην αίηην ησλ πξνβιεκάησλ. 

Δίλαη ην ζχκπησκα κηαο βαξηάο αζζέλεηαο, ε νπνία πξνθαιείηαη θαηά θαλφλα απφ 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ αγνξψλ. πσο 

φιεο νη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, έηζη θαη ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε θξίζε ρξένπο θαη ξεπζηφηεηαο ηεο Διιάδαο, ζηελ  αξρή, 

θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ζηε ζπλέρεηα, ιεηηνχξγεζαλ σο κηα δηαδηθαζία 

απνθάιπςεο κηαο ζεηξάο αξξπζκηψλ, πξνβιεκάησλ θαη θελψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΟΝΔ. Δηδηθφηεξα, ε θξίζε ηεο επξσδψλεο απνθάιπςε 

(Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011):  

α. Σηο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ηνπ επξσζπζηήκαηνο  

Γηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη αδπλακίεο θαη ηα θελά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο ΟΝΔ, πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ,  δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ πξφθιεζε 

ηεο θξίζεο, φζν θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ΔΔ, νη νπνίεο εληάρζεθαλ κε 

αδχλαηεο νηθνλνκηθέο δηαξζξψζεηο, κε αληαγσληζηηθά κεηνλεθηήκαηα, κε 

απνθιίλνπζα θνπιηνχξα ζηαζεξφηεηαο ή κε πςειφ δεκφζην ρξένο θαη 

ιαλζαζκέλεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ήηαλ εθείλεο πνπ εκθάληζαλ ηα δίδπκα 
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ειιείκκαηα (δεκνζηνλνκηθά θαη ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) θαη 

πξνθάιεζαλ ηε ζπλνιηθή θξίζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η θξίζε απνθάιπςε επίζεο ηε 

ζεκαζία ηεο κε ελζσκάησζεο ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ΟΝΔ κεραληζκψλ 

πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε θπξηαξρία ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο δελ 

δηαπηζηψζεθε κφλνλ ζηε θάζε νηθνδφκεζεο ηεο ΟΝΔ, αιιά θαη ζηε θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο, φηαλ κε πξσηαγσληζηή ηνλ άμνλα Γεξκαλίαο-Γαιιίαο 

αρξεζηεχζεθε, ζε κεγάιν βαζκφ, ην νπινζηάζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο 

(Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011) . 

β. Σηο αδπλακίεο ηνπ επξσπατθνύ κεραληζκνύ ιήςεο απνθάζεσλ  

Η Διιεληθή θξίζε θαηέδεημε φηη ην ζχζηεκα ηεο ΟΝΔ εκθαλίδεη ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Hughes 2011). Γελ αλέπηπμε κία θνηλή 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη 

αληέδξαζε κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο 

ρξένπο θαη ξεπζηφηεηαο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Λφγσ απνπζίαο ελφο 

ζεζκνζεηεκέλνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη θαηαλνκήο 

ξφισλ, αλαδείρζεθαλ ζε δξψληεο φια ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο θαζψο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ηζρπξέο ηξίηεο ρψξεο. ινη νη 

παξαπάλσ δξψληεο εμέθξαζαλ θαη εθθξάδνπλ ζπρλά απνθιίλνπζεο απφςεηο, 

ρσξίο λα ππάξρεη έλα εληαίν απνηειεζκαηηθφ ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν ζπληνληζκνχ 

απηψλ, απνζηαζεξνπνηψληαο έηζη ηηο αγνξέο. Σν πκβνχιην Κνξπθήο ηεο 

Δπξσδψλεο αλαδείρζεθε κελ ζε θνξπθαίν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ, ρσξίο 

φκσο λα πεξηνξίδεη απνθιίλνπζεο απνζηαζεξνπνηεηηθέο δξάζεηο άιισλ δξψλησλ 

εληφο ή εθηφο ηεο Δπξσδψλεο. Η ζπλερήο δεκνζηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

θαη εθηηκήζεσλ θαη ε αλνηθηή νηθνλνκηθή δηπισκαηία πξνθάιεζαλ θαη πξνθαινχλ 

αλαζθάιεηα ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηηο αγνξέο θαη επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Η 

εκπινθή ηνπ ΓΝΣ ζηε δηαρείξηζε ηεο επξσπατθήο θξίζεο θαη ε πηνζέηεζε ησλ 

κεζφδσλ δαλεηζκνχ θαη επνπηείαο ηνπ έδεημε ηελ αδπλακία ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ 

λα δηαρεηξηζηνχλ κφλεο ηνπο ηελ θξίζε  (Matthes 2010) (Kyriakopoulos 2011).  

Σέινο, εξσηήκαηα εγείξνληαη ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή ππφζηαζε ησλ 

απνθάζεσλ δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο (Hughes 2011). Καη απηφ επεηδή νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη ηα Κνηλνηηθά φξγαλα ρσξίο ηελ 
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πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ (Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011).  

  γ. Σν ηεξάζηην έιιεηκκα επξσπατθήο εγεζίαο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ εζληθηζκνύ θαη ζνβηληζκνύ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε  

Σν έιιεηκκα απνηειεζκαηηθήο επξσπατθήο εγεζίαο εθθξάζηεθε 

πνιιαπιψο. Καηαξράο, δελ ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά, φπσο ζην παξειζφλ, ν 

παξαδνζηαθφο γαιινγεξκαληθφο άμνλαο. Αληηζέησο, ε θξίζε αλέδεημε ηε Γεξκαλία 

ζε θπξίαξρε δχλακε ζηελ Δπξσδψλε, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ηελ επηβνιή ησλ 

ζέζεσλ ηεο ζηηο άιιεο ρψξεο (Hughes 2011) (Economist 2011) (Bohn and De 

Jonge 2011). Πνιιέο θπβεξλήζεηο ζηηο ρψξεο ηεο ΟΝΔ θαζφξηζαλ ηελ ζηάζε ηνπο 

έλαληη ηεο θξίζεο κε βάζε ηελ εζσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή θαη φρη ην θνηλφ ζπκθέξνλ 

(Aslund 2011)  (Dulien- Guerot 2012). Δμάιινπ, φπσο δείρλεη ε ηζηνξία ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, θάζε θπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηα ηνπ νίθνπ ηεο θαη ιηγφηεξν γηα ηελ πνξεία ηεο ελνπνίεζεο θαη 

ηελ επξσπατθή πνιηηηθή. Οξγαλσκέλεο εζληθέο νκάδεο πίεζεο θαη αληηεπξσπατθά 

πνιηηηθά θφκκαηα αζθνχλ πηέζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο γηα πξνζηαζία ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ζεσξνχλ ηελ Κνηλνηηθή αιιειεγγχε σο βιαβεξή απηνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηε εζσηεξηθή δεκφζηα γλψκε, πνιιέο απφ απηέο ηηο 

νκάδεο πίεζεο δελ δίζηαζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζνβηληζηηθά επηρεηξήκαηα θαη 

ζπλζήκαηα θαηά ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο . (Κφηηνο 

Παπιίδεο 2011). ε έλα πεξηβάιινλ νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ θαη ιατθηζκνχ είλαη 

ζπρλά δχζθνιν νη θπβεξλήζεηο πνπ θαινχληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ρψξεο ηεο 

πεξηθέξεηαο λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά. Έηζη, εμεγνχληαη θαη νξηζκέλεο ζηάζεηο 

θαη αηηήκαηα φπσο ε εκκνλή νξηζκέλσλ ζηελ εθαξκνγή απφ ηελ Διιάδα θαη απφ 

άιιεο ρψξεο ζε θξίζε απζηεξψλ θαη ζρεηηθά βξαρππξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ 

πξνζαξκνγήο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ηξαπεδψλ) ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξένπο, νη ηαρχηαηεο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε εκπξάγκαηε αζθάιηζε ησλ δαλείσλ 

(Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011). 

 

Η αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηνπ πκθώλνπ 

ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο  

Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α) ηνπ 1997 θαη ε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ακθηζβεηήζεθαλ εληφλσο ζηελ πξάμε, ζρεδφλ απφ ηελ 
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έλαξμε ηεο ηξίηεο θαη ηειηθήο θάζεο ηεο ΟΝΔ (European Central Bank, 2008). Η 

χθεζε, πνπ μεθίλεζε ην 2000/2001, θαη ε βνχιεζε πνιιψλ ρσξψλ γηα ελεξγεηηθή 

παξέκβαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο πνιηηηθήο νδήγεζε ζηελ αλνηθηή 

ακθηζβήηεζε ηεο ινγηθήο ηνπ Α. ηελ αξρή, νξηζκέλνη ηφληδαλ πσο ην χκθσλν 

δελ είλαη κφλνλ ηαζεξφηεηαο, αιιά θαη Αλάπηπμεο θαη, ζπλεπψο, ζα έπξεπε λα 

επηηξέπεη δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο, φπσο θνξνινγηθέο κεηψζεηο θαη 

απμεκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο. Μάιηζηα, ε κεγαιχηεξε ακθηζβήηεζε ηνπ Α 

πξνήιζε απφ ηε γεξκαληθή ζνζηαινδεκνθξαηηθή θπβέξλεζε, δειαδή απφ ηελ 

θπβέξλεζε ελφο θξάηνπο πνπ ήηαλ εκπλεπζηήο ηνπ. Δλ ζπλερεία, ππνζηεξίρζεθε 

θαη απφ ηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία θαη ην ΗΒ. Σν 2003, ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία 

αξλήζεθαλ λα δερζνχλ κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο θαη παξεκπφδηζαλ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα επηβνιή θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπο 

ιφγσ ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ. Απηφ δεκηνχξγεζε έλα πξνεγνχκελν απείζαξρεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο ρψξεο (Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 

2011). 

Η ζπλερήο ακθηζβήηεζε ηνπ Α πξνθάιεζε, ηειηθψο, ηελ αλαζεψξεζή 

ηνπ ην 2005, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο, κεηαμχ άιισλ, ακβιχλζεθε ε ππνρξέσζε 

γηα κεζνπξφζεζκα ηζνζθειηζκέλνπο εζληθνχο δεκνζηνλνκηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο, απμήζεθε ε επειημία ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ (3% ηνπ ΑΔΠ) ησλ 

ειιεηκκάησλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα θξάηνο ζα αληηκεηψπηδε 

«εμαηξεηηθέο» ή ζπλήζεηο» θαηαζηάζεηο (π.ρ. χθεζε άλσ ηνπ 2%) θαη 

επηκεθχλζεθαλ νη πξνζεζκίεο  φξζσζεο ησλ ειιεηκκάησλ. Η απξνζπκία 

απζηεξήο ηήξεζεο ηνπ Α απφ ηηο κεγάιεο ψξεο ηεο ΔΔ επέηξεςε ππεξβάζεηο 

ζηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ζηε δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο ΟΝΔ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε Διιάδα ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ΟΝΔ δελ πέηπρε θαλέλα έηνο ην παξαπάλσ θξηηήξην. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηε δηαδηθαζία επνπηείαο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, νη 

νπνίεο απέθιηλαλ απφ ηνπο ζπκθσλεζέληεο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Καη 

εδψ, ζηαδηαθά, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε γηα απνθιίζεηο ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

θαη ζπγθπξηαθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ (Belke 2009).   

Η δεκνζηνλνκηθή απεηζαξρία επλνήζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο 

ρψξεο, είηε ζθνπίκσο είηε ιφγσ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ, παξείραλ 

ζηε Eurostat ιαλζαζκέλα ή παξαπνηεκέλα θαη επλντθφηεξα ηνπ θαλνληθνχ ζηνηρεία 
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γηα ηελ εμέιημε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη  ηνπ ρξένπο ηνπο. Δδψ ε 

επζχλε βαξχλεη πξσηίζησο ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ρσξίο λα απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο ε Eurostat, ην πκβνχιην θαη 

ην Eurogroup. Δπί ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνηφηεηαο ησλ  ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

εχζηνρε ζεσξείηαη ε απνθζεγκαηηθή ξήζε "δξάζηεο θαη θχιαθεο ηαπηίδνληαη" σο 

πξνο ηελ επζχλε (Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011). 

Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επξσδψλεο ζα 

πξνέθππηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ θξίζε ρξένπο ζε κεγάιεο 

νηθνλνκίεο, φπσο απηέο ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηνπ Βειγίνπ. Η Ιζπαλία, έρεη 

λα επηδείμεη ζπγθξηηηθψο ρακειφ πνζνζηφ δεκνζίνπ ρξένπο (68% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 

2011). Αληηκεησπίδεη, φκσο, ηεξάζηηα πξνβιήκαηα κε ηελ ξεπζηφηεηα θαη 

θεξεγγπφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Υξεηάδεηαη θξαηηθά θεθάιαηα γηα 

ηελ ελίζρπζε απηνχ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιε αχμεζε ησλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο. Η Ιηαιία θαη ην Βέιγην έρνπλ απφ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά δεκνζίνπ ρξένπο ζηελ ΟΝΔ (120% ηνπ ΑΔΠ θαη 97% γηα ην 2011).  

Δλδερφκελε επηζεηηθή ππνβάζκηζε ησλ αλσηέξσ ρσξψλ απφ ηνπο «νίθνπο 

αμηνιφγεζεο» ζα πξνθαινχζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηνπο θαη πνιχ 

πηζαλφ αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

ηνπο. Κιηκάθσζε απηήο ηεο εμέιημεο ζα σζνχζε θαη ηηο ρψξεο απηέο ζην 

κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο επξσδψλεο. Δίλαη, φκσο, ακθίβνιν, εάλ ν ζρεδηαζζείο 

κεραληζκφο είλαη ζε ζέζε λα δηαζψζεη ηηο ελ ιφγσ ρψξεο, νη νπνίεο έρνπλ ελ 

ζπλφισ δεκφζην ρξένο πιεζίνλ ησλ 3.000 δηο (Ιηαιία γχξσ ζηα 1.900 δηο επξψ). 

Η αχμεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πφξσλ γηα δηάζσζε κεγάισλ νηθνλνκηψλ ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη αδχλαηε, αθνχ ην δεκφζην ρξένο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο είλαη ήδε πςειφ (81 % θαη 88% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2011 αληηζηνίρσο) 

(Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011). 

 

Η Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ παγθόζκην νηθνλνκηθό ράξηε 

Κνηηάδνληαο ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, δελ είλαη θαζφινπ 

πξνθαλέο γηαηί ε ΔΔ απνηειεί ζήκεξα ην θαπηφ ζεκείν ηεο παγθφζκηαο αζηάζεηαο. 

Αλ δνχκε εηδηθά ηελ θαηάζηαζε απφ κηα παγθφζκηα άπνςε, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 

ηεο ΔΔ δελ θαίλεηαη λα είλαη ζε ηδηαίηεξα θαθή θαηάζηαζε. 
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Εικόνα 3 : Δεμοζιονομικό έλλειμμα  (% ηος ΑΕΠ) 

Η αλαινγία ειιείκκαηνο  πξνο ην ΑΔΠ θπκαηλφηαλ πεξίπνπ ζην 3% θαηά ην 

πξψην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, κεηψζεθε φηαλ ε λνκηζκαηηθή έλσζε βίσζε 

ζε κφιηο πάλσ απφ ην 6% φηαλ μέζπαζε ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 2008. Πξνβιέπεηαη φηη ην έιιεηκκα ζα πέζεη απφ ην επίπεδν ηνπ 4% πνπ 

βξηζθφηαλ ην 2011 ζην 3% ην 2012. Σα θξαηηθά ειιείκκαηα επηδεηλψζεθαλ πνιχ 

πην έληνλα ζηηο ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ιαπσλία, θαη νη πξνβιέςεηο δελ 

αθήλνπλ ειπίδεο γηα ζεκαληηθή κείσζε ην 2012 απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα, πνπ 

θπκαίλνληαη θνληά ζην 10% θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο (Bibow 2012). 

Οη αλαινγίεο ρξένπο-ΑΔΠ εκθαλίδνπλ κηα παξφκνηα ηξνρηά ζηνλ παγθφζκην 

επίπεδν ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο. Δλψ μεθίλεζε απφ έλα θάπσο πςειφηεξν επίπεδν, 

ηεο ηάμεο ηνπ  75%, ε αχμεζε ηεο αλαινγίαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ΔΔ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο παγθφζκηαο θξίζεο είλαη ιηγφηεξν απφηνκε απφ φ, ηη ζηηο άιιεο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο. Σν δεκφζην ρξένο ησλ ΗΠΑ, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο ΔΔ 

έθηαζε θνληά  ζην επίπεδν ηνπ 100% ην 2012, ελψ ε Ιαπσλία, κε αλαινγία ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ πάλσ απφ ην 200%, αλήθεη ζε κηα ηειείσο μερσξηζηή θαηεγνξία. 
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Εικόνα 4 : Ιζοδύγιο πλεπωμών % ΑΕΠ (πεγή OECD Economic outlook Nov 2015) 

Οχηε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απνθαιχπηεη θάπνηα 

εηδηθή εππάζεηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ. Δλψ ε Ιαπσλία πνπ είλαη δηαβφεηε γηα 

ηα κεγάια πιενλάζκαηα πνπ «ηξέρεη» ζηα ηξέρνληα ηζνδχγηα πιεξσκψλ, ηφζν ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηδηαίηεξα νη ΗΠΑ εκθάληδαλ ζέζεηο κε κεγάια ειιείκκαηα 

πξηλ απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε. Απηά έρνπλ ζπξξηθλσζεί απφ ηφηε (ΗΠΑ), ή 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ζήκεξα αθφκε θαη ζηα πξφζπξα ηεο εμαθάληζεο (Ηλσκέλν 

Βαζίιεην). Αληίζεηα, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δπξσδψλεο είλαη 

αξθεηά ηζνξξνπεκέλν θαζ' φιε ηελ χπαξμε ηνπ επξψ, εκθαλίδνληαο κηθξά 

πιενλάζκαηα γηα ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα, κηα ηάζε πνπ δηαθφπεθε απφ κηθξά 

ειιείκκαηα ην 2000 θαη ην 2008 εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Απηή ε θαηλνκεληθά επλντθή ζχγθξηζε κε άιιεο κεγάιεο πινχζηεο ρψξεο 

κπνξεί λα ελζάξξπλαλ ηηο εθεζπραζκέλεο απηναληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ 

αλάκεζα ζηνπο εγέηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ πξηλ απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε, 

νη νπνίνη ζπρλά αηζζαλφληνπζαλ ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ καζήκαηα ζηνπο 

μέλνπο νκφηηκνπο γηα ηηο δήζελ απνηπρίεο ηνπο, πιαζάξνληαο ηελ 

«πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε ζηαζεξφηεηα» ζνθία πνπ είρε ζπλνδεχζεη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηελ Δπξσδψλε, πνπ 

παξνξκεηηθά πξνέβαιαλ σο «λεζίδα ζηαζεξφηεηαο» πνπ πεξηβάιιεηαη απφ 

επηθίλδπλα παγθφζκηα ξεχκαηα (Bibow 2012). Δηδηθφηεξα, νη αξρέο ηεο 

Δπξσδψλεο δελ ζηακαηνχζαλ λα πξνεηδνπνηνχλ γηα ηνπο απμεκέλνπο θηλδχλνπο 
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πνπ έζεηαλ νη αλεχζπλα κεγάιεο «παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο», ε αλάπηπμε ησλ 

νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα έρεη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ Δπξσδψλε 

παξά ην γεγνλφο φηη ε ίδηα, θαηά ηελ άπνςε ηνπο, δελ είρε θαλέλα ξφιν ζηε 

ζπζζψξεπζε ησλ αληζνξξνπηψλ ζηα ηξέρνληα ηζνδχγηα πιεξσκψλ. 

 Ο επίηξνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) γηα Οηθνλνκηθέο θαη 

Ννκηζκαηηθέο Τπνζέζεηο Joaquin Almunia (2008) εμέθξαδε ηε γεληθή δηάζεζε πνπ 

επηθξαηνχζε αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε πνπ θαηείρε ε ΔΔ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

φηαλ δήισλε κε ππεξεθάλεηα «Μηα νιφθιεξε δεθαεηία αθνχ νη εγέηεο ηεο 

Δπξψπεο έιαβαλ ηελ απφθαζε λα εηζάγνπλ ην επξψ, έρνπκε θαιφ ιφγν λα 

είκαζηε ππεξήθαλνη γηα ην εληαίν λφκηζκά καο. Η Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε θαη ην επξψ είλαη κηα ζεκαληηθή επηηπρία».  

Γηα ηα θξάηε-κέιε, ε ΟΝΔ παγίσζε ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

αχμεζε ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη ηηο 

επελδχζεηο. Γηα ηελ ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο, ην επξψ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη έλα ηζρπξφ ζχκβνιν ηεο απμαλφκελεο 

πνιηηηθήο ελφηεηάο καο (Bibow 2012). Καη γηα ηνλ θφζκν, ην επξψ είλαη έλα 

ζεκαληηθφο λένο ππιψλαο ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη έλαο πφινο 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Καζψο ζα δηεπξχλεηαη ε δψλε ηνπ 

επξψ θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ηα νθέιε ηεο ζα εμαπισζνχλ ζε φια ηα λέα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ πνπ εληάρζεθαλ ην 2004 θαη ην 2007. 

Δλψ ε κεγάιε ςεπδαίζζεζε πεξί «λεζίδαο ζηαζεξφηεηαο» ζα άξρηδε λα 

μεθηίδεη πνιχ πην ζχληνκα απφ φηη ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί, έσο θαη ηελ 

άλνημε ηνπ 2012, νη  επξσπατθέο αξρέο απιά πξνζπαζνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηηο εμειίμεηο. ηαλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαινχζε ηα κέιε ηνπ αξρέο ηνπ 

2008 λα ζρεδηάζνπλ πιάλα γηα ηφλσζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, νη αξρέο ηεο 

Δπξσδψλε απάληεζαλ φηη δελ είραλ θακία πξφζεζε λα θάλνπλ θάηη ηέηνην, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ζα έβιαπηε ηελ αμηνπηζηία ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο (Wessel 2008). 

 Ο ππξήλαο ηεο Δπξψπεο είρε εηζέιζεη ζε χθεζε ηελ άλνημε ηνπ 2008, αιιά 

νη αξρέο παξέκελαλ ζε πιήξε άξλεζε κέρξη ην θζηλφπσξν. Αθφκε θαη ε απνηπρία 

ηεο Lehman δελ θαηάθεξε αξρηθά λα ηνπο μππλήζεη απφ ην αγαπεκέλν ηνπο 

φλεηξν φηη νη πνιηηηθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε ζηαζεξφηεηα δηαηεξνχζαλ ην 

νηθνδφκεκα ηεο επξσδψλεο ζψν θαη αζθαιέο, θαη πσο νπνηαδήπνηε θαηαηγίδα θαη 
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λα εξρφηαλ ζα απνηεινχζε ζχληνκα παξειζφλ. ρνιηάδνληαο ηα κέηξα δηάζσζεο 

ησλ ΗΠΑ πνπ δξνκνινγήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάξξεπζεο ηεο 

Lehman, ν Γεξκαλφο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Πέεξ ηάηλκπξνπθ δήισλε ζηα ηέιε 

ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2008 φηη «απηή ε θξίζε μεθίλεζε ζηηο ΗΠΑ θαη πιήηηεη θπξίσο 

ηηο ΗΠΑ ... [ηελ Δπξψπε θαη ηε Γεξκαλία, έλα ηέηνην παθέην δελ ζα είλαη νχηε 

ινγηθφ νχηε αλαγθαίν». (Bertrand Benoit 2008). Ξεθηλψληαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2008, ε ΔΔ ζπκθψλεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο 

θξίζεο, αλ θαη κε κηζή θαξδηά θαζψο απηή ε πνιηηηθή ήηαλ ελάληηα ησλ 

πεπνηζήζεψλ ηεο. Έηζη, κφιηο ε παγθφζκηα νηθνλνκία άξρηζε λα  αλαθάκπηεη, θαη 

ελψ ε θαηάζηαζε ζηελ επξσδψλε εηδηθφηεξα ήηαλ αθφκα ηδηαίηεξα επηζθαιήο, νη 

αξρέο ηεο ΔΔ, θάησ απφ ηε Γεξκαληθή εγεζία, άξρηζαλ λα πξνθαινχλ ηνπο 

εηαίξνπο ηνπο ζην G-20 λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ πνιηηηθή ιηηφηεηαο. Αξθεηά κεγάια παθέηα 

δεκνζηνλνκηθήο ψζεζεο είραλ ζπκθσλεζεί ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο G- 20 ζηελ 

Οπάζηγθηνλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη ζην Λνλδίλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2009.  

ηε χλνδν ηεο G-20 ζην Πίηζκπνπξγθ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 

δηακνξθψζεθε ην «Πιαίζην γηα ηζρπξή, βηψζηκε θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε», ην 

νπνίν κεηαηξάπεθε ζην επίθεληξν ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, δεζκεχνληαο ηα κέιε ηεο G-20 λα «ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

εμεηάζνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα ηαηξηάμνπλ κεηαμχ ηνπο νη [εζληθέο] 

πνιηηηθέο ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν είλαη ζπιινγηθά ζχκθσλεο κε κηα πην 

βηψζηκε θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε, θαη λα ελεξγήζνπλ αλάινγα γηα ηελ θάιπςε 

ησλ θνηλψλ [καο] ζηφρσλ»  G-20 2009). Κάλνληαο ζηξνθή απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζέζε ηνπο φηη ηα δεκνζηνλνκηθά θίλεηξα ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ κέρξη λα 

εμαζθαιηζηεί ε αλάθακςε, ζε κεγάιν βαζκφ ππφ Γεξκαληθή πίεζε, ε ζχλνδνο 

θνξπθήο ηεο G20 ζην Σνξφλην ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 θαζηέξσζε ζηε ζπλέρεηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε σο ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο (Parkin 2010). 

Απφ ηελ αξρή, νη επξσπατθέο αξρέο δηαηεξνχζαλ ηελ θαξηζατθή άπνςε φηη 

ε ΔE είρε πιεγεί σο αζψνο ζεαηήο απφ κηα εμσηεξηθή θξίζε, γηα ηελ νπνία δελ 

είρε θακία επζχλε γηα ην μέζπαζκά ηεο, θαη πσο ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ ν ππφινηπνο 

θφζκνο αθνινπζνχζε ην κνληέιν ηεο ΔE πνπ ήηαλ βαζηζκέλν ζηελ πνιηηηθή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο (Bibow 2004) (Bibow 2009) b). Σα γεγνλφηα, φκσο, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαλ ζηα κάηηα ησλ πην νπδέηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθψλ 
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παξαηεξεηψλ κε φιν θαη κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, απνθάιππηαλ κηα πνιχ 

δηαθνξεηηθή εηθφλα. Αθφκα λσξίηεξα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ άλνημε ηνπ 2007, 

ππήξραλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο φηη νη επξσπατθέο ηξάπεδεο είραλ 

δεκηνπξγήζεη κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά 

ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ πνπ ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ  

Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο θαηλφηαλ λα κελ είρε γλψζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

επξσπατθέο ηξάπεδεο είραλ παξάζρεη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα ζηε ρνξεγία ηεο 

ζηεγαζηηθήο θνχζθαο ησλ ΗΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ 2000, πνπ ηε ζηηγκή εθείλε έζθαγε 

(J. Bibow 2012). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηάξξεπζε ηεο Lehman, ε νπνία 

πξνθαινχζε θαξδηαθή πξνζβνιή ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο, ηδίσο, θαηέζηεζε ζαθέο φηη νη επξσπατθέο ηξάπεδεο 

είραλ ζπκπεξηθεξζεί εηδηθά απεξίζθεπηα ζηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα ηνπο ζε 

μέλεο ρψξεο, δειαδή κε ην λα αλέρνληαη κηα ηεξάζηηα αξλεηηθή ζέζε ηνπ δνιαξίνπ 

ηελ νπνία αθφκε θαη ε ΔΚΣ, σο ν δηθφο ηνπο δαλεηζηήο έζραηεο πξνζθπγήο, δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςεη (ηνπιάρηζηνλ φρη ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο σλ ΗΠΑ, κέζσ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο λνκηζκάησλ 

κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζε εχζεην ρξφλν  (Baba 2009) (McCauley 2009).  

Οη απεξίζθεπηεο παγθφζκηεο πεξηπέηεηεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ θαη ε 

ζπζζψξεπζε ησλ αληίζηνηρσλ παγθφζκησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ζήκαηλε 

φηη ε Δπξψπε ήηαλ έηνηκε γηα κηα κεγάιε ηξαπεδηθή θξίζε. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ε ακεξηθαληθή «θξίζε ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ», φπσο νλνκάζηεθε 

αξρηθά, δελ ήηαλ θαζφινπ έλα «εμσηεξηθφ» ζνθ, αιιά εμαξρήο ήηαλ έλα εζσηεξηθφ 

ζνθ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (J. Bibow 2012). 

Δθηφο απφ ηελ πίεζε εμαηηίαο ηεο έθζεζεο ζε μέλεο αγνξέο, νη «θνχζθεο» 

ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζηελ ΔΔ άξρηζαλ λα «ζπάλε» ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεγνλφηα 

ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνχ. ην πιαίζην απηφ, ε ζθηθηή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ πνπ 

μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 2005 έπαημε ζίγνπξα ξφιν ζην ζθάζηκν ηεο θνχζθαο πνπ 

ζα απαηηνχζε πνιχ «ζθνπγγάξηζκα» ζηε ζπλέρεηα ζην ηξαπεδηθφ κέησπν ηεο 

Δπξσδψλεο (πξνο κεγάιε απνγνήηεπζε ηεο πξνπαγάλδαο ηεο ΔΚΣ γχξσ απφ 

απηφ ην ζεκείν  (Bibow 2004). 

Χζηφζν, ζην κπαιφ ησλ αξρψλ ηεο Δπξσδψλεο, ε ςεπδαίζζεζε ηεο φηη 

απνηειεί έλαλ αζψν ζεαηή πνπ ρηππήζεθε απφ κηα εμσηεξηθή, θαηαζθεπαζκέλε 

ζηηο ΗΠΑ θξίζε, επέδεζε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman γηα άιιν έλα ρξφλν, θαη ζηε 
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ζπλέρεηα παξέδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα λέα απηαπάηε, πνπ ιαηξεχεηαη εμίζνπ ην 

ίδην έσο θαη ζήκεξα (J. Bibow 2012). Η λέα απηαπάηε είλαη φηη ε Δπξσδψλε έρεη 

πέζεη ζχκα κηαο «θξίζεο δεκφζηνπ ρξένπο». Ξεθηλψληαο ζηα ηέιε ηνπ 2009, ηα 

γεγνλφηα ζηελ Διιάδα, κηα ρψξα πνπ απνηειεί έλα απεξηφξηζηα κηθξφ κέξνο ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο, έθηαζε ζην ζεκείν λα ελζαξθψλεη ηηο θαθέο δπλάκεηο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο αζσηίαο θαη γξήγνξα ζεκαδεχηεθε σο ε ξίδα φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ επξσδψλε (J. Bibow 2012). 

  Η απνκπζνπνίεζε απηνχ ηνπ λένπ κχζνπ ζα απαηηήζεη κηα πην θνληηλή 

καηηά ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσδψλεο. Νσξίηεξα ην 2009, πνιχ πξηλ έξζεη ζην 

πξνζθήλην ε Διιάδα, ηα ηξαπεδηθά ηεζη αληνρήο πνπ αθνινχζεζαλ χζηεξα απφ 

κηα ζεηξά ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Ιξιαλδίαο νδήγεζαλ 

ηνλ Γεξκαλφ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Πέεξ ηάηλκπξνπθ λα δειψζεη: «νη ζπλζήθεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ επξψ δελ πξνβιέπνπλ θακία βνήζεηα γηα ηηο αθεξέγγπεο ρψξεο, 

αιιά ζε πξαγκαηηθφηεηα, ηα άιια θξάηε ζα πξέπεη λα δηαζψζνπλ φζα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα» (Benoit 2009). 

 

Η ςεπδαίζζεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ε έιιεηςε ελόηεηαο 

Σν θαζεζηψο ηνπ Μάαζηξηρη πνπ θαζνδεγεί ηελ ΟΝΔ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη θαη λα εμάγεη ηελ γεξκαληθή «θνπιηνχξα ηεο 

ζηαζεξφηεηαο». Πηζηεχεηαη φηη ε ζηαζεξφηεηα ζα πξνέξρεηαη κέζσ ηεο πνιηηηθήο 

ηεο ΔΚΣ (ζηαζεξφηεηα ηηκψλ) γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ «θάησ αιιά 

πιεζίνλ ηνπ 2%» ζε ζπλδπαζκφ κε «πγηή» δεκφζηα νηθνλνκηθά, δειαδή, 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θάησ απφ ην 3% (θαη ηζνζθειηζκέλν ή πιενλαζκαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην ιεγφκελν 

χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο). 

ηαλ ε ΔΔ βίσζε έληνλεο αλαηαξάμεηο ζηελ αγνξά ρξένπο ην 2010, νη 

εθπξφζσπνη ηεο ΔΚΣ έηξεμαλ λα επηζεκάλνπλ φηη νη αλεμάξηεηνη θεληξηθνί 

ηξαπεδίηεο έθαλαλ ηα θαζήθνλ ηνπ ζην αθέξαην: κε ην κέζν πνζνζηφ 

πιεζσξηζκνχ λα βξίζθεηαη ζην 1,99% κεηαμχ 1999 θαη 2011, νη πινίαξρνη ηεο 

Δπξσπατθήο λνκηζκαηηθήο έλσζεο ήηαλ άςνγνη (Trichet 2011). Σν νηθνλνκηθφ 

θνκκάηη ηεο ΟΝΔ ήηαλ απηφ πνπ είρε απνηχρεη, θαη κηα καηηά ζηα ειιείκκαηα ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ έδεηρλε φηη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ήηαλ νη θαθνί ηεο φιεο 

ππφζεζεο (J. Bibow 2012). 
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Η Διιάδα, εηδηθφηεξα, ε νπνία παξαπνηνχζε γηα ρξφληα ηνπο αξηζκνχο ηνπ 

θξαηηθνχ ηεο πξνυπνινγηζκνχ, έηξερε ειιείκκαηα πνπ ήηαλ ζηαζεξά πάλσ απφ ην 

3% ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ επξσδψλε. ηαλ κηα λέα 

θπβέξλεζε έθεξε ην ζέκα ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην θζηλφπσξν ηνπ 2009, νη 

απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ εθηνμεχζεθαλ ζηα χςε, νπζηαζηηθά 

απνθιείνληαο ηελ πξφζβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Με ηα 

δεκνζηνλνκηθά παξαζηξαηήκαηα εθ κέξνπο ησλ «ζπάηαισλ Διιήλσλ» λα 

ζεσξνχληαη πιένλ σο ε αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Διιάδαο, νη παιηνί γεξκαληθνί 

θφβνη πνπ είραλ εκπλεχζεη ηε ξήηξα «κε δηάζσζεο» ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, 

θαη αξγφηεξα ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θαηλνκεληθά 

επαιεζεχνληαη ην 2010, θαζψο ε «θξίζε ηνπ θπξίαξρνπ ρξένπο»  εμαπιψλεηαη ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη αθφκε πην πέξα (J. Bibow 2012).  

Τπάξρνπλ αξθεηέο παξαηεξήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ εδψ ζρεηηθά κε ηε  

πνιππνίθηιε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηήξηδε ηελ ΔΔ, ηφζν πξηλ φζν 

θαη κεηά ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2008–09:   

α. Η Διιάδα είλαη ζαθψο κία αθξαία ζηαηηζηηθή πεξίπησζε. Δλψ νη 

δεκνζηνλνκηθέο ηζνξξνπίεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο επξσδψλεο αληαλαθινχλ 

θπξίσο θπθιηθά πξφηππα, ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζηελ Διιάδα 

θαίλεηαη πξαγκαηηθά λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα ακέιεηα (J. Bibow 2012). 

β. Η Φηλιαλδία, πνπ ηξέρεη κεγάια πιενλάζκαηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

επξψ, είλαη ε αληίζεηε αθξαία ζηαηηζηηθή πεξίπησζε. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κηα 

δεθαεηία λσξίηεξα, ε Φηλιαλδία βξέζεθε ζε παξφκνηα δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 

κε απηήλ πνπ είλαη ζήκεξα ε Διιάδα (J. Bibow 2012). Η αλάθακςε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ηχρεο ηεο Φηλιαλδίαο έιαβε κέξνο ζην πιαίζην κίαο κεγάιεο 

ππνηίκεζε ηνπ θηλιαλδηθνχ κάξθνπ έλαληη ηνπ γεξκαληθνχ κάξθνπ ηεο ηάμεο ηνπ 

50% κεηαμχ 1991 θαη 1993. Η θίλεζε απηή απνθαηέζηεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ρψξαο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ εκπνξηθψλ ηεο 

ζπλαιιαγψλ εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, άλνημε ην δξφκν 

γηα ηα κεγάια πιενλάζκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Με ηελ θαηνρή επλντθψλ 

ζέζεσλ ηφζν ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα, ε Φηλιαλδία είλαη 

επζπγξακκηζκέλε ζήκεξα κε ηελ Απζηξία, ηελ Οιιαλδία, θαη ηε Γεξκαλία.  

γ. Αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ δεκνζηνλνκηθά ελάξεησλ ρσξψλ, ε Γεξκαλία 

εκθάληδε δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ηεο ηάμεο ηνπ 3% γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο 
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ηνπ ρξφλνπ απφ ην 1991. Πξηλ απφ ηε ζεκεξηλή επλντθή ηνπ ζέζε, ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο κφλν γηα έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε δχν πεξηπηψζεηο: ζην απνθνξχθσκα ηεο έθξεμεο ηεο 

νηθνλνκίαο dot.com ην 2000, θαη μαλά ζην απνθνξχθσκα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο έθξεμεο ηε δεθαεηία ηνπ 2000 (J. Bibow 2012). 

δ. Η αληίζεηε νκάδα ησλ δεκνζηνλνκηθά πξνβιεκαηηθψλ ρσξψλ 

πεξηιακβάλεη δχν ρψξεο πνπ έηξεραλ ζηελ νπζία πιενλάζκαηα πξηλ απφ ηελ 

θξίζε: ε Ιξιαλδία θαη ε Ιζπαλία. ηε ζπλέρεηα, νη δχν απηέο ρψξεο βίσζαλ ηελ 

εληνλφηεξε επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ ηνπο φηαλ μέζπαζε ε θξίζε 

(J. Bibow 2012). 

 ε. Δλψ ε επηδείλσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Πνξηνγαιίαο 

ήηαλ ιηγφηεξν δξαζηηθή, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

απαηηνχκελεο ιηηφηεηαο είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε εθείλε ηεο Ιζπαλίαο, αλ 

θαη ην νηθνλνκηθφ ηεο βάξνο ζηελ επξσδψλε είλαη πνιχ κηθξφηεξν (J. Bibow 2012). 

Σέινο, ε Γαιιία, ε δεχηεξε ζε κέγεζνο νηθνλνκία, είλαη ζήκεξα ζε βαζχηεξε 

δεκνζηνλνκηθή ζηαζηκφηεηα απφ ηελ Ιηαιία, ην ππ‘ αξηζκφλ 3 κέινο ηεο 

Δπξσδψλεο, πνπ έρεη κηα πην ακαπξσκέλε δεκνζηνλνκηθή θήκε θαη ζεσξείηαη 

κέξνο ηεο εθηεηακέλεο νκάδαο ησλ «PIIGS» (Πνξηνγαιία, Ιξιαλδία, Ιηαιία , 

Διιάδα θαη  Ιζπαλία) (J. Bibow 2012).ζνλ αθνξά ηηο αλαινγίεο ρξένπο, νη 

πςειφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο (ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο) απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ 

ζηελ Ιξιαλδία, ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ιζπαλία.  

Δλψ ε Διιάδα είλαη θαη πάιη πξσηνπφξνο ζην αλψηαην άθξν ηνπ 

θάζκαηνο, ε  Ιξιαλδία έρεη ππνζηεί θαηά πνιχ ηηο κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο απφ ηελ 

θξίζε δηφηη απφ θνξπθαίνο εθηειεζηήο βξέζεθε ζην ηέινο ηεο ιίζηαο κε ηνπο ηξείο 

ρεηξφηεξνπο. Η αχμεζε ηεο αλαινγίαο ηνπ ρξένπο ηεο Ιηαιίαο, ελψ μεθηλά απφ έλα 

πνιχ πςειφηεξν επίπεδν, ήηαλ πην κεηξηνπαζήο θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα 

επίπεδα αχμεζεο ηνπ ρξένπο άιισλ ρσξψλ. Ίζσο ε πην αμηνζεκείσηε ηάζε απφ 

φιεο είλαη ν ζρεδφλ ζχγρξνλνο δηπιαζηαζκφο ηεο αλαινγίαο ηνπ ρξένπο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, απφ ην 40% ζε άλσ ηνπ 80% απφ ην 1991—αθξηβψο 

ηελ πεξίνδν φηαλ ε δεκνζηνλνκηθή  εμπγίαλζε πξνήρζε ζηελ πςειφηεξε θαηάηαμε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, απνηειψληαο ηελ ελζάξθσζε ηεο 

ζνθίαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Μάαζηξηρη (J. Bibow 2012). 
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Η πξνέιεπζε ησλ απνθιίζεσλ θαη ε ζπζζώξεπζε ησλ αληζνξξνπηώλ 

εληόο ηεο δώλεο ηνπ επξώ 

Οη αληζνξξνπίεο ζηα ηξέρνληα ηζνδχγηα ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη δχν πην ζεκαληηθνί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ  ήηαλ νη 

εμήο: πξψηνλ, νη ζέζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο, νη νπνίεο ήηαλ αληηθαηηθέο, θαη 

δεχηεξνλ νη απνθιίλνληεο ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. ηελά 

ζπλπθαζκέλεο, νη δχν απηέο επηξξνέο ελίζρπαλ νπζηαζηηθά ε κία ηελ άιιε ιφγσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Μάαζηξηρη. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην εζληθφ επίπεδν 

δηακνξθψλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ δχν παξάγνληεο: πξψηνλ, απφ ην ξπζκφ 

αχμεζεο ησλ κηζζψλ (θαη άιια θφζηε) ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, θαη δεχηεξνλ απφ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Καζψο ε ΔΔ έρεη 

εμαιείςεη ηνλ παξάγνληα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, νινθιεξψλνληαο ηε 

καθξνπξφζεζκε επηζπκία γηα απαιιαγή απφ ηνλ θίλδπλν ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ επί δεκία ησλ αληαγσληζηψλ κέζσ ηεο 

αληαγσληζηηθήο ππνηίκεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κφλν ν πξψηνο 

παξάγνληαο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, απνθηψληαο χςηζηε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο (J. Bibow 2012). 

ηε Γεληθή Θεσξία, ν Κέηλο είρε εληνπίζεη ζπλνιηθέο ηάζεηο ζηνπο κηζζνχο, 

πνπ αιιειεπηδξνχζαλ κε ηηο εζληθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ θαη ζηηο θαζαξέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο (J. Bibow 

2012). Οη δσηηθήο ζεκαζίαο ζρεηηθέο ηάζεηο ησλ κηζζψλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε κπνξεί λα γίλνπλ πην εχθνια θαηαλνεηέο απφ ηε 

ζθνπηά ηεο πξσηνπνξηαθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ Mundell (1961) ζηε ζεσξία ηεο 

βέιηηζηεο λνκηζκαηηθήο δψλεο, εζηηάδνληαο ζηηο «αζχκκεηξεο θξίζεηο» θαη πψο είηε 

νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο ή/θαη νη πνιηηηθέο απνθξίζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνλνκηψλ. Αλ ππνζέζνπκε κηα κεηαηφπηζε 

ηεο δήηεζεο πνπ επλνεί ηα γεξκαληθά απηνθίλεηα έλαληη ησλ γαιιηθψλ,  νδεγεί ζε 

απνζπληνληζκέλεο θπθιηθέο ζέζεηο θαη εκπνξηθέο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ θαη ζε κηα δηαδηθαζία αζχκκεηξνπ ζνθ (J. Bibow 2012). Έλαο εχθνινο 

ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην ζνθ, πεξηιακβάλεη κηα επζπγξάκκηζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (J. Bibow 2012). Δάλ απηφ δελ απνηειεί επηινγή θαη ζε 

κηα λνκηζκαηηθή έλσζε δελ ππάξρεη απηή ε επηινγή, ην ίδην απνηέιεζκα ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επειημίαο ησλ κηζζψλ-ηηκψλ, κε κηα «εζσηεξηθή 
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ππνηίκεζε» ζηε Γαιιία, θαη / ήην αληίζεην ζηε Γεξκαλία. Ακθηβάιινληαο φηη νη ε 

επειημία κηζζψλ-ηηκψλ ζα ήηαλ επαξθήο σο ππνθαηάζηαην γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ν Mundell θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ρψξεο (κε ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΗΠΑ σο παξαδείγκαηα) ζα πξέπεη λα ελαπνζέζνπλ 

ηηο ειπίδεο ηνπο ζηνλ παξάγνληα θηλεηηθφηεηα σο ηνλ ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ 

πξνζαξκνγήο. Οπνηαδήπνηε πνιηηηθή πξνζαξκνγή, ή κηα πξνζαξκνγή εθ κέξνπο 

ηεο αγνξάο, ζα είλαη αλαγθαία κφλν φηαλ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο αζχκκεηξα 

ζνθ, ζνθ πνπ πιήηηνπλ ηηο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

πξνθαινχλ αληζνξξνπία ζηε λνκηζκαηηθή έλσζε (J. Bibow 2012).  

Αλακθίβνια, απηφ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάιπζε ηνπ Mundell είλαη ε αλάγθε 

γηα θνηλή δηαπξαγκάηεπζε ησλ κηζζψλ, ή θάπνηα κνξθή ζπληνληζκνχ εληφο ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ψζηε λα απνηξαπνχλ ζηηο εζληθέο ηάζεηο ησλ κηζζψλ λα 

γίλνπλ ε πεγή ησλ αζχκκεηξσλ ζνθ (J. Bibow 2012). 

Η Δπξψπε είρε κάζεη ηα καζήκαηά ηεο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ππνηηκήζεηο 

λνκηζκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Απφ ηηο απαξρέο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο, είρε ηνληζηεί φηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ήηαλ έλα «ζέκα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο», θαη πσο ην επξψ ήηαλ ε απάληεζε ζην ρεηξηζκφ απηήο ηεο 

απεηιήο. Γπζηπρψο, ην ζέκα απφ ηφηε εμαθαλίζηεθε απφ ην δεκφζην δηάινγν, 

πηζαλψο ιφγσ ηεο ηπθιήο εκκνλήο ηεο Δπξψπεο κε ηε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αιιά ε νπζία είλαη φηη ην επξψ έθαλε αθφκα πην ζεκαληηθέο 

ηηο εζληθέο εμειίμεηο ζηνπο κηζζνχο, θαη φλησο έλα «ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο» 

(J. Bibow 2012). 

Καηά θαλφλα, εάλ νη κηζζνί θαη ε παξαγσγηθφηεηα απμάλνληαη κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ, «ε «κνλάδα θφζηνπο εξγαζίαο» κέλεη ζηαζεξή. Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη κε 

ηελ εμσηεξηθή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ξπζκφ 

αλάπηπμεο αλά κνλάδα θφζηνπο εξγαζίαο (ππνζέηνληαο φηη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο 

θαη νη έκκεζνη θφξνη παξακέλνπλ επίζεο ακεηάβιεηα). Καζψο ε κνλάδα θφζηνπο 

εξγαζίαο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν 

ζηφρνο γηα ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ πνχ έρεη επηιεγεί απφ ηηο αξρέο γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα (J. Bibow 2012). 
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Η αθύπληζε ηνπ «αζζελή ηνπ επξώ» ην νηθνλνκηθό ζαύκα ηεο Γεξκαλίαο 

Σελ άλνημε ηνπ 1998, ε Γεξκαλία κφιηο θαη θάιππηε ην έιιεηκκα ηνπ -3% 

πνπ επέβαιαλ νη θαλφλεο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, έλα εκπφδην πνπ ήηαλ 

ηδηαίηεξα θξίζηκν λα μεπεξαζηεί πξηλ δνζεί ην πξάζηλν θσο γηα ην μεθίλεκα ηνπ 

επξψ σο εληαίν λφκηζκα ην 1999. Ξεθηλψληαο απφ έλαλ ηζνζθειηζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ην 1989, ν αξρηθφο δεκνζηνλνκηθφο αληίθηππνο ηεο ελνπνίεζεο 

ηεο Γεξκαλίαο, πνπ νπζηαζηηθά νδήγεζε  κέζα ζε κηα λχρηα ζε ρξενθνπία ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ήηαλ έλα έιιεηκκα 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,8% ην 1991. Δμαηηίαο ηεο απίζηεπηα θαθήο ζχιιεςεο ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ δξνκνινγήζεθε σο απάληεζε ζηελ πξφθιεζε 

ηεο ελνπνίεζεο, ε νηθνλνκία ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο (θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ππφινηπεο Δπξψπεο) σζήζεθε απεξίζθεπηα ζε χθεζε ην 1992–93 (Bibow 2003).   

      Η αγνξά εξγαζίαο θαη νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ιαλζαζκέλεο 

πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ ελνπνίεζε δηακφξθσζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο ηεο ρψξαο έσο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008–09, κε ηελ 

άλεπ φξσλ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε λα απνηειεί ηνλ έλα θαη αλακθηζβήηεην 

ππιψλα ηεο γεξκαληθήο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζψλ ηνλ 

δεχηεξν ππιψλα. Μηα ζνβαξά κε ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκία, επίκνλα πςειή 

αλεξγία, θαη ζπλερηδφκελε δεκνζηνλνκηθή πίεζε ήηαλ ηα πξνβιέςηκα 

απνηειέζκαηα κηαο πνιηηηθήο ζνθίαο πνπ αγλνεί εκθαλψο ηελ εγρψξηα δηαρείξηζε 

ηεο δήηεζεο (J. Bibow 2012). 

Δθηφο απφ δχν ζχληνκα δηαιείκκαηα ην 2000 θαη ην 2007, φηαλ νηθνλνκηθέο 

εθξήμεηο θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο εμαγσγέο ηζνζθέιηζαλ πξνζσξηλά ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεξκαλίαο, νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο βξέζεθαλ 

εκπιεθφκελνη ζε κηα δνλθηρσηηθή κάρε κε ην 3% φξην ηνπ Μάαζηξηρη, πλίγνληαο 

ηελ αλάπηπμε κέζσ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ κηζζψλ, θαη 

παξαθνινπζψληαο ην έιιεηκκα, σο απνηέιεζκα, λα αληηζηέθεηαη ηε κείσζε. Η 

Γεξκαλία ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ ρσξψλ πνπ παξαβίαζαλ ηνλ καγηθφ αξηζκφ 

ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 

παξαθάκπηνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ Βξπμειιψλ πεξί 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο γχξσ απφ ην ίδην ζέκα κε ηε 

Γαιιία. Δθείλε ηελ επνρή, ε Γεξκαλία έγηλε γλσζηή αθφκε θαη σο «ν αζζελήο ηνπ 

επξψ» (J. Bibow 2012). 
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Απηφο ν κε ηηκεηηθφο ηίηινο απνλεκήζεθε ζηε Γεξκαλία γηα ζπγθεθξηκέλν 

ιφγν. Γελ ήηαλ κφλν αληαλάθιαζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ήηαλ πνιχ πεληρξή ε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Καηά ηελ πεξίνδν 2001–05, ε Γεξκαλία 

αλαπηπζζφηαλ (κάιινλ ζεξλφηαλ) απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμαγσγψλ. Αθφκα θαη φηαλ πήξε κπξνο ε εγρψξηα δήηεζε ζην απνθνξχθσκα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο έθξεμεο ην 2006–07, απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο 

ηξνθνδνηνχκελεο απφ επελδχζεηο εμαγσγέο, ελψ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε 

παξέκεηλε εμαηξεηηθά αδχλακε. Με ηελ εγρψξηα δήηεζε λα είλαη επίκνλα ζε 

«άξξσζηε» θαηάζηαζε, ράξε ζηελ άλεπ φξσλ ιηηφηεηα θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ 

κηζζψλ, νη εμαγσγέο ήηαλ ε ζαλίδα ζσηεξίαο ηεο Γεξκαλίαο θαη ε κνλαδηθή, έζησ 

θαη θπθιηθή, αηκνκεραλή αλάπηπμεο. Η παξαηεηακέλε ζηαζηκφηεηα ζηε Γεξκαλία 

ζήκαηλε αληίζηνηρα ηελ εχθνιε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο «έλα κέγεζνο γηα φινπο» 

εθ κέξνπο ηεο ΔΚΣ πξνο φιε ηελ Δπξσδψλε, ηδηαίηεξα εχθνιε πνιηηηθή γηα ηελ 

πεξηθέξεηα, φπνπ νη νηθνλνκίεο νδεγήζεθαλ σο απνηέιεζκα ζε «θνχζθεο». Σν 

θαζεζηψο ηνπ Μάαζηξηρη νπζηαζηηθά ελίζρπζε ην αζχκκεηξν ζνθ πνπ πξνέθπςε 

θαζψο ε  ΔΔ απέηπρε λα δηαζθαιίζεη θνηλέο κηζζνινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

ηελ νπζία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εζληθή ηάζε ησλ κηζζψλ ζηε Γεξκαλία 

απέθιηλε απφ ηνλ θαλφλα ζηαζεξφηεηαο ηνπ Μάαζηξηρη, ε επαλαιακβαλφκελε 

αξλεηηθή επίδξαζε ιφγσ ησλ εγγελψλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο έθαλε ην ράζκα 

κεηαμχ ησλ κειψλ θξαηψλ αθφκα κεγαιχηεξν. Δηδηθφηεξα, θαζψο ε Γεξκαλία 

μεθίλεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρεηηθνχ απνπιεζσξηζκνχ ησλ κηζζψλ, ε λνκηζκαηηθή 

ζηάζε ηεο ΔΚΣ έγηλε ζρεηηθά ζθηρηφηεξε γηα ηε Γεξκαλία απφ φ, ηη ζηηο ρψξεο κε 

πςειφηεξα επίπεδα κηζζψλ θαη  πιεζσξηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ  πεξηνξίζηεθε 

ε πηζησηηθή επέθηαζε θαη νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε 

αθνινπζία κε ηνλ απνπιεζσξηζκφ ησλ κηζζψλ. Δπίζεο, πξνέθπςαλ επηπιένλ  

δπζθνιίεο  δεδνκέλνπ φηη ε ζηάζηκε νηθνλνκία πξνθάιεζε ζπκπίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, 

θαζψο ην έιιεηκκα μεπεξλνχζε ην 3% ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2002 θαη 2005. Οη 

ρψξεο κε πςειφηεξεο εζληθέο ηάζεηο κηζζψλ ζα βηψζνπλ ην αληίζεην είδνο 

επηπηψζεσλ απφ ηηο εγγελείο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη κε αθφκα κεγαιχηεξε 

έληαζε θαζψο νη δπλακηθφηεξεο ηάζεηο αλάπηπμεο θάλνπλ ηνπο κηζζνχο λα 

απνθιίλνπλ απφ ηνλ θαλφλα εμαηηίαο ηεο αλνδηθήο ηνπο πνξείαο. 
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Δλψ ε εμηζνξξφπεζε ηεο εμσηεξηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξσδψλεο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ, ζην 

εζσηεξηθφ ηεο, ε εμηζνξξφπεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεο κνλάδαο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Δλψ ε 

ζέζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηξέρνληνο ηζνδπγίνπ ζπλαιιαγψλ ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα 

είλαη ζρεδφλ ηζνξξνπεκέλε επί ηεο αξρήο, ε θαηάζηαζε ηνπ ηξέρνληνο ηζνδπγίνπ 

ζπλαιιαγψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ρσξψλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Δπξσδψλεο,  

απνθαιχπηεη δηαθνξεηηθέο πνξείεο αλάινγα κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ ηνπο. Παξαδνζηαθά, ηα ηξία ηέηαξηα ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ 

θαηεπζχλνληαη πξνο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο. 

 ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιάκβαλαλ 

πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ θαη ηα κέιε ηεο Δπξσδψλεο ιίγν 

θάησ απφ ην ήκηζπ ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ. Απφ ην 2008, ηα κεξίδηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ ηεο Γεξκαλίαο εκθαλίδνπλ πησηηθέο ηάζεηο, 

ελψ ην κεξίδην ησλ κε-επξσπατθψλ πξννξηζκψλ ησλ εμαγσγψλ βξίζθεηαη ζε 

άλνδν, θζάλνληαο ην 30% ζηηο αξρέο ηνπ 2012. Η ζπλερηδφκελε κεηαηφπηζε ζηα 

κεξίδηα ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγηθψλ πξννξηζκψλ είλαη πάλσ απφ φια 

αληαλάθιαζε ηεο Δπξψπεο σο νπξαγφο ζηελ παγθφζκηα αλάθακςε απφ ηελ 

θξίζε ηνπ 2008–09 (UNCTD 2010). 

  Σνλ Μάην ηνπ 2005, ν Otmar Issing, πξψηνο επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο 

ΔΚΣ (θαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ππεξέηεζε ζηνλ ίδην ξφιν ηελ Bundesbank, ν 

ηζχλσλ λνπο πίζσ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΣ γηα κηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

«πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζηαζεξφηεηα») δήισλε, αληαλαθιψληαο ηελ πίζηε ηνπ 

ζην δφγκα «έλα κέγεζνο πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζε φινπο», πνπ είρε δηακνξθσζεί 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ΟΝΔ: « ήκεξα, ππφ ην θσο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ κέρξη ζήκεξα ζηε δψλε ηνπ επξψ, είκαη αθφκα πην ζίγνπξνο λα 

πσ: «Έλα κέγεζνο ηαηξηάδεη ζε φινπο» (ECB 2005).  
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πκπεξάζκαηα 

εκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ  ηεο ζπλζήθεο Μάαζηξηρη, ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαζεζησηηθέο αληαγσληζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί  ε Γεξκαλία, 

σο ε κεγαιχηεξε ρψξα κέινο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ 

ζεκεξηλή θξίζε ζηελ Δπξσδψλε.  

Η θξίζε γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηή σο κηα δηπιή θξίζε, απηή ηνπ  

ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Η επίιπζε ηεο θξίζεο απαηηεί 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ζπκκεηξηθή εζσηεξηθή εμηζνξξφπεζε,  δχν 

ηνκείο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηηπρία κφλν αλ δηαηεξεζεί παξάιιεια 

ζηαζεξή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. ε κηα κεγάιε νηθνλνκία φπσο απηήο ηεο 

επξσδψλεο, απηφ απαηηεί ηελ  δηαηήξεζε ηεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Η 

ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ επξσδψλε σο «θξίζε δεκφζηνπ 

ρξένπο», πνπ ζεσξεί φηη ε κφλε ζεξαπεία είλαη ε ιηηφηεηα θαη ν απνπιεζσξηζκφο 

ησλ κηζζψλ ζηηο ρψξεο θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζζήθε κηαο  

θξίζεο αλάπηπμεο πάλσ ζε κηα ππάξρνπζα δπζάξεζηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ηξαπεδηθή θξίζε θαη απφ ηηο εκπνξηθέο αληζνξξνπίεο. 

Η κεηαηξνπή ηεο Δπξσδψλεο ζηνλ «κεγάιν αζζελή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο», 

δεκηνπξγεί κηα παγθφζκηα «πνιχ κεγάιε γηα λα θαηαξξεχζεη» απεηιή θαζψο θαη 

έλαλ αληίζηνηρν εζηθφ θίλδπλν πνπ πξνθαιεί ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ζηνλ 

κέγηζην βαζκφ. 

Οη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη ε θαθή ζπκπεξηθνξά ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ 

επηβαξχλεη ηελ ΟΝΔ κε αληζνξξνπίεο θαη θιεξνδνηήκαηα ρξένπο πνπ ζα είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ ρσξίο κεηαξξχζκηζε ηεο ΟΝΔ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο πνιηηηθά νινθιεξσκέλεο δεκνζηνλνκηθήο έλσζεο (Bibow 2010). 

Η δεκνζηνλνκηθή έλσζε κπνξεί  λα πάξεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Δθηφο 

απφ ηελ θάιπςε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, ν ζεκεξηλφο θνηλνηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, πνπ είλαη πεξίπνπ ην 1% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ, επηηξέπεη θάπνηα 

αλαθαηαλνκή κεηαμχ ησλ κειψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο ζπλνρήο 

Ο Goodhart (2007) ππελζπκίδεη δχν εθζέζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πνπ εμεηάδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα νκνζπνλδηαθή 

δεκνζηνλνκηθή ζηήξημε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο. Δλψ ε πξψηε, ε ιεγφκελε έθζεζε 

MacDougall ηνπ 1977, ππνζηήξηδε φηη ήηαλ αλαγθαίνο έλαο νκνζπνλδηαθφο 

πξνυπνινγηζκφο απφ 5% έσο 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΟΝΔ ε κία άιιε έθζεζε ηνπ 
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1993, κε ηίηιν «ηαζεξφ ρξήκα θαη πγηή  δεκνζηνλνκηθά» δηαπίζησλε φηη αθφκε θαη 

κε έλα πνιχ κηθξφηεξν εηήζην θφζηνο, ηεο ηάμεο κφιηο ηνπ 0,2% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ΟΝΔ, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεραληζκφο ζηαζεξνπνίεζεο γηα 

αζχκκεηξα ζνθ αλάινγν κε απηφλ πνπ ππάξρεη ζηηο ΗΠΑ.  

Η ξήηξα πεξί «κε δηάζσζεο» πνπ πεξηιακβάλεη ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

απνθιείεη θάζε ξφιν γηα  ακνηβαία αζθάιεηα, ελψ ην θαη‘ επθεκηζκφ νλνκαδφκελν 

χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, δελ πξνζπάζεζε πνηέ θαλ λα θαζνξίζεη 

ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ ηεο  δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν εληζρπκέλν 

χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ «δεκνζηνλνκηθνχ ζπκθψλνπ» 

απνηπγράλεη παληειψο γηα άιιε κηα θνξά λα θαιχςεη ην ζεκαληηθφ θελφ ζηελ 

πνιηηηθή ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο γηα κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εγρψξηα δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο. Ίζσο ε κεγαιχηεξε 

εηξσλεία ηεο θξίζεο ηνπ επξψ θαηαζθεπαζκέλε ζηε Γεξκαλία, είλαη φηη ε απνηπρία 

λα απνηξαπνχλ νη αζχκκεηξεο θξίζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

δηαθνξέο ησλ κηζζψλ, έρεη κεγεζχλεη θαηά πνιχ ην απαηηνχκελν πεξηζψξην γηα κηα 

δεκνζηνλνκηθή έλσζε πνπ ζα κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ κειινληηθή επηβίσζε ηνπ 

επξψ. Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο φηη ε πνιηηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα κελ 

παξάγεη  έγθαηξα απνθάζεηο πξηλ ζηεξέςεη ε ξεπζηφηεηα ηεο ΔΚΣ. 

Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα απέηπρε λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά (πξνιεπηηθά 

θαη θαηαζηαιηηθά) ηελ θξίζε. Αληίζεηα, κε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ επέηεηλε 

ηε ζπζηεκηθή θξίζε ηεο Δπξσδψλεο, νχησο ψζηε λα είλαη πιένλ ακθίβνιε ε 

βησζηκφηεηά ηεο. ηαλ ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε γίλεηαη ιφγνο γηα δηάζσζε ηνπ 

θνηλνχ λνκίζκαηνο, ηφηε έρεη λαπαγήζεη ην φιν εγρείξεκα. Σν θνηλφ λφκηζκα είλαη 

έλα κέζν ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο, γηα ηελ παξαγσγή δεκφζησλ αγαζψλ 

θαη γηα ηελ πξνψζεζε ππέξηεξσλ ζηφρσλ ηεο επξσπατθήο ελνπνηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ηαλ ην θνηλφ λφκηζκα εθθπιίδεηαη ζε ζηφρν ηεο πνιηηηθήο, φηαλ ε 

δηαηήξεζή ηνπ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε, ηφηε ην θνηλφ λφκηζκα δελ κπνξεί λα 

παξάμεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Η θξίζε κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, πνπ 

απέρεη πνιχ απφ ην λα απνηειεί έλαλ βέιηηζην νηθνλνκηθφ ρψξν (optimum 

currency area), είλαη εγγελήο ηνπ ζπζηήκαηνο (Rogoff 2012). Θα κπνξνχζε λα 

απνθεπρζεί κφλνλ εάλ δεκηνπξγεζνχλ κεραληζκνί φκνηνη κ‘ απηνχο πνπ ηζρχνπλ 

ζε νκφζπνλδα θξάηε, δειαδή κε ηελ δηαθξαηηθή κεηαθνξά εηζνδεκάησλ, κε 

θεληξηθέο, εθηφο ηεο λνκηζκαηηθήο, θαη ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, κε 
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ελαξκφληζε ηνπ πνιηηηθνχ θχθινπ, κε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε νξγάλσλ πνπ ζα 

έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ ππνζέζεσλ.  

Η ηζηνξηθή εκπεηξία δείρλεη φηη ε λνκηζκαηηθή έλσζε πξνυπνζέηεη θαη ηελ 

πνιηηηθή. Σα λέα «εξγαιεία» δηαθπβέξλεζεο ηεο ΟΝΔ, απηά πνπ ήδε 

δεκηνπξγήζεθαλ, απηά πνπ είλαη ζε εμέιημε (π.ρ. δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν) θαη 

απηά πνπ πξνηείλνληαη , φπσο ηα Δπξσνκφινγα, ή ν επξσπαίνο ππνπξγφο 

νηθνλνκηθψλ, είλαη δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζνπλ κφληκα θαη απνηειεζκαηηθά ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ λέεο πνιηηηθέο εληάζεηο . 

 πλεπψο, ε θξίζε ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα 

κφλνλ ζε δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο: ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο απνθάζηδαλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα πιήξε πνιηηηθή έλσζε (Welfens 

2012) , πξάγκα πνιχ δχζθνιν ζην νξαηφ κέιινλ, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απνθάζηδαλ λα επηζηξέςνπλ φιεο καδί ζηα εζληθά ηνπο λνκίζκαηα. 

 Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσδψλεο ζα κπνξνχζαλ φκσο λα 

βειηησζνχλ θαη ζην πιαίζην ελφο κεζαίνπ ζελαξίνπ πνπ ζα πεξηειάκβαλε: ηε 

ζεζκνζέηεζε ελφο απηφκαηνπ κεραληζκνχ κεηαθνξάο εηζνδεκάησλ απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ζηηο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο, ηε δεκηνπξγία ελφο θαη 

κφλνλ νξγάλνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ (π.ρ. ελφο Δπξσπατθνχ 

Ννκηζκαηηθνχ, Αλαπηπμηαθνχ θαη Κνηλσληθνχ Σακείνπ) κε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ΔΚΣ λα παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηα 

θξάηε κέιε ζε θξίζε θαη χθεζε κέζσ π.ρ. ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ESM ζε ηξάπεδα 

(De Grauwe 2012) (Biuter and Rahbari 2011)  (Daianu 2012). Δπίζεο, ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη θαη ε δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο 

ηξαπεδηθήο έλσζεο (Financial Times 2012). κσο, κηα ππεξεζληθνπνίεζε φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ δελ πξφθεηηαη λα απνδψζεη, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δνκψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα, θαζψο θαη ιφγσ ησλ αζχκκεηξσλ 

δηαηαξαρψλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλεο παξεκβάζεηο. 

Σν δεηνχκελν είλαη πεξηζζφηεξε επειημία θαη απνθέληξσζε ζηε βάζε ηεο αξρήο 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη φρη πεξηζζφηεξνο ζπγθεληξσηηζκφο (Ahrens 2012).  

πλεπψο, ην κέιινλ ηεο επξσδψλεο ζα εμαξηεζεί θπξίσο απφ δχν 

παξακέηξνπο : 

α. Απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ θαη ηδίσο 

απηψλ κε πςειά πνζνζηά δεκνζίνπ ρξένπο, απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξψλ 
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θαη  απφ ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο. Θα πξέπεη λα ππάξμεη κία νξηζηηθή ιχζε, 

θπξίσο ζην ειιεληθφ πξφβιεκα, κέζσ ηεο Δπξσπατθήο αιιειεγγχεο, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ληφκηλν. ε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο ηελ ζηήξημε ηεο 

κεγέζπλζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, είλαη 

ακθίβνιε ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδνο θαη ησλ άιισλ 

ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο (Marzinottto 2011). Πηζαλή αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ζην 

κέιινλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, γεγνλφο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αγνξψλ.  

β. Απφ ηε βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσδψλεο 

(Trichet 2011). 

  Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπλερηζζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ θξίζεσλ, λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ελαξκφληζε βαζηθψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, λα κεηαηξαπεί ν κφληκνο κεραληζκφο 

ζηαζεξφηεηαο ζε έλα Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Σακείν (A. Belke 2010), ην νπνίν 

ζα δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα, λα ππάξμεη κία θνηλή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα 

απνθηήζεη ε ΔΚΣ αξκνδηφηεηεο γηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζε πεξηφδνπο κεγάισλ 

θξίζεσλ.  

Παξαιιήισο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρσξψλ κε ζπγθξηηηθψο ρακειή 

αληαγσληζηηθφηαηα νθείιεη λα ζεζκνζεηεζεί έλαο κεραληζκφο κεηαθνξάο πφξσλ 

γηα επελδχζεηο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αδπλάησλ νηθνλνκηψλ 

απφ ηηο ρψξεο πνπ απνθνκίδνπλ κεγάια νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΟΝΔ 

(Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011).  

Η ΟΝΔ ιεηηνχξγεζε κε ζρεηηθή επηηπρία επί δεθαπέληε έηε ρσξίο ηελ 

χπαξμε πνιηηηθήο έλσζεο, αιιά θαη ρσξίο ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ πνξεία ηεο ΔΔ 

πξνο ηελ πνιηηηθή έλσζε. πλεπψο, απέδεημε πψο κπνξεί λα ππάξμεη λνκηζκαηηθή 

έλσζε, ρσξίο ηαπηφρξνλε πνιηηηθή έλσζε. 

 κσο, ε πξφζθαηε θξίζε θαηέδεημε φηη ε πνιηθή ζπλεξγαζία θαη ε 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Ο 

δεζκφο ησλ δχν απηψλ ζεζκηθψλ ηνκέσλ νθείιεη λα εληζρπζεί θαη λα ππάξμνπλ 

απηφκαηεο  παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ θαη φρη ιχζεηο θαηά 

πεξίπησζε, ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο ηξηβέο θαη αληηπαξαζέζεηο. Θα 

πξέπεη λα αξζεί ην πνιπθεληξηθφ ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ, λα ππάξμεη 
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ζνβαξή νηθνλνκηθή δηπισκαηία θαη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο αληί δειψζεσλ. Η 

Δπξσδψλε ζα πξέπεη λα νκηιεί κε κία θσλή θαη λα δίλεη νξηζηηθέο ιχζεηο, αληί ηεο 

πξνζέγγηζεο "trial and error" (Παπαζηάκθνο-Κφηηνο 2011).  

 

Η Διιεληθή θξίζε ζηελ  Δπξσδώλε  

ρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο θξίζεο, φπσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ άιισλ ρσξψλ, ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσδψλεο, 

ηφζν ην αξρηθφ φζν θαη απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο πξαγκαηηθέο εμειίμεηο, είλαη 

ζπλππεχζπλν γηα ηελ πξφθιεζε, αιιά θαη γηα ηελ φμπλζε ηεο αξρηθήο θξίζεο.  

Γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηεο Διιεληθήο θξίζε εληφο ηεο Δπξσδψλεο 

απαηηνχληαη πξνζπάζεηεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο 

απαηηνχληαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, κέζα απφ 

έλα επξχηαην πιέγκα κεηαξξπζκίζεσλ ζρεδφλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο, 

ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο. Η ρψξα δελ ζα εμέιζεη πνηέ απφ ηελ θξίζε εάλ 

δελ ζεξαπεχζεη ηα δνκηθά αίηηα πνπ ηελ νδήγεζαλ ζε θαηάξξεπζε.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσδψλεο, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πξάμεηο θαη 

ιηγφηεξεο απνζηαζεξνπνηεηηθέο θαη ππνηηκεηηθέο δειψζεηο. Υξεηάδεηαη επηκήθπλζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, κε αλαδηάξζξσζε ε/θαη άθεζε ελφο κέξνπο 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, γελλαία παξνρή ξεπζηφηεηαο θαη ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο. Βέβαηα ε καγηθή ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζε 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 
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