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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της α-

καδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυ-

τούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 

που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 

 

Ιωάννης Ν. Καρποντίνης 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα διατριβή θα προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε τα αίτια της 

κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και να εξετάσουμε, εάν οφείλεται στην διεθνή οικο-

νομική κρίση του 2008 ή στην διαρθρωτική αρχιτεκτονική της ζώνης του Ευρώ. Θα 

εξετάσουμε την Συνθήκη του Μάαστριχτ, το γενικότερο Ευρωπαϊκό οικονομικό πλαί-

σιο και τη στάση συγκεκριμένων εταίρων εντός αυτού. Ακολούθως θα μιλήσουμε για 

την κρίση του 2008, πως μπορεί να συνδέεται με την χρηματοπιστωτική κρίση στις 

ΗΠΑ το 2007, καθώς και τις αντιδράσεις και τις κινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης για την σταθεροποίηση της αγοράς. Σαν επόμενο βήμα επιλέξαμε την ανά-

λυση των μηχανισμών που αναπτύχθηκαν εντός της ζώνης του Ευρώ για την αντι-

μετώπιση της κρίσης χρέους. Ως φυσική συνέπεια αυτού, εξετάζουμε την λειτουργία 

του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωζώνης μετά το 2008, με τις δομικές και 

λειτουργικές του αδυναμίες. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Ελ-

ληνική κρίση, τον τρόπο διαχείρισής της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 

αποκάλυψε τις προαναφερθείσες αδυναμίες της Ευρωζώνης. Η μελέτη μας θα κλεί-

σει με τις συμπερασματικές διαπιστώσεις καθώς και κάποιες προτάσεις, όπως προ-

έκυψαν κατά τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύνταξη του πονήματος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Όταν η Ελλάδα το 2001 γινόταν μέλος της Οικονομικής Νομισματικής Ένω-

σης (ΟΝΕ), κανείς δεν περίμενε ότι 15 χρόνια μετά θα βρισκόταν σε δεινή οικονομική 

θέση, με ένα τεράστιο και κατά πολλούς μη εξυπηρετούμενο δημόσιο χρέος, με αρ-

νητικούς ή μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την ανεργία να έχει σταθεροποιηθεί 

πλησίον του 25%. Αντίθετα, η ένταξη στον σκληρό πυρήνα των Ευρωπαϊκών οικο-

νομιών δημιούργησε προσδοκίες και το σύνολο σχεδόν του οικονομικού χώρου πί-

στευε πως η σύγκλιση με τις προηγμένες οικονομικά ευρωπαϊκές οικονομίες ήταν 

εφικτή. 

 Η κρίση του 2008 ήρθε να δοκιμάσει τις αντοχές της ΟΝΕ σε πολλαπλά επί-

πεδα. Αρχικά το Ευρώ σαν νόμισμα έπρεπε να αποδείξει την ανθεκτικότητα του 

τόσο εντός, αλλά κυρίως εκτός ΟΝΕ. Στις διεθνείς χρηματαγορές επικράτησε μεγάλη 

αβεβαιότητα και το επαπειλούμενο ντόμινο πιστωτικών γεγονότων μεταφέρθηκε 

από την Αμερικανική Ήπειρο στην Ευρωπαϊκή. Τώρα η ΟΝΕ έπρεπε να επιδείξει 

συνοχή και ομοιομορφία, προκειμένου να αποφευχθούν τα δυσάρεστα. Όμως, δια-

φάνηκαν σημάδια ανετοιμότητας και μη υπάρξεως μηχανισμών ικανών να λειτουρ-

γήσουν ανασχετικά στους κλυδωνισμούς που προκάλεσε η κρίση. Ο Ευρωπαϊκός 

βορράς στηριζόμενος στην αντίληψη της δημοσιονομικής λιτότητας δεν ήταν έτοιμος 

να στηρίξει τον νότο με αναπτυξιακές – επιθετικές οικονομικές κινήσεις. Από την 

άλλη, μέρος των χωρών του Νότου δεν αντέδρασαν σωστά στη χρηματοπιστωτική 

κρίση με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε κρίση χρέους. 

 Το ερώτημα που προκύπτει είναι προφανές: Η κρίση του 2008 δημιούργησε 

την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη ή κάτι τέτοιο ήταν αναπόφευκτο λόγω της δομής 

της ζώνης του Ευρώ; Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε 

ότι η κρίση εντός της ΟΝΕ ήταν μοιραίο να εμφανιστεί και ότι επιταχύνθηκε με τη 

διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την κρίση χρέους που 

μαστίζει την Ευρωζώνη και να αναλύσει το κατά πόσο αυτή οφείλεται στη διεθνή 

οικονομική κρίση του 2008 ή αποτελεί συνέπεια της αρχιτεκτονικής δομής του Ευρώ. 

Εξετάζονται και αναλύονται τα γεγονότα και οι πολιτικές πράξεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) με αφετηρία τη διεθνή οικονομική κρίση του 2008, αλλά και παρουσιά-

ζονται λεπτομέρειες που αφορούν στην αρχιτεκτονική δομή του κοινού ευρωπαϊκού 

νομίσματος. 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Η παρούσα μελέτη εδράζεται σε θεσμικά κείμενα που αντλήθηκαν από τις 

ιστοσελίδες του Ευρωκοινοβουλίου, την ΕΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 

καθώς και σε μελέτες Διεθνών Οργανισμών που αφορούν στην χρηματοπιστωτική 

κρίση. 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 Στην προσπάθεια μας να σκιαγραφήσουμε τα χαρακτηριστικά της κρίσης του 

2008 και την αρχιτεκτονική δομή της Ευρωζώνης υιοθετήσαμε κάποιους όρους τους 

οποίους συναντήσαμε στην βιβλιογραφία, όπως παρακάτω: 

Μονεταρισμός 

 «Μονεταρισμός / Θεωρία Friedman είναι η οικονομική θεωρία που ορίζει ότι 

η διάρθρωση του μικτού οικονομικού χαρτοφυλακίου των οικονομικών μονάδων (α-

ξιόγραφα ή/και ρευστά διαθέσιμα) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

• Τον πλούτο τους (μόνιμο εισόδημα), ο οποίος διακρίνεται σε ανθρώ-

πινο κεφάλαιο και πραγματικό πλούτο. Ο πρώτος είναι σημαντικότερος του δευτέ-

ρου και όσο ενισχύεται η σχετική του θέση στο συνολικό πλούτο τόσο αυξάνεται και 

η ζήτηση χρήματος. 

• Τις μεταβολές των τιμών των αγαθών και των χρηματιστηριακών τίτ-

λων, οι οποίες όταν είναι αυξητικές οδηγούν στη μείωση της ζήτησης χρήματος, γιατί 

αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας. 
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• Την απώλεια εσόδων από εναλλακτικές πηγές (κατάθεση, αγορά ομο-

λογιών, αγορά μετοχών). 

• Την τάση των οικονομικών εξελίξεων, η οποία δημιουργεί αισιοδοξία 

ή απαισιοδοξία για την οριστικοποίηση κάθε επενδυτικής επιλογής. Αυτό σημαίνει 

ότι το οικονομικό κι επιχειρηματικό κλίμα, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του θε-

σμικού οικονομικού πλαισίου, επηρεάζουν σημαντικά τη διάρθρωση ενός μικτού 

χαρτοφυλακίου, ώστε να εξασφαλίσει ο επενδυτής τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση 

των κεφαλαίων του. 

 Συνεπώς, κατά τη μονεταριστική θεωρία, η πραγματική ζήτηση χρήματος ε-

πηρεάζεται από πολλές μεταβλητές κι αυτές με την σειρά τους συνδέονται όλες ά-

μεσα με το ονομαστικό επιτόκιο και το εισόδημα. 

 Ο Friedman ουσιαστικά δεν απέρριψε τις προηγούμενες θεωρίες ζήτησης 

χρήματος, αλλά πιστός και δογματικός μονεταριστής αναθεώρησε ορισμένες πτυχές 

της ποσοτικής θεωρίας. 

 Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στη χρησιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει 

το χρήμα προς τους καταναλωτές και τις παραγωγικές οικονομικές μονάδες. 

 Οι πρώτοι θεωρούν το χρήμα ως διαρκές αγαθό το οποίο χρησιμοποιούν για 

την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, ενώ αντίθετα οι παραγωγικές μονάδες ταυ-

τίζουν το χρήμα με τα άλλα ενδιάμεσα αγαθά (μηχανές, εξοπλισμός, αποθέματα) για 

να παράγουν το αγαθό που προσφέρει η επιχείρηση» (Ευρετήριο Οικονομικών 

Όρων 2016). 

Hedge Funds 

 «Τι ακριβώς είναι τα hedge funds; Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός στην πράξη, 

όμως τα hedge funds είναι κατά κανόνα επενδυτικά κεφάλαια, εγκατεστημένα κυ-

ρίως σε offshore δικαιοδοσίες, τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύτατο φάσμα παγίων, 

όπως μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, νομίσματα και πολύτιμα μέταλλα, με απευ-

θείας θέση ή με θέση short, χρησιμοποιώντας συχνά μόχλευση (επενδύουν πολλα-

πλάσια κεφάλαια από αυτά τα οποία διαθέτουν) και στοχεύοντας απόλυτη από-
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δοση, μη συνδεδεμένη δηλαδή με κάποιο δείκτη όπως συμβαίνει με τα κλασικά α-

μοιβαία κεφάλαια. Επειδή τα hedge funds είναι εγκατεστημένα σε offshore δικαιο-

δοσίες, δεν υπόκεινται στους κανονισμούς και περιορισμούς στους οποίους υπόκει-

νται τα κλασικά αμοιβαία κεφάλαια. Με άλλα λόγια διαθέτουν απόλυτη σχεδόν ελευ-

θερία επενδυτικών κινήσεων, τόσο στην επιλογή της στρατηγικής και των παγίων 

στα οποία επενδύουν, όσο και στη χρήση μόχλευσης» (Γκιόκεζας 2003). 

Ευρωσύστημα 

 «Το Ευρωσύστημα/ Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) εκτε-

λεί καθήκοντα επίβλεψης στη βάση σχετικού πλαισίου, προτύπων και συστάσεων 

που αναπτύσσει το ίδιο ή σε συνεργασία με άλλες Κεντρικές Τράπεζες και Αρχές.  

Το Ευρωσύστημα/ΕΣΚΤ καθορίζει σαφή και απλά πρότυπα και συστάσεις ως προς: 

(i) τη διασφάλιση εναρμονισμένης και συστηματικής επίβλεψης των συ-

στημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού (συμπεριλαμβανομένων 

των συστημάτων διακανονισμού τίτλων), και  

(ii) τη δυνατότητα σύγκρισης των εκθέσεων αξιολόγησης μεταξύ συστη-

μάτων» (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 2009). 

Ευρωομάδα 

 «Η Ευρωομάδα (Eurogroup) είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο οι υπουργοί 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν ζητήματα σχετικά με τις κοινές 

τους ευθύνες σχετικά με το ευρώ. Κύριο μέλημά της είναι να διασφαλίζει το στενό 

συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του 

ευρώ. Αποβλέπει επίσης στην προώθηση των συνθηκών για μια ισχυρότερη οικο-

νομική ανάπτυξη. Η Ευρωομάδα είναι εξάλλου αρμόδια για την προετοιμασία των 

συνόδων κορυφής για το ευρώ και για τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές». 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2016) 

Βέλτιστος Νομισματικός Χώρος 

 «Το βασικό ερώτημα που τίθεται στην περίπτωση του κοινού νομίσματος εί-

ναι πότε είναι προτιμότερο για έναν αριθμό χωρών να απωλέσουν τη νομισματική 

τους κυριαρχία υπέρ της αποδοχής ενός κοινού νομίσματος; Τρείς βασικοί όροι : 
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 • να υπάρχει πλήρης ελευθερία κινήσεων για κεφάλαια, ανθρώπους και 

για προϊόντα και υπηρεσίες, 

 • οι χώρες που συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα να αντιδρούν με παρό-

μοιο τρόπο σε εξωτερικές κρίσεις και 

 • οι χώρες που συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα να έχουν επιτύχει ικα-

νοποιητικό επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης. 

 Αν ικανοποιούνται οι τρείς όροι τότε θεωρείται ότι υπάρχει αυτό που οι οικο-

νομολόγοι καλούν βέλτιστος νομισματικός χώρος (optimum currency area)» (iCBS 

Business College 2015). 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, από συντελεστές παρα-

γωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα 

όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής (Ευρετήριο Οικονομικών Όρων 2016). 

Συμβάσεις Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Default Swaps - 

CDS) 

 «Πρόκειται για συμβόλαια παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Άρ-

χισαν να χρησιμοποιούνται στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελούν ”ασφά-

λιστρα” έναντι ομολόγων που εκδίδουν είτε κράτη είτε επιχειρήσεις, τα οποία οι ε-

πενδυτές αγοράζουν για να καλυφθούν από τον κίνδυνο χρεοκοπίας του κράτους ή 

της επιχείρησης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως το 2007 η εν λόγω αγορά 

διογκώθηκε και η αξία των συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις τέτοιων προϊόντων) 

υπολογίζεται στα 50 τρις δολάρια. Η εν λόγω αγορά λειτουργεί χωρίς καμία εποπτεία 

και με ελάχιστη διαφάνεια. Σε περίπτωση που υπάρχει η υπόνοια ή η εκτίμηση ότι 

ο εκδότης του ομολόγου θα δυσκολευτεί να το αποπληρώσει, τότε η τιμή του αντί-

στοιχου ασφαλίστρου (CDS) ανεβαίνει» (Το Βήμα 2010). 
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Δομημένα Χρεωστικά Ομόλογα (Collateralized Debt Obligation – CDO) 

 «Ένα Δομημένο Ομόλογο είναι ένα επενδυτικό προϊόν που αποτελείται από 

δύο στοιχεία: ένα ομόλογο και ένα παράγωγο. Για τα Ομόλογα με Προστασία αρχι-

κού κεφαλαίου1, το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης καλύπτεται από το ομόλογο 

(τυπικά 80%). Το ομόλογο είναι εκείνο που παρέχει την προστασία του αρχικού κε-

φαλαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιστραφεί στον επενδυτή η αξία του 

αρχικού του κεφαλαίου στο ακέραιο. Αυτό ισχύει μόνον εάν το Ομόλογο διατηρηθεί 

έως τη λήξη. Τα υπόλοιπα χρήματά τοποθετούνται σε ένα παράγωγο. Αυτό είναι 

ένα χρηματοοικονομικό μέσο που συνδέεται με την αξία, είτε ενός χρηματιστηριακού 

δείκτη, είτε με την τιμή ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου, όπως τα εμπορεύματα 

ή τα νομίσματα. Η δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων επιτυγχάνεται μέσω του 

παραγώγου. Στην ουσία, το ομόλογο μειώνει τον κίνδυνο που ενέχει το παράγωγο» 

(Citibank 2009). 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση (Leverage / Gearing) 

 «Μόχλευση είναι η πρακτική του πολλαπλασιασμού της επιρροής ενός χρη-

ματικού ποσού μέσω της χρήσης διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή δα-

νειακών κεφαλαίων για να αυξηθεί η δυνητική απόδοση μιας επένδυσης.  

 Παράδειγμα: Έστω ότι η τιμή μιας μετοχής ΑΒΓ αξίζει 50€ και το δικαίωμα 

αγοράς μιας μετοχής ΑΒΓ (call option) 5€. Αν ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει 

1.000€ θα μπορούσε να αγοράσει μόλις 20 μετοχές, ενώ αντίθετα αν χρησιμοποιή-

σει τη μόχλευση που του προσφέρουν τα δικαιώματα προαίρεσης, μπορεί να αγο-

ράσει 200 call options και να ελέγχει 200 μετοχές με το ίδιο ακριβώς κεφάλαιο. 

 Χρηματοοικονομική μόχλευση είναι και ένας δείκτης (ratio) ο οποίος εκφράζει 

το χρέος μιας επιχείρησης ως ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Υποδεικνύει δη-

λαδή τον βαθμό κατά τον οποίο ένας επενδυτής ή μια εταιρία χρησιμοποιεί το χρήμα 

που έχει δανεισθεί. 

                                            
1 Η προστασία του κεφαλαίου υπόκειται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη 
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 Άλλες αναλογίες είναι το χρέος προς όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού ή το 

μακροπρόθεσμο χρέος προς το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ο-

ποίο δείχνει το ποσό του χρέους που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. 

 Υψηλή μόχλευση υπάρχει όταν το χρέος είναι μεγάλο σε σχέση με το Ενερ-

γητικό ή με τα ιδία κεφάλαια, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία τόσο μεγαλύτερη 

είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης. Οι εταιρίες που παρουσιά-

ζουν μεγάλο βαθμό μόχλευσης αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο χρεοκοπίας εάν 

βρεθούν σε αδυναμία αποπληρωμής των χρεών τους, ωστόσο παράλληλα μπο-

ρούν να αυξήσουν την απόδοση των μετοχών και συνήθως απολαμβάνουν φορο-

λογικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με το δανεισμό. 

 Παράδειγμα: Έστω δύο εταιρίες Α και Β με κέρδη 10 εκατομμυρίων η κάθε 

μία. Η Α χρησιμοποίησε κατά την παραγωγική διαδικασία μόνο ιδία κεφάλαια ύψους 

100 εκατομμυρίων, ενώ η Β χρησιμοποίησε 10 εκατομμύρια ιδία κεφάλαια και 90 

εκατομμύρια από δάνειο. Παρ’ όλο που και οι δύο εταιρίες εμφάνισαν ακριβώς τα 

ίδια κέρδη η Α έχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 10/100=10% ενώ η Β 

10/10=100% (το ROE λαμβάνει υπόψη μόνο ιδία κεφάλαια και όχι χρέος). Έτσι η Β 

παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα για τους επενδυτές και τους μετόχους της. 

 Αν μια εταιρεία μπορεί να πάρει δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο από το πο-

σοστό απόδοσης των επενδύσεών της (ROI), θα μπορούσε να αυξήσει το ROE της. 

Μία υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων επιτρέπει σε μια εταιρεία να επενδύσει μικρό-

τερο μέρος των κεφαλαίων της για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξης απ’ ότι θα 

χρησιμοποιούσε αν η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της ήταν χαμηλότερη. Αυτό αφήνει 

την εταιρία με επιπλέον διαθέσιμο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να το διαθέσει είτε για 

την επαναγορά μετοχών είτε για την πληρωμή επιπλέον μερισμάτων» (Ευρετήριο 

Οικονομικών Όρων 2016). 

Συμφωνίες Επαναγοράς (Repos / Reverse repos) 

 «Συμφωνίες επαναγοράς είναι συμφωνίες μεταξύ ενός δανειστή και ενός ο-

φειλέτη να πουλήσουν και μετά να επαναγοράσουν κάποιο χρεόγραφο μικρού κιν-

δύνου, συνήθως έντοκα  γραμμάτια Δημοσίου. Ένας οφειλέτης (πχ. ένας χρηματο-
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πιστωτικός οργανισμός) εκδίδει ένα repo κάνοντας συμφωνία να πουλήσει χρεό-

γραφα σε έναν δανειστή σε μία συγκεκριμένη τιμή και ταυτόχρονα συμφωνεί να τα 

επαναγοράσει σε μία μελλοντική στιγμή και σε μία συγκεκριμένη τιμή. Η διαφορά 

μεταξύ των δύο τιμών είναι η απόδοση του δανειστή. Με άλλα λόγια, το ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δανείζεται χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας 

του, χρησιμοποιώντας ως ενέχυρο ένα χρεόγραφο γνωστής αξίας από το χαρτοφυ-

λάκιό του. Η συμφωνία μπορεί και να ειδωθεί σαν ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο με 

ενέχυρο κάποια χρεόγραφα ή ως μία κατάθεση προθεσμίας. Η διάρκεια ενός repo 

είναι συνήθως πολύ μικρή [από μία νύχτα (overnight) έως λίγες εβδομάδες], αν και 

υπάρχουν και repos μεγαλύτερης διάρκειας. Τα repos δεν είναι συνήθως διαπραγ-

ματεύσιμα στην δευτερογενή αγορά. 

 Reverse Repos: Ως reverse repos αναφέρονται οι συμφωνίες για τις οποίες 

την πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο δανειστής και όχι ο οφειλέτης. 

 Παράδειγμα: Η συμφωνία πώλησης τίτλων σταθερού εισοδήματος από τις 

επιχειρήσεις σε τράπεζες με την υποχρέωση επαναγοράς τους από αυτές σε συ-

γκεκριμένη τιμή και μετά από την πάροδο συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 Τα βασικά πλεονεκτήματα των repos είναι ότι προσφέρουν: 

 Δυνατότητα σχετικά υψηλών αποδόσεων. 

 Δυνατότητα επιλογής της διάρκειας του χρονικού διαστήματος της ε-

πένδυσης. 

 Υψηλό βαθμό ασφάλειας. 

 Βελτίωση της ρευστότητας και αξιοποίηση των γραμματίων των τρα-

πεζών. 

 Ενίσχυση της διακίνησης των εντόκων γραμματίων και ομολόγων του 

ελληνικού Δημοσίου, πράγμα που διευκολύνει τη χρηματοδότηση του. 

 Εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής» (Ευρετήριο 

Οικονομικών Όρων 2016). 

Τραπεζικά Τεστ Αντοχής (Bank stress tests) 

 «Τραπεζικά τεστ αντοχής (stress tests) είναι ουσιαστικά προσομοιώσεις μελ-

λοντικών οικονομικών γεγονότων, που μοντελοποιούν αντίξοα οικονομικά σενάρια 
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(worst-case scenarios), σχεδιασμένα για να αξιολογήσουν αν μια τράπεζα ή ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει επαρκή κεφάλαια για να αντέξει τις επιπτώσεις δυ-

νητικών αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία. Τα τραπεζικά stress test διεξάγονται 

είτε από τις ίδιες τις τράπεζες, για να προσδιορίσουν την οικονομική κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται ώστε να αναγνωρίσουν πιθανά προβλήματα και να καθορίσουν 

τα απαιτούμενα σχέδια δράσης, είτε από τις εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο της ρυθ-

μιστικής εποπτείας τους στον τραπεζικό τομέα. Ενώ μια τράπεζα τρέχει προσομοιώ-

σεις σε μεμονωμένο επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-

μάτων και της κυβέρνησης χρησιμοποιούν υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης 

σε πιο ευρεία κλίμακα χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλά τραπεζικά ιδρύματα 

προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι πιθανές καταστάσεις τις οποίες 

μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αξιολογή-

σουν κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από μία ενδεχόμενη οικονομική κρίση. 

 Τα αποτελέσματα των stress tests χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρ-

χές για να εξετάσουν κατά πόσο οι τράπεζες διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες δια-

χείρισης κινδύνου (risk management) σε περίπτωση που περιοριστούν σημαντικά 

οι πηγές χρηματοδότησης τους, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση «παγώματος» 

της αγοράς, ή σημαντικής μείωσης του αριθμού των καταθέσεων / καταθετών της 

(depositor run). Για παράδειγμα, μια τράπεζα που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (short-term funding) θα μπορούσε να πιεστεί να 

εκδώσει πιο μακροπρόθεσμο χρέος, να αυξήσει τις πηγές χρηματοδότησης της, ή 

να αυξήσει τα αποθέματά της σε περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποιούνται εύκολα 

εάν η εκάστοτε εποπτική αρχή και οι οικονομικοί αναλυτές κρίνουν ότι αυτό είναι 

απαραίτητο μετά από εξέταση των Ισολογισμών της, ώστε να μπορέσει να ανταπε-

ξέλθει σε ένα δυσχερές οικονομικό κλίμα. Τέτοιες δοκιμές παρέχουν μια μεγαλύτερη 

και πιο συνολική εικόνα για το τραπεζικό σύστημα, ενώ τα αποτελέσματα αυτών των 

αναλύσεων συχνά δημοσιοποιούνται στο κοινό και έχουν ως στόχο να τονώσουν 

την εμπιστοσύνη του στο οικονομικό σύστημα. 

 Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει σε αυτά τα τεστ αντοχής έχει 

λάβει εντολή να αναλύσει την σημασία και την έκταση των δυνητικών ζημιών συ-

μπεριλαμβανομένων των δανείων της, των τίτλων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, 

τις υποχρεώσεις της κτλ. Τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 
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να προβλέψουν επίσης τους εσωτερικούς πόρους που απαιτούνται για την απορ-

ρόφηση των ζημιών, όπως για παράδειγμα το ύψος των απαιτούμενων αποζημιώ-

σεων για δάνεια που εκδόθηκαν. Η αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών λαμβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες, όπως: 

 ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 

 ο κίνδυνος αγοράς / συστημικός κίνδυνος (market / systemic risk) 

 ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) 

 ο επιτοκιακός κίνδυνος (interest rate risk) 

 ο επιχειρησιακός κίνδυνος (operational risk) 

 ο κεφαλαιακός κίνδυνος (principal risk) 

 ο κίνδυνος επανεπένδυσης (reinvestment rate risk) 

 ο κίνδυνος διακανονισμού (settlement risk) 

 ο κίνδυνος πτώχευσης σε καταστάσεις κρίσης (default risk) 

 οι εγγενείς κινδύνοι των εκθέσεων (exposures) των ιδρυμάτων και των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους 

 η ποιότητα των στοιχείων του Ενεργητικού στους ισολογισμούς τους 

 οι Υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού (off balance 

sheet commitments) 

 τα προβλεπόμενα κέρδη των τραπεζών 

 οι προσδοκίες σχετικά με τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες 

 η σύνθεση και ποιότητα του κεφαλαίου τους 

 ο κίνδυνος από μη αναμενόμενες ζημίες, 

 η ενδεχόμενη μείωση της αξίας του Ενεργητικού της 

 η σύνθεση, το επίπεδο και η ποιότητα των κεφαλαίων τους 

 η δυνατότητα των ιδρυμάτων να αυξήσουν τα κεφάλαια τους μέσω της 

έκδοσης επιπλέον κοινών μετοχών (common stock) από την χρηματαγορά, 

 τα επιτόκια της αγοράς 

 τα ποσοστά ανεργίας 

 το επίπεδο του πληθωρισμού 

 οι απαιτήσεις δανεισμού 

 οι τιμές των ακινήτων 

 ο ρυθμός των κατασχέσεων. 
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 και άλλους αστάθμητους παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν 

την ομαλή λειτουργία και  την οικονομική υγεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 Η προσομοίωση είναι μια χρήσιμη μέθοδος για την μελέτη συμπεριφοράς ε-

νός χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης ενώ χρησιμοποιείται 

επίσης για να μετρήσει το βαθμό στον οποίο ορισμένοι παράγοντες μπορούν να 

επηρεάσουν μια επιχείρηση ή μια ολόκληρη βιομηχανία, με την προσομοίωση 

Monte Carlo να είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Σύμ-

φωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι εποπτικές αρχές αναμένουν από τις τράπεζες 

να διατηρούν κεφάλαια πάνω από ένα ελάχιστο προκαθορισμένο επίπεδο ανάλογα 

με το επίπεδο και τη φύση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται» (Ευρετήριο 

Οικονομικών Όρων 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ  

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 H Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση δημιουργήθηκε στο Μάαστριχτ, ό-

που υπογράφηκε η ομώνυμη Συνθήκη το 1992 και θεωρείται η σημαντικότερη και 

ιστορικότερη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Περιλαμβάνει ένα Προοίμιο και ε-

πτά Τίτλους, με κυριότερους σταθμούς την ίδρυση της ΕΕ, τη .σύσταση του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου (ΕΣ), την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕ-

ΠΠΑ), αλλά και την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΚ) ενόψει της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανοί-

γοντας έτσι το δρόμο για τις διατάξεις περί Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(ΟΝΕ). 

 Η νομισματική αυτή ένωση προϋπέθετε τα λεγόμενα «Κριτήρια Σύγκλισης» 

που προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΣτΜ) και αφορούσαν τέσσερις προϋπο-

θέσεις: 

1. Σταθερότητα των τιμών. Το ποσοστό του πληθωρισμού2 δεν μπορεί 

να υπερβαίνει περισσότερο από 1,5% τον δείκτη των 3 κρατών μελών με τις καλύ-

τερες επιδόσεις. 

2. Υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 3 % του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 60 % του ΑΕΠ. 

3. Σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η υποψήφια χώρα 

πρέπει να συμμετέχει στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) για 2 

τουλάχιστον έτη, χωρίς σοβαρές αποκλίσεις από την κεντρική ισοτιμία του ΜΣΙ ΙΙ και 

χωρίς υποτίμηση της κεντρικής διμερούς ισοτιμίας του νομίσματός της έναντι του 

ευρώ κατά την ίδια περίοδο. 

                                            
2 Μια ανάλυση της έννοιας του «Πληθωρισμού» βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.el.html. 
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4. Μακροπρόθεσμα επιτόκια. Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο δεν πρέπει 

να υπερβαίνει πάνω από 2% τον δείκτη των 3 κρατών μελών με τις καλύτερες επι-

δόσεις από την άποψη της σταθερότητας των τιμών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2015). 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι με τη σύναψη της ΣτΜ τίθενται τρεις βασικοί δη-

μοσιονομικοί στόχοι: η διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, η διατή-

ρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ ετησίως και ο πε-

ριορισμός του δημοσίου χρέους κάτω από το 60% του ΑΕΠ. 

 Ο πρώτος στόχος, που αφορά στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, 

με μια γρήγορη ματιά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ωφελεί κυρίως τους πιστωτές, 

αφού τα προϊόντα τους δεν χάνουν την αξία τους, το αντίθετο μάλιστα γίνονται α-

σφαλέστερα και μπορούν να επενδύσουν σε αυτά. Βέβαια με χαμηλές πληθωριστι-

κές τάσεις ευνοείται και η τάξη των μισθωτών και συνταξιούχων, αφού η αγοραστική 

τους δύναμη δεν επηρεάζεται, ενώ οι αποταμιεύσεις τους δεν χάνουν την αξία τους. 

Τελικά όμως εκείνο που πραγματικά κερδίζει είναι το τραπεζικό σύστημα, λαμβάνο-

ντας υπ’ όψη το μέγεθος των χρεών στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. 

 Στον αντίποδα, με υψηλό πληθωρισμό ωφελούνται οι οφειλέτες, καθώς η 

πραγματική αξία του χρέους τους μειώνεται δραματικά. Ωφελημένες θα μπορού-

σαμε να πούμε ότι είναι και οι εθνικές κυβερνήσεις. Ναι μεν το δημόσιο χρέος αυξά-

νεται από την επιβάρυνσή του από τόκους, αποπληρώνεται όμως με φθηνότερο 

χρήμα από αυτό με το οποίο συνάφθηκε. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπόρους και 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού αναπροσαρμόζουν τις αμοιβές τους άμεσα 

ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ελέγχοντας το ποσοστό κέρδους σύμφωνα με 

την προσφορά και τη ζήτηση. 

 Η νομισματική πολιτική λοιπόν της ΕΚΤ και των υπολοίπων κεντρικών τρα-

πεζών κύριο στόχο έχει την διασφάλιση των κερδών του τραπεζικού συστήματος, 

αντί για την ανάπτυξη της οικονομίας, την καταπολέμηση της ανεργίας ή τη μείωση 

του δημοσίου χρέους, στόχοι που έστω και βραχυπρόθεσμα μπορούν να επιτευ-

χθούν με την άσκηση της κατάλληλης νομισματικής πολιτικής. 

 Ο δεύτερος στόχος είναι μάλλον εξωπραγματικός, αφού θέτει ένα σταθερό 

όριο στο έλλειμμα ανεξαρτήτως της οικονομικής συγκυρίας. Σε περιόδους ανάπτυ-

ξης τα ελλείμματα τείνουν να μηδενιστούν και δημιουργούνται πλεονάσματα στους 
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προϋπολογισμούς των εθνικών κυβερνήσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

την Ιρλανδία ή την Κύπρο.  Βέβαια στην περίπτωση που εμφανίζεται μια φυσική κα-

ταστροφή, ένα ατύχημα, το εθνικό κράτος αναγκάζεται να ξοδέψει μεγάλα ποσά για 

τη στήριξη της οικονομίας και της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

καταστροφή του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο που κατέστρεψε 

μεγάλο τμήμα της υποδομής ηλεκτροδότησης του νησιού, ή η ανάγκη έκτακτης στή-

ριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την κρίση του 2008. 

 Κάτι τέτοιο στην ΣτΜ δεν είχε προβλεφθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη 

για παραβίαση του ορίου του 3%, ανεξαρτήτως επικρατουσών συνθηκών. Φτά-

νουμε δηλαδή στο συμπέρασμα, ότι αυτό είναι το όριο μέχρι το οποίο το κάθε κρά-

τος-μέλος μπορεί να δημιουργήσει ελλείμματα για να στηρίξει την εθνική του οικο-

νομία ανεξαρτήτως συνθηκών. Άρα αυτή η δυσκαμψία μπορεί σε κάποιες περιπτώ-

σεις να δημιουργήσει προβλήματα, αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη για παράβλεψη 

του έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

 Περνώντας τώρα στον περιορισμό του χρέους σε επίπεδα κάτω του 60% του 

ΑΕΠ θα πρέπει να πούμε ότι νομοτελειακά θα παραβιαζόταν, ιδιαίτερα από οικονο-

μίες όπως η Ελληνική με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και περιορισμένη παραγωγή. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο στόχος τίθεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, οπότε 

αν το ΑΕΠ αυξάνεται, τότε το χρέος μπορεί να αυξάνεται ταυτόχρονα και ο λόγος να 

παραμένει ίδιος. Οι οικονομίες όμως των κρατών-μελών δεν παρουσιάζουν την ίδια 

δυναμική, με αποτέλεσμα η ρευστότητα να διαφέρει από κράτος σε κράτος αλλά και 

από τομέα της παραγωγής σε άλλο τομέα. Το ΑΕΠ είναι μετρήσιμο και πραγματικό. 

Για να αυξηθεί θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή δηλαδή να κινηθεί χρήμα στην 

αγορά. Πράγμα που επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της συνεχούς ροής χρήματος, 

δηλαδή της δανειοδότησης. 

 Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, όπου ακόμα και οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν 

συσσωρεύσει τεράστιο ιδιωτικό αλλά όχι και δημόσιο χρέος, άσχετα εάν αυτά εξυ-

πηρετούνται. Η ανάπτυξή τους θα εξασφαλιστεί με παραγωγικές επενδύσεις που 

απαιτούν δανειακά κεφάλαια. Σχεδόν ποτέ ένας επιχειρηματίας δεν χρησιμοποιεί τις 

αποταμιεύσεις του για την επέκταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Συ-

νήθως επενδύει μέρος των κερδών του και παράλληλα δανείζεται. Άρα ανεξαρτήτως 

δημοσίου δανεισμού, η ανάπτυξη προϋποθέτει ιδιωτικό δανεισμό, ο οποίος σημαίνει 
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ανάγκες σε ρευστότητα. Έτσι χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία που είχαν πολύ 

μικρό δημόσιο χρέος, που είχαν για χρόνια πλεονασματικούς προϋπολογισμούς 

βρέθηκαν στη δίνη του κυκλώνα. Στην Ιρλανδία το ιδιωτικό χρέος έφτανε το 900% 

του ΑΕΠ, τα δάνεια άρχισαν να μην αποπληρώνονται οπότε για να μην καταρρεύσει 

το χρηματοπιστωτικό της σύστημα αναγκάστηκε να παρέμβει με τεράστιο κόστος. 

 Τελικά η διαφορά των δύο χωρών ήταν ότι η Ελλάδα έχοντας υψηλό δημόσιο 

χρέος, παραβίαζε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, ενώ η Ισπανία ή η Ιρλανδία όχι. Στην 

ουσία η ΣτΜ βάζοντας ένα όριο στον κρατικό δανεισμό, προωθεί τον ιδιωτικό. Πε-

ριορίζει δηλαδή την κρατική δραστηριότητα προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. 

 Περνώντας τώρα στην υποχρέωση της διατήρησης σταθερής της συναλλαγ-

ματική ισοτιμίας, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αφαίρεσε άλλο ένα βέλος από την 

φαρέτρα των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Ως γνωστόν, η συναλλαγματική ισοτιμία 

«καθορίζεται κατά κανόνα από τη ζήτηση και την προσφορά που υπάρχει στο συ-

γκεκριμένο νόμισμα» (Χατζηδημητρίου 2003, 82). Όμως μέσα στην ΟΝΕ το νόμισμα 

είναι κοινό, δηλαδή το κράτος-μέλος δεν μπορεί να επηρεάσει τις εισαγωγές ή εξα-

γωγές με την αυξομείωση της ρευστότητας σε εθνικό νόμισμα. Έτσι, για τα μη αντα-

γωνιστικά κράτη οι εισαγωγές υπερέβησαν κατά πολύ τις εξαγωγές, με καταστρε-

πτικά αποτελέσματα για την εγχώρια παραγωγή. Ο περιορισμός της παραγωγής 

σήμανε και μείωση της ρευστότητας, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε ανεργία 

αλλά και δανεισμό για την κάλυψη των εξόδων από τις εισαγωγές. Δηλαδή η χώρα 

εξήγαγε χρήμα το οποίο δανειζόταν. Ειδικά για τα κράτη-μέλη με μειωμένη παρα-

γωγικότητα στο δημόσιο τομέα αυτό σήμανε και εξαιρετικά μεγάλη δαπάνη για την 

πληρωμή μισθών και συντάξεων, η οποία αντιμετωπίσθηκε μη έχοντας έσοδα από 

τη φορολογία ή τις εξαγωγές με επιπλέον δημόσιο δανεισμό. Όλο αυτό το εκρηκτικό 

μείγμα είχε σαν αποτέλεσμα το ΑΕΠ να συρρικνωθεί και το χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ να εκτοξευθεί. 

 Όμως η ΕΕ δεν αποτελεί μια οικονομία, αλλά αποτελεί ενιαίο οικονομικό 

χώρο με κοινό νόμισμα. Δηλαδή η διακίνηση κεφαλαίων είναι ελεύθερη και απρο-

βλημάτιστη, εφόσον δεν υπάρχουν οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι απαλεί-

φονται με το ενιαίο νόμισμα. Έτσι κάποια κράτη επωφελήθηκαν, θα μπορούσαμε να 

πούμε, από την χαμηλή ανταγωνιστικότητα των υπολοίπων και αύξησαν τις εξαγω-

γές άρα και τα κέρδη των επιχειρήσεων τους. Στην ουσία τα πλεονάσματα κάποιων 
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χωρών τροφοδοτούν τα ελλείμματα των άλλων, ή μάλλον για την ακρίβεια τα μικρό-

τερα ελλείμματα κάποιων χωρών τροφοδοτούν τα μεγαλύτερα κάποιων άλλων. Αυ-

τός είναι και ο λόγος, που από την εισαγωγή του Ευρώ αυξήθηκε ο εξωτερικός δα-

νεισμός της Ελλάδας κυρίως προς τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα χρήματα 

που συσσωρευόταν στις πιο ανεπτυγμένες χώρες διοχετεύονταν στις ελλειμματικές 

μέσω του τραπεζικού συστήματος που αναζητούσε μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Η ΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν – και θα διαφωτίσουν περισσότερο το ευρύτερο 

πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη – οι κινήσεις σημαντικών χω-

ρών κατά τη διάρκεια της υπογραφής της ΣτΜ. Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει ο 

Wyplosz3, τα σημαντικότερα ζητήματα της ΟΝΕ είναι τα κριτήρια σύγκλισης, το Σύμ-

φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και η στρατηγική της νομισματικής πολι-

τικής. Για όλα αυτά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν φανερή η μη ταύ-

τιση απόψεων της Γαλλίας και της Γερμανίας. 

 H Γερμανία υποστήριζε την σημασία της πολιτικής και της σύγκλισης, ενώ η 

Γαλλία έδινε έμφαση στη δημιουργία νέων θεσμικών εργαλείων. Αυτή η διαφορά 

αντιλήψεων οδήγησε στη σύναψη μιας Συνθήκης δύο κυρίως αρχών, της σταδιακής 

μετάβασης και της σύγκλισης (Grauwe 2012). Ουσιαστικά, εξαιτίας των διαφορετι-

κών προσεγγίσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας, η ΣτΜ περιλάμβανε τόσο τον 

υπερεθνικό, όσο και το διακυβερνητικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Ο υπερεθνικός 

τρόπος, στον οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο και το Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει τη δημιουργία πολιτικών υπεράνω του 

Κράτους, ενώ από την άλλη ο διακυβερνητικός τρόπος τονίζει τη σπουδαιότητα του 

ΕΣ στη διαδικασία ενοποίησης και εφόσον τα συμφέροντα και οι προτιμήσεις των 

κρατών μελών συγκλίνουν (Μαρής 2014). Ουσιαστικά με τις διαφορές στην προσέγ-

γιση για το δρόμο δημιουργίας της ΟΝΕ να είναι πολλές, τα κράτη-μέλη δέχτηκαν 

να μεταβιβάσουν σημαντικά μερίδια κυριαρχίας προς το υπερεθνικό επίπεδο, μόνο 

εάν οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούσαν να ελέγχουν τη λήψη αποφάσεων (Fabrini 

2013, 1003-1029). 

                                            
3 (Wyplosz 2006, 207-261) 
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 Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η δημιουργία μιας ΟΝΕ με ετερόκλητα και 

ασύμμετρα χαρακτηριστικά (Verdun 2007, 59-81), απόρροια της ασταθούς οικονο-

μικής διακυβέρνησης της Ευρώπης, αλλά και της δημιουργίας ενός άκαμπτου πλαι-

σίου οικονομικών πολιτικών. 

 Όπως προ είπαμε, στο Μάαστριχτ επικράτησαν δύο τάσεις στο πλαίσιο της 

διεξαγωγής ενός αγώνα επικράτησης των απόψεων της Γερμανίας από τη μία και 

της Γαλλίας από την άλλη. Αυτό είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση 

του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο βωμό των συμφερόντων των δύο πό-

λων. Oι μεν Γάλλοι με σημαία την εθνική κυριαρχία και την δημοκρατική νομιμότητα, 

οι δε Γερμανοί με φάρο τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ), δεν επέτρεψαν σε κανένα εταίρο, ούτε όμως και στα θεσμικά υπε-

ρεθνικά όργανα της Ένωσης, να αμφισβητήσουν τη σπουδαιότητα και κεντρικότητα 

του Γαλλογερμανικού δίπολου (Μαρής 2014). 

 Αφενός η Γερμανία θυσίασε το γερμανικό μάρκο, για να εισάγει την κουλ-

τούρα της οικονομικής σταθερότητας, στη βάση συγκεκριμένων κανόνων σε ολό-

κληρη την ΟΝΕ. Για παράδειγμα αναφέρουμε το μεγάλο όφελος των γερμανικών 

επιχειρήσεων από την απαγόρευση εντός ΟΝΕ, της υποτίμησης των εθνικών νομι-

σμάτων. Αφετέρου, για τη Γαλλία η δημιουργία της ΟΝΕ ήταν ένας τρόπος για να 

ανταγωνιστεί την Γερμανία σε οικονομικό επίπεδο και ταυτόχρονα, μέσω της ΟΝΕ, 

να «πείσουν» την Γερμανία να ακολουθήσει τα δικά τους μοντέλα οικονομικής δια-

κυβέρνησης. Προσπάθησαν δηλαδή να πλήξουν την αξιοπιστία του γερμανικού οι-

κονομικού μοντέλου αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες και τους μισθούς. 

 Παρατηρούμε, λοιπόν, πως το γεγονός της πραγματικής σύγκλισης παρα-

βλέφθηκε, εξαιτίας της εικασίας πως η ΟΝΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει τις κα-

τάλληλες συνθήκες για τη σύγκλιση των κρατών μελών. Μια σύγκλιση, όμως, που 

δεν ήρθε ποτέ, αφού η ΟΝΕ δεν έγινε μια «Άριστη Νομισματική Περιοχή»4, ούτε 

απέκτησε μηχανισμούς διάσωσης των μελών της σε περιόδους κρίσεων (Μαρής 

2014). 

  

                                            
4 Βλέπε Ορολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ 2007 

 Η Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2007 στις ΗΠΑ, οδήγησε σε μια παγκόσμια 

κατάσταση απειλούμενης οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και 

τραπεζικό τομέα. Η κρίση αυτή που ήρθε 78 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη κρίση 

του 1929, προέκυψε μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών 

δανείων χαμηλής εξασφάλισης και στην αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών 

προϊόντων, που είχαν άμεση εξάρτηση από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δα-

νείων από τα οποία προερχόταν. Με άλλα λόγια ο κάθε επίδοξος αγοραστής κατοι-

κίας στις ΗΠΑ είχε πρόσβαση σε δανειοδοτικά προϊόντα υψηλής μόχλευσης5 τα ο-

ποία ήταν σχετικά επισφαλή με δεδομένη την αλόγιστη χορήγηση τους. Δεν έφτανε 

όμως αυτό, επενδυτικοί κύκλοι έσπευδαν να διαπραγματευτούν τα προϊόντα που 

προέρχονταν από αυτό τον δανεισμό, στοιχηματίζοντας ουσιαστικά στην επισφά-

λεια τους. Όσο οι τράπεζες προσπαθούσαν να απορροφήσουν ή να μετριάσουν 

τους κινδύνους, τόσο οι επενδυτές «πόνταραν» τα χρήματα τους σε μια φούσκα που 

συνεχώς διογκωνόταν. Κορυφώθηκε δε με την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 

κολοσσού, της Lehman Brothers6 το Φθινόπωρο του 2008 (Κολλίντζας και 

Ψαλιδόπουλος 2009, 2). 

 Αυτή η κατάρρευση συμπαρέσυρε και διάφορους τραπεζικούς και ασφαλιστι-

κούς οργανισμούς που είχαν αλληλεξάρτηση με τα προϊόντα της Lehman Brothers 

και όχι μόνο. Η εμπιστοσύνη στα επενδυτικά προϊόντα μεγάλου ρίσκου των προη-

γούμενων ετών αντικαταστάθηκε με την αβεβαιότητα και την καχυποψία. Η έλλειψη 

ρευστότητας ήρθε ως φυσικό επακόλουθο, με αποτέλεσμα το κόστος του χρήματος 

να εκτοξευτεί και να μην συμβαδίζει με την πραγματική οικονομία. Αυτό με τη σειρά 

του σήμαινε ότι το κόστος δανεισμού ήταν δυσανάλογα υψηλό, ενώ τα επιτόκια έ-

φτασαν σε ιστορικά υψηλά ειδικά για μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

                                            
5 Βλέπε Ορολογία. 
6 Αναλυτική περιγραφή της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού κολοσσού στην ιστοσελίδα: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/6173145/The-collapse-of-Lehman-Brothers.html 
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 Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση να περάσει στην πραγ-

ματική οικονομία, αφενός με την απροθυμία και δυσπιστία στη χρηματοδότηση-δα-

νειοδότηση και αφετέρου μέσω του ντόμινο που προκάλεσε η φούσκα στην αγορά 

κατοικιών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι εξαγωγές και η κατανάλωση μειώ-

θηκαν και συμπαρέσυραν το ΑΕΠ, ενώ η ανεργία ήρθε να αυξηθεί και να επιδεινώσει 

την κατάσταση. 

 Χαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης ήταν ο κίνδυνος κατάρρευσης τραπε-

ζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και άσκηση νομι-

σματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες σε μια προσπάθεια διάσωσης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άμεση συνέπεια αυτού ήταν η μεταφορά της κρί-

σης στην πραγματική οικονομία, μέσω του περιορισμού του δανεισμού των τραπε-

ζών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την κάλυψη του κεφαλαιακού τους χάσμα-

τος. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές άρχισαν να γίνονται όλο και πιο ασταθείς και 

ανασφαλείς για την πορεία της Ευρώπης, δεδομένης της διασύνδεσης αγαθών και 

υπηρεσιών. 

ΑΙΤΙΕΣ 

 Η χρηματοοικονομική κρίση δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια μόνο αιτία. Απο-

τελεί απόρροια πολλών παραγόντων, όπως ο περιορισμένος χρηματοοικονομικός 

χώρος ή οι ανισορροπίες των παγκόσμιων οικονομιών. Αναλυτικότερα μπορούμε 

να αναφέρουμε: 

1. Οι διεθνείς ανισορροπίες μεταξύ των χωρών, όσον αφορά στην εσω-

τερική τους αποταμίευση και επένδυση (Καραμούζης 2009). Οι ανισορροπίες εκδη-

λώθηκαν με υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στις ΗΠΑ και υψηλά πλεο-

νάσματα των χωρών της Ασίας. Εν συνεχεία οδήγησαν σε φθηνό χρήμα, μεγάλη 

ρευστότητα και χαμηλά επιτόκια, που έδωσαν ώθηση σε υπάρχουσες ανισορροπίες 

του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως η «Φούσκα των Ακινήτων» και το κυνήγι των 

υψηλών αποδόσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (Χαρδούβελης, 

Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας 2009, 21). 

  Αναλυτικότερα, τα ελαστικά κριτήρια χρηματοδότησης στις ΗΠΑ σε 

συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια, ενίσχυσαν την ρευστότητα με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για τη ραγδαία διάδοση δομημένων προϊόντων 
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στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τα τραπεζικά ιδρύματα. Λόγω της μεγάλης αλ-

ληλεξάρτησης των αγορών, γρήγορα αυτά τα προϊόντα προσέλκυσαν και Ευρωπαί-

ους επενδυτές. Η αύξηση στη ζήτηση οδήγησε στην αύξηση των τιμών για τα προϊ-

όντα αυτά, ενώ παράλληλα έγιναν περισσότερο ελκυστικά αφού τώρα υπόσχονταν 

εξασφάλιση και σιγουριά. Μπροστά σε αυτή τη φρενίτιδα του κέρδους κανένας επο-

πτικός μηχανισμός δεν λειτούργησε. Έτσι η ζήτηση νέων χρηματοοικονομικών προϊ-

όντων αυξανόταν διαρκώς ενώ το χρήμα γινόταν όλο και φθηνότερο για την ικανο-

ποίηση των αναγκών (Καραμούζης 2009, 14) 

2. «Δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ήταν η «Φούσκα των Ακινήτων» 

στις ΗΠΑ. Από το 2001 οι τιμές των ακινήτων ξεκίνησαν μια ανοδική πορεία, η οποία 

αν και προβλημάτισε πολλούς αναλυτές, αφέθηκε ελεύθερη να εξαπλωθεί» 

(Χαρδούβελης, Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας 

οικονομίας 2009). Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν, ότι οι τιμές των ακι-

νήτων αυξήθηκαν λόγω της καλύτερης ποιότητας κατασκευής τους. Αυτό βέβαια 

σταμάτησε στα μέσα του 2006 και μέχρι τον Απρίλιο του 2009 η αγορά ακινήτων 

είχε καθοδική πορεία (Διάγραμμα 1). Όταν όμως οι τιμές σταθεροποιήθηκαν ήταν 

ήδη αργά αφού αρκετά δάνεια δεν εξυπηρετούνταν από τους οφειλέτες προς τις 

τράπεζες. Βέβαια δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτή η κατάσταση αρκούσε 

για να δημιουργήσει ένα τέτοιο καταστροφικό ντόμινο που οδήγησε την Lehman 

Brothers στην κατάρρευση. Άλλωστε, την ίδια στιγμή οι τιμές των κατοικιών ήταν 

στα ύψη και στην χώρα μας, ενώ κατ’ αντιστοιχία ο δανεισμός ήταν τόσο εύκολος 

που γινόταν και μέσω τηλεφώνου. Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και στην Ι-

σπανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως δεν ξεκίνησε από την Ευρώπη 

η κρίση. Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ γιατί εκεί συνέτρεχαν οι λόγοι που αναλύονται σε 

αυτή την ενότητα. 

Άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της αρχικής «Φούσκας των Ακινήτων» στις 

ΗΠΑ ήταν η ραγδαία αύξηση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης (subprime), χω-

ρίς να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να λειτουργεί ανασχετικά και οι τράπεζες 

λειτουργώντας ωφελιμιστικά, δεν έδειξαν αυτοσυγκράτηση. Έτσι εφευρέθηκαν τα 

interest rate only loans, δηλαδή δάνεια στα οποία ο οφειλέτης κάθε μήνα αποπλή-

ρωνε μόνο τους τόκους, ενώ το κεφάλαιο θα πληρωνόταν με τη λήξη του δανείου. 

Δηλαδή οι πιθανότητες να πληρωθούν μόνον οι τόκοι ήταν αυξημένες, ενώ παράλ-

ληλα στις τράπεζες δεν επέστρεφε το κεφάλαιο σταδιακά. Κάτι τέτοιο όμως εκείνη 
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την εποχή φαινόταν λογικό, αφού όπως προαναφέραμε η αξία του ενέχυρου συνε-

χώς αυξάνονταν, άρα η ενδεχόμενη πτώχευση του δανειολήπτη δεν είχε σημαντικές 

απώλειες για την τράπεζα. Μάλιστα επειδή είχαν την δυνατότητα άμεσης τιτλοποίη-

σης των δανείων δεν δίσταζαν να το πράττουν αφού κάτι τέτοιο διέγραφε τη δα-

νειακή σύμβαση από τον ισολογισμό τους και αύξανε τη ρευστότητα του με τα με-

τρητά που συγκέντρωναν από τη συναλλαγή. 

 

Διάγραμμα 1 

 (Χαρδούβελης, Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της 

παγκόσμιας οικονομίας 2009)7 

 

3. «Τρίτος παράγοντας που συνέβαλλε στην κρίση ήταν το δόγμα της 

αποτελεσματικής αγοράς και των ορθολογικών προσδοκιών» (Χαρδούβελης, Η 

χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας 2009). Τα χρη-

ματοοικονομικά ιδρύματα στη βάση της δημιουργίας προσδοκιών προχωρούσαν σε 

επικίνδυνες επενδύσεις. Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός ότι τα επιτόκια ήταν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η εκτίμηση του κινδύνου να μην γίνεται σω-

στά. Κλασικότερο παράδειγμα τέτοιων επενδυτικών προϊόντων είναι τα Δομημένα 

                                            
7 Σημείωση: ∆είκτης ονομαστικών τιμών κατοικιών των Case & Shiller με βάση το 100 τον Ιανουάριο 
2000. Ο δείκτης S&P/Case-Shilller-20 χρησιμοποιεί τη μέθοδο των «επαναλαμβανόμενων πωλή-
σεων», κατά την οποία χρησιμοποιούνται δεδομένα για κατοικίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
αγοροπωλησίας τουλάχιστον 2 φορές. Έχει μηνιαία συχνότητα, καλύπτει γεωγραφικά 20 μητροπο-
λιτικές περιοχές των ΗΠΑ και τα στοιχεία συλλέγονται από γραφεία εκτιμητών (Χαρδούβελης, Η 
χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας 2009). 
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Χρεωστικά Ομόλογα (Collateralized Debt Obligation – CDO)8. Καλλιεργήθηκε λοι-

πόν, η κερδοσκοπική κουλτούρα της γένεσης προσδοκιών, οι οποίες έκαναν ένα 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ελκυστικό αποκρύπτοντας ή τουλάχιστον αγνοώντας, 

τους κινδύνους και το ρίσκο που αυτό εμπεριείχε. 

Κάτι τέτοιο όμως οδήγησε στον κατακερματισμό των παραδοσιακών 

τιτλοποιήσεων σε διαφορετικούς αποδέκτες. Έτσι οι εισροές που προέρχονταν από 

μια ομάδα στεγαστικών δανείων διαχεόταν σε διαφορετικούς τομείς του χρηματοπι-

στωτικού οικοδομήματος, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της αδυναμίας πληρωμής των 

στεγαστικών δανείων να διαχέεται και να δύναται να προκαλέσει κλυδωνισμούς σε 

όλο το σύστημα. Όμως η κερδοσκοπία δεν σταμάτησε εκεί. Ο αρχικός κατακερματι-

σμός των εισροών των δανείων εξελίχθηκε και απετέλεσε προϊόν ακόμα και ο πι-

στωτικός κίνδυνος αυτών, βασιζόμενος που αλλού; Σε αξιολογήσεις των γνωστών 

σε όλους μας «οίκων αξιολόγησης». Εδώ τώρα καραδοκούσαν οι κερδοσκόποι, που 

στη βάση της προσδοκίας χρησιμοποιούσαν κατάλληλα τις αξιολογήσεις για να 

πλουτίσουν. Επιπλέον, οι οίκοι κατηγορήθηκαν για μεροληψία, διότι πολλές φορές 

αυτός που πλήρωνε για την αξιολόγηση ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος ήταν 

και ο εκδότης του. Οπότε οι υπέρ-αισιόδοξες αξιολογήσεις απέφεραν μεγάλα κέρδη 

στους επενδυτές που είχαν πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. Έτσι υψηλό ρίσκο και 

μεγάλη απόδοση έγιναν βασικό χαρακτηριστικό των επενδυτικών προϊόντων της ε-

ποχής, με τους επενδυτές να εθελοτυφλούν στο πρώτο και να επιδιώκουν το δεύ-

τερο. 

Αυτή την πρακτική φαίνεται να ακολούθησαν και οι εποπτικοί μηχανι-

σμοί στις ΗΠΑ, καταργώντας σταδιακά τις περιοριστικές διατάξεις που ίσχυαν για 

την προστασία των επενδυτών αλλά και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις ΗΠΑ 

(Securities & Exchange Commission), η οποία φαίνεται να ελαστικοποίησε τον πε-

ριορισμό δανεισμού των επενδυτικών τραπεζών. Κάτι τέτοιο επέτρεψε τις ριψοκίν-

δυνες επενδύσεις με δανεικά χρήματα μεταξύ επενδυτικών τραπεζών. 

4. Ο τέταρτος παράγοντας μπορεί να εντοπιστεί, σύμφωνα με τον Γκίκα 

Χαρδούβελη (Χαρδούβελης, Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της 

παγκόσμιας οικονομίας 2009, 23) στην «ενδογενή γένεση ρίσκων». Πριν την κρίση 

επικρατούσε η άποψη πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ασφαλές, εάν με 

                                            
8 Βλέπε Ορολογία. 
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κάποιο τρόπο οι εποπτικοί μηχανισμοί εξασφάλιζαν τον περιορισμό του κινδύνου 

ανά τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή προϊόν. Η κρίση έφερε στο φως προβλή-

ματα που μέχρι τότε αντιμετωπίζονταν τοπικά ή αν θέλετε κατά περίπτωση. Εκείνο 

που θέλουμε να επισημάνουμε είναι, ότι στη βάση της προσδοκίας εντός του χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος, μπορεί να προκληθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και 

να κατακρημνίσουν μια τράπεζα, ένα ίδρυμα ή ένα προϊόν, απλά και μόνο από μια 

αξιολόγηση. Όταν ένας οίκος αξιολογεί αρνητικά για παράδειγμα ένα ομόλογο, η 

ζήτηση του στην αγορά πέφτει, άρα και η αξία του. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

που το έχει εκδώσει προβαίνει σε ενέργειες στήριξης του. Δηλαδή αγοράζει ομόλογα 

για να δημιουργήσει προσδοκία και ζήτηση. Κάτι τέτοιο μειώνει ακόμα την ήδη μειω-

μένη ρευστότητα του από τις χαμηλές πωλήσεις. Σε αυτό το σημείο συνήθως ακο-

λουθεί περαιτέρω υποβάθμιση του προϊόντος από τους οίκους αξιολόγησης, οπότε 

έχουμε έναν φαύλο κύκλο που οδηγεί, αν μη τι άλλο, στην καταστροφή ενός προϊό-

ντος, ιδρύματος ή τράπεζας, που στην πραγματικότητα είχε -σε μικρό έστω βαθμό- 

προοπτικές κερδοφορίας. 

5. Πέμπτος παράγοντας δημιουργίας της κρίσης είναι η υψηλή μό-

χλευση, η οποία σημαίνει λιγοστά ίδια κεφάλαια και υψηλός δανεισμός σε σχέση με 

το ενεργητικό ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος9 (Διάγραμμα 2). 

Διάγραμμα 2 

(Χαρδούβελης, Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας 

οικονομίας 2009) 

                                            
9 Βλέπε Ορολογία. 
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 Σαν δεύτερο παράγοντα αναφέραμε την μόχλευση των νοικοκυριών, η οποία 

οδήγησε στην αύξηση των τιμών στα ακίνητα. Το ίδιο όμως συνέβη και στις επεν-

δυτικές τράπεζες (Χαρδούβελης, Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της 

παγκόσμιας οικονομίας 2009, 24). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2 ο λόγος δανεια-

κών προς ίδια κεφάλαια ήταν πολύ υψηλός, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώ-

σεων ο δανεισμός ήταν βραχυπρόθεσμος. Όταν από το 2006 οι τιμές των κατοικιών 

άρχισαν να πέφτουν και αριθμός δανείων να μην εξυπηρετείται, υπήρξε απώλεια 

για τις επενδυτικές τράπεζες οι οποίες δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν περαι-

τέρω άλλα βραχυχρόνια δάνεια. Η μόνη λύση ήταν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά 

τους στοιχεία, το οποίο με τη σειρά του οδηγούσε σε επιπλέον μείωση των τιμών 

των κατοικιών. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο φαύλος κύκλος που αναφέραμε παρα-

πάνω, ο οποίος λόγω της μεγάλης διείσδυσης των επενδυτικών τραπεζών και της 

υψηλής μόχλευσης έφερε πολλαπλασιαστική αρνητική επίδραση στο ενεργητικό 

διαθέσιμο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μείωση 

οι τράπεζες αναζήτησαν τη ρευστότητα μέσω πωλήσεων μετοχών και ομολόγων και 

περιορισμού του δανεισμού. Κάτι τέτοιο όμως επέτεινε την κρίση ενώ ο περιορισμός 

του δανεισμού στέρησε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Αυτό ονομάζεται 

απομόχλευση και ήταν απαραίτητο για να επανέλθει η ισορροπία στον χρηματοοι-

κονομικό τομέα. Όμως οδήγησε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε περιορισμό 

των δραστηριοτήτων τους, δηλαδή μείωση του προσωπικού, ανεργία, περιορισμό 

της παραγωγής, περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων στην αγορά. Έτσι η προσδοκία 

στην οποία βασίστηκε όλο αυτό το καιρό το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αν-

θίσει, χάθηκε και αντικαταστάθηκε με την έλλειψη εμπιστοσύνης και τον περιορισμό 

του παγκόσμιου εμπορίου. Τελικά λόγω της διεθνοποίησης των οικονομιών η κρίση 

πέρασε τον Ατλαντικό και ήρθε στη Ευρώπη, ιδιαίτερα στο 4ο τρίμηνο του 2008, 

μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, όπου κατέρρευσε το διεθνές εμπόριο 

και υπέστη σοβαρό πλήγμα η παραγωγή των χωρών διεθνώς. 

 Συμπερασματικά μιλώντας, λοιπόν, μπορούμε να επισημάνουμε, ότι ο συν-

δυασμός της φούσκας των ακινήτων, ο φθηνός και μη ορθολογικός δανεισμός, η 

κερδοσκοπική και ριψοκίνδυνη στάση των επενδυτών, η υψηλή μόχλευση και σί-

γουρα η έλλειψη εποπτείας, οδήγησαν στην κρίση. Φυσικά, κάθε ένας παράγοντας 

από μόνος του αποτελούσε πρόβλημα, αλλά δεν αρκούσε για να κλυδωνίσει την 
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παγκόσμια οικονομία. Ο συνδυασμός αυτών έφερε τον φαύλο κύκλο των χρεωκο-

πιών, πτώση στις τιμές των κατοικιών και επεκτάθηκε στην Ευρώπη, κυρίως σε τρα-

πεζικούς ομίλους που είχαν εκτεθεί σε τοξικά προϊόντα των Αμερικανικών χρηματα-

γορών. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 Κυβερνήσεις, Κεντρικές Τράπεζες, Διεθνείς Οργανισμοί, ακόμα και μέρος της 

επιστημονικής κοινότητας, αιφνιδιάστηκαν από την κρίση. Η αντίδραση, όπως ανα-

μενόταν, στόχευε στον περιορισμό των επιπτώσεων και στην αποφυγή του κατα-

στροφικού ντόμινο που απειλούσε την πραγματική οικονομία, λόγω του αυξημένου 

βαθμού αλληλεξάρτησης. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι αποφεύχθηκαν τα εφιαλ-

τικά σενάρια της ολοκληρωτικής κατάρρευσης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος. Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν αφορούσαν κυρίως (Χαρδούβελης, 

Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας 2009, 26): 

1. Πολιτική Επιτοκίων. Οι Κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια και 

ενίσχυσαν τη ρευστότητα. Έτσι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), η οποία 

μείωσε το βασικό επιτόκιο της από 5,25% το Σεπτέμβριο του 2007, στο 0% με 0,25% 

το Δεκέμβριο του 2008. Αντίστοιχα η ΕΚΤ από το 4,25% του Οκτωβρίου του 2008, 

έφτασε στο 1% τον Ιούλιο του 2009. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η 

πολιτική μεταδόθηκε ακαριαία, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης. Σίγουρα όμως λει-

τούργησε ανασχετικά σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα. 

2. Νέα πολιτική παροχής ρευστότητας. Η FED προέβη στη λήψη μη συμ-

βατικών μέτρων, τα οποία ονομάστηκαν «Μέτρα Ποσοτικής και Ποιοτικής Χαλάρω-

σης». Δηλαδή ενίσχυσε τη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με την α-

γορά κρατικών ομολόγων, ομολόγων ημικρατικών φορέων και ξεκίνησε το δανεισμό 

με ενέχυρο ευρείας κλίμακας και όχι μόνον κρατικών ομολόγων. Αποτέλεσμα της 

ενέργειας αυτής ήταν ο υπερδιπλασιασμός του ύψους του ενεργητικού της FED. 

3. Ο σημαντικότερος τρόπος προστασίας της σταθερότητας ενός χρημα-

τοπιστωτικού συστήματος είναι η ύπαρξη ενός συστήματος εγγύησης των καταθέ-

σεων. Χωρίς την εγγύηση αυτή τίθεται εν αμφιβόλω η φερεγγυότητα ακόμα και των 

πιο συντηρητικών τραπεζών με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, μέσα στον πανικό των 

επενδυτών και της χαμηλής ρευστότητας. Έτσι την περίοδο εκείνη, ένα από τα 

πρώτα μελήματα των τραπεζών ήταν η αύξηση του ελάχιστου ποσού εγγύησης των 
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καταθέσεων, ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση πανικού. Είναι γνωστό ότι οι τράπε-

ζες χρησιμοποιούν τη ρευστότητα που προσφέρουν οι καταθέσεις για να δανείζουν 

τους πελάτες τους για περιόδους μεγαλύτερες από εκείνες που στην πραγματικό-

τητα ο καταθέτης έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις καταθέσεις του. Έτσι σε πε-

ριόδους αστάθειας είναι πολύ εύκολο να αδειάσουν τα αποθεματικά των τραπεζών 

σε πραγματικό χρήμα από μια φήμη. Για παράδειγμα, στην ΕΕ η οδηγία 94/19/EC 

της 30/5/1994 εξασφαλίζει ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ένα σύστημα εγγύησης κα-

ταθέσεων το οποίο καλύπτει το 90% σε ένα καταθετικό λογαριασμό έως το ποσό 

των €20.000. Υπό την πίεση της κρίσης το ποσό αυξήθηκε στις €50.000, ενώ στην 

Ελλάδα από €20.000 το όριο ανέβηκε στις €100.00010. 

Οι κυβερνήσεις όμως, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό το μέτρο, προ-

χώρησαν στην ενεργοποίηση πακέτων διάσωσης και ενίσχυσης των τραπεζών 

τους. Μάλιστα σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Ισλανδία, Αυστρία κτλ) κρατικοποιήθηκαν -

τουλάχιστον σε ένα βαθμό- ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην χώρα μας 

με την ψήφιση του ν.3723/2009 εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότη-

τας ύψους €28 δις, το οποίο ήταν ένας συνδυασμός ομολόγων και εγγυήσεων του 

κράτους προς τις τράπεζες. Έτσι αρχικά αγοράστηκαν από το Δημόσιο, μέσω ομο-

λόγων, προνομιούχες μετοχές των τραπεζών με σκοπό η ρευστότητα στο ενεργη-

τικό των τραπεζών να διοχετευθεί στην αγορά. Ακολούθως οι τράπεζες εξέδωσαν 

ομόλογα με εγγύηση του Ελληνικού Κράτους ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ρευ-

στότητα. Τέλος, το Δημόσιο αγόρασε ποσοστό του χαρτοφυλακίου των δανείων των 

τραπεζών με την έκδοση ειδικών ομολόγων. Συγκριτικά αναφέρεται ότι το αντί-

στοιχο πρόγραμμα ενίσχυσης των τραπεζών στις ΗΠΑ από την FED, με την ονο-

μασία Financial Stability Plan – FSB, ήταν ύψους $2 τρις. 

4. Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτούσε και διεθνή συντονισμό. Το ρόλο 

αυτό ανέλαβε να παίζει η ομάδα χωρών G-2011, αναλαμβάνοντας τον κυριότερο 

λόγο διαβούλευσης και συντονισμού σε διεθνές επίπεδο, επισκιάζοντας ακόμα και 

την G-812, την παραδοσιακή ομάδα των πλουσιότερων χωρών. Τον Απρίλιο του 

2009 στο Λονδίνο έγινε η Σύνοδος Κορυφής της Ομάδας των 20, η οποία μεταξύ 

                                            
10 Στην Ελλάδα το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ιδρύθηκε το 1995. Διάδοχός του το 2009 είναι το 
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ν. 3746/2009) (Χαρδούβελης, Η χρηματοοικονομική 
κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας 2009). 
11 Η ομάδα των 19 πολυπληθέστερων κρατών συν την ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσε-
λίδα: http://www.g20.utoronto.ca/ (G20 Information Centre) 
12 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.g8.utoronto.ca/what_is_g8.html  

http://www.g20.utoronto.ca/
http://www.g8.utoronto.ca/what_is_g8.html
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άλλων αποφάσισε την ίδρυση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Financial Stability Board - FSB13) με αυξημένες αρμοδιότητες και αποστολή τη δια-

τήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

 Στις τρεις συνεδριάσεις της η G-2014, σε επίπεδο αρχηγών κρατών πάρθηκαν 

μια σειρά αποφάσεις που ενίσχυσαν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των αγο-

ρών και βοήθησαν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Οι αποφάσεις αφορούσαν: 

i. Το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών για τον περιορισμό της κρί-

σης. 

ii. Την αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών αγορών. 

iii. Την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου με αποφυγή μέτρων προστατευ-

τισμού και τη χρηματοδότηση του με $250 δις. 

iv. Την ενίσχυση του ΔΝΤ (International Monetary Fund IMF)15 ως κυρίου 

μέσου χρηματοδότησης των οικονομιών σε κρίση και με χαλάρωση των κριτηρίων 

χρηματοδότησης. 

v. Την αναπτυξιακή βοήθεια στις φτωχότερες οικονομίες (επιπλέον πό-

ροι $100 δις). 

vi. Την αναστροφή της τάσης απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος, που ήταν η βασική αιτία δημιουργίας της κρίσης. Μάλιστα θεσπίστηκαν 

αυστηρότεροι κανόνες για τα «Αντισταθμιστικά Αμοιβαία Κεφάλαια Υψηλού Κινδύ-

νου» (Hedge Funds)16 και τους Οίκους Αξιολόγησης. 

 Ουσιαστικά η G-20 «έδωσε το έναυσμα για μια μεγάλης εμβέλειας μεταρρύθ-

μιση του εποπτικού πλαισίου, την οποία ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι φορείς θέ-

σπισης παγκόσμιων προτύπων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Τράπεζα της 

Ελλάδος 2013, 29). 

                                            
13 Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.fsb.org/ 
14 Έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2008 στην Ουάσιγκτον, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο του 
2009 στο Λονδίνο και το Πίτσμπουργκ. 
15 “The International Monetary Fund (IMF) is an organization of 189 countries, working to foster global 
monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employ-
ment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. Created in 1945, the 
IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near-global membership.” 
(International Monetary Fund 2016) 
16 Βλέπε Ορολογία. 
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Η ΕΚΤ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙ-

ΣΗΣ 

 Παράλληλα με τις κινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μετρια-

στούν οι συνέπειες της κρίσης και να διασωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η 

ΕΚΤ «παρενέβη λαμβάνοντας τόσο συμβατικά, όσο και μη συμβατικά μέτρα νομι-

σματικής πολιτικής» (Τράπεζα της Ελλάδος 2013, 33). Τα μη συμβατικά μέτρα 

σκοπό είχαν να διοχετεύσουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία σε βαθμό με-

γαλύτερο εκείνου που μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω της πολιτικής επιτοκίων. 

Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι η παρέμβαση της ΕΚΤ είχε τα ίδια αποτελέσματα 

με την αντίστοιχη της FED που προαναφέραμε. Αυτό κυρίως οφείλεται στις δομικές 

και λειτουργικές αδυναμίες της ζώνης του Ευρώ, οι οποίες θα αναλυθούν στο κεφά-

λαιο Δ΄ του παρόντος πονήματος. 

 Τα κυριότερα μέτρα της ΕΚΤ περιγράφονται με χρονολογική σειρά παρακάτω 

(Τράπεζα της Ελλάδος 2013, 34): 

1. 09 Αυγ 2007: Η ΕΚΤ είναι η πρώτη Κεντρική Τράπεζα που αντιδρά 

στην κρίση παρέχοντας ρευστότητα ύψους 95 δις € με σταθερό επιτόκιο. Στις διε-

θνείς αγορές υπήρξε μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στις αρχές του Αυγούστου του 

2007, οπότε μεταφέρθηκε και στη ζώνη του Ευρώ. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα, λόγω 

της γενικότερης αβεβαιότητας προτιμούσαν να διατηρούν υψηλά επίπεδα ρευστό-

τητας, παρά να εξυπηρετούν τις δανειακές ανάγκες των διατραπεζικών συναλλα-

γών. Έτσι η «ένεση» ρευστότητας δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μάλι-

στα αυτή η απουσία χρήματος δημιούργησε ανοδικές τάσεις στα διατραπεζικά επι-

τόκια. 

2. 17 Δεκ 2007: «Παρείχε στα πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του Ευρώ, 

σε συνεργασία με τη FED, ρευστότητα σε δολάρια ΗΠΑ, μέσω πράξεων απαλλαγής 

με διάρκεια ενός περίπου μήνα» (Τράπεζα της Ελλάδος 2013, 34). Αυτή η συνερ-

γασία επεκτάθηκε επίσης προς άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες προσαρμόζοντας 

ανάλογα με την τράπεζα τους όρους για την παρεχόμενη ρευστότητα. Έτσι συνερ-

γάσθηκε με την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Εθνική Τρά-

πεζα της Ελβετίας. 
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3. 04 Μαρ 2008: Επέκταση της χρονικής διάρκειας των πράξεων μακρο-

χρόνιας αναχρηματοδότησης από 3 σε έως και 6 μήνες. Όμως, στα μέσα του Σε-

πτεμβρίου του 2008 η κατάρρευση της Lehman Brothers σήμανε την έναρξη σοβα-

ρών προβλημάτων για τις τράπεζες πολλών χωρών. Η αγορά χρήματος ήταν αδύ-

νατο να λειτουργήσει χωρίς την βραχυπρόθεσμη ρευστότητα και τα επιτόκια αυξή-

θηκαν εντός και εκτός της ζώνης του Ευρώ. Αυτή η δυσλειτουργία δεν επέτρεψε την 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ μέσα στην Ευρωζώνη. 

4. 15 Νοε 2008: Διεύρυνση των αποδεκτών ως εγγύηση τίτλων από το 

Ευρωσύστημα17 και παροχή απεριόριστης χρηματοδότησης μέσω των πράξεων κύ-

ριας αναχρηματοδότησης σταθερού επιτοκίου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μέτρο το 

οποίο έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες των κρατών-μελών να έχουν απεριόριστη 

ρευστότητα αρκεί να παρείχαν τους τίτλους εγγυήσεων που ζητούσε η ΕΚΤ. Με αυτό 

τον τρόπο το Ευρωσύστημα ενίσχυσε το διαμεσολαβητικό του ρόλο και αύξησε τα 

αποθεματικά του. 

5. 30 Νοε 2008: Παροχή απεριόριστης χρηματοδότησης μέσω των μα-

κροχρόνιων πράξεων σταθερού επιτοκίου με παράλληλη αύξηση των αποδεκτών 

από το Ευρωσύστημα εγγυήσεων. (Τράπεζα της Ελλάδος 2013). Στην ουσία έκανε 

τον δανεισμό για τα πιστωτικά ιδρύματα ευκολότερο, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η 

ρευστότητα στην αγορά. 

 Από τον Οκτώβριο του 2008 και μετά, τα μέτρα αυτά ονομάστηκαν 

«Ενισχυμένη Πιστωτική Πράξη» και εξακολούθησαν να ισχύουν ως το Δεκέμβριο 

του 2009, ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΚΤ προέβη σε ένα 

πρώτο προσδιορισμό σταδιακής άρσης ορισμένων από τα μη συμβατικά μέτρα. Τα 

μέτρα εκτόνωσαν τις πιέσεις που προκάλεσε η κρίση στη διατραπεζική αγορά και 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ενώ 

παράλληλα αυξήθηκε η ρευστότητα στη ζώνη του Ευρώ. 

 Ταυτόχρονα με τις κινήσεις σε διεθνές επίπεδο οι χώρες της ζώνης του 

Ευρώ συμφώνησαν να αναλάβουν συντονισμένη δράση για τη σταθεροποίηση του 

τραπεζικού συστήματος. Αρχικά στις 12 Οκτ 2008 υπογράφηκε από τους ηγέτες των 

χωρών της ευρωζώνης και υιοθετήθηκε από το ΕΣ η Διακήρυξη των Παρισίων, που 

προέβλεπε μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της βελτίωσης των 

                                            
17 Βλέπε Ορολογία.. 
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συνθηκών χρηματοδότησης στην οικονομία. Τα μέτρα αυτά ήταν η παροχή κρατι-

κών εγγυήσεων για την έκδοση τραπεζικών χειρογράφων και η ανακεφαλαιοποίηση 

των Τραπεζών. 

 Το Δεκέμβριο του 2008 εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής 

Ανάκαμψης και το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 

(Ecofin)18, καθόρισε το σχέδιο οδηγίας για την αύξηση του ανώτατου ορίου στα συ-

στήματα εγγύησης καταθέσεων από 20.000€ σε 50.000€ τον Ιούνιο του 2009 και 

την εναρμόνιση του στις 100.000€, από 31 Δεκ 2011. Μάλιστα τον ίδιο μήνα το Eco-

fin αύξησε τη συνολική χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού οικονομικής στήριξης 

του ισοζυγίου πληρωμών για κράτη-μέλη εκτός του Ευρώ, από 12 δις € σε 25 

(Τράπεζα της Ελλάδος 2013, 29). Η Λετονία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία λαμβάνο-

ντας τη βοήθεια αυτήν και εφαρμόζοντας προγράμματα οικονομικής προσαρμογής 

και μεταρρυθμίσεων, σταθεροποίησαν τις οικονομίες τους και οδηγήθηκαν σε βιώ-

σιμο τρόπο ανάπτυξης. Συμπερασματικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι παρεμβάσεις 

για την αντιμετώπιση της κρίσης, εντάθηκαν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 

της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

  

                                            
18 Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για την πολιτική της 
ΕΕ σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομική πολιτική, θέματα φορολογίας και ρύθμιση των χρηματοπι-
στωτικών υπηρεσιών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της ΕΕ 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-

ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η ΕΕ από συστάσεως παρουσίασε αρκετές παθογένειες, οι οποίες, θα μπο-

ρούσαμε να πούμε ότι ήταν καλά κριμένες κάτω από το πέπλο της διαφοροποίησης 

των οικονομικών πολιτικών των ηγεσιών εκάστοτε χώρας, αλλά και κάτω από τη 

διαφορά του μεγέθους και τη δυναμική των διαφορετικών οικονομιών. H παγκόσμια 

κρίση έφερε στην επιφάνεια βαθιές ρωγμές στην αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής νο-

μισματικής ένωσης τονίζοντας τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομι-

σματικής ένωσης, με κυριότερη την ύπαρξη κρατών με διαφορετικές οικονομικές 

πολιτικές κάτω από μια κεντρικά διαχειριζόμενη νομισματική πολιτική. Έτσι, ενώ η 

διαχείριση της νομισματικής πολιτικής εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

ΕΚΤ, οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιό-

τητα. Όμως, στην ενιαία νομισματική και οικονομική ζώνη, οι μεμονωμένες δημοσιο-

νομικές παρεκκλίσεις και η ανεπαρκής συγκράτηση του πληθωρισμού από ορι-

σμένα κράτη-μέλη έχουν συλλογικό κόστος, το οποίο υφίστανται όλα τα κράτη που 

μοιράζονται το ίδιο νόμισμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελληνική κρίση που άγ-

γιξε και άλλες χώρες της ζώνης του Ευρώ και τελικά την αξιοπιστία του ίδιου του 

νομίσματος (Μούσης 2011). 

 Από το 2010, εντός της Ευρωζώνης ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα στη χρηματοδότηση του χρέους τους. Στις χρηματοπιστωτικές αγορές τα 

επιτόκια για τον δανεισμό τους ανήλθαν σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το συ-

νολικό δημόσιο χρέος να είναι αδύνατο να κρατηθεί σε βιώσιμο επίπεδο και να φαί-

νεται ακατόρθωτη η εξυπηρέτησή του. Άμεση ενέργεια ήταν η δημιουργία προσω-

ρινών μηχανισμών με σκοπό την άμεση αποκατάσταση της σταθερότητας στην Ευ-

ρωζώνη προκειμένου αργότερα να συσταθεί ένας μόνιμος ευρωπαϊκός μηχανισμός 

σταθερότητας. Επομένως ήταν απαραίτητη η λήψη μέτρων, τα οποία δεν προβλέ-

πονταν από τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ και θεωρούνταν αδιανόητα πριν 
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από την κρίση, ιδιαιτέρως μετά τις δυσμενείς αξιολογήσεις, τις βολές των παγκό-

σμιων αγορών και των κερδοσκόπων, που επιτίθεντο στις αδύναμες χώρες, όπως 

η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι φτάσαμε μέσα σε δύο χρόνια, από το 

2010 έως το 2012, να δημιουργηθούν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστω-

τικής Σταθερότητας (European Financial Stabilisation Mechanism-EFSM) και το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability 

Facility – EFSF), για να αντικατασταθούν τον Ιούνιο του 2013 από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM). 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 Ο EFSM ήταν από τα πρώτα όργανα που δημιούργησε το Μάιο του 2010 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης. Συγκεκριμένα αποτέλεσε το 

πρόγραμμα χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης που βασίστηκε σε κεφάλαια τα ο-

ποία αντλήθηκαν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και κατοχυρώθηκαν από την 

Κομισιόν χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως εγγύηση. Έτσι ο μηχα-

νισμός αυτός λειτούργησε υπό την εποπτεία της Επιτροπής, έχοντας κοινοτικό χα-

ρακτήρα και με σκοπό τη λήψη δανείων για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ που 

βρέθηκαν σε κρίση (Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011). Σε αντίθεση 

με τα ταμεία στήριξης που ιδρύθηκαν στη συνέχεια, ο EFSM άντλησε τα χρήματά 

του από τις αγορές, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στον οποίο μετέχει το 

σύνολο των χωρών της και όχι μόνο τα μέλη της Ευρωζώνης. 

 Ένα κράτος που ζητάει να χρησιμοποιήσει τον EFSM, πρέπει να καταθέσει 

αίτηση σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές του ανάγκες και ταυτόχρονα να υποβάλει 

ένα πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής με σαφώς καθορι-

σμένα μέτρα που θα λάβει προκειμένου να επανέλθει σε χρηματοοικονομική σταθε-

ρότητα. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να χορηγήσει χρηματοδοτική ενίσχυση σε 

ένα κράτος, η απόφαση του περιλαμβάνει το ποσό, τον αριθμό των δόσεων, την 

περίοδο διαθεσιμότητας της ενίσχυσης, καθώς και τους γενικούς όρους οικονομικής 

πολιτικής που καθορίζει η Επιτροπή. Οι όροι αυτοί καταγράφονται σε μνημόνιο συμ-

φωνίας που συνάπτει το κράτος-μέλος με την Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με 

την ΕΚΤ, επαληθεύει σε τακτά διαστήματα κατά πόσον η οικονομική πολιτική του 

κράτους-μέλους συνάδει με το οικείο πρόγραμμα προσαρμογής. Εντός 6 μηνών 
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πρέπει να επανεξετάσει κατά πόσον οι έκτακτες περιστάσεις λόγω των οποίων είχε 

τεθεί σε εφαρμογή ο EFSM εξακολουθούν να υφίστανται. 

 «Το ταμείο του EFSM είχε την εξουσία να αυξηθεί έως του ποσού των €60 

δις. Παράλληλα, μια ξεχωριστή οντότητα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (EFSF) εξουσιοδοτήθηκε να δανειστεί έως και € 440 δις. Τόσο το 

EFSM όσο και το EFSF λειτούργησαν μέχρι τον Ιούνιο του 2013, όταν αντικαταστά-

θηκαν από τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Να σημειωθεί 

ότι ο EFSM είχε τη μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA από την Fitch Ratings 

και την Standard & Poor’s και Αaa από την Moody’s)» (Πολυδεύκης Παπαδόπουλος 

- ΕΡΤ 2015). Εκείνο όμως που θα πρέπει να παραδεχθούμε είναι, ότι αποτέλεσε μια 

ταχεία και αποτελεσματική ένεση ρευστότητας, με βάση αυστηρά προγράμματα οι-

κονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών-μελών που βρίσκονταν σε οι-

κονομική δυσχέρεια ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των χρεών τους. 

 Ο EFSM ενεργοποιήθηκε για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία παρέχοντας 

συνολική ρευστότητα ύψους €46,8 δις (€22,5 δις για τη Ιρλανδία και €24,3 δις για 

την Πορτογαλία), ενώ λειτούργησε από το 2011 μέχρι το 2014. Η δανειοδότηση των 

δύο χωρών από τον EFSM τερματίσθηκε το 2014. Τον Ιούλιο του 2015 χρειάστηκε 

να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το ταμείο του EFSM, αυτή τη φορά για την Ελλάδα. Χο-

ρηγήθηκε ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους €7,16 δις, το οποίο αποπληρώθηκε 

από τη χώρα μας τον Αύγουστο του 2015 (European Commission 2016). 

Ο EFSM είναι ένα μέρος του συστήματος διασφάλισης της χρηματοπιστωτι-

κής σταθερότητας στην ΟΝΕ και γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με 

το EFSF. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European 

Financial Stability Facility – EFSF) υπήρξε ένα όργανο ειδικού σκοπού (special 

purpose vehicle)» (Πολυδεύκης Παπαδόπουλος - ΕΡΤ 2015). Στις 09 Μαΐου του 

2010 τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στη σύσταση του Ταμείου στοχεύοντας 

στην διατήρηση της σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοή-

θειας προς τα κράτη της Ευρωζώνης που είχαν δυσχέρεια στην διαχείριση των οι-

κονομικών τους. Ο εν λόγω ευρωπαϊκός μηχανισμός, που επίσημα ιδρύθηκε την 7η 
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Ιουν 2010 και σε πλήρη δράση ξεκίνησε να λειτουργεί από την 4η Αυγ 2010, είχε την 

έδρα του στο Λουξεμβούργο. Διευθύνων Σύμβουλος ήταν ο Κλάους Ρέγκλινγκ 

(Klaus P. Regling)19 και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ο εκάστοτε πρό-

εδρος του Eurogroup Working Group20. Το ΔΣ στελεχώθηκε από υψηλούς εκπρο-

σώπους των κρατών-μελών της ζώνης του Ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

η ΕΚΤ μπορούσαν η κάθε μια να διορίσουν έναν παρατηρητή σε αυτό. 

Η δομή του μηχανισμού βασίστηκε στη δυνατότητα να εκδώσει ομόλογα ή 

άλλα χρεόγραφα στην αγορά, με την υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχεί-

ρισης Δημοσίου Χρέους (Federal Republic of Germany - Finance Agency)21 για να 

αυξήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για την παροχή δανείων προς χώρες της Ευ-

ρωζώνης με οικονομικά προβλήματα. Είχε επίσης τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει 

τα κεφάλαια των τραπεζών ή να αγοράσει κρατικά ομόλογα. Η έκδοση ομολόγων 

του πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της 

της Ευρωζώνης, ανάλογα με το μερίδιο τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. 

Η διευκόλυνση δανεισμού από τον EFSF γινόταν κατόπιν αιτήματος του κρά-

τους-μέλους εντός Ευρωζώνης. Βασικές προϋποθέσεις όμως ήταν, αρχικά η δια-

πραγμάτευση του οικονομικού του προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

το ΔΝΤ, μετά η ομόφωνη αποδοχή του από την Ευρωομάδα (Eurogroup)22 και φυ-

σικά η υπογραφή «Μνημονίου» με τους όρους του δανεισμού. Τέλος πρέπει να ση-

μειωθεί ότι το EFSF είχε την μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA από την Fitch 

Ratings και την Standard & Poor’s και Αaa από την Moody’s), γεγονός που του ε-

πέτρεπε να συγκεντρώνει χρήματα ευκολότερα και με χαμηλά επιτόκια. 

Τελικά ποια είναι η χρηματοδοτική στρατηγική του EFSF; Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 1 (European Stability Mehanism 2016) λειτουργεί με τρείς διαφορετι-

κούς τρόπους. Εφαρμόζει μια διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης, η ο-

ποία συνεπάγεται τη χρήση μιας ποικιλίας μέσων και μηχανισμών για να διασφαλι-

                                            
19 Πλήρες βιογραφικό του Klaus P. Regling στην ιστοσελίδα του EFSF: 
http://www.efsf.europa.eu/attachments/cv_klaus_regling_en.pdf 
20Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.consilium.europa.eu/en/council-
eu/eurogroup/eurogroup-working-group/  
21 Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.deutsche-finanzagentur.de/en/finance-agency/about-
us/ 
22 Βλέπε Ορολογία 
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στεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης και η συνεχής πρόσβαση στην α-

γορά. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι ότι τα κεφάλαια που αντλού-

νται μέσω διαφόρων μέσων δεν αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Τα κεφά-

λαια συγκεντρώνονται και στη συνέχεια εκταμιεύονται στις χώρες που έχουν μπει 

στο πρόγραμμα. Επίσης, ο EFSF διαθέτει ένα επιπλέον εργαλείο: τις συναλλαγές 

χωρίς μετρητά. Δηλαδή την έκδοση Συμφωνιών Επαναγοράς (repo23) σε μια χώρα, 

που έχει μπει σε πρόγραμμα εξυγίανσης, με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση του 

τραπεζικού της τομέα. Αυτές οι συμφωνίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις αγορές 

repo ως εγγύηση, αλλά δεν προορίζονται να είναι διαπραγματεύσιμες. 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  

Ο ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού τείχους προστασίας, ο ESM, αντικα-

τέστησε τα προσωρινά καθεστώτα που περιεγράφηκαν παραπάνω τον Οκτώβριο 

του 2012 (Ευρωπαϊκή Ένωση 2015). Στη σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της Ευρω-

ζώνης, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010, αποφασίστηκε να δημιουρ-

γηθεί ένας μόνιμος Ευρωπαϊκός μηχανισμός με απώτερο στόχο τη διατήρηση της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτα άλλο από «ένα 

διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε από τις χώρες της ευρωζώνης 

                                            
23 Βλέπε Ορολογία. 

Εικόνα 1: Τρόποι λειτουργίας του EFSF 
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και αποτελεί το κύριο όργανο για την παροχή βοήθειας στις χώρες της ευρωζώνης 

που αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικές δυσχέρειες» (Ευρωπαϊκή Ένωση 2015). 

Οι Γενικές Αρχές του ESM μπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 

1. Έχει συσταθεί με Συνθήκη24 μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώ-

νης, ως διακυβερνητικός οργανισμός δημοσίου διεθνούς δικαίου με έδρα το Λου-

ξεμβούργο. 

2. Θα παρέχει στήριξη βάσει αυστηρών όρων εάν κρίνεται απαραίτητη 

για τη διαφύλαξη της σταθερότητα της ζώνης του Ευρώ και των κρατών-μελών της25. 

3. Θα παρέχει στήριξη όπως το ΔΝΤ σε όποιο μέλος έχει μειωμένη δυ-

νατότητα πρόσβασης χρηματοδότησης από τις αγορές. 

4. Ο ESM θα βρίσκεται σε Καθεστώς Προτιμησιακού Πιστωτή (Preferred 

Creditor Status)26 μετά όμως από το ΔΝΤ.\ 

5. Η νέα Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρ-

νηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση («Δημοσιονομικό Σύμφωνο»-“Fiscal 

Compact”)27 αλληλοσυμπληρώνεται από τον ESM στην ενίσχυση της οικονομικής 

ευθύνης και αλληλεγγύης εντός της νομισματικής ένωσης. Μάλιστα, από την 1η 

Μαρτίου 2013 η στήριξη μέσω του ESM παρέχεται υπό την προϋπόθεση της κύρω-

σης του Δημοσιονομικού Συμφώνου από το ενδιαφερόμενο μέλος του. 

Ο ESM θα συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ για την παροχή στήριξης, τόσο σε 

τεχνικό, όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο. Μάλιστα, τα κράτη-μέλη της ζώνης 

του Ευρώ ου ζητούν στήριξη από τον ESM αναμένεται να απευθυνθούν με ανάλογο 

αίτημα και στο ΔΝΤ. Παράλληλα, ο ESM θα επιδιώξει να λάβει και να διατηρήσει την 

                                            
24 Η Συνθήκη είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://www.esm.europa.eu/pdf/ESM%20Treaty/20150203%20-%20ESM%20Treaty%20-%20EL.pdf 
25 Η υπολειπόμενη δανειοδοτική ικανότητα του ESM την 11 Νοεμβρίου 2016 ήταν €372,98 δις. 
(European Stability Mechanism 2015) 
26 Το Καθεστώς Προτιμησιακού Πιστωτή αναφέρεται στην προνομιακή πρόσβαση σε ξένο νόμισμα 
από ένα κράτος-μέλος στην περίπτωση μιας κρίσης στην αγορά συναλλάγματος. 
(International Finance Corporation 2016) 
27 The fiscal compact as enshrined in the new “Treaty on Stability, Coordination and Governance in 
the Economic and Monetary Union” was agreed at the EU summit of 30 January 2012 and signed 
on 2 March by the Heads of State or Government of all EU countries, with the exception of the United 
Kingdom and the Czech Republic. In addition to the fiscal compact, the new Treaty includes provi-
sions to foster economic policy coordination and convergence and to strengthen the governance of 
the euro area. The fiscal compact is a step towards a true fiscal stability union”, as it aims to 
strengthen the fiscal governance framework in the euro area and addresses some of the shortcom-
ings of the recently reinforced Stability and Growth Pact.1 (European Central Bank 2012) 
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υψηλότερη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (ΑΑΑ) από τους Οίκους Αξιολό-

γησης και θα διαθέτει συνολικό εκδοθέν κεφάλαιο ύψους €700 δις. Από το ποσό 

αυτό: 

1. €80 δις θα έχουν τη μορφή καταβληθέντος κεφαλαίου από τα κράτη-

μέλη της Ευρωζώνης και 

2. €620 δις θα έχουν τη μορφή δεσμευμένου κεφαλαίου από κράτη-μέλη 

της Ευρωζώνης, τα οποία θα ενεργοποιούνται με ομόφωνη απόφαση του ΕΣ σε 

περίπτωση σημαντικής μείωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου ή έκτακτης ανάγκης 

για αποφυγή «χρεωκοπίας». 

 Ο ESM διαθέτει Συμβούλιο Διοικητών αποτελούμενο από τους Υπουργούς 

Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ενώ ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος 

για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα συμμε-

τέχουν ως παρατηρητές. Το Συμβούλιο εκλέγει ως Πρόεδρο, είτε τον Πρόεδρο της 

Ευρωομάδας, είτε κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου. Επίσης το Συμβούλιο Διοι-

κητών λαμβάνει τις ακόλουθες σημαντικές αποφάσεις με αμοιβαία συμφωνία: 

1. Παροχή οικονομικής στήριξης. 

2. Όρους και προϋποθέσεις της στήριξης. 

3. Αλλαγή στο ύψος της δανειοδοτικής ικανότητας και στο κεφάλαιο του 

ESM. 

4. Για το είδος των εργαλείων που θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμο-

ποιηθούν. 

 Τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του ο ESM είναι η στήριξη μέσω προλη-

πτικών προγραμμάτων, η παροχή βοήθειας μέσω δανείων, μέσω ανακεφαλαιοποί-

ησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τέλος δρώντας ως αγοραστής κρατικών 

ομολόγων από το μέλος που αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια. Ο ESM παρέχει 

βοήθεια ρευστότητας προς τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη χρηματοδότηση τους από τις κεφαλαιαγορές σε βιώσιμα ποσοστά. Ο 

ESM χρηματοδοτεί τη δραστηριότητα αυτή μέσω της έκδοσης χρεογράφων. Οι τίτλοι 

που εκδίδονται από τον ESM εμπίπτουν στην κατηγορία των SSA (Sovereign, 

Supranational, Agency). Έτσι εφαρμόζει μια διαφοροποιημένη στρατηγική χρημα-

τοδότησης, η οποία συνεπάγεται τη χρήση μιας ποικιλίας μέσων και λύσεων για να 
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διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης και η συνεχής πρόσβαση 

στην αγορά. Στην Εικόνα 2 (European Stability Mechanism 2016) φαίνεται ο τρόπος 

χρηματοδότησης των κρατών-μελών που καταφεύγουν στον ESM. 

 Εκδίδονται δηλαδή βραχυπρόθεσμα γραμμάτια, μέσω του συμπεφωνημένου 

με την χώρα προγράμματος και ομόλογα για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της. 

Η διάρκεια της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 1 έως 45 έτη, 

ενώ στην αγορά χρήματος μπορεί να έχει τη μορφή τραπεζικών λογαριασμών, ε-

μπορικών χρεογράφων και γραμματίων. Επίσης διατίθεται και ο τρόπος χρηματο-

δότησης με τις συναλλαγές χωρίς μετρητά, που αναφέρθηκε στον EFSF. 

 Τελικά, καθώς οι οικονομικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο της 

σταθερότητας του Ευρώ, οι αρχηγοί των Κρατών της Ευρωζώνης αποφάσισαν, στις 

25 Μαρτίου 2010, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δημοσιονομικής 

Σταθερότητας της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να τονιστεί πως συμφωνήθηκε ότι θα 

μπορούσε να ενεργοποιηθεί μόνο ως έσχατη λύση, δηλαδή μετά από αδυναμία του 

κράτους να δανειοδοτηθεί από τις αγορές. Η Ελληνική κρίση ήταν η αφορμή για 

αναζήτηση λύσης σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και ενίσχυσης των μέσων πρόληψης και 

επιτήρησης οικονομικών κινδύνων (European Stability Mechanism 2015). 

  

Εικόνα 2: Τρόπος χρηματοδότησης του ESM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩ-

ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2008 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Το σύστημα διακυβέρνησης της ΟΝΕ μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση του 2008 τέθηκε σε δοκιμασία. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επι-

πτώσεις της στις χώρες του Ευρώ, δοκιμάζοντας την αντοχή των οικονομιών τους 

σε τοξικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά μειώθηκε η ανταγω-

νιστικότητα και η πιστοληπτική ικανότητα οικονομιών, όπως η Ελληνική, με αποτέ-

λεσμα η κρίση χρέους που δημιουργήθηκε να αποκαλύψει δομικές και λειτουργικές 

αδυναμίες στον τρόπο διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Ένα σύστημα διακυβέρνησης που 

βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης με την κρίση στο εσωτε-

ρικό της Ευρωζώνης. Ακολούθως θα εξετάσουμε τις αρχικές δομές του συστήματος 

διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, τις λειτουργικές και δομικές αδυναμίες που επέτει-

ναν τη εξάπλωση και την αδυναμία αντιμετώπισης της κρίσης, την Ελληνική κρίση 

ως αποτέλεσμα αυτής της διακυβέρνησης και πως αποκάλυψε τις αδυναμίες της. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜA ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗ-

ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΝΕ 

 Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά και με άλλες μεταγενέστερες θεσμικές 

παρεμβάσεις, χτίστηκε η δομή του συστήματος διακυβέρνησης της ΟΝΕ. «Χαρα-

κτηρίζεται από μια διαίρεση των αρμοδιοτήτων άσκησης πολιτικών και από διαφο-

ροποίηση της έντασης ολοκλήρωσης» (Κότιος, Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 4). 

Προβλεπόταν η υπερεθνικοποίηση της νομισματικής πολιτικής ώστε να ασκείται 

από το ΕΣΚΤ, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κε-

ντρικών τραπεζών. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση της ΕΣΚΤ με την αντί-

στοιχη της, την FED στις ΗΠΑ: δεν αποτελεί μια νέα κοινή κεντρική τράπεζα, αλλά 

ένα διακυβερνητικό όργανο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Γενικότερα το πλαίσιο 

διαμορφώνεται ως εξής (Κότιος, Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 4): 



42 
 

1. Η κοινή νομισματική πολιτική έχει ως στόχο της την σταθερότητα των 

τιμών και είναι ανεξάρτητη από πολιτικές παρεμβάσεις, με ρητή απαγόρευση της 

άμεσης χρηματοδότησης οργάνων της Ένωσης ή του δημοσίου τομέα των κρατών-

μελών. 

2. Τα κράτη-μέλη ελέγχουν τη λειτουργία των τραπεζών τους, χωρίς να 

δημιουργείται μια Διατραπεζική Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για τη δημοσιονομική πο-

λιτική, η οποία υπόκειται όμως στις αρχές δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως αυτές 

αναφέρονται στη Συνθήκη και ενισχύονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανά-

πτυξης του 1997, τα οποία μέσω συστάσεων και κυρώσεων επιδιώκουν να επανα-

φέρουν ένα κράτος σε πορεία εξυγίανσης των οικονομικών του. Όμως η συναλλαγ-

ματική πολιτική ασκείται από το Συμβούλιο και η ΕΚΤ με την Επιτροπή συμμετέχουν 

έμμεσα στις αποφάσεις. 

3. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ασκούν την δημοσιονομική εποπτεία και 

πειθαρχία, μέσω προειδοποιήσεων, συστάσεων και κυρώσεων προς τα κράτη που 

παρεκκλίνουν των συμπεφωνημένων στόχων.  

4. Τα κράτη-μέλη ασκούν την οικονομική πολιτική τους αυτόνομα, χωρίς 

να έχει προβλεφθεί κάποια υπερεθνική δομή σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οι-

κονομίας. Έτσι έχουμε μια οικονομική ένωση διαφορετικών οικονομικών πολιτικών 

με τα κράτη να δεσμεύονται μόνο στην τήρηση του γενικού προσανατολισμού όπως 

αυτό συμφωνείται από κοινού με το Συμβούλιο. Σε περίπτωση απόκλισης το Συμ-

βούλιο μπορεί να απευθύνει συστάσεις, ενώ η Επιτροπή έχει το δικαίωμα της πα-

ρακολούθησης, αξιολόγησης, ενημέρωσης, προειδοποίησης και ενημέρωσης του 

Συμβουλίου. 

5. Στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών παραμένει το σύνολο των επί 

μέρους πολιτικών οικονομικού περιεχομένου, όπως η κοινωνική, εισοδηματική, 

διαρθρωτική και περιφερειακή πολιτική. 

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕ 

 Το σύστημα διακυβέρνησης της ΟΝΕ από την αρχή εμφάνιζε ποικίλες δομι-

κές και λειτουργικές αδυναμίες. Ειδικότερα αυτές καταγράφονται ως εξής (Γεώργιος 

Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011): 
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1. Ασύμμετρη οικονομική, πολιτική, κοινωνικοπολιτική ένωση. Είναι 

προφανές πως στη διάρκεια της εξέλιξης του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος δεν υ-

πήρχε παράλληλη εξέλιξη στην ενοποίηση – ομοσπονδιοποίηση της ΕΕ. Οι κυβερ-

νήσεις των κρατών-μελών δεν έδειξαν προθυμία στην απαιτούμενη εκχώρηση κρα-

τικής κυριαρχίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός ολοκλήρωσης σε όλους 

τους τομείς. Έτσι η υιοθέτηση της ΟΝΕ προηγήθηκε της πολιτικής και κοινωνικοπο-

λιτικής ενοποίησης και «η αρχή της παραλληλίας αφ’ ενός μεταξύ της οικονομικής 

και νομισματικής ένωσης και αφ’ ετέρου της πολιτικής ένωσης −στοιχείο κυρίαρχο 

στις διαπραγματεύσεις προς το Μάαστριχτ− δεν έτυχε ισοδύναμης θεσμικής υπο-

δοχής στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος 

Κότιος 2011, 7). Αυτή η αναντιστοιχία καταβλήθηκε προσπάθεια να καταπολεμηθεί 

με αναθεωρήσεις της Συνθήκης χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Χαρακτηριστικά α-

ναφέρεται πως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), παρά 

το γεγονός ότι ονομάζεται «κοινή», βλέπουμε το κάθε κράτος να τηρεί διαφορετική 

στάση σε διεθνή θέματα, κυρίως ανάλογα με τον βαθμό που το επηρεάζουν και τα 

συμφέροντα που πρεσβεύει. Μια άλλη παράμετρος, που ενέτεινε αυτή την ασυμμε-

τρία, είναι οι μεγάλες αποκλίσεις στο δυναμικό των οικονομιών που προσχώρησαν 

σε αυτή την ένωση, καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος μίας εκάστης δεδομένου, 

ότι δεν ήταν υπερεθνικό, αλλά μάλλον κρατικό και ενίοτε κερδοσκοπικό. 

Από μια άλλη οπτική η ΟΝΕ ερμηνεύτηκε ως το πρώτο βήμα για την 

μετέπειτα πολιτική και κοινωνικοπολιτική ένωση της Ευρώπης. Κάτι τέτοιο αρχικά 

δε φάνταζε ουτοπικό, αφού τα κράτη-μέλη δεν δίστασαν να εκχωρήσουν μέρος της 

κυριαρχίας τους σε πεδία της οικονομικής διακυβέρνησης, με κυριότερη την υιοθέ-

τηση κοινού νομίσματος. Βέβαια τα προβλήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν, α-

φού τα ετερογενή κρατικά οικονομικά οικοδομήματα δεν μπόρεσαν να σχηματίσουν 

έναν βέλτιστο νομισματικό χώρο28. Παράλληλα το οικοδόμημα της ΟΝΕ, βασιζόμενο 

στην νομισματική ένωση, αν και εμφάνιζε κοινή -σε ένα βαθμό- οικονομική διακυ-

βέρνηση, δεν προχώρησε και στην πολιτική ένωση. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και προ-

καλεί διόγκωση των διαφορών των κρατικών οικονομικών πολιτικών, αφού τα αδύ-

ναμα κράτη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις των οργανωμένων ομάδων 

συμφερόντων και παρουσιάζουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα. 

                                            
28 Βλέπε Ορολογία. 
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2. Πολυμορφία στις Οικονομικοπολιτικές και Νομισματικές Κουλτούρες. 

Κάθε κράτος-μέλος της ΟΝΕ στο πέρασμα του χρόνου έχει διαμορφώσει τους δι-

κούς του μηχανισμούς και τρόπους αντιμετώπισης των διάφορων οικονομικών φαι-

νομένων. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ μετά την τραυματική εμπειρία της κρίσης του 

1929, αντιδρά σε κάθε πρόκληση με επεκτατική οικονομική πολιτική προσελκύοντας 

επενδύσεις. Αντίθετα οι λαοί της κεντρικής και βορείου Ευρώπης στηρίζουν ευκολό-

τερα την σταθερότητα και την ασφάλεια στη νομισματική πολιτική των κυβερνήσεων 

τους, σε ανάμνηση των διαδοχικών υπερπληθωρισμών που είχαν τα προηγούμενα 

χρόνια. Αυτή, λοιπόν, η διαφοροποίηση στην αντίληψη δημιουργεί προβλήματα 

στην λήψη αποφάσεων και στην υιοθέτηση κοινής οικονομικής διακυβέρνησης. Συγ-

χρόνως ερμηνεύει και την διαφορετική πορεία των οικονομιών εντός της νομισματι-

κής ένωσης και τις αποκλίνουσες πρακτικές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 

του 2008. Έτσι η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, βρέ-

θηκε απέναντι στην σκληρή οικονομική πραγματικότητα της χρηματοπιστωτικής κρί-

σης, που επέβαλε -μέσω τις ΟΝΕ- πολιτικές ενάντια στα παγιωμένα πρότυπα οικο-

νομικής διακυβέρνησης. 

3. Το μονεταριστικό29 πρότυπο της Bundesbank. Όπως προ-είπαμε, ο 

Ευρωπαϊκός Βορράς, στον οποίο πρωτοστατεί οικονομικά -και όχι μόνο- η Γερμα-

νία, αντιδρά σταθεροποιητικά στις πληθωριστικές τάσεις. Έτσι η Γερμανία προσχώ-

ρησε στην ΟΝΕ επιβάλλοντας την οικονομική θεωρία της Ομοσπονδιακής Τράπε-

ζας (Bundesbank). Άμεσο αποτέλεσμα ήταν, η αντίληψη της κεντρικής τράπεζας της 

Γερμανίας περί σταθερότητας των τιμών για την διασφάλιση της οικονομικής ανά-

πτυξης αγνοώντας τις πολιτικές παρεμβάσεις, να καθιερωθεί ως ένας βασικός πυ-

λώνας του οικοδομήματος της ΟΝΕ. Σε αυτό το σημείο, χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο αντέδρασαν, μη αποδεχόμενες την αντίληψη ότι η νομισματική πολιτική 

της Ένωσης ήταν αποκλειστικά στα χέρια ανεξάρτητων τεχνοκρατών. 

Η κρίση χρέους ήρθε να δικαιώσει τους Άγγλους, αφού η νομισματική 

πολιτική της Ευρωζώνης δεν έδειξε την απαιτούμενη ευελιξία, ώστε να παρεκκλίνει 

προς την τόνωση της ρευστότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης και της ζή-

τησης, ως αντιστάθμισμα των έντονων πιέσεων. Κάτι τέτοιο όμως περιόρισε «την 

ευελιξία της δημοσιονομικής πολιτικής να επιδιώκει, σε εθνικό επίπεδο, τους στό-

χους της σταθεροποίησης, της ανακατανομής και της ανάπτυξης» (Κότιος Άγγελος, 

                                            
29 Βλέπε Ορολογία. 
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Παυλίδης Γεώργιος 2012, 9). Έτσι, για χώρες όπως η Ελλάδα, με χαμηλή ανταγω-

νιστικότητα και υψηλό χρέος, βρέθηκαν άοπλες απέναντι στην κρίση χρέους και α-

νίκανες να αντέξουν τις εξωτερικές πιέσεις. 

4. Το έλλειμα ανταγωνιστικότητας. Μέσα στο Ευρώ τα κράτη-μέλη δεν 

έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας τις συναλ-

λαγματικές ισοτιμίες. Άρα οι πληθωριστικές τάσεις σε εθνικό επίπεδο δύναται να 

αντιμετωπισθούν μόνο μειώνοντας την παραγωγή, μειώνοντας το κόστος αυτής, 

περιορίζοντας ουσιαστικά την αγορά. Παράλληλα, η τελωνειακή ένωση απαγόρευσε 

τους τελωνειακούς και τους μη δασμολογικούς περιορισμούς εντός του Ευρώ, με 

αποτέλεσμα η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων, ειδικά για χώρες όπως 

η Ελλάδα, να βυθιστεί. Το ντόμινο όμως δε σταμάτησε εδώ, αφού τα ανοιχτά σύνορα 

σήμαιναν και ελεύθερη μετακίνηση υπηρεσιών με αποτέλεσμα η εργασιακοί μετα-

νάστες να πολλαπλασιαστούν, μειώνοντας περαιτέρω τους πόρους των ασθενέστε-

ρων οικονομικά χωρών. Συγχρόνως, ανταγωνιστικά λειτούργησαν και τα εθνικά συ-

στήματα, ειδικά στους τομείς της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, επιβαρύνοντας περισσότερο την ανταγωνιστικό-

τητα των εθνικών οικονομιών. Αυτό δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα και οδηγεί 

άμεσα ή έμμεσα στην επικράτηση των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών της ΕΕ, 

μεγαλώνοντας τις ανισότητες και συγκεντρώνοντας το σύνολο σχεδόν της οικονομι-

κής δραστηριότητας στο βορρά. 

5. Μειωμένη άμυνα απέναντι στους κερδοσκόπους. Όπως είδαμε στην 

αρχή αυτού του κεφαλαίου, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών λειτουρ-

γεί σταθεροποιητικά όσον αφορά στις τιμές και δεν χρηματοδοτεί τα κράτη-μέλη της 

ΕΕ. Άρα, η χώρα μας, στην κρίση χρέους που αντιμετωπίζει, θα πρέπει να απευ-

θυνθεί στις διεθνείς αγορές χρήματος για να καλύψει τα όποια ελλείματα του ισοζυ-

γίου της. Εκεί γίνεται βορά των οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι δρουν ανεξέλεγκτα, 

χωρίς εποπτικό μηχανισμό, ενώ ιδιωτικά συμφέροντα φαίνεται να κερδίζουν από 

την αύξηση του κόστους δανεισμού χωρών που έτυχαν δυσμενούς αξιολόγησης 

από τους εν λόγω οίκους. Τίθεται λοιπόν εν αμφιβόλω η δυνατότητα της ΕΕ να λει-

τουργήσει ως ένας σταθεροποιητικός αμυντικός μηχανισμός έναντι στις κερδοσκο-

πικές επιθέσεις, ειδικά στη περίπτωση συντονισμένης και μαζικής αρνητικής αξιο-

λόγησης χωρών εντός του Ευρώ. Κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πλήρης 

κατάρρευση της ΟΝΕ, δεδομένου του υψηλού ποσοστού δανεισμού χωρών, αλλά 

και ιδιωτών. 
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Σε αυτό το σημείο δε θα πρέπει να ξεχνάμε τα διάφορα χρηματοπι-

στωτικά εφευρήματα-προϊόντα που εμπορεύονται κερδοσκοπικά συμφέροντα, ό-

πως είναι οι Συμβάσεις Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Default Swaps 

- CDS)30. Πρόκειται πραγματικά για μια ανεξέλεγκτη αγορά, στην οποία η όποια 

τάση δημιουργηθεί είναι ικανή να εξαφανίσει τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες της 

ΕΕ. Μάλιστα οι τελευταίες δεν θα έχουν σύμμαχο την Κεντρική Τράπεζα της ΕΕ, η 

οποία θεσμικά δεν μπορεί να παρέμβει επηρεάζοντας τη ρευστότητα και σταθερο-

ποιώντας τις τάσεις, παρά το γεγονός ότι είναι η μόνη που μπορεί σθεναρά να α-

μυνθεί έναντι των κερδοσκόπων. Επίσης το κοινό νόμισμα, εξαιτίας της σταθερότη-

τας του, δεν λειτουργεί ως ένα εργαλείο της ΟΝΕ στην αγορά χρήματος, για να δη-

μιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εκτόνωση των πιέσεων. 

6. Απουσία συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Θα μπο-

ρούσαμε να πούμε πως «η ΟΝΕ δομήθηκε εκ των έσω». Δηλαδή, η μονεταριστική 

κουλτούρα που επικράτησε, παγίωσε την αντίληψη ότι δεν θα υπάρξουν κρίσεις δη-

μοσίου χρέους, ακριβώς γιατί δε θα το επέτρεπε η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρ-

χία. Δυστυχώς όμως, δεν λήφθηκαν υπ’ όψη εξωγενείς δυνάμεις, όπως η κρίση που 

πέρασε τον Ατλαντικό και έπληξε οικονομίες της Ευρωζώνης. Θα πρέπει επίσης να 

επισημάνουμε ότι η πολιτικοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων οδήγησε 

στην ενεργοποίηση «χαλαρών» σχετικά κυρώσεων σε περιπτώσεις απειθαρχίας. 

Μάλιστα, πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία κατά την οποία δεν ελέγχεται το 

κράτος για το δημόσιο χρέος, αλλά για τα δημοσιονομικά ελλείματα. Παράλληλα δεν 

υπάρχει ένας μηχανισμός στήριξης των αδύναμων κρατών, ώστε να μπορέσουν να 

αντέξουν τις πιέσεις του οικονομικού ανταγωνισμού. Την περίοδο 1979-1999 το Ευ-

ρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα είχε την δυνατότητα παροχής πιστωτικών διευκο-

λύνσεων μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών. Δυστυχώς όμως δεν ακολουθήθηκε 

αυτή η πρακτική, αλλά επικράτησε η άποψη ότι τα «οφέλη και κόστη της συμμετοχής 

είναι αποκλειστικά εθνική υπόθεση» (Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 

2011, 14). 

7. Χαλαρή διαδικασία ένταξης στην ΟΝΕ. Τα θεσμοθετημένα κριτήρια 

σύγκλισης προέβλεπαν την ικανοποίηση κάποιων προϋποθέσεων από την προς 

ένταξη χώρα προκειμένου να γίνει αποδεκτή εντός της ΟΝΕ. Αρκούσε να εκπληρω-

                                            
30 Βλέπε Ορολογία. 
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θούν οι στόχοι στον πληθωρισμό, στα επιτόκια και να υπάρχει συναλλαγματική στα-

θερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία. Κάτι τέτοιο όμως δεν εξασφάλιζε την ύ-

παρξη των παραγωγικών εκείνων δομών που θα καθιστούσαν ανταγωνιστική την 

προς ένταξη χώρα. Δεν λήφθηκαν υπ’ όψη μεγέθη της πραγματικής οικονομίας, ό-

πως η απόδοση του δημόσιου τομέα, η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και 

η καινοτομία. Άμεσο αποτέλεσμα ήταν να εισέλθουν στην ΟΝΕ οικονομίες ανώρι-

μες, όπως η Ελληνική, που παρά το γεγονός ότι το κριτήριο ένταξης προέβλεπε 

χρέος κάτω του 60% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ)31, εμείς γίναμε δε-

κτοί με χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξαιτίας αυτής της «χα-

λαρότητας» τα τέσσερα κριτήρια ένταξης32, όσο αυθαίρετα και αν είχαν θεσπιστεί, 

δεν τηρήθηκαν από όλους. Αυτό όμως σήμαινε ότι χώρες με μεγάλο χρέος, χωρίς 

τη δυνατότητα να εφαρμόσουν νομισματική πολιτική ή να θέσουν περιορισμούς στο 

εμπόριο (τελωνειακή ένωση), με χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, 

ήταν καταδικασμένες εντός του Ευρώ σε μακροχρόνια λιτότητα ή σε κρίση χρέους. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕ 

 Αδιαμφισβήτητα το οικοδόμημα της Νομισματικής Ένωσης παρουσίασε δο-

μικά ελλείματα, τα οποία εντάθηκαν με την κρίση χρέους και εμφανίστηκαν ως λει-

τουργικές αδυναμίες στο πλαίσιο της ΕΕ. Ως τέτοιες καταγράφονται (Γεώργιος 

Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011): 

1. Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Η υπογραφή του ΣΣΑ 

και η υιοθέτηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας τέθηκαν υπό αμφισβήτηση με την 

έναρξη της τρίτης φάσης της ΟΝΕ. Υπήρξαν φωνές οι οποίες υποστήριζαν ότι για 

να λειτουργήσει το ΣΣΑ δε θα έπρεπε να στοχεύει στην σταθερότητα, αλλά θα έ-

πρεπε να διευκολύνει την ανάπτυξη με δημοσιονομικές παρεμβάσεις (φορολογικές 

μειώσεις και αύξηση των δημοσίων δαπανών). Παράλληλα «το 2003 η Γερμανία και 

η Γαλλία αρνήθηκαν να δεχθούν μείωση των ελλειμμάτων τους και παρεμπόδισαν 

την υιοθέτηση της πρότασης της Επιτροπής για επιβολή κυρώσεων εναντίον τους 

λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων» (Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011, 

17). Κάτι τέτοιο άνοιξε το δρόμο για τις μικρότερες χώρες, οι οποίες χαλάρωσαν την 

                                            
31 Βλέπε Ορολογία. 
32 Τα 4 κριτήρια οικονομικής σύγκλισης έχουν αναφερθεί στη σελ. 2 του παρόντος 
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αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Τελικά το ΣΣΑ αναθεωρήθηκε το 2005, προχω-

ρώντας στην υπαναχώρηση των κριτηρίων των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών 

και του ορίου του 3% του ΑΕΠ του ελλείμματος, με παράλληλη επιμήκυνση των 

προθεσμιών για την μείωση των ελλειμμάτων. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε 

και το γεγονός ότι αρκετές χώρες στο πλαίσιο της χαλαρότητας παρείχαν λανθα-

σμένα -προς το ευνοϊκότερο- στοιχεία για τη δημοσιονομική τους κατάσταση. Έτσι, 

χώρες όπως η Ελλάδα δεν πέτυχαν τη σύγκλιση σε κανένα από τα κριτήρια της 

ΟΝΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτή. 

2. Η δυναμική των εθνικών οικονομιών. Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλ-

λον εντός της ΟΝΕ σαφέστατα ευνοούσε τις επιχειρήσεις των βόρειων χωρών, κυ-

ρίως λόγω της υψηλής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της παραγωγικότητας 

και του επενδυτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα αυτές οι χώρες προσάρμοσαν ευ-

κολότερα τις εθνικές τους πολιτικές στα νέα δημοσιονομικά ζητούμενα, αφού όπως 

αναφέρθηκε ήταν πολύ κοντά στην κουλτούρα τους. Η σφιχτή δημοσιονομική πολι-

τική του παγώματος των μισθών, της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και οι 

φορολογικές ελαφρύνσεις, εκτόξευσαν την ανταγωνιστικότητα και αύξησαν τις εξα-

γωγές. Στην απέναντι πλευρά, χώρες όπως η Ελλάδα δεν ακροάστηκαν την αγορά, 

που επέβαλε την επιθετική δημοσιονομική πολιτική προς υποβοήθηση της ανταγω-

νιστικότητας των επιχειρήσεων. Αλλά επιδόθηκαν στην υιοθέτηση πολιτικών για την 

αύξηση μισθών και συντάξεων και την απρόσεκτη διαχείριση των ευρωπαϊκών ανα-

πτυξιακών προγραμμάτων. Έτσι ήταν αναπόφευκτη η διεύρυνση του ελλείματος 

στους προϋπολογισμούς και η αύξηση του χρέους. 

3. Η πιστοληπτική ικανότητα. Με την ένταξη στην ΟΝΕ χωρών όπως η 

Ελλάδα, αυτόματα εκτοξεύθηκε η πιστοληπτική τους ικανότητα, αφού οι αγορές ε-

κτιμούσαν πως τηρούνταν τα κριτήρια σύγκλισης και η προς αξιολόγηση οικονομία 

παρουσίαζε υγιείς δείκτες. Άμεσο αποτέλεσμα φυσικά ήταν η εισροή κεφαλαίων, τα 

οποία όμως «δεν αξιοποιήθηκαν για τη διεύρυνση και ενίσχυση της παραγωγικής 

βάσης και της ανταγωνιστικότητας των χωρών αυτών, αλλά για την κατανάλωση 

εισαγομένων, κυρίως, ειδών στην Ελλάδα και για μία ξέφρενη οικοδομική δραστη-

ριότητα στις χώρες Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία» (Γεώργιος Παπαστάμκος - 

Αγγελος Κότιος 2011, 19). Η διεθνής κρίση ήρθε να αποκαλύψει στους οίκους αξιο-

λόγησης αυτό το κενό και να τους τονίσει το αρχικό λάθος της υπερεκτίμησης των 

οικονομιών αυτών. 
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4. Ο πληθωρισμός. Άμεση συνέπεια της αύξησης της ανταγωνιστικότη-

τας των προϊόντων των βόρειων χωρών, ήταν η εμφάνιση πληθωριστικών τάσεων 

στις χώρες εισαγωγής τους. Αυτό οδήγησε στην αύξηση των ελλειμμάτων στα ισο-

ζύγια τρεχουσών συναλλαγών στο νότο, ενώ αντίθετα δημιουργήθηκε πλεόνασμα 

στο βορά. Όμως σαν να μην έφτανε αυτό, το κοινό νόμισμα εμφανιζόταν σταθερό 

και ακλόνητο δίνοντας ακόμα και στις χώρες του νότου το δικαίωμα να το χρησιμο-

ποιούν στις εξαγωγές τους προς χώρες εκτός ΟΝΕ. Έτσι κάθε φορά που ανατιμού-

νταν το ευρώ, για τις χώρες της περιφέρειας σήμαινε επιβάρυνση των εξαγωγών 

τους, αφού η πραγματική ανατίμηση ήταν υψηλότερη από την ονομαστική ακριβώς 

λόγω των υψηλών πληθωρισμών. 

5. Η επέκταση της ΕΕ. Η ΟΝΕ των 15 κρατών-μελών κλήθηκε να περά-

σει την μεγάλη δοκιμασία της ένταξης 12 επιπλέον κρατών. Οι χώρες της περιφέ-

ρειας βρέθηκαν μπροστά σε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό. Οι νεοεισελθούσες χώ-

ρες είχαν φθηνότερα κόστη παραγωγής (δεδομένου ότι οι περισσότερες ήταν χώρες 

του πρώην σοβιετικού μπλόκ) και προσέλκυσαν άμεσες επενδύσεις. Έτσι για την 

περιφέρεια της ΕΕ-15 αυτή η διεύρυνση σήμαινε μετακίνηση των κεφαλαίων που θα 

επενδύονταν σε αυτές προς τα νέα μέλη, ενώ παράλληλα δεν μπόρεσαν να απε-

ξαρτηθούν από τις εισαγωγές προϊόντων των χωρών του βορά. Έτσι η ΕΕ-27 εκτό-

ξευσε τον βορά και καταβαράθρωσε τον ήδη επιβαρυμένο νότο. Σε αυτό άλλωστε 

συνέβαλαν και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Κίνας σε συνάρτηση με την 

ενεργειακή εξάρτυση από το πετρέλαιο. Η κρίση ρευστότητας δεν άργησε να εμφα-

νιστεί στον Ευρωπαϊκό νότο, ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι εντός της ΟΝΕ επε-

τράπη στα κράτη-μέλη, αφενός να αγνοήσουν τους όρους των συμφωνηθέντων και 

αφετέρου δεν αξιοποιήθηκαν τα πλεονεκτήματα του ισχυρού νομίσματος και του α-

νταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επέκτασης σε μια ελεύθερη και ενωμένη αγορά. 

Αντίθετα κράτη όπως η χώρα μας, βρέθηκαν σε κρίση χρέους αφού επέκτειναν τα 

ανταγωνιστικά μειονεκτήματα τους. Όμως οφείλουμε να διαπιστώσουμε πως ουδέ-

ποτε υπήρξε ένας μηχανισμός εντός της ένωσης, ο οποίος να προβλέψει και να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διαμορφούμενες ανισότητες και την επερχόμενη 

χρηματοπιστωτική κρίση. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑ-

ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 

Η κρίση της Ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεκίνησε ως σοβαρή κρίση ρευ-

στότητας, εξελίχθηκε σε κρίση δημοσίου χρέους, γενικεύθηκε σε οικονομική, κοινω-

νική και πολιτική κρίση, για να καταλήξει σε κρίση παραμονής στην Ευρωζώνη ή σε 

κρίση «δραχμοποίησης», σίγουρα έχει πολλά εγχώρια αίτια, όσον αφορά στην οι-

κονομική πολιτική των 30 τελευταίων ετών (Κότιος, Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 9). 

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη απροετοίμαστη, αφού η επίτευξη των κριτη-

ρίων σύγκλισης επιδιώχθηκε μέσω μιας μακροοικονομικής πολιτικής προσαρμογής, 

που στηρίχθηκε στα υψηλά εσωτερικά επιτόκια, στην αύξηση των φορολογικών ε-

σόδων και στη «σκληρή δραχμή». Η τελική ισοτιμία δραχμής έναντι του Ευρώ υ-

πήρξε υπερτιμημένη, με συνέπεια την ένταξη με ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Συνα-

κόλουθα, υπάρχουν αμφιβολίες για την πραγματική επίτευξη των κριτηρίων του ελ-

λείματος του δημοσίου. Επίσης εντάχθηκε με ένα υπερβολικά υψηλό δημόσιο 

χρέος, χωρίς να προβεί έγκαιρα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ήταν σχεδόν 

βέβαιο, ότι θα αντιμετώπιζε προβλήματα ανταγωνιστικότητας και όξυνση των εμπο-

ρικών ελλειμμάτων με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. 

Η Ελλάδα όμως πορεύθηκε λανθασμένα και μετά την ένταξη της στην ΟΝΕ, 

επαναλαμβάνοντας επακριβώς σχεδόν όλες τις λανθασμένες επιλογές που προα-

ναφέραμε, αφού: 

1. Παραμέλησε τους θεσμικούς κανόνες λειτουργίας μιας νομισματικής 

ένωσης άνισα ανεπτυγμένων χωρών με έντονα αποκλίνουσες οικονομικές και πο-

λιτικές κουλτούρες. 

2. Ενώ αυξήθηκε η εισροή κεφαλαίων, κυρίως από τις ισχυρότερες οικο-

νομίες της Ευρώπης, δεν αξιοποιήθηκαν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

της παραγωγικότητας, αλλά κατασπαταλήθηκαν στην εισαγωγή αγαθών και υπηρε-

σιών διογκώνοντας έτσι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

3. Παράλληλα οι υπερβολικές αυξήσεις στο κόστος εργασίας και οι στα-

θερά υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης των τιμών, προκάλεσαν μεγαλύτερη πραγματική 

ανατίμηση του Ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων. 
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Σε γενικές γραμμές η Χώρα βίωνε ένα φαύλο κύκλο δίδυμων ελλειμμάτων: 

το έλλειμμα του δημοσίου και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

που σε συνδυασμό με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε αρχικά κρίση 

στο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τελικώς την ύφεση. Για την αντιμετώ-

πιση της επεκτάθηκε υπερβολικά ο κρατικός δανεισμός το 2009, με αποτέλεσμα να 

αυξηθεί το ήδη υπερβολικό ποσοστό του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Η 

κρίση ήταν ήδη προ των πυλών. 

Στην πρόκληση της Ελληνικής κρίσης συνέβαλε και το σύστημα διακυβέρνη-

σης της ΟΝΕ (Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011), αφού όπως δείξαμε 

παραπάνω: 

1. Αυτό επέτρεψε την ένταξη χωρών με υπερβολικό δημόσιο χρέος, 

πολύ πάνω του 60% του ΑΕΠ και με δημοσιονομικά ελλείμματα κοντά στο όριο του 

3%. Αποτέλεσμα ήταν η ένταξη μιας χώρας ιδιαίτερα ευάλωτης στην επερχόμενη 

κρίση. 

2. Τελικά τα κριτήρια σύγκλισης εφαρμόστηκαν μόνο σε μακροοικονο-

μικά μεγέθη, που όμως δεν αντιπροσώπευαν μεγέθη της πραγματικής οικονομίας, 

δεν έδιναν εικόνα για μεγέθη όπως η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία. Αντίθετα 

διαφάνηκε ότι αποτελούσαν δείκτες βγαλμένους από το γραφείο κάποιου τεχνο-

κράτη και απεικόνιζαν μια μόνο πλευρά του νομίσματος. 

3. Η χώρα μας ποτέ δεν πειθάρχησε στο ΣΣΑ, παρά το γεγονός πως για 

την ένταξη της έπεισε τους εταίρους της, ότι η οικονομία της έχει την τάση να ακο-

λουθήσει την επιβαλλόμενη δημοσιονομική πειθαρχία. Έτσι μετά την ένταξη, εμφά-

νιζε κάθε έτος δημοσιονομικό έλλειμμα υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος 

παρέμεινε σταθερά πάνω από το όριο του 60% του ΑΕΠ. 

4. Υπήρξε αναποτελεσματική εφαρμογή του συντονισμού των οικονομι-

κών πολιτικών και των εθνικών σχεδίων μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της στρατηγι-

κής της Λισαβώνας. 

Το αρχικό σύστημα διακυβέρνησης της ΟΝΕ μπορεί να μην προκάλεσε ά-

μεσα την κρίση στην χώρα μας, όμως δεν κατόρθωσε να την προβλέψει, πολλώ δε 

μάλλον να την αποτρέψει. Αντίθετα επετράπη ο υπερβολικός δανεισμός και η απρό-

σκοπτη χρηματοδότηση πρωτόγνωρα υψηλών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχου-

σών συναλλαγών. 
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Η αμερικανική κρίση αρχικά είχε ήπιες συνέπειες για την Ελλάδα (Κότιος, 

Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 9), αφού δεν προκλήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λόγω χαμηλού βαθμού σύνδεσης με το αμερικα-

νικό και βρετανικό σύστημα. Μάλιστα οι επιδράσεις στην πραγματική οικονομία ήταν 

ηπιότερες σε σύγκριση με άλλες περισσότερο εξωστρεφείς οικονομίες, λόγω του 

χαμηλού ανοίγματος στις υπ’ όψη αγορές. Όμως από το 2009, όταν ασκήθηκε επε-

κτατική δημοσιονομική πολιτική, η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά. Το δημοσιο-

νομικό έλλειμμα εκτινάχθηκε στο -15,6% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος έφτασε στο 129,4% 

του ΑΕΠ. Τελικά, στις 23 Απρ 2010, ύστερα από μια σειρά καταστροφικών πρωτο-

βουλιών και υπό την πίεση των οίκων αξιολόγησης, η χώρα μας κατέθεσε στο ΔΝΤ 

και στο Συμβούλιο της ΟΝΕ αίτημα για δημόσια χρηματοδότηση. Η λήψη του δα-

νείου ύψους 110 δις € συνδέθηκε με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, το ο-

ποίο περιελάμβανε τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Για την επιτήρηση των 

μέτρων αυτών δημιουργήθηκε μια τριμερής Επιτροπή (Τρόικα) από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. 

Ήταν η πρώτη φορά που η Ευρωζώνη κλήθηκε να διαχειριστεί μια τέτοια 

κρίση. Μάλιστα, εξαιτίας των φόβων για διάδοση της κρίσης και σε άλλες υπερχρε-

ωμένες χώρες, για τις συνέπειες μιας πτώχευσης στα εθνικά τραπεζικά συστήματα, 

καθώς και για τις ολοένα και περισσότερες φωνές ανησυχίας για την συνολική ευ-

ρωπαϊκή ολοκλήρωση, οδηγήθηκαν τα κράτη-μέλη στην υιοθέτηση του χρηματοδο-

τικού προγράμματος στήριξης υπέρ της Ελλάδος. Έτσι δημιουργήθηκε ένα προη-

γούμενο χρηματοδοτικής στήριξης, χωρίς να χρειαστούν θεσμικές αλλαγές. Στη συ-

νέχεια υπό το φόβο για κατάρρευση και άλλων χωρών της Κοινοτικής Περιφέρειας, 

η Ευρωζώνη ανέπτυξε και άλλα μέσα αντιμετώπισης των κρίσεων, όπως τον Ευ-

ρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM) και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και φυσικά τον Ευρωπαϊκό Μη-

χανισμό Σταθερότητας (ESM). Όμως, ενώ η δανειακή σύμβαση προέβλεπε την επι-

στροφή της Ελλάδος στις αγορές το 2012, οι έντονες αποκλίσεις από τους στόχους, 

οι κίνδυνοι μιας χρεοκοπίας της χώρας και η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι δεν πρό-

κειται για κρίση χρέους μιας χώρας, αλλά μια συστημική κρίση της Ευρωζώνης, 

προκάλεσαν τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της 21ης Ιουλ 2011, που οδήγησε 

στη χορήγηση νέου δημόσιου δανείου στην Ελλάδα, επαναγορά ομολόγων, επιμή-

κυνση του χρέους από 15 σε 30 χρόνια και ενίσχυση της ανάπτυξης. Μετά από 
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εξουθενωτικές διαπραγματεύσεις, στις 26 Οκτ 2011 οδηγηθήκαμε σε νέα σύνοδο 

κορυφής, με στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου καταπολέμησης της κρί-

σης με την χορήγηση νέου δανείου στην Ελλάδα ύψους 130 δις €, «εθελοντικό» 

κούρεμα του ιδιωτικού χρέους κατά 50%, ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τρα-

πεζών με κεφάλαια ύψους 30 δις €, καθώς και την υπογραφή δεύτερου μνημονίου 

(Μάρτιος 2012) (Τράπεζα της Ελλάδος 2013). «Στο πλαίσιο της διαχείρισης της Ελ-

ληνικής κρίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα, όχι μόνο δεν κατόρθωσε να ανα-

κάμψει, αλλά παρατηρείται γενίκευση της κρίσης, χειροτέρευση των οικονομικών 

δεικτών και κατ’ ουσία το ελληνικό ζήτημα έχει πλέον αναγορευτεί σε ζήτημα συνέ-

χισης του εγχειρήματος της νομισματικής ενοποίησης της Ευρώπης» (Κότιος, 

Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 12). 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΥ-

ΒΕΡΝΗΣΗΣ 

«Οι οικονομικές κρίσεις είναι το αιτιατό και όχι το αίτιο των προβλημάτων» 

(Κότιος, Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 2). Όπως όλες οι μεγάλες κρίσεις, έτσι και η 

πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και πολύ περισσότερο η κρίση χρέους και ρευ-

στότητας της Ελλάδας αρχικά -και άλλων χωρών της Ευρώπης στη συνέχεια- λει-

τούργησαν ως μια διαδικασία αποκάλυψης μιας σειράς προβλημάτων και κενών του 

συστήματος και της διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Ειδικότερα η κρίση αποκάλυψε 

(Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011): 

1. Τις δομικές αστοχίες και τα λειτουργικά προβλήματα εντός της ΟΝΕ. 

Για παράδειγμα η Ελλάδα και άλλες χώρες της περιφέρειας της ΕΕ εντάχθηκαν με 

ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, όπως προαναφέρθηκε. Το υψηλό χρέος και οι λαν-

θασμένες οικονομικές πολιτικές ήταν εκείνες που εμφάνισαν τα δίδυμα ελλείμματα 

και προκάλεσαν την κρίση του συστήματος. Επίσης η κυριαρχία της πολιτικής έναντι 

της οικονομικής λογικής, δεν διαπιστώθηκε μόνο στη φάση της οικοδόμησης της 

ΟΝΕ, αλλά και στη φάση λειτουργίας της, όταν με πρωταγωνιστή το άξονα Γερμα-

νίας – Γαλλίας αχρηστεύτηκε σε μεγάλο βαθμό το οπλοστάσιο της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας. 

2. Την ανικανότητα λήψης συλλογικών αποφάσεων. Η Ελληνική κρίση 

αποκάλυψε τα δυσεπίλυτα προβλήματα στη λήψη αποφάσεων εντός της ΟΝΕ. Κυ-
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ρίως «λόγω απουσίας ενός θεσμοθετημένου κεντρικού συστήματος διαχείρισης κρί-

σεων και κατανομής ρόλων, αναδείχθηκαν σε δρώντες όλα τα όργανα της ΕΕ, τα 

κράτη-μέλη, καθώς και διεθνείς οργανισμοί και ισχυρές τρίτες χώρες» (Κότιος, 

Γαλανός και Ρουκανάς 2012, 13). Όλοι αυτοί εκφράζουν αποκλίνουσες απόψεις α-

ποσταθεροποιώντας έτσι τις αγορές. Είδαμε την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ι-

σπανία και την Ελλάδα να επηρεάζονται, η κάθε μια για τους δικούς της λόγους, 

από την κρίση, χωρίς όμως να αναπτυχθεί από την πλευρά της ΟΝΕ μια κοινή στρα-

τηγική συνολικής αντιμετώπισης της κρίσης. Ουσιαστικά οι εταίροι αντέδρασαν με 

την θεραπεία της πληγής και όχι της νόσου. Ειδικά για την κρίση στη χώρα μας, 

μπορούμε να πούμε, ότι τουλάχιστον η αντίδραση ήταν καθυστερημένη και εξουθε-

νωτική για τους πολίτες της. Ενώ παράλληλα εγείρονται ερωτηματικά για τη συνταγ-

ματικότητα των ενεργειών των κρατικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που 

διαχειρίστηκαν την κρίση. Κυρίως διότι οι αποφάσεις λήφθηκαν από τις εθνικές κυ-

βερνήσεις και τα κοινοτικά όργανα χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση στο εθνικό 

κοινοβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, η συνεχής δημοσιοποίηση διαφορετι-

κών απόψεων και εκτιμήσεων, και η ανοικτή οικονομική διπλωματία, προκάλεσαν 

ανασφάλεια στις αγορές και κατέδειξαν την παντελή απουσία κεντρικού συντονιστι-

κού οργάνου αντιμετώπισης της κρίσης. Επιπλέον, η εμπλοκή του ΔΝΤ στη διαχεί-

ριση της Ευρωπαϊκής κρίσης, έδειξε την αδυναμία των χωρών της ΟΝΕ να διαχει-

ριστούν μόνες τους την κρίση.  

3. Το έλλειμμα ηγεσίας και τις εθνικιστικές τάσεις. Στην ΕΕ της κρίσης 

υπήρξε έλλειμμα εθνικών ηγετών, με όραμα και ευρωπαϊκή αντίληψη των κινδύνων 

και των προβλημάτων που ακολουθούσαν την κρίση. Ο παραδοσιακός γαλλογερ-

μανικός άξονας δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, όπως στο παρελθόν. Από την 

κρίση αναδείχθηκε η Γερμανία ως κυρίαρχη δύναμη, γεγονός που επέτρεψε την ε-

πιβολή των θέσεων της στις άλλες χώρες. Επίσης, πολλές κυβερνήσεις στις χώρες 

της ΟΝΕ, καθόρισαν τη στάση τους έναντι της κρίσης θέτοντας σε πρώτο πλάνο την 

εσωτερική τους πολιτική και όχι το κοινό συμφέρον. Σε άλλες χώρες, οργανωμένες 

εθνικές ομάδες πίεσης και πολιτικά αντιευρωπαϊκά κόμματα, προκειμένου να διατη-

ρήσουν το ποσοστό δημοτικότητάς τους στο εσωτερικό, δεν δίστασαν να χρησιμο-

ποιήσουν σοβινιστικά επιχειρήματα κατά της Ελλάδας και άλλων περιφερειακών 

χωρών. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ότι μέρος των ακραίων εθνικιστικών 

συμπεριφορών και η δημοσκοπική άνοδος των παρατάξεων που τις ενθαρρύνουν, 
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είναι προϊόντα εκμετάλλευσης του ελλείμματος ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή πολιτική 

σκηνή. 

4. Το ανεπαρκές και γενικό θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ. Όπως αναφέρ-

θηκε και παραπάνω, η συνθήκη της ΕΕ απαγορεύει την ανάληψη υποχρεώσεων 

χρεωμένων χωρών από άλλες (Ευρωπαϊκή Ένωση 2010, Άρθρο 125), καθώς και 

την άμεση χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Ένωση 

2010, Άρθρο 123). Παρ’ όλα αυτά, οι δοκιμαζόμενες χώρες της ΕΕ έλαβαν χρημα-

τοδότηση από τα λοιπά κράτη-μέλη, βασιζόμενα στη διάταξη περί «έκτακτης ανά-

γκης». Παράλληλα και η ΕΚΤ παρενέβη αγοράζοντας ομόλογα της Ελλάδας και άλ-

λων χωρών, βασιζόμενη στο Άρθρο 18 (Περί πράξεων ανοικτής αγοράς και πιστω-

τικών εργασιών). Βλέπουμε λοιπόν ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν ήταν τέτοιο που να 

προβλέπει ελεγκτικούς μηχανισμούς ικανούς να διαγνώσουν την στρέβλωση των 

κανόνων, αλλά δεν υπήρξε και μηχανισμός που να κατευθύνει συγκεντρωτικά την 

εφαρμογή των συμφωνηθέντων. 

5. Την αλληλεξάρτηση των οικονομιών εντός της ΕΕ, λόγω του υψηλού 

βαθμού ολοκλήρωσής τους. Η κρίση χρέους στη χώρα μας αποκάλυψε τα προβλή-

ματα και τους κινδύνους που μπορεί να εμπεριέχει μια σοβαρή εθνική οικονομική 

διαταραχή για όλες τις χώρες της ΟΝΕ. Αφού διαφάνηκε ότι η κρίση χρέους της 

Ελλάδος μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες εντός της ΟΝΕ, εξαιτίας του φαινομένου 

της ολοκλήρωσης των οικονομιών. Ειδικά στα αρχικά στάδια της κρίσης, που με-

γάλο μέρος του δημοσίου χρέους και των Ελληνικών τραπεζών κατείχαν τράπεζες 

άλλων χωρών, η μετάδοση της κρίσης ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρη σε περί-

πτωση χρεοκοπίας της χώρας. Δηλαδή, από μια ξαφνική στάση πληρωμών ή ένα 

κούρεμα των οφειλόμενων θα κινδύνευαν με κατάρρευση πολλά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα άλλων χωρών. Άρα οι χώρες της Ευρωζώνης «είναι καταδικασμένες σε 

ένα συνεργατικό παίγνιο ώστε να υπάρξουν οφέλη για όλους (win-win game). Σε 

περίπτωση που μια χώρα σε κρίση δεν υποστηριχθεί από τις άλλες και αφεθεί να 

χρεοκοπήσει ή αποφασίσει μονομερώς να κηρύξει στάση πληρωμών, τότε υπάρ-

χουν ζημίες για όλους (loose-loose game)» (Κότιος, Γαλανός και Ρουκανάς 2012). 

6. Την υψηλή τρωτότητα σε καιροσκοπικές αξιολογήσεις και κερδοσκο-

πικές επιθέσεις. Οι οίκοι αξιολόγησης έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στην υπερατλα-

ντική μεταφορά της κρίσης και την μετατροπή της από χρηματοπιστωτική σε κρίση 

χρέους για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι βαθμολογίες και οι προβλέψεις 

των «οίκων» αυτών, επηρέασαν τη συμπεριφορά των αγορών καθώς και τις αγορές 
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ασφαλίστρων κινδύνου. Οι για πολλά έτη θετικές αξιολογήσεις της χώρας μας μετα-

τράπηκαν σε υπερβολικά αρνητικές, επιθετικές και άκαιρες, εγείροντας ζητήματα 

διαφάνειας και νομιμοποίησης των εν λόγω οίκων. Τα επιτόκια δανεισμού αυξήθη-

καν για τις χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο τους, ενώ τα ομόλογα που εξέδιδαν 

έχαναν την αξία τους πριν καλά καλά κυκλοφορήσουν. Αυτό αποθάρρυνε τους ε-

πενδυτές και απομάκρυνε την ιδιωτική χρηματοδότηση τόσο των χρηματοπιστωτι-

κών ιδρυμάτων, όσο και της πραγματικής οικονομίας. Η αγορά αντιμετώπισε σο-

βαρό πρόβλημα ρευστότητας με αποτέλεσμα οι χώρες του Ευρωπαϊκού βορά να 

αναλάβουν τη χρηματοδότηση των χωρών που βρίσκονταν στην δύνη της κρίσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

“to economics and economists who are the trustees, not of civilization, but 

the possibilities of civilization” 

John Maynard Keynes, 194533 

Επιχειρώντας να απομακρυνθούμε όσο γίνεται από το σήμερα και να εξετά-

σουμε με εποπτική ματιά την αλληλουχία των γεγονότων, των ενεργειών των θεσμι-

κών παραγόντων, αλλά και το υφιστάμενο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο του χρη-

ματοπιστωτικού οικοδομήματος, καταλήγουμε στις ακόλουθες συμπερασματικές 

διαπιστώσεις: 

Στα επίσημα έγγραφα, στη διεθνή βιβλιογραφία, στην πανεπιστημιακή κοινό-

τητα, αλλά και μεταξύ των απλών ανθρώπων έχει εδραιωθεί η αντίληψη ότι το τρέ-

χον διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα παρουσιάζει παθογένειες, 

τις οποίες περίτρανα αποκάλυψε η φούσκα των ακινήτων στις ΗΠΑ. Σήμερα δεν 

υπάρχει μια κεντρική εποπτική αρχή, ένας μηχανισμός, ένας παγκόσμιος θεσμός ή 

ένα επαρκές και σταθερό σύνολο κανόνων, που να εξασφαλίζει τη χρηματοπιστω-

τική σταθερότητα παγκοσμίως. Οι παγκόσμιες ανισορροπίες των τρεχουσών συ-

ναλλαγών, οι φούσκες σε χρηματιστηριακούς τίτλους, οι υπερβολικές συναλλαγμα-

τικές διακυμάνσεις, οι παράλογες ροές κεφαλαίων, είναι μερικά μόνο παραδείγματα 

του αχανούς, ανασφαλούς και καιροσκοπικού παγκόσμιου οικονομικού τοπίου. Χω-

ρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε θεσμούς, όπως την Παγκόσμια Τράπεζα ή το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίοι μεταξύ άλλων παρέχουν εποπτεία και πα-

ρεμβαίνουν επιλύοντας και ξεπερνώντας δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις που 

δημιουργούνται στις παγκόσμιες αγορές, το παγκόσμιο οικονομικό οικοδόμημα είναι 

άναρχο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό. 

 Έχει όμως τελειώσει ο ανταγωνισμός που προκάλεσε την κρίση του 2007; 

Στη χώρα μας δύσκολα θα βρούμε έναν απλό πολίτη να μας απαντήσει θετικά, αφού 

9 και πλέον χρόνια μετά η αγορά δεν έχει επανέλθει πλήρως. Επικρατεί λιτότητα και 

                                            
33 Αυτή ήταν η πρόποση σε δείπνο στη Royal Economic Society (Keynes 1973). 
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η ρευστότητα είναι περιορισμένη, παρά τις συνεχείς ενέσεις από δρώντες του τρα-

πεζικού συστήματος. Σίγουρα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι διακρίνουμε ση-

μεία που δείχνουν ότι πλησιάζουμε στο τέλος της κρίσης. Οι ασκήσεις προσομοίω-

σης34 των Αμερικανικών Τραπεζών ολοκληρώνονται με ικανοποίηση και οδηγούν 

στην μείωση -όχι στην εξάλειψη- της αβεβαιότητας στις αγορές. Το μεγάλο στοίχημα 

που πρέπει να κερδισθεί είναι, με την απόσυρση των μέτρων παροχής ρευστότητας 

και των δημοσιονομικών πακέτων των κυβερνήσεων, να έχει ομαλοποιηθεί η ροή 

χρήματος στις αγορές και να έχει επανεκκινήσει η παγκόσμια οικονομία. Είναι πολύ 

πιθανό, για αρκετά χρόνια ακόμα η απόσυρση αυτή να μην επιτρέπεται από την 

εικόνα των δεικτών στις αγορές. Υπάρχει όμως η δυναμική και όλο και πληθαίνουν 

οι φωνές που μιλούν για χαλάρωση των μέτρων λιτότητας. Μία άλλη ένδειξη είναι 

κα τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία έχουν μειωθεί σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 

του 2009, όπου βρισκόμασταν προ των πυλών της κατάρρευσης. Επειδή όμως ο 

κίνδυνος δεν έχει παρέλθει ολοκληρωτικά, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα συνεχί-

ζουν να είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που βρισκόταν πριν από 

αυτή. Υπάρχουν επίσης στοιχεία τα οποία δείχνουν, ότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο 

να διανύσουμε και αρκετούς σκοπέλους να αποφύγουμε, μέχρι την έξοδο από την 

κρίση. Στην αγορά υφίστανται ακόμα τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια, ενώ οι αδυνα-

μίες του τραπεζικού συστήματος παραμένουν. 

Όπως μας έδειξε η υπερβολική μόχλευση των δανειακών προϊόντων στις 

ΗΠΑ, ο μοναδικός νόμος που επικράτησε, ήταν η δημιουργία προσδοκιών και η 

εφεύρεση καινούργιων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την εκτόξευση των κερ-

δών, ανεξαρτήτως αναλαμβανόμενου ρίσκου. Είδαμε πως από τις δανειακές συμ-

βάσεις των νοικοκυριών προέκυψε η υπερβολική αύξηση των τιμών των ακινήτων 

και κατόπιν η υπερεπένδυση σε δομημένα προϊόντα πέρασε στον χρηματοπιστω-

τικό τομέα. Ήταν, λοιπόν, θέμα χρόνου να σκάσει η φούσκα των ακινήτων με την 

αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών συμβάσεων και την κατάρρευση του συ-

στήματος λόγω της μεγάλης διείσδυσης του χρηματοπιστωτικού τομέα στον τραπε-

ζικό. Βέβαια φαίνεται πως οι επενδυτές δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Το ρίσκο που 

αναλάμβαναν σίγουρα τους ήταν γνωστό, αλλά η προσδοκία και το κλίμα κέρδους 

που επικρατούσε, τύφλωνε την ανασταλτική λειτουργία και τους μηχανισμούς απο-

                                            
34 Βλέπε Ορολογία. 
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τροπής της κρίσης. Εδώ ξεκάθαρα ευθύνεται και το συστημικό πλαίσιο που δεν ε-

μπόδισε την διάδοση τοξικών προϊόντων στην Αμερικανική αγορά. Μάλιστα φαίνεται 

πως η εξαγωγή τους ήταν αρκετά επιτυχημένη, αφού η χρηματοοικονομική μό-

χλευση πέρασε τον Ατλαντικό και διάφορες τράπεζες χωρών της Ευρώπης εκτέθη-

καν σε δομημένα προϊόντα. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και σήμερα με τον Πίνακα 1 

που ακολουθεί να μας δείχνει ότι το πάθημα τελικά δεν έγινε μάθημα. 

Ακολούθως, είδαμε πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ενδογενείς πα-

θογένειες, που οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί -εφόσον δεχόμαστε την ύπαρξη και λει-

τουργία τους- αδυνατούν να ελέγξουν ή τουλάχιστον εύκολα αυτές οι παθογένειες 

ξεπερνούν τα εμπόδια που αποσκοπούν στην αποτροπή κατάρρευσης του συστή-

ματος. Ιδιαιτέρως τονίσθηκε ο ρόλος των διεθνών οίκων αξιολόγησης, διότι φάνηκε 

ότι σε αρκετές περιπτώσεις λειτούργησαν προς το συμφέρων των εργοδοτών αξιο-

λογώντας προϊόντα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, ακόμα και χώρες με 

τρόπο που τους εξυπηρετούσε. Βέβαια, ο τρόπος λειτουργίας τους ήταν εξ αρχής 

προβληματικός, αφού οι αξιολογήσεις τους συχνά ήταν υπερβολικές, με αποτέλε-

σμα να δημιουργούν και να κατευθύνουν τις προσδοκίες των επενδυτών προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση. Έτσι δεν ήταν λίγες οι φορές που τα αποτελέσματα των ε-

Πίνακας 1: Πίνακας Μόχλευσης Ευρωπαϊκών Δανείων (Globalcapital 2016) 
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ρευνών τους ήταν αντικρουόμενα ή λειτουργούσαν συντεχνιακά και εσωτερικά κα-

τευθυνόμενα παρέχοντας διαδοχικές και ομοιόμορφες όσον αφορά στην φορά, α-

ξιολογήσεις. Εδώ ευθύνεται και το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα που δεν έχει δη-

μιουργήσει το δικό του δίκτυο οίκων αξιολόγησης, ώστε να μπορεί να αντικρούει και 

να επηρεάζει το σχηματισμό προσδοκιών και να περιχαρακώνει τα συμφέροντά του.  

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ το 

2007 οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, που ο καθένας από μόνος του δεν 

ήταν ικανός να την προκαλέσει. Πραγματικά όμως η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

αντέδρασε ακαριαία, έλεγξε σχετικά γρήγορα την φούσκα των ακινήτων, χρηματο-

δότησε την αγορά της και τα σημάδια ανάκαμψης και επανεκκίνησης φάνηκαν στο 

ορίζοντα. Βέβαια κανείς δεν γνωρίζει εάν και κατά πόσο η κρίση θα περνούσε τον 

Ατλαντικό και θα επηρέαζε την Γηραιά Ήπειρο, εάν η τελευταία ήταν προετοιμα-

σμένη και είχε περιχαρακώσει το αμυντικό της σύστημα στο χρηματοπιστωτικό της 

οικοδόμημα. Εκείνο που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι, ότι στην εποχή μας 

η ολοκλήρωση των εθνικών οικονομιών, τουλάχιστον για την Ευρώπη, είναι γεγο-

νός. Οπότε αυτή καθ’ εαυτή η κρίση του 2007 σίγουρα θα κλυδώνιζε την αγορά 

χρήματος της Ευρώπης. 

Από την άλλη πλευρά το σύστημα της Ευρωζώνης αναμφίβολα βρίσκεται σε 

βαθιά κρίση (Γεώργιος Παπαστάμκος - Αγγελος Κότιος 2011). Στην κρίση αυτή συ-

νέβαλαν αρχικά τα ίδια τα δοκιμαζόμενα κράτη-μέλη, τόσο με τις λανθασμένες οικο-

νομικές πολιτικές τους, όσο και από την αδυναμία που επέδειξαν ως προς την αξιο-

ποίηση των ευκαιριών που προσέφερε η ιδιότητα τους στην Ευρωζώνη. Σίγουρα 

όταν μια χώρα συμμετέχει σε μια νομισματική ένωση, είναι υποχρεωμένη να ακο-

λουθήσει τους όρους του παιχνιδιού αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση είτε θα εκτο-

πισθεί, είτε θα υποστεί θεραπεία σοκ και βίαιη προσαρμογή. Είδαμε πως η δημο-

σιονομική απόδοση της χώρας μας δεν ήταν αυτή που είχε συμφωνηθεί και δεν 

ακολουθήθηκαν οι γραμμές της Συμφωνίας του Μάαστριχτ. Η χώρα μας μαζί με 

άλλες εντός της ΟΝΕ, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν προβλήματα όπως η διαφ-

θορά, η φοροδιαφυγή, το πελατειακό κράτος και οι εσωτερικές παθογένειες των ε-

θνικών θεσμών και δομών που επηρεάζουν την οικονομική τους δραστηριότητα. 

Δεν εκμεταλλεύτηκαν, αν θέλετε, την προοπτική και τα εργαλεία που τους παρείχε 
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η Ενωμένη Ευρώπη (κοινό νόμισμα, συνοριακή ένωση κτλ.) για την αύξηση της α-

νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους και της παραγωγής τους, προκειμένου 

να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα εντός της ζώνης του Ευρώ.  

Στη συνέχεια, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, οι προσδοκίες και οι λειτουργι-

κές αδυναμίες του Ευρωσυστήματος επέτρεψαν τη γένεση της κρίσης και ως ένα 

βαθμό την επέτειναν. Σίγουρα, λοιπόν, μιλάμε για κρίση πρωτίστως της πολιτικής, 

αλλά δευτερευόντως και του Ευρωσυστήματος. Κρίση της πολιτικής, γιατί υπήρξε 

και υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας τόσο σε εθνικό, όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με απο-

τέλεσμα να απουσιάζει το κοινό όραμα και η κοινή συνισταμένη στην προσπάθεια 

ανάπτυξης των οικονομικών δεικτών της Ένωσης. Αντίθετα, οι ηγεσίες κινήθηκαν 

εθνικά υπακούοντας τα εσωτερικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβι-

νιστικών τάσεων και εθνικού απομονωτισμού. Αυτή η εθνική αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων χαρακτηρίσθηκε από την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση 

εμφανώς απαραίτητων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

ρευστότητας για τις υπό κρίση χώρες. Είδαμε τη διαφοροποίηση του Ευρωπαϊκού 

βορά και την κουλτούρα λιτότητας που επέβαλε, αλλά και την αδυναμία όρθωσης 

αντίθετου λόγου για την αλλαγή της πολιτικής σε μια περισσότερο αναπτυξιακή. Τε-

λικά επικράτησε η προτεσταντική άποψη της τιμωρίας του παραβάτη, αντί της πα-

ροχής αρωγής στο πρόβλημα με την προαγωγή της οικονομικής ολοκλήρωσης και 

την επίτευξη των στόχων της ΟΝΕ. 

Επιπρόσθετα, τα μειονεκτήματα στο σχεδιασμό της Συνθήκης του Μάα-

στριχτ, αναδείχθηκαν παίζοντας σημαντικό ρόλο στην κρίση της Ευρωζώνης. Εί-

δαμε πως, αντί ενός υπερεθνικού τραπεζικού ιδρύματος, η ΣτΜ είχε σαν αποτέλε-

σμα τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού οργάνου άσκησης νομισματικής πολιτικής. 

Με αυτό όμως τον τρόπο δεν κατάφερε ποτέ να λειτουργήσει όπως η FED και να 

ελέγξει τους παράγοντες που δημιούργησαν την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Α-

κολουθήθηκε το μοντέλο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με συγκράτηση των 

τιμών σε μια σταθερή βάση, αγνοώντας την επιτακτική ανάγκη για μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου, ώστε να δύναται να παρέμβει ενεργά στη διαχείριση των 

συνεπειών της κρίσης. Τόσο η αντίληψη ότι η οικονομική πολιτική κάθε κράτους 

έπρεπε να παραμείνει σε εθνικό επίπεδο, όσο και οι λανθασμένες αντιλήψεις και οι 

καθεστωτικά ανταγωνιστικές πολιτικές που ακολούθησε η Γερμανία, έπαιξαν ρόλο. 
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Η ρήτρα περί «μη διάσωσης», που περιλαμβάνει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, απο-

κλείει κάθε ρόλο για αμοιβαία ασφάλεια, ενώ το ΣΣΑ δεν κατάφερε να καθορίσει τον 

κατάλληλο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής. Η Γερμανία από την πλευρά 

της, με λανθασμένες αντιλήψεις, επιβάρυνε την ΟΝΕ με ανισορροπίες και κληροδο-

τήματα χρέους, που θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν χωρίς μεταρρύθμιση της 

ΟΝΕ προς την κατεύθυνση μιας πολιτικά ολοκληρωμένης δημοσιονομική ένωσης. 

Οι δομικές και λειτουργικές αδυναμίες της ΟΝΕ αποτέλεσαν απροσπέλαστο 

σκόπελο τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αφού η ασύμμετρη οικονομική, πολιτική, κοι-

νωνικοπολιτική ένωση δεν επέτρεπε την υιοθέτηση κοινών λύσεων στα πρωτοεμ-

φανιζόμενα προβλήματα. Παράλληλα, η πολυμορφία στις οικονομικοπολιτικές και 

νομισματικές κουλτούρες ερμήνευε διαφορετικά, τόσο τα κοινά συμφωνηθέντα θε-

σμικά κείμενα, όσο και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, στην αντίληψη των εθνι-

κών οικονομικών επιτελείων. Στο πέρασμα του χρόνου, το χάσμα ανταγωνιστικότη-

τας διευρύνθηκε κάνοντας περισσότερο ευάλωτες τις αδύναμες χώρες στα πυρά 

των κερδοσκόπων και των οίκων αξιολόγησης. Μάλιστα, η απουσία συστήματος 

πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων άφησε έκθετη την ΟΝΕ, αναγκάζοντας την να 

λάβει αντί για προληπτικά, κατασταλτικά μέτρα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Μη-

χανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stabilisation 

Mechanism-EFSM) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(European Financial Stability Facility – EFSF), για να αντικατασταθούν τον Ιούνιο 

του 2013 από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability 

Mechanism – ESM). Αλλά ακόμα και μέσα στη δύνη της κρίσης το πλοίο δεν άλλαξε 

ρότα, παρά το γεγονός, ότι υπήρξαν φωνές που πρότειναν την εγκατάλειψη της 

σταθερότητας κατά την υπογραφή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αυ-

τές δεν εισακούσθηκαν. Η δυναμική των εθνικών οικονομιών και η πιστοληπτική 

τους ικανότητα κινήθηκαν θετικά για τον βορά αλλά αρνητικά για τον νότο, επιτείνο-

ντας την αδυναμία αντιμετώπισης της κρίσης. Η σταθερότητα του ευρώ σε συνδυα-

σμό με την τελωνειακή ένωση, ευνοούσε τα προϊόντα των ώριμων βιομηχανικά χω-

ρών και συντελούσε στη αποβιομηχάνιση των αδυνάτων. Συγχρόνως η επέκταση 

της Ευρωπαϊκής ένωσης ήρθε να αυξήσει τον εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό 

για χώρες που ακροβατούσαν μεταξύ ύφεσης και ανάπτυξης. Η αγορά διευρύνθηκε 

αλλά οι χώρες της παλαιάς ένωσης δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα πλεονε-

κτήματα της διεύρυνσης. 
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Οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης με τη ΣτΜ αποδέχτηκαν την εκχώρηση της 

νομισματικής τους ανεξαρτησίας στο ΕΣΚΤ. Όμως, πέραν αυτού σημαντικότερη α-

πώλεια για τη νομισματική τους κυριαρχία ήταν η απώλεια της δυνατότητας έκδοσης 

χρέους στο εθνικό νόμισμα. Όπως δείξαμε παραπάνω, τα κράτη-μέλη έχοντας χάσει 

τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη συναλλαγματική τους ισοτιμία έχασαν ουσια-

στικά τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν τις προσδοκίες των ιδιωτών και θεσμι-

κών επενδυτών για το αν θα παραχωρήσουν νέο δανεισμό στην εθνική τους οικο-

νομία. Οπότε και έγιναν έρμαια της αξιολόγησης της φερεγγυότητας του κρατικού 

τομέα από τους γνωστούς μας «οίκους». Τούτο σήμαινε, ότι τα δημόσια οικονομικά 

και η εσωτερική σταθεροποιητική επίδραση των δημόσιων δαπανών στην οικονομία 

έγιναν αντικείμενο της μεταβαλλόμενης ψυχολογίας των αγορών και της κερδοσκο-

πίας. 

Είδαμε παραπάνω ότι δεν υπήρξε μηχανισμός πρόβλεψης και αντιμετώπισης 

της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Έτσι, όταν η ρευστότητα μειώθηκε για κάποιες 

χώρες και ο δανεισμός έγινε αδύνατος η λύση που έδωσε η ΕΕ ήταν η υιοθέτηση 

πολιτικών λιτότητας. Εάν οι οικονομίες αυτών των κρατών ήταν σε σταθερή κατά-

σταση ή σε μεγέθυνση, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των δη-

μόσιων ελλειμμάτων. Όμως, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιώσιμη δημοσιονο-

μική προσαρμογή όταν η οικονομία είναι σε κατάσταση υπερχρέωσης και ο κρατικός 

τομέας εύθραυστος και σε κρίση φερεγγυότητας. Παράλληλα η συγκεντρωτική και 

ταυτόχρονη εφαρμογή πολιτικών λιτότητας στην πλειοψηφία των οικονομιών της 

Ευρωζώνης ακύρωσε, ουσιαστικά και πρακτικά, την όποια αποτελεσματικότητα θα 

μπορούσε να έχει στην πραγματική οικονομία, αφού περιόρισε τις προσδοκίες αύ-

ξησης της ζήτησης μέσω των εξαγωγών. Αυτή η πολιτική έφερε ένα ακόμα πλήγμα 

στη φερεγγυότητα σχεδόν όλων των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Ο λόγος είναι, 

ότι η λιτότητα προκαλεί ύφεση, η οποία με τη σειρά της εμποδίζει την επίτευξη δη-

μοσιονομικής προσαρμογής. Ο συνδυασμός τώρα, ύφεσης και έλλειψης φερεγγυό-

τητας επιφέρουν ένα νέο πλήγμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα η επιλογή 

της δημοσιονομικής λιτότητας ως μέσου αντιμετώπισης της κρίσης χρέους στην Ευ-

ρωζώνη δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο παρά τη λανθασμένη διάγνωση των 

αιτιών της κρίσης. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής κουλτούρας, των 

ιδεολογικών εμμονών και των θεσμικών ακαμψιών του μηχανισμού λήψης αποφά-

σεων οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Αποτελεί όμως και ένδειξη της νέας 
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ισορροπίας οικονομικών συμφερόντων και δυνάμεων που τείνει να επικρατήσει στη 

σκιά της γερμανικής ηγεμονίας. 

Η προτεσταντική αντίληψη της τιμωρίας της εθνικής οικονομίας με την επι-

βολή βίαιων προγραμμάτων δημοσιονομικής λιτότητας είναι μια επιλογή, που απο-

μακρύνει περισσότερο τις ηγεσίες των κρατών-μελών από τη ρίζα του προβλήματος 

και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. 

Απαιτείται η στροφή σε μια νέα θεσμική δομή, που θα προστατεύει τις χώρες-μέλη 

από τις απρόβλεπτες ψυχολογικές μεταπτώσεις των αγορών και την κερδοσκοπία 

των επενδυτών. Η ανάγκη δημιουργίας θεσμών συλλογικής διαχείρισης κρίσεων 

χρέους και τραπεζικών κρίσεων εντός της Ευρωζώνης θα την σταθεροποιήσει και 

μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει στην επιβίωσή της. 

Η επιβίωση της Ευρωζώνης είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, ει-

δικά για κράτη όπως η χώρα μας, καθόσον η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών 

ευνοεί την εμφάνιση οικονομικών συνασπισμών και ενώσεων. Όμως μέσα σε αυ-

τούς τους συνασπισμούς, η ανομοιομορφία στη δυναμικότητα των κρατών, η χα-

μηλή ανταγωνιστικότητα, το υψηλό δημόσιο χρέος, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και 

η απροθυμία των εθνικών κυβερνήσεων για ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, είναι 

δυνατόν να λειτουργήσουν αποσχιστικά και αποσταθεροποιητικά, όπως έδειξε το 

ελληνικό μοντέλο. Επιπλέον, είδαμε πώς αντιμετωπίσθηκε η Ελληνική κρίση ρευ-

στότητας, η οποία μεταλλάχθηκε σε κρίση χρέους, αποκαλύπτοντας τις θεσμικές 

αδυναμίες της νομισματικής ένωσης και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσής της μέσω 

της κοινωνικής και πολιτικής ένωσης. 

Τελικά, οι εσωτερικές θεσμικές παθογένειες της Ευρωζώνης αποκαλύφθηκαν 

από την κρίση του 2007. Είναι όμως κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι χωρίς την 

τελευταία οι δομικές και λειτουργικές αδυναμίες αργά ή γρήγορα θα οδηγούσαν σε 

κρίση και την Ευρωζώνη. Κάτι τέτοιο θα λάμβανε χώρα ως συνέπεια της συνεχόμε-

νης αύξησης του κενού ανταγωνιστικότητας και της έλλειψης παραγωγικότητας που 

παρουσιάζουν ορισμένα κράτη-μέλη. Επιπλέον η οικονομική ευρωστία των χωρών 

του βορά σε σχέση με τα υπέρογκα χρέη του νότου, θα οδηγούσε σε κρίση χρέους 

και στην ανάγκη διάσωσης των τελευταίων από τους πρώτους. Αλλά και το θεσμικό 

πλαίσιο θα εμφάνιζε ρωγμές, αφού αργά ή γρήγορα θα αποκαλυπτόταν η αδυναμία 
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λήψης συλλογικών αποφάσεων, η έλλειψη κοινής πολιτικής, η ανυπαρξία μηχανι-

σμών πρόληψης και αντιμετώπισης οικονομικών φαινομένων και κερδοσκοπικών 

επιθέσεων. Ακόμα, η μονεταριστική αντίληψη που έχει επικρατήσει στον τρόπο σκέ-

ψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων μεταξύ των χωρών-μελών, μπορεί να 

προάγει την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ευημερία των δεικτών, αλλά 

δε θα οδηγούσε σε ανάπτυξη οικονομιών όπως η δική μας.  

Ολοκληρώνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η κρίση χρέους στην 

Ευρωζώνη ήταν μοιραίο να επέλθει εξαιτίας της διαρθρωτικής αρχιτεκτονικής της 

ζώνης του ευρώ. Όμως, η διεθνής οικονομική κρίση του 2008 επιτάχυνε τις διαδικα-

σίες και έφερε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμέτωπα με το δίλημμα 

της ολοκλήρωσης του εγχειρήματος της Ένωσης. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση περνάει μέσα από την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας όχι μόνο στη 

νομισματική πολιτική, αλλά και στην οικονομική ολοκλήρωση. Από την άλλη 

πλευρά, είδαμε πόσο απροετοίμαστη είναι η Ένωση για την αντιμετώπιση παγκό-

σμιων κρίσεων. Δεν έχει το θεσμικό πλαίσιο που θα της επιτρέψει κεντρικά να λει-

τουργήσει ανασχετικά σε παρόμοιες καταστάσεις, πολύ δε περισσότερο να τις προ-

βλέψει και να θωρακιστεί πριν την εμφάνιση τους. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Ο Ιπποκράτης, στο έργο του «Επιδημιών Α» λέει, αναφερόμενος στον ρόλο 

του ιατρού: «ἀσκεῖν περὶ τὰ νοσήματα δύο, ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν». Έχοντας το 

«γνῶθι σαὐτόν» και στην προσπάθειά μας εάν δεν ωφελήσουμε, τουλάχιστον να 

μην βλάψουμε, κλείνουμε το παρόν ερευνητικό κείμενο διατυπώνοντας τις ακόλου-

θες προτάσεις: 

1. Με φάρο την άποψη του Keynes35 ότι η θεμελιώδης ανεξάρτητη μετα-

βλητή είναι η επένδυση, θα προτείναμε ως αντίδοτο στη λιτότητα την ανάληψη της 

επένδυσης. Αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της αύξησης του εισοδήματος 

                                            
35 John Maynard Keynes, 5 Ιουνίου 1883 – 21 Απριλίου 1946 «Ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, είναι αναμφι-
σβήτητα μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας της οικονομικής επιστήμης. Με το κλασικό 
πλέον έργο του «The General Theory of Employment, Interest and Money» (1936) εισήγαγε μια 
επανάσταση στα οικονομικά καθώς και μια σχολή σκέψης η οποία, καθ' ότι βασίζεται στις θεωρίες 
του, ονομάστηκε «κεϊνσιανισμός» (Βούλγαρης 2002) Περισσότερες πληροφορίες καθώς και πλήρες 
βιογραφικό στην ιστοσελίδα: http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=142593. 
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των εργαζομένων. Έτσι το πλεόνασμα στο κεφάλαιο των νοικοκυριών δε θα κατα-

λήγει στην αποταμίευση, αλλά θα μετατραπεί σε ρευστότητα στην πραγματική οικο-

νομία και θα επανεκκινήσει το εμπόριο. Η σημερινή αβεβαιότητα θα αντικατασταθεί 

με την προσδοκία και θα οδηγήσει στην επένδυση των αποταμιεύσεων των νοικο-

κυριών και των επιχειρήσεων. 

2. Θα πρέπει να δημιουργηθούν εποπτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι να έ-

χουν τη δυνατότητα ελέγχου των αγορών. Η κρίση στην Αμερικανική αγορά κατέ-

δειξε, ότι δε θα πρέπει να εμπιστευτούμε τη λειτουργία των αγορών χωρίς τη κρατική 

εποπτεία. Στην περίπτωση της ΕΕ, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η νομισματική 

ένωση θα συνεχίσει να είναι προβληματική, εάν δε συνδεθεί με κοινή Ευρωπαϊκή 

οικονομική πολιτική. Αυτή θα ασκείται από έναν μηχανισμό που θα ελέγχεται από 

το Ευρωκοινοβούλιο με σκοπό την κατανομή ίσου βάρους, αλλά και τη δίκαιη δια-

νομή των κερδών-πόρων στα κράτη-μέλη. 

3. Η οικονομική πολιτική της λιτότητας κατέδειξε, ότι οδηγεί στη μείωση 

της ζήτησης, της παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανεργίας, της φοροδιαφυγής, 

της εγκληματικότητας, στην αποβιομηχάνιση και τελικά στην ύφεση. Η πολιτική της 

ΕΕ θα πρέπει να γίνει αναπτυξιακή, με φάρο την ανταγωνιστικότητα, την παραγω-

γικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας και την απεξάρτηση από τα υποπροϊόντα του πετρελαίου. Στον χρηματοπι-

στωτικό τομέα, απαιτείται να αναληφθούν δράσεις για ενίσχυση της ρευστότητας, με 

ροή χρήματος προς την πραγματική οικονομία. Η αξιοπιστία του Ευρώ θα πρέπει 

να διαφυλαχθεί στις χρηματαγορές, με την αποφυγή επενδύσεων σε δομημένα 

προϊόντα. 

4. Δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους. Η κρίση χρέους στην Ευ-

ρωζώνη επιδείνωσε κατά τρόπο εντυπωσιακό τις κοινωνικές ανισότητες, τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεγάλο μέρος του πλούτου συγκεντρώθηκε 

σε μικρή μερίδα του πληθυσμού, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η φορολογική επιβά-

ρυνση. Μάλιστα, το ποσοστό της φορολογίας επί των εισοδημάτων δεν αντιστοιχεί 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στην ανταποδοτικότητα των κοινωνικών παρο-

χών. Έτσι, η κοινωνική πρόνοια και η δημόσια υγεία έχουν δεχθεί σημαντικό 

πλήγμα, ενώ αυξήθηκε η παραβατική συμπεριφορά όσον αφορά στη φοροδιαφυγή 

και στην καταβολή των οφειλόμενων στο δημόσιο. 

5. Επένδυση στην δημόσια εκπαίδευση και την υγεία. Παράλληλα με την 

κρίση χρέους, η Ευρώπη κλήθηκε να υποδεχτεί και ένα τεράστιο μεταναστευτικό 
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κύμα, το οποίο αλλοίωσε την πληθυσμιακή ισορροπία και επιβάρυνε σε μεγάλο 

βαθμό τα δημόσια συστήματα υγείας. Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΕ είναι να εν-

σωματώσει αυτούς τους πληθυσμούς και να δημιουργήσει παράλληλα με την εθνική 

ταυτότητα και την Ευρωπαϊκή στη συνείδηση των πολιτών της. Σίγουρα η επιβά-

ρυνση για τις οικονομίες των κρατών-μελών είναι μεγάλη και πρέπει να αντιμετωπι-

σθεί συγκεντρωτικά. 

6. Κοινοτικοποίηση όλων των επιπέδων των εθνικών οικονομικών πολι-

τικών, όπως της δημοσιονομικής, της εισοδηματικής, της κοινωνικής και της ανα-

πτυξιακής. Με αυτό τον τρόπο θα ενοποιηθούν τα εθνικά οικονομικά μοντέλα με το 

Ευρωπαϊκό και θα συνταυτιστούν οι πολιτικές εφαρμογής τους, ενώ παράλληλα θα 

αμβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

7. Δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης, και μηχανισμού έγκαιρης πρό-

ληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης διαταραχών ή κρίσεων. Η αντίληψη ότι 

στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι αδύνατη η εμφάνιση κρίσεων, α-

ποδείχθηκε εσφαλμένη.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«Όταν υπάρχει ανάγκη να πάρεις μια απόφαση, το καλύτερο πράγμα είναι 

να κάνεις το σωστό. Το δεύτερο καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις λάθος. Το χειρό-

τερο απ’ όλα είναι να μην κάνεις τίποτα». 

Θεόδωρος Ρούζβελτ, 1858-1919, Αμερικανός πρόεδρος [1901-1909] 

Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα κλυδωνίσθηκε 

από την κρίση του 2008, αφού βρέθηκε απροετοίμαστο και έκθετο στα τοξικά δομη-

μένα προϊόντα των χρηματαγορών των ΗΠΑ. Η χρηματοπιστωτική κρίση περιόρισε 

τη ρευστότητα μέσα στην ΟΝΕ και μεταλλάχθηκε σε κρίση χρέους για τις χώρες του 

Ευρωπαϊκού νότου. Η κρίση έφερε στο φως τα αρχιτεκτονικά προβλήματα της ζώ-

νης του Ευρώ με τον πιο έντονο τρόπο, ενώ διεύρυνε το χάσμα μεταξύ των οικονο-

μικά εύρωστων και των μη ανταγωνιστικών χωρών. Η νομισματική ένωση δεν ήταν 

αρκετή ώστε, μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χαλαρής εποπτικής πο-

λιτικής, να απορροφήσει τις πιέσεις των κερδοσκόπων των χρηματαγορών και των 

οίκων αξιολόγησης. Η οικονομική προτεσταντική κουλτούρα προκάλεσε εθνικιστικές 

αντιδράσεις και ξενοφοβικά αισθήματα και υπό αυτό τον φόβο αυτό, οι κυβερνήσεις 

αντιμετώπισαν με δισταγμό κάθε πρωτοβουλία για επιθετική επέμβαση και ομαλο-

ποίηση των στρεβλώσεων που έφερε η κρίση. Η συνέχιση της επιβολής των μέτρων 

λιτότητας, επιβάρυνε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μείωσε την παραγωγή και 

την ανταγωνιστικότητα, άνοιξε την ψαλίδα μεταξύ των κρατών-μελών, αύξησε την 

ανεργία και τη φοροδιαφυγή, ενώ έφερε και κύμα εσωτερικής μετανάστευσης οικο-

νομικών μεταναστών. Η κρίση αντιμετωπίσθηκε με την επιβολή επιπλέον λιτότητας 

και την ενίσχυση της ρευστότητας στους ευπαθείς τομείς της οικονομίας. Συστάθη-

καν χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και λήφ-

θηκαν μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Από την άλλη πλευρά, η ευθύνη για την κρίση χρέους βαραίνει και τις εθνικές 

κυβερνήσεις, που δεν σεβάστηκαν τα κριτήρια σύγκλισης και εκμεταλλεύτηκαν τη 

χαλαρότητα των θεσμών. Ακόμα και μέσα στην κρίση δεν αξιοποίησαν τη σταθερό-

τητα του Ευρώ και τα κονδύλια που προέρχονταν από την Ένωση για την τόνωση 
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της πραγματικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα τα ενδογενή προβλήματα και οι 

δομικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρχονταν αργά ή γρήγορα στην ε-

πιφάνεια. Δεν μπορούσε να λειτουργεί σε δύο ή περισσότερες ταχύτητες, με τον 

βορά να καλπάζει με ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να δανείζει στο νότο με 

εξουθενωτικά επιτόκια. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική της Ένωσης βασίστηκε στην 

κυβερνητική συναίνεση και την συμφωνία μεταξύ θεσμών. Έτσι, στερούνταν λαϊκής 

έγκρισης και υπήρξε έλλειμμα δημοκρατίας. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση των ΗΠΑ, από μόνη της ήταν ικανή να δημιουρ-

γήσει προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα των χωρών που είχαν εκτεθεί στα προ-

βληματικά δομημένα προϊόντα της αγοράς. Ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, της 

οποίας ο προϋπολογισμός είναι αρκετά μικρότερος από τα μεγάλα Αμερικανικά χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα, η κρίση θα σήμαινε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. 

Τελικά, δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα που επιτάχυνε τις διεργασίες και επέ-

τρεψε στους κερδοσκόπους να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τις υφιστάμενες 

δομικές και λειτουργικές αδυναμίες της ΟΝΕ. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Ο δρόμος 

της ανάπτυξης περνάει από τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και βέβαια είναι Ευ-

ρωπαϊκός. Η χώρα μας δεν έχει τους πόρους και τις δυνατότητες, τουλάχιστον στην 

παρούσα φάση, να πλεύσει μόνη της στα νερά της διεθνούς οικονομικής θάλασσας. 

Η σταθερότητα του Ευρώ παρέχει τις ασφαλιστικές δικλείδες για επενδύσεις προερ-

χόμενες είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό. Ως μέλος της ΟΝΕ, πρέπει 

να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές διατάξεις της για να προσελκύσει επενδύσεις στη ναυ-

τιλία, τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαστημική τεχνολογία και 

το διαμετακομιστικό εμπόριο. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να παταχθεί η φορο-

διαφυγή, να εξυγιανθεί ο δημόσιος τομέας, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 

παραγωγή. Η χώρα μας έχει το έμψυχο δυναμικό και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 

για να ξανακερδίσει τη θέση που της αρμόζει στη διεθνή σκηνή. Στην όλη προσπά-

θεια ενεργό ρόλο οφείλουν να έχουν και οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτοντας και αξιο-

ποιώντας παράλληλα τους πόρους τους, για την εδραίωση της ασφάλειας, τη συ-

μπαραγωγή εξαρτημάτων – πυρομαχικών για οπλικά συστήματα και - γιατί όχι - την 

εξαγωγή αυτών σε άλλες χώρες. 
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Η πολυπόθητη ανάπτυξη περνάει μέσα από δύσβατο δρομολόγιο και θα πρέ-

πει: 

α. Να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η αξιολόγηση της ελληνικής οι-

κονομίας από τους δανειστές προκειμένου να απελευθερωθούν κεφάλαια προς τη 

χώρα και να «ανασάνει» η αγορά. 

β. Από τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στη χώρα, ένα μεγάλο μέρος να 

δαπανηθεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης 

της παραγωγικότητας. 

γ. Ο Νόμος για τη Φορολογία να ευνοεί την επιχειρηματικότητα, να επι-

βραβεύει τους συνεπείς φορολογούμενους και να πατάξει την φοροδιαφυγή. 

δ. Σε αυτή την κατεύθυνση ως επιτακτική ανάγκη προβάλει η ψηφιοποί-

ηση της οικονομίας. 

ε. Να προχωρήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ώστε να επισπευστούν 

οι διαδικασίες και να παταχθεί η γραφειοκρατία. 

στ. Να επαναλειτουργήσει η βιομηχανική παραγωγή της χώρας, αρχικά 

με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αργότερα με την επαναλειτουργία γραμμών πα-

ραγωγής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), της ΠΥΡΚΑΛ, κτλ. 

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Θουκυδίδης ακούγεται προφητικός: 

 «Καί παρά δύναμιν τολμηταί καί παρά γνώμην κινδυνευταί καί ἐν τοῖς δεινοῖς 

εὐέλπιδες»36. 

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ. 
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36 μτφρ: [Οι Αθηναίοι είναι] τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους, ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και 
αισιόδοξοι στις δυσκολίες. 
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