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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας/European Stability Mechanism (ΕΜΣ/ESM) ως απαραίτητο συμπλήρωμα για 

την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό 

αναλύεται το βασικό σκεπτικό πίσω από την ίδρυση και τη λειτουργία του ΕΜΣ στο πλαίσιο 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (ONE), αλλά και οι δράσεις του, στο 

πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης που έπληξε την ευρωζώνη το 2009, με έμφαση στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Το θέμα καλύπτεται σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την 

ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η εργασία δομείται συνολικά σε 

τρία κεφάλαια.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην ίδρυση της  Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (ΟΝΕ), μέσα από τα τρία στάδια από τα οποία πέρασε, 

καθώς στο σκοπό της, τις βασικές αρχές λειτουργίας της, το ιστορικό της και τα κριτήρια 

σύγκλισης για τα κράτη -μέλη. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται  και αναλύεται το 

βασικό σκεπτικό, πίσω από το  οποίο δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί, στο πλαίσιο 

της ΟΝΕ. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος του και οι δράσεις του στο πλαίσιο της 

οικονομικής ύφεσης που έπληξε τις χώρες της ευρωζώνης από το 2009 μέχρι και σήμερα. 

Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου 

παρουσιάζονται οι δράσεις του ΕΜΣ και του προκατόχου του, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), στη διαχείριση της κρίσης στη χώρα. Τα 

σημαντικότερα ευρήματα της ανάλυσης, συνοψίζονται στο τέλος της παρούσας, στην 

ενότητα των συμπερασμάτων. Συνολικά φαίνεται ότι ο τρόπος λειτουργίας του ΕΜΣ δεν 

αποδυναμώνει τα κίνητρα για υγιείς δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές στις 

χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά διασφαλίζει ότι ο ΕΜΣ ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, 

αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης. 
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Εισαγωγή 

 Η χρηματοπιστωτική αναταραχή που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2008-09, δημιούργησε μια 

νέα εγχώρια κρίση στην Ευρώπη το 2010, πλήττοντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις χώρες της 

Ευρωζώνης. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεταξύ τους και η Ελλάδα, οι οποίες 

ήταν αυτές που επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό, ήταν χώρες στις οποίες οι κυβερνήσεις 

είχαν σημαντικά μεγάλα ελλείμματα. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που αιτήθηκε και έλαβε 

διμερή δάνεια (ελληνική δανειακή διευκόλυνση) από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης σε 

διμερή βάση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ως προσωρινή λύση για χορήγηση βοήθειας, τον Ιούνιο του 2010 στην 

Ελλάδα. Ωστόσο, το ΕΤΧΣ προορίζονταν μόνο ως προσωρινό μέτρο (που έληγε το 2013), εν 

μέρει λόγω της έλλειψης νομικής βάσης στις συνθήκες της ΕΕ.  

 Για να επιλυθεί το ζήτημα, η γερμανική κυβέρνηση θεώρησε ότι θα χρειαζόταν μια 

τροποποίηση της Συνθήκης. Μετά τη δύσκολη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

πολλά κράτη και πολιτικοί αντιτάχθηκαν στην επανάληψη της τροποποίησης της Συνθήκης 

και η βρετανική κυβέρνηση αντιτάχθηκε στις αλλαγές που επηρέαζαν το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ωστόσο, αφού κέρδισε την υποστήριξη του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί, η Γερμανία 

κέρδισε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2010 για τη 

δημιουργία μιας νέας συνθήκης. Θα ήταν μια ελάχιστη τροπολογία για την ενίσχυση των 

κυρώσεων και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού δανειοδότησης. Η συνθήκη θα 

σχεδιαζόταν έτσι ώστε να μην υπάρχει λόγος για δημοψήφισμα, παρέχοντας τη βάση για μια 

ταχεία διαδικασία κύρωσης, με στόχο την πλήρη επικύρωσή της και την έναρξη ισχύος του 

τον Ιούλιο του 2012. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) τον Οκτώβριο του 2012 ως διάδοχος του ΕΤΧΣ. Πρόκειται για μια μόνιμη 

λύση, στην ουσία ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, με στόχο να διασφαλίσει τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε χώρες της 

ζώνης του ευρώ.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας και οι λόγοι για τους οποίους αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για την 

αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.  
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Κεφάλαιο 1ο: Οικονομική & Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) 

 

1.1. Ιστορικό-Ίδρυση 

 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) (Economic & Monetary Union) αποτελεί 

το τελικό στάδιο της οικονομικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ. Η απόφαση για τη σύστασή της 

λήφθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάαστριχτ τον Δεκέμβριο του 1991. Οι διατάξεις 

σχετικά με τη σύσταση της ΟΝΕ σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

καθορίστηκαν στη Συνθήκη για τη Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), το 1993. Η 

ΟΝΕ είναι μια στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης των χωρών μελών της ΕΕ και των 

οικονομιών τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός ενιαίου νομίσματος και 

διαφορετικών μέσων οικονομικής πολιτικής σε ένα κοινό επίπεδο λήψης αποφάσεων (Lastra 

& Louis, 2013).  

 Παρόλο που τα κράτη μέλη της ΕΕ συζητούσαν τη δημιουργία μιας οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης στην Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του '60, η αποτελεσματική 

υλοποίησή της έλαβε χώρα μόλις 30 χρόνια αργότερα. Οι μελετητές προσδιορίζουν τέσσερα 

στάδια στην ανάπτυξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής νομισματικής ολοκλήρωσης. Το 

πρώτο στάδιο πηγάζει από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) και εκτείνεται μέχρι την έκθεση 

Werner (1970). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η συζήτηση για την καθιέρωση ενός 

ενιαίου νομίσματος στην Ευρώπη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, δεδομένης της διεθνούς 

νομισματικής σταθερότητας που εγγυόταν η συμφωνία του Bretton Woods από την άμεση 

μεταπολεμική περίοδο. Ωστόσο, η δυσκολία του αμερικανικού δολαρίου να διατηρήσει την 

αξία του έναντι του χρυσού, όπως απαιτούσε το σύστημα Bretton Wood, ιδίως μεταξύ των 

ετών 1968 και 1969, απειλούσε το κοινό σύστημα τιμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(Common Agricultural Policy), τον κύριο πυλώνα τότε, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ) (European Economic Community). Απαντώντας σε αυτή την ενισχυμένη 

διεθνή νομισματική αστάθεια, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΟΚ δημιούργησαν 

μια ομάδα υπό την ηγεσία του Pierre Werner, τότε πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, για 

να δημιουργήσουν ένα σχέδιο (το λεγόμενο Σχέδιο Werner) για τη δημιουργία της ΟΝΕ μέχρι 

το 1980 (Μούσης, 2016). 
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 Η δεύτερη φάση εκτείνεται από τη δημιουργία του Σχεδίου Werner (Werner Report ) 

έως την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (European Monetary System) το 

1979. Αυτή η φάση χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια εφαρμογής του σχεδίου Werner, το 

οποίο προέβλεπε μια διαδικασία τριών σταδίων για την επίτευξη δημιουργίας της ΟΝΕ, σε 

ένα χρονικό πλαίσιο διάρκειας 10 ετών και περιλάμβανε τη δυνατότητα εισαγωγής ενιαίου 

νομίσματος. Το πρώτο στάδιο εφαρμογής του σχεδίου Werner αντιπροσωπεύεται από τη 

μείωση του επιπέδου αστάθειας των ευρωπαϊκών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η 

προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου, έγινε με τη δημιουργία του λεγόμενου Snake, ενός 

συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών που βασιζόταν στον διττό καθορισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των ευρωπαϊκών νομισμάτων. Ωστόσο, η διεθνής 

οικονομική αστάθεια, ιδιαίτερα η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, οδήγησε στην 

εγκατάλειψη του σχεδίου Werner (Tsoukalis, 2017). 

 Το τρίτο στάδιο στην ανάπτυξη της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή νομισματική 

ολοκλήρωση ξεκίνησε με την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού Συναλλαγματικών 

Ισοτιμιών (Εxchange Rate Mechanism) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ENΣ) το 

1979 και ολοκληρώθηκε με το σχέδιο Delors το 1989. Το ΕΝΣ βασίστηκε σε τρία στοιχεία, για 

τη δημιουργίας μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Το πρώτο ήταν ο Μηχανισμός 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ), ο οποίος προέβλεπε την αντιστροφή των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων που συμμετείχαν σε αυτό, εντός 

προκαθορισμένων ζωνών διακύμανσης. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η εισαγωγή της 

Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (European Currency Unit), ενός εικονικού νομίσματος, 

το οποίο αποτελείτο από ένα συγκεκριμένο ποσό από κάθε νόμισμα που συμμετέχει στο 

ΕΝΣ. Το τρίτο στοιχείο ήταν οι πολύ βραχυπρόθεσμες δανειοδοτικές διευκολύνσεις (Very 

Short-term Lending Facilities) που εξασφάλιζαν τη δυνατότητα για όλες τις κεντρικές 

τράπεζες που συμμετείχαν στον ΜΣΙ να παρεμβαίνουν στις αγορές συναλλάγματος όταν 

ήταν απαραίτητο. Το ΕΝΣ κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και να επιτρέψει την εισαγωγή αντιπληθωριστικών πολιτικών 

στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη 
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συζήτηση που οδήγησε στην εφαρμογή μιας πλήρους νομισματικής ένωσης στην Ευρώπη 

(ΟΝΕ) (Verbeken & Rakic, 2017). 

 Κατόπιν αιτήματος των ευρωπαίων ηγετών, το 1989, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Jacques Delors και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της 

ΕΕ, συνέταξαν την έκθεση Delors σχετικά με τον τρόπο επίτευξης μιας νομισματικής ένωσης 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Πρόκειται για την αρχή της τέταρτης φάσης της 

διαδικασίας της ευρωπαϊκής νομισματικής ολοκλήρωσης, η οποία τελείωσε με την εισαγωγή 

του κοινού νομίσματος (ευρώ) το 1999. Η έκθεση Delors πρότεινε εκ νέου τη προσέγγιση του 

σχεδίου Werner για τη δημιουργία της ΟΝΕ με βάση μια προπαρασκευαστική περίοδο τριών 

σταδίων, τα οποία περιγράφονται παρακάτω (Lastra & Louis, 2013). 

 Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδέχτηκαν τις συστάσεις της Έκθεσης Delors. Η νέα Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιελάμβανε τις αναγκαίες διατάξεις για την ίδρυση της 

ΟΝΕ, συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ στις 

Κάτω Χώρες, το Δεκέμβριο του 1991. Την 1η Ιανουαρίου 1999, το ευρώ εισήχθη παράλληλα 

με τα εθνικά νομίσματα. Τα κέρματα και τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εισήχθησαν την 1η 

Ιανουαρίου του 2002 (Lastra & Louis, 2013). 

1.1.1. Πρώτο Στάδιο 

 Το πρώτο στάδιο διήρκησε από την 1η Ιουλίου του 1990, μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου του 1993. Το πρώτο στάδιο, που σηματοδότησε την έναρξη ολόκληρης της 

διαδικασίας, ξεκίνησε με την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την πλήρη ελευθέρωση των 

κινήσεων κεφαλαίων τον Ιούλιο του 1990. Οι κεντρικοί στόχοι αυτού του σταδίου ήταν η 

μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των 

κεντρικών τραπεζών, με την ενσωμάτωση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των νομισματικών 

πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΝΣ (Μούσης, 2016;Tsoukalis, 2017). 

1.1.2. Δεύτερο Στάδιο 

 Το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1994 και τελείωσε στις 31 

Δεκεμβρίου 1998. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
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Κοινότητα ανάγκασε κάθε κράτος μέλος να προσπαθήσει να αποφύγει τα υπερβολικά 

δημόσια ελλείμματα και να ξεκινήσει διαδικασίες που θα οδηγούσαν στην 

ανεξαρτητοποίηση της κάθε κεντρικής τράπεζας, έτσι ώστε η μελλοντική νομισματική ένωση 

να περιλάμβανε μόνο χώρες με καλή οικονομική διαχείριση. Ένας κανονισμός του 

Συμβουλίου θέσπισε λεπτομερείς κανόνες και ορισμούς για την εφαρμογή της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείμματος (Excessive Deficit Procedure), συμπεριλαμβανομένου του ορισμού 

του δημόσιου χρέους, καθώς και κανόνων για την υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη 

στην Επιτροπή. Κατά τη διαδικασία που οδήγησε στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, 

η Συνθήκη τους απαγόρευε να χορηγούν στις κυβερνήσεις διευκολύνσεις υπερανάληψης ή 

οποιοδήποτε άλλο είδος πιστωτικής διευκόλυνσης και να αγοράζουν άμεσα χρεωστικά μέσα 

του δημόσιου τομέα. Μαζί με την απαγόρευση της άμεσης νομισματικής χρηματοδότησης 

των δημόσιων ελλειμμάτων και για την υποβολή των δημόσιων δανείων στην πειθαρχία της 

αγοράς, η συνθήκη προέβλεπε επιπλέον ότι οι δημόσιες αρχές δεν θα πρέπει να έχουν 

προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός αν αυτό βασίζεται σε λόγους 

προληπτικής εποπτείας. Με τον τρόπο αυτό, η Συνθήκη επιδίωξε να θεσπίσει ένα είδος 

δημοσιονομικού ελέγχου, βασισμένου στην αγορά (Μούσης, 2016).  

 Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο, η συνθήκη 

απαιτούσε υψηλό βαθμό σύγκλισης που εκτιμήθηκε με βάση τέσσερα ειδικά κριτήρια: α) το 

ποσοστό πληθωρισμού να προσεγγίζει τον ρυθμό των τριών καλύτερων από τα κράτη μέλη 

όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών, β) η κατάσταση του δημόσιου προϋπολογισμού να 

εντοπίζεται χωρίς υπερβολικό έλλειμμα και ειδικότερα το δημόσιο έλλειμμα να μην 

υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος να μην υπερβαίνει το 60% του 

ΑΕΠ (υπόκεινται σε εκτίμηση από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία), (γ) η διάρκεια της 

σύγκλισης που επιτυγχάνεται από το κράτος μέλος και αντικατοπτρίζεται στα επίπεδα των 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων και δ) η τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που 

προβλέπονται από τον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Συστήματος επί δύο τουλάχιστον έτη (Τσιπούρη, 2015). 

 Το τελευταίο βήμα ήταν η εύρεση ενός ονόματος για το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα, το 

οποίο αντικατέστησε το ECU (Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα), τη λογιστική μονάδα του 
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ΕΝΣ. Μετά από πρόταση του ισπανού πρωθυπουργού Felipe González Márquez, υιοθετήθηκε 

η λέξη «ευρώ», η οποία είναι η ίδια σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Το λογότυπο και τα 

σχέδια για τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα που θα αντικαθιστούσαν τα εθνικά νομίσματα 

την 1η Ιανουαρίου 2002, υποβλήθηκαν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ιδρύματος Alexandre Lamfalussy κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 

πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 1996 και εγκρίθηκαν τελικά από 

τα 15 κράτη μέλη στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ που έλαβε χώρα 

στις 16 και 17 Ιουνίου 1997 (Τσιπούρη, 2015). 

1.1.3. Τρίτο Στάδιο 

 Κατά τη σύνοδό της Μαδρίτης στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 1995, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ενέκρινε το σενάριο για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος, το οποίο είχε 

προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 1999, ημερομηνία-στόχος που καθορίστηκε από τη 

συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καθορίστηκε το όνομα του 

νομίσματος - το ευρώ - σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τσιπούρη, 

2015). 

 Από θεσμικής πλευράς, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών 

(European System of Central Banks), αποτελούμενο από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών 

μελών, οι οποίες έπρεπε να είναι ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), η οποία είναι ανεξάρτητη από τις 

εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοτικά όργανα. Ολόκληρη τη δομή διαχειρίστηκε ένα 

Εκτελεστικό και ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Το εξαμελές εκτελεστικό συμβούλιο ανέλαβε την 

καθημερινή διαχείριση της νομισματικής πολιτικής, η οποία καθορίστηκε από το διοικητικό 

συμβούλιο. Το τελευταίο αποτελούνταν τόσο από την εκτελεστική επιτροπή όσο και από 

τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, ο καθένας από τους οποίους είχε μία 

ψήφο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της χώρας του (Reglig & Brouhns, 2007).  

 Η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος ορίσθηκε για  την 1η Ιανουαρίου 1999.. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίστηκαν στη συνθήκη ΕΚ, το 

Συμβούλιο που συνήλθε σε επίπεδο αρχηγών κρατών στις 3 Μαΐου 1998, αποφάσισε ότι, 
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υπό το πρίσμα των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών το 1997, 11 κράτη μέλη 

πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος την 1η 

Ιανουαρίου 1999,: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω 

Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία και Φινλανδία. Το Συμβούλιο δήλωσε προηγουμένως ότι η 

Σουηδία δεν πληρούσε, στο στάδιο αυτό, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση 

του ενιαίου νομίσματος, διότι δεν συμμετείχε στο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος (Reglig & Brouhns, 2007).  

 Μεταξύ των χωρών που δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο ήταν η Ελλάδα, η 

οποία δεν πληρούσε όλα τα κριτήρια αλλά ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υιοθετήσει το 

ευρώ (η είσοδος του νομίσματος έλαβε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2001), και η Σουηδία, η 

οποία δεν ανήκε στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και αποφάσισε να περιμένει. Σε 

δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου 2003, το 56,1% των Σουηδών ψηφοφόρων 

απέρριψε την υιοθέτηση του ευρώ. Οι άλλες χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ ήταν η Δανία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εξασφάλισαν ρήτρα εξαίρεσης στο Μάαστριχτ, 

διατηρώντας έτσι την «πόρτα ανοικτή» για ένταξη σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ωστόσο, 

τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της Δανίας, της 28ης Σεπτεμβρίου 2000 έδειξαν 

έντονη αντίθεση στην υιοθέτηση του ευρώ. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η νέα 

κυβέρνηση των Εργατικών ήταν πιο ευνοϊκά διατεθειμένη να υιοθετήσει το ευρώ, το οποίο 

υποστηρίχθηκε στους οικονομικούς κύκλους, ενώ οι Συντηρητικοί παρέμειναν πολύ εχθρικοί, 

αντανακλώντας την μεγάλη ορμή της κοινής γνώμης. Στις 27 Οκτωβρίου 1997, ο 

πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα κατά τη διάρκεια 

της επόμενης νομοθετικής περιόδου, η οποία θα αρχίσει το 2002. Ωστόσο, στις 9 Ιουνίου 

2003, η κυβέρνηση ανέβαλε και πάλι την είσοδο της Βρετανίας έως ότου η οικονομία της θα 

ήταν περισσότερο συμβατή με εκείνη της ευρωζώνης (Nugent, 2017).  

 Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1999 και της 1ης Ιανουαρίου 2002, η χρήση του ευρώ ως 

λογιστικής μονάδας ή τραπεζικού χρήματος ήταν προαιρετική. Το ευρώ υιοθετήθηκε 

σταδιακά για τραπεζικές συναλλαγές παράλληλα με το αντίστοιχο εθνικό νόμισμα. Τα 

χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία ως νόμιμο χρήμα χωρίς να 

ανατραπούν την 1η Ιανουαρίου 2002 (Verbeken & Rakic, 2017). 
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1.2. Τρόπος Λειτουργίας - Σκοπός 

 Η λειτουργία και διαχείριση της ΟΝΕ αποσκοπεί στην υποστήριξη της βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης και της υψηλής απασχόλησης μέσω της οικονομικής και 

νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΝΕ έχει τέσσερις βασικές οικονομικές 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι (Scheller, 2006):  

1. η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ με 

στόχο τη σταθερότητα των τιμών 

2. ο συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στις χώρες της ΕΕ 

3. η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς 

4. η εποπτεία και παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 Η νομισματική πολιτική διαμορφώνει τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

προς όφελος της οικονομίας μιας χώρας. Αυτό γίνεται από μια κεντρική τράπεζα που ελέγχει 

την προσφορά χρημάτων στην οικονομία. Εάν κάθε χώρα της ΕΕ εφάρμοζε τη δική της 

νομισματική πολιτική, τότε η ενιαία αγορά θα ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματική, το 

εμπόριο θα μπορούσε να διαταραχθεί και τα οφέλη θα ήταν λιγότερα. Για το λόγο αυτό, στο 

πλαίσιο της ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική συντονίζεται στενά και, εντός της ζώνης του ευρώ, 

είναι κεντρική και ανεξάρτητη. Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι υπεύθυνες 

για τον έλεγχο άλλων τομέων οικονομικής πολιτικής, όπως η δημοσιονομική πολιτική, η 

φορολογική πολιτική και οι διαρθρωτικές πολιτικές. Ωστόσο ακόμα και έτσι, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας της ΕΕ στο σύνολό της, είναι απαραίτητο οι 

χώρες στο σύνολο τους να συντονίσουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές τους 

με τον κοινό στόχο της σταθερότητας και της ανάπτυξης (Lastra & Louis, 2013). 

 Τα όργανα της ΟΝΕ, μέσω των οποίων λειτουργεί και τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 

θέσπιση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τους κανόνες που διέπουν την έκδοση του 

ευρώ και τη σταθερότητα των τιμών εντός της ΕΕ, είναι τα παρακάτω:  
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 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank),  

 Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών (European System of Central Banks), 

 Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), 

 «Ευρωομάδα», γνωστή ως Eurogroup  

 Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων ( Economical and Financial 

Affairs Council - ECOFIN).  

 Οι πρωτεύοντες στόχοι των ως άνω θεσμικών οργάνων της ΟΝΕ είναι : 

 η περάτωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, μέσω της 

εξάλειψης των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της κατάργησης του 

κόστους που ενυπάρχει στις συναλλαγματικές συναλλαγές, καθώς και της μείωσης του 

κόστους αντιστάθμισης των κινδύνων διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

  η διασφάλιση της συγκρισιμότητας του κόστους και των τιμών εντός της Ένωσης, η 

οποία βοηθά τους καταναλωτές, τονώνει το ενδοκοινοτικό εμπόριο και διευκολύνει τις 

επιχειρήσεις και τέλος  

 η ενίσχυση της νομισματικής σταθερότητας και της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης 

μέσα από την κατάργηση εξ ορισμού, κάθε πιθανότητας κερδοσκοπίας μεταξύ των 

νομισμάτων της Ένωσης, της διασφάλισης μέσω της οικονομικής διάστασης της 

νομισματικής ένωσης, ότι το νέο νόμισμα είναι σε μεγάλο βαθμό άτρωτο για τη διεθνή 

κερδοσκοπία και την παροχή δυνατότητας στο νόμισμα του ευρώ να γίνει ένα σημαντικό 

νόμισμα αποθεματικών και πληρωμών (Scheller, 2006). 

 Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998 

και εδρεύει στη Φραγκφούρτη. Η διαχείριση της γίνεται από δύο όργανα που απολαμβάνουν 

ανεξαρτησίας από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ και την Εκτελεστική Επιτροπή, και - για ορισμένα καθήκοντα - από το 

Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε την ΕΚΤ ως θεσμικό όργανο 

της ΕΕ (άρθρο 13 παράγραφος 1 ΣΕΕ, άρθρα 282-284 ΣΛΕΕ). Η ΕΚΤ λειτουργεί εντελώς 

ανεξάρτητα από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο πρωταρχικός στόχος της είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις γενικές οικονομικές 
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πολιτικές της Ένωσης. Για την ΕΚΤ, ο στόχος της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών 

μεταφράζεται στην πραγματικότητα σε αύξηση των τιμών κοντά σε, αλλά όχι κάτω του 2%. 

Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΤ προσαρμόζει το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο είναι το ποσοστό στο 

οποίο οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να δανειστούν από την κεντρική τράπεζα. Η μείωση 

του επιτοκίου ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση, η οποία με τη σειρά της προκαλεί 

τάση προς υψηλότερες τιμές. Αντίθετα, η αύξηση του επιτοκίου επιβραδύνει την 

κατανάλωση και τις τιμές. Κατ 'εξαίρεση, η κεντρική τράπεζα μπορεί επίσης να αλλάξει το 

ποσό του κυκλοφορούντος νομίσματος. Θεωρείται γενικά ότι το υπερβάλλον νόμισμα 

μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό, ενώ ένα ανεπαρκές ποσό μπορεί να περιορίσει την 

οικονομική ανάπτυξη. Η ΕΚΤ εργάζεται επίσης προς τον καθορισμό και την εφαρμογή της 

νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, τη διεξαγωγή πράξεων συναλλάγματος, τη 

διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων κάθε χώρας, την έκδοση 

τραπεζογραμματίων στην Ευρωζώνη, τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων 

από τις εθνικές αρχές και τους οικονομικούς παράγοντες και την πιστοποίηση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη. Τέλος η ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι οι διάφορες εθνικές 

κεντρικές τράπεζες εκτελούν αποκεντρωμένες πράξεις με συνεπή τρόπο. Οι εθνικές κεντρικές 

τράπεζες είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση πράξεων νομισματικής πολιτικής στις αντίστοιχες 

χώρες τους. Εκτελούν τις πραγματικές συναλλαγές, προμηθεύουν νόμισμα σε εμπορικές 

τράπεζες, διαχειρίζονται πράξεις συναλλαγματικών αποθεμάτων για την ΕΚΤ καθώς και δικά 

τους συναλλαγματικά αποθέματα και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και των μέσων πληρωμής (European Parliament, 2017).  

 Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αποτελείται 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων 

των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το ΕΣΚΤ δεν είναι η νομισματική αρχή 

της ευρωζώνης, επειδή δεν έχουν προσχωρήσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο ευρώ. Ο ρόλος 

αυτός εκτελείται από το Ευρωσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες των 19 κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Στόχος του ΕΣΚΤ είναι η 

σταθερότητα των τιμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η βελτίωση της 

νομισματικής και οικονομικής συνεργασία μεταξύ του Ευρωσυστήματος και των κρατών 
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μελών εκτός της ευρωζώνης. Το ΕΣΚΤ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ. Δεδομένου ότι υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία δεν 

έχουν ακόμα υιοθετήσει το ευρώ, υπάρχει και τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων, το Γενικό 

Συμβούλιο. Δεδομένου ότι τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν διατηρήσει τη 

νομισματική τους κυριαρχία, οι αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες τους δεν συμμετέχουν στην 

υλοποίηση των βασικών λειτουργιών του συστήματος. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τον Νοέμβριο του 1998 να υιοθετήσει τον όρο 

"Ευρωσύστημα", προκειμένου να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει ευκολότερα τη σύνθετη 

δομή του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη 

σύνθεση - την ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ - στα 

οποία το ΕΣΚΤ εκτελεί τα βασικά του καθήκοντα (European Parliament, 2017). 

 Υπάρχουν τρεις βασικοί πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι για τους οποίους 

δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών για το ευρώ και όχι 

για μία μόνο κεντρική τράπεζα, οι οποίοι είναι οι εξής (Scheller, 2006):  

 α. Η ίδρυση ενιαίας κεντρικής τράπεζας για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ 

(ενδεχομένως συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των κεντρικών τραπεζών σε ένα μόνο 

σημείο) δεν θα ήταν αποδεκτή για πολιτικούς λόγους.  

 β. Η προσέγγιση του Ευρωσυστήματος βασίζεται στην εμπειρία των ΕθνΚΤ, 

διατηρεί τη θεσμική τους δομή, τις υποδομές και τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την 

εμπειρογνωμοσύνη τους. Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ συνεχίζουν να εκτελούν ορισμένα καθήκοντα 

που δεν σχετίζονται με το Ευρωσύστημα.  

γ. Δεδομένης της μεγάλης γεωγραφικής περιοχής της ζώνης του ευρώ, κρίνεται 

σκόπιμο να δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα ένα σημείο πρόσβασης στις κεντρικές τράπεζες σε 

κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Λόγω του μεγάλου αριθμού εθνών και πολιτισμών στη ζώνη 

του ευρώ, τα εγχώρια ιδρύματα (και όχι τα υπερεθνικά) θεωρήθηκε ότι ήταν καλύτερα 

τοποθετημένα για να λειτουργήσουν ως σημεία πρόσβασης στο Ευρωσύστημα. Η κατασκευή 

του Ευρωσυστήματος βασίζεται σε καθιερωμένες δομές των κεντρικών τραπεζών και 

σέβεται την πολιτιστική και εθνική πολυμορφία της ζώνης του ευρώ. Την ίδια στιγμή, το 
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γεγονός ότι οι ΕθνΚΤ είναι αυτόνομες οντότητες ενθαρρύνει τη διασταύρωση και, 

ενδεχομένως, την εξομοίωση όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και δημιουργεί έτσι τη 

δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής διαχείρισης στο 

εσωτερικό του Ευρωσυστήματος. Για το σκοπό αυτό, τον Ιανουάριο του 2005, οι κεντρικές 

τράπεζες του Ευρωσυστήματος συμφώνησαν για μια δήλωση αποστολής, μαζί με μια κοινή 

αντίληψη των στρατηγικών προθέσεων του Ευρωσυστήματος και των οργανωτικών αρχών, 

για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του Ευρωσυστήματος. 

 Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 114 

παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ για να παράσχει στο Συμβούλιο ECOFIN 

προπαρασκευαστικές αναλύσεις και συμβουλές σε ευρύ φάσμα οικονομικών και 

χρηματοπιστωτικών ζητημάτων. Στην παράγραφο 12 του ψηφίσματός του σχετικά με τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στο στάδιο 3 της ΟΝΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο 1997 ανέθεσε επίσης στην ΟΔΕ να παράσχει “το πλαίσιο 

εντός του οποίου μπορεί να προετοιμαστεί ο διάλογος” (μεταξύ του Συμβουλίου και της 

ΕΚΤ). Η Συνθήκη αναφέρει ότι τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΚΤ πρέπει να ορίζουν το 

πολύ δύο μέλη στην επιτροπή. Κατά παράδοση, οι δύο εκπρόσωποι κάθε κράτους μέλους 

είναι ένας ανώτερος υπάλληλος της διοίκησης και ένας ανώτερος υπάλληλος της αντίστοιχης 

κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, τώρα που η ΕΕ διαθέτει 28 κράτη μέλη, η ΟΔΕ συνέρχεται 

γενικά σε περιορισμένη σύνθεση, με έναν μόνο εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος (συνήθως 

ανώτερο υπάλληλο της διοίκησης) και δύο αντιπροσώπους από την Επιτροπή και την ΕΚΤ. Οι 

αντιπρόσωποι της ΕΚΤ είναι επί του παρόντος ο αντιπρόεδρος και το μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου που είναι αρμόδιος για τα οικονομικά. Οι αναπληρωτές τους είναι οι Γενικοί 

Διευθυντές Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικών, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

της στην ΟΝΕ, η ΕΚΤ συμμετέχει στις συζητήσεις για τους γενικούς προσανατολισμούς των 

οικονομικών πολιτικών, την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών με βάση τα ετήσια 

προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης των κρατών μελών και την προετοιμασία των 

ευρωπαϊκών θέσεων σε διεθνή θέματα . Η ΕΚΤ συμμετέχει επίσης σε άλλες δραστηριότητες 

της ΟΔΕ, οι οποίες κυμαίνονται από τεχνικά θέματα, όπως η κοπή νομισμάτων ευρώ, στη 
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θεσμική μεταρρύθμιση και στην εξωτερική εκπροσώπηση της Επιτροπής (European 

Parliament, 2017).  

 Το Συμβούλιο της ΕΕ συζητά τα θέματα της ΟΝΕ σε πλήρη σύνθεση, αν και κυρίως με 

ανασταλτικά δικαιώματα ψήφου για τους εκπροσώπους των μη συμμετεχουσών χωρών. Η 

συνθήκη δεν προβλέπει ένα όργανο που θα συγκεντρώνει τους υπουργούς οικονομικών των 

χωρών μελών της ευρωζώνης για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που 

αφορούν τη ζώνη του ευρώ και το ενιαίο νόμισμα. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο του 1997 αποφάσισε τη 

σύσταση της «Ευρωομάδας», του λεγόμενου Eurogroup: ενός άτυπου οργάνου 

αποτελούμενου από τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών της ζώνης του ευρώ και τον 

Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Από το 2005 προεδρεύεται από 

Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για δύο χρόνια από την απλή πλειοψηφία των μελών της 

Ευρωομάδας. Η ΕΚΤ καλείται να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας "όταν 

ενδείκνυται". Mέχρι στιγμής η ΕΚΤ έχει προσκληθεί τακτικά και έχει συμμετάσχει σε όλες τις 

συναντήσεις (Scheller, 2006).  

 Η Ευρωομάδα ιδρύει ένα κανάλι επικοινωνίας σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, παρόμοιο 

με τις ανεπίσημες επαφές που παραδοσιακά υπάρχουν μεταξύ κυβερνήσεων και κεντρικών 

τραπεζών εντός των εθνικών κρατών. Ο ανεπίσημος χαρακτήρας της Ευρωομάδας καθιστά 

δυνατή την ανοιχτή συζήτηση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη ζώνη του ευρώ. Το 

κλίμα ανοίγματος και εμπιστοσύνης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις της 

Ευρωομάδας περιορίζονται στους υπουργούς, τον αρμόδιο Επίτροπο και τον Πρόεδρο της 

ΕΚΤ (ο καθένας συνοδεύεται από ένα συνοδό). Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον 

μεγάλο αριθμό που συνήθως παρακολουθούν επίσημες συνόδους του Συμβουλίου της ΕΕ. Η 

Ευρωομάδα συνεδριάζει γενικά μία φορά το μήνα πριν από τις συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου ECOFIN. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο της Ευρωομάδας επικεντρώνονται στη 

συνολική λειτουργία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, ιδίως στις συνολικές οικονομικές 

προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ, στις δημοσιονομικές εξελίξεις σε επιμέρους χώρες μέλη 

της ευρωζώνης και στους τρόπους παροχής πολιτικών ωθήσεων για περαιτέρω προσπάθειες 

για τη διενέργεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, η Ευρωομάδα εξετάζει επίσης 
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τις εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και την εξωτερική αντίληψη της ζώνης 

του ευρώ ως οντότητα υπό τη δικαιοδοσία της (Scheller, 2006). 

 Τέλος το Ecofin είναι μία από τις παλαιότερες συνθέσεις του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών των 28 κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τους υπουργούς προϋπολογισμού όταν 

πρόκειται να συζητηθούν θέματα σχετικά με τους προϋπολογισμούς. Το ECOFIN 

συνεργάζεται συχνά με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Hodson, 2009). 

 Το Συμβούλιο καλύπτει ορισμένους τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως ο συντονισμός της 

οικονομικής πολιτικής, η οικονομική εποπτεία, η παρακολούθηση της δημοσιονομικής 

πολιτικής και των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών, του ευρώ (νομικές, πρακτικές 

και διεθνείς πτυχές), των χρηματοπιστωτικών αγορών και των κινήσεων κεφαλαίων. Επίσης, 

ετοιμάζει και υιοθετεί κάθε χρόνο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι περίπου 145 δισ. €. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά 

το μήνα και αποφασίζει κυρίως με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν διαβουλεύσεων ή 

συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαιρουμένων των φορολογικών θεμάτων που 

αποφασίζονται με ομοφωνία. Όταν το Συμβούλιο Ecofin εξετάζει φακέλους σχετικά με το 

ευρώ και την ΟΝΕ, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών με νόμισμα που δεν είναι το ευρώ δεν 

συμμετέχουν στην ψηφοφορία του Συμβουλίου (Hodson, 2009).  

 

1.3. Κριτήρια Σύγκλισης 

 Δεδομένου ότι το ευρώ, ως κοινό νόμισμα απαιτεί μια κοινή νομισματική πολιτική, 

πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια σύγκλισης, προκειμένου να είναι επιτυχής η 

υιοθέτηση του από τις χώρες μέλη,. Τα κριτήρια σύγκλισης θεσπίστηκαν το 1991 από κοινού, 

από τα κράτη μέλη της ΕΕ, στη συνθήκη του Μάαστριχ, ως μέρος των προετοιμασιών για την 

εισαγωγή του ευρώ. Ορίζονται ως ένα σύνολο πέντε οικονομικών και νομικών δεικτών που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών που δεν είναι 

μέλη της ευρωζώνης, αλλά επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή, και αυτών που είναι ήδη στην 
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ευρωζώνη. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη σταθερότητα των τιμών, τα υγιή και βιώσιμα 

δημόσια οικονομικά, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο και τη σταθερότητα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.  

 Αυτές οι νομικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τις χώρες της ΕΕ, 

προκειμένου να υιοθετηθεί το ευρώ. Οι εκθέσεις σύγκλισης εκδίδονται ανά διετία ή όταν 

υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από ένα κράτος μέλος να εκτιμηθεί η ετοιμότητά του για 

ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες του ευρώ και χώρες που δεν 

ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των 

πολιτικών, το οποίο αποτελεί επίσης μέσο για την επίτευξη πραγματικής οικονομικής 

σύγκλισης (European Commission, 2017).  

 Τα κριτήρια αυτά έχουν ως εξής (European Commission, 2017): 

1. Πληθωρισμός : Το ποσοστό του πληθωρισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει 1,5 

εκατοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις 

(χαμηλότερο πληθωρισμό) της ΕΕ. 

2. Δημόσια οικονομικά: Ο λόγος του ετήσιου δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Αν το υπερβαίνει, θα 

πρέπει τουλάχιστον να φθάσει σε επίπεδο σχεδόν 3%. Επίσης ο λόγος του ακαθάριστου 

δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% στο τέλος της προηγούμενης 

χρήσης. Ακόμη και αν ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω των ειδικών συνθηκών, ο 

λόγος πρέπει να έχει μειωθεί επαρκώς και πρέπει να προσεγγίζει την τιμή αναφοράς με 

ικανοποιητικό ρυθμό. 

3. Συναλλαγματική ισοτιμία: Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ενταχθούν στο 

μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος για δύο συνεχή έτη και δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν το νόμισμά τους κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. 
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4. Μακροπρόθεσμα επιτόκια: Το ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ποσοστιαίες μονάδες από ό, τι στα τρία χαμηλότερα κράτη μέλη 

του πληθωρισμού.. 

 Τα κριτήρια σύγκλισης που θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι 

υποχρεωτικά τόσο για τα μέλη της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) όσο και για 

τις χώρες μέλη με παρέκκλιση. Ωστόσο έχουν δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ των 

οικονομολόγων και των οικονομικών πολιτικών και ειδικότερα το κριτήριο της 

δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Αυτό που προκαλεί αντιπαραθέσεις είναι η σχετική 

αυθαιρεσία των κριτηρίων, αλλά και η θεωρητική και πρακτική (πολιτική) προσέγγιση σε 

θέματα όπως: ο ρόλος και η κατάσταση του κράτους στην οικονομία, το ζήτημα της 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης και της οικονομικής ανάπτυξης και το ζήτημα της 

ενδογένειας και εξωγένειας  των κριτηρίων της βέλτιστης ζώνης του νομίσματος (Bukowski, 

2006). 
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Κεφάλαιο 2ο: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) 

2.1. Ιστορικό - Ίδρυση 

 Η χρηματοπιστωτική αναταραχή που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2008-09, δημιούργησε μια 

νέα εγχώρια κρίση στην Ευρώπη το 2010. Οι αγορές άρχισαν να δυσπιστούν σε ορισμένες 

χώρες, απαιτώντας υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Στις χώρες που υπήρχαν σημαντικά 

μεγάλα ελλείμματα, οι κυβερνήσεις έχασαν την ανταγωνιστικότητά τους ή επέτρεψαν 

χαλαρή εποπτεία των τραπεζών. Τελικά, το 2010, οι χώρες αυτές άρχισαν να χάνουν την 

πρόσβαση στην αγορά και αιτήθηκαν βοήθειας. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που αιτήθηκε και 

έλαβε διμερή δάνεια (ελληνική δανειακή διευκόλυνση) από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης 

σε διμερή βάση (Nugent, 2017). 

 Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας –ΕΤΧΣ (European Financial Stability Facility – EFSF) ως προσωρινή λύση για 

χορήγηση βοήθειας, τον Ιούνιο του 2010. Το EFSF εξακολουθεί να υφίσταται ως νομική 

οντότητα και ως μεγάλος εκδότης ομολόγων, αλλά δεν μπορεί πλέον να συνάπτει νέα 

δάνεια. Το EFSF δημιουργήθηκε ως προσωρινός μηχανισμός επίλυσης κρίσεων από τα κράτη 

μέλη της ζώνης του ευρώ και παρείχε χρηματοδοτική βοήθεια στην Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η συνδρομή χρηματοδοτήθηκε από το EFSF με την έκδοση 

ομολόγων EFSF και άλλων χρεογράφων σε κεφαλαιαγορές. Το EFSF μαζί με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, δάνεισαν κεφάλαια σε κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετώπισαν 

προβλήματα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε τη δυνατότητα δανεισμού στις 

ευρωπαϊκές τράπεζες. Ωστόσο, το EFSF και το EFSM προορίζονταν μόνο ως προσωρινό μέτρο 

(που έληγαν το 2013), εν μέρει λόγω της έλλειψης νομικής βάσης στις συνθήκες της ΕΕ 

(Περάκης, 2011). 

 Για να επιλυθεί το ζήτημα, η γερμανική κυβέρνηση θεώρησε ότι θα χρειαζόταν μια 

τροποποίηση της Συνθήκης. Μετά τη δύσκολη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

πολλά κράτη και πολιτικοί αντιτάχθηκαν στην επανάληψη της τροποποίησης της Συνθήκης 

και η βρετανική κυβέρνηση αντιτάχθηκε στις αλλαγές που επηρέαζαν το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ωστόσο, αφού κέρδισε την υποστήριξη του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί, η Γερμανία 
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κέρδισε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2010 για τη 

δημιουργία μιας νέας συνθήκης. Θα ήταν μια ελάχιστη τροπολογία για την ενίσχυση των 

κυρώσεων και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού δανειοδότησης. Δεν θα 

ικανοποιούσε το αίτημα της Γερμανίας να επιβάλει την κατάργηση των δικαιωμάτων ψήφου 

ως κυρώσεις, καθώς θα απαιτούσε μια βαθύτερη τροποποίηση της συνθήκης. Η συνθήκη θα 

σχεδιαζόταν έτσι ώστε να μην υπάρχει λόγος για δημοψήφισμα, παρέχοντας τη βάση για μια 

ταχεία διαδικασία κύρωσης, με στόχο την πλήρη επικύρωσή της και την έναρξη ισχύος του 

τον Ιούλιο του 2012. Στην περίπτωση αυτή επρόκειτο να συνυπάρχει με τον μηχανισμό 

προσωρινής δανειοδότησης (EFSF) (Gocaj & Meunier, 2013). 

 Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) τον 

Οκτώβριο του 2012 ως διάδοχος του EFSF. Πρόκειται για μια μόνιμη λύση για ένα πρόβλημα 

που προέκυψε νωρίς στην κρίση του δημόσιου χρέους, λόγω της έλλειψη ασφάλειας για τις 

χώρες της ζώνης του ευρώ που δεν είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν τις αγορές. Το EFSF 

και το ESM παραμένουν ξεχωριστές νομικές οντότητες, αλλά μοιράζονται προσωπικό, 

εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις (Χρυσομάλλης, 2015).  

 Το EFSF δεν παρέχει περαιτέρω οικονομική βοήθεια, καθώς αυτή η αποστολή 

εκτελείται τώρα αποκλειστικά από τον ΕΜΣ. Παρόλα αυτά, το EFSF συνεχίζει να λειτουργεί 

προκειμένου να γίνονται αποπληρωμές δανείων από χώρες δικαιούχους, να καταβάλλονται 

τόκοι και  βασικά ποσά στους κατόχους των ομολόγων του EFSF και για την παράταση ή τη 

μεταβίβαση χρέους ή άλλης χρηματοοικονομικής διευθέτησης, σε σχέση με τα εκκρεμή 

ομόλογα του EFSF. Η αποστολή τόσο του EFSF όσο και του ESM είναι να διασφαλίσει τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε χώρες της 

ζώνης του ευρώ (Gocaj & Meunier, 2013).  

2.2. Δομή & Όργανα 

 Ο ΕΜΣ αποτελεί ένα διακυβερνητικό ίδρυμα που έχει συσταθεί βάσει του δημοσίου 

διεθνούς δικαίου με συνθήκη που έχει υπογραφεί από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι 

σημαντικότερες αποφάσεις σχετικά με τον ΕΜΣ λαμβάνονται από το Συμβούλιο Διοικητών. 

Το Συμβούλιο Διοικητών αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών της 
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ζώνης του ευρώ, δηλαδή τα μέλη της Ευρωομάδας. Ο ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και 

Νομισματικών Θεμάτων και ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα είναι παρατηρητές (ESM, 2014).  

 Οι αποφάσεις, μεταξύ άλλων, σε τέσσερα βασικά ζητήματα λαμβάνονται με αμοιβαία 

συμφωνία. Τα τέσσερα αυτά ζητήματα είναι: (1) η χορήγηση οικονομικής βοήθειας, (2)·οι 

όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδοτικής συνδρομής, (3) η δανειοδοτική ικανότητα του 

ΕΜΣ και (4) οι αλλαγές στη δομή των οργάνων. Ως "αμοιβαία συμφωνία" ορίζεται η 

απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από τις χώρες που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, 

πράγμα που σημαίνει ότι η αποχή μίας η περισσότερων χωρών, δεν εμποδίζουν την έγκριση 

της απόφασης. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων του ΕΜΣ. Όλες οι 

άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου Διοικητών λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, η οποία 

ορίζεται ως το 80% των σταθμισμένων ψήφων (ESM, 2014). Οι ψήφοι σταθμίζονται ανάλογα 

με τα μερίδια των χωρών στο κεφάλαιο του ΕΜΣ. Τα ποσοστά συνεισφοράς κάθε χώρας 

φαίνονται στον πίνακα 2.1.  

 Ένα δεύτερο όργανο λήψης αποφάσεων, το διοικητικό συμβούλιο, είναι υπεύθυνο 

για συγκεκριμένα καθήκοντα που ανατίθενται από το Συμβούλιο Διοικητών. Κάθε χώρα της 

ζώνης του ευρώ έχει διορίσει έναν διευθυντή και έναν αναπληρωτή διευθυντή, με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ ως παρατηρητές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος που είναι 

υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του ΕΜΣ θα προεδρεύει του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Ο ΕΜΣ εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως και το EFSF. Αυτό θα συμβάλει στην 

ομαλή μετάβαση από το EFSF στον ΕΜΣ. Το παράδειγμα του προγράμματος για την Ιρλανδία 

στο πλαίσιο του EFSF έδειξε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ 

ενδέχεται να επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παροχή οικονομικής βοήθειας στις χώρες 

της ζώνης του ευρώ σε ad hoc βάση. Η δυνατότητα αυτή θα διατηρηθεί στο πλαίσιο του 

ΕΜΣ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα εν λόγω κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θα 

εκπροσωπούνται στις σχετικές συνεδριάσεις των συμβουλίων του ΕΜΣ και θα έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες (ESM, 2014). 

 Ο ΕΜΣ συνεργάζεται πολύ στενά με το ΔΝΤ για την παροχή οικονομικής βοήθειας. Σε 

κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του ΔΝΤ, τόσο σε τεχνικό όσο και σε 
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οικονομικό επίπεδο. Το ΔΝΤ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε όλες τις 

φάσεις των διαδικασιών ενεργοποίησης και παρακολούθησης, σύμφωνα με τις δικές του 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εντολές. Η ΕΚΤ συμμετέχει σε τμήματα των πράξεων του 

ΕΜΣ. Πρώτον, έρχεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ για να αξιολογήσει 

εάν υπάρχει κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 

σύνολό της και να αναλάβει μια αυστηρή ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Δεύτερον, το 

προσωπικό της ΕΚΤ  συνεισφέρει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, κατά περίπτωση, στη 

διαπραγμάτευση προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής και στις δραστηριότητες 

παρακολούθησης του ΕΜΣ (ESM, 2014). 

2.3. Βασικές Αρχές Λειτουργίας 

 Ο ΕΜΣ δημιουργήθηκε για να παρέχει οικονομική βοήθεια, υπό αυστηρούς όρους, 

στις χώρες της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν σοβαρές χρηματοοικονομικές 

δυσκολίες. Όπως συμβαίνει και με το EFSF, η συνδρομή αυτή θα λάβει κυρίως τη μορφή 

δανείων, γνωστή ως Στήριξη Σταθερότητας του ΕΜΣ (EΣΣ). Η ΕΣΣ θα εξαρτηθεί από τη 

συμφωνία και τη συμμόρφωση με αυστηρό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Η 

ληκτότητα των δανείων του ΕΣΣ εξαρτάται από τη φύση των ανισορροπιών και τις 

προοπτικές της δικαιούχου χώρας να ανακτήσει την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές. Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο μπορεί να είναι είτε σταθερό είτε μεταβλητό, θα 

είναι το άθροισμα του κόστους χρηματοδότησης για τον ΕΜΣ και μια επιβάρυνση 200 

μονάδων βάσης. Μια πρόσθετη προσαύξηση 100 μονάδων βάσης θα προστεθεί για ποσά 

που εξακολουθούν να εκκρεμούν μετά από τρία χρόνια. Η πολιτική τιμολόγησης θα 

επανεξετάζεται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ. Σε περίπτωση που το 

Ανώτατο Συμβούλιο αποφασίσει να αλλάξει τη δομή και την πολιτική τιμολόγησης του ΕΜΣ, 

θα πρέπει να καθοριστούν σωστά τα κίνητρα,. Αυτή η δομή τιμολόγησης πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις αρχές που διέπουν την τιμολόγηση της χρηματοδότησης του ΔΝΤ και να 

αντικατοπτρίζει μια σημαντική αρχή για την παροχή δημοσιονομικής βοήθειας (De Witte, 

2013). 

 Τα επιτόκια θα πρέπει να καταστήσουν τη χρηματοδοτική βοήθεια μη ελκυστική και 

να ελαχιστοποιήσουν τις πηγές ηθικού κινδύνου, πράγμα που συνεπάγεται ένα ελάχιστο 
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επίπεδο που είναι υψηλότερο από το ιστορικό μέσο επιτόκιο που χρεώνουν οι αγορές υπό 

«κανονικές συνθήκες». Αυτό το ελάχιστο επίπεδο είναι επίσης απαραίτητο για την παροχή 

κατάλληλης αποζημίωσης για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα μέλη του ΕΜΣ. Κατ 

'εξαίρεση, ο ΕΜΣ θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα ομόλογα μιας δικαιούχου χώρας της 

ζώνης του ευρώ στην πρωτογενή αγορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ΕΜΣ θα μπορούσε, για 

παράδειγμα, να λειτουργήσει ως μηχανισμός ανασχέσεως, απορροφώντας τμήματα 

πρωτογενών προσφορών που δεν απορροφώνται από ιδιώτες πλειοδότες. Μια τέτοια 

στρατηγική θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει την ενδιαφερόμενη χώρα να ανακτήσει 

την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι τη σχέση κόστους / 

αποτελεσματικότητας της στήριξης. Οι όροι και οι τρόποι διεξαγωγής των αγορών ομολόγων 

καθορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδοτικής συνδρομής για τη 

δικαιούχο χώρα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις θα υπόκεινται στις ίδιες μακροοικονομικές 

προϋποθέσεις που ισχύουν για την ΕΣΣ. Είναι σημαντικό για τον ΕΜΣ να διαθέτει ένα 

κατάλληλο φάσμα μέσων για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη 

του ευρώ στο σύνολό της. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο ΕΜΣ μπορεί επίσης να καταφύγει σε 

αγορές ομολόγων πρωτογενούς αγοράς στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του 

προγράμματος για τη στήριξη της μακροοικονομικής προσαρμογής, μπορεί να είναι μόνο 

μερική λύση. Καθώς οι εξελίξεις στην πρωτογενή αγορά κρατικών ομολόγων εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη δευτερογενή αγορά (μέσω των διαύλων ρευστότητας και 

τιμών), ο ΕΜΣ θα πρέπει μακροπρόθεσμα να έχει επίσης την ικανότητα να παρεμβαίνει στις 

δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων και να καταπολεμά τη διάδοση σε περιπτώσεις 

οξείας αστάθειας της αγοράς. Το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΣΜ θα έχει την εξουσία να 

αποφασίζει με κοινή συμφωνία την επέκταση των μέσων που διαθέτει ο ΕΜΣ. Αντίθετα, 

οποιαδήποτε επέκταση των μέσων που διαθέτει το EFSF απαιτεί τροποποίηση της 

συμφωνίας-πλαισίου (Nugent, 2017).  

 Τα κράτη μέλη του ΕΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διάσωση, εάν βρίσκονται 

σε οικονομική δυσχέρεια ή ο χρηματοπιστωτικός τους τομέας αποτελεί απειλή 

σταθερότητας που χρήζει ανακεφαλαιοποίησης. Τα προγράμματα διάσωσης του ΕΣΜ 

εξαρτώνται από την υπογραφή εκ μέρους των κρατών μελών ενός μνημονίου συμφωνίας 
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(ΜΣ), στο οποίο περιγράφεται ένα πρόγραμμα για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ή 

δημοσιονομική εξυγίανση που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να αποκατασταθεί η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μια άλλη προϋπόθεση για τη λήψη αποπληρωμής του 

ΕΜΣ, αρχής γενομένης από την 1η Μαρτίου 2013, είναι ότι το κράτος μέλος πρέπει να έχει 

επικυρώσει πλήρως το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο.  Ο τρόπος λειτουργίας του 

ΕΜΣ, αναπαριστώνται στο διάγραμμα 2.1. 

 

Διάγραμμα 2.1. Τρόπος Λειτουργίας Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

(ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, ΕΜΣ: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) 

Πηγή: Federal Ministry of Finance, German, 2013 
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 Κατά την υποβολή αίτησης για στήριξη στον ΕΜΣ, η χώρα που έχει αιτηθεί για 

βοήθεια, αξιολογείται σε σχέση με όλα τα σχετικά ζητήματα χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας από τη λεγόμενη τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) προκειμένου να 

αποφασιστεί εάν ένα ή περισσότερα από τα πέντε παρακάτω διαφορετικά είδη στήριξης 

πρέπει να προσφέρονται (Stallechner & Kolb, 2012):  

1. Δάνειο στήριξης σταθερότητας στο πλαίσιο του προγράμματος 

μακροοικονομικής προσαρμογής (κρατικό δάνειο διάσωσης) (Sovereign Bailout Loan). 

Χορηγείται, εάν δεν είναι πλέον βιώσιμο για το κράτος, να αντλήσει κεφάλαια από τις 

κεφαλαιαγορές, όταν επιδιώκει να καλύψει τις δημοσιονομικές του ανάγκες. Η 

υπογεγραμμένη συμφωνία υπό όρους θα επικεντρωθεί στις απαιτήσεις δημοσιονομικής 

εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής 

σταθερότητας. 

2. Πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών (Bank recapitalisation 

programme). Χορηγείται εάν οι ρίζες μιας κατάστασης κρίσης εντοπίζονται κυρίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν συνδέονται άμεσα με δημοσιονομικές ή διαρθρωτικές 

πολιτικές σε κρατικό επίπεδο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να χρηματοδοτήσει μια 

ανακεφαλαιοποίηση σε ένα βιώσιμο κόστος δανεισμού. Ο ΕΜΣ θα προσφέρει μόνο ένα 

πακέτο υποστήριξης για την αναδιάρθρωση της τράπεζας, εφόσον αποδειχθεί ότι ούτε η 

ιδιωτική αγορά, ούτε το κράτος μέλος είναι σε θέση να διενεργήσουν από μόνοι τους την 

απαραίτητη ανακεφαλαιοποίηση, χωρίς να προκαλέσουν αυξημένη οικονομική πίεση / 

αστάθεια. Το μέγεθος της αναγκαίας ανακεφαλαιοποίησης καθορίζεται από μια δοκιμασία 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και γίνεται υπολογισμός του ποσού που απαιτείται 

για την πλήρη αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και για την εξάλειψη όλων των 

τρωτών του σημείων. Η στήριξη από αυτό το πακέτο ΕΜΣ προορίζεται για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. 

Η υπογεγραμμένη υπό όρους συμφωνία για το μνημόνιο συμφωνίας θα καλύψει μόνο τις 

απαιτήσεις για μεταρρυθμίσεις / αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στους τομείς της 

χρηματοπιστωτικής εποπτείας, της εταιρικής διακυβέρνησης και των εσωτερικών 

νομοθεσιών που αφορούν την αναδιάρθρωση / επίλυση (Kerlin et al, 2016). 
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3. Προληπτική Χρηματοδοτική Συνδρομή (Precautionary financial assistance 

(PCCL/ECCL). Η στήριξη αυτή θα παρέχεται στα μέλη του ΕΜΣ, των οποίων οι οικονομικές 

συνθήκες είναι επί του παρόντος αρκετά υγιείς για να διατηρήσουν τη συνεχή πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση της αγοράς, αλλά είναι σε μια εύθραυστη κατάσταση που απαιτεί τη 

δημιουργία ενός κατάλληλου ασφαλιστικού δικτύου (χρηματοοικονομική εγγύηση), ώστε να 

διασφαλιστεί η συνεχής πρόσβαση στη χρηματοδότηση της αγοράς. Η υπογεγραμμένη υπό 

όρους συμφωνία για το μνημόνιο συμφωνίας θα επικεντρωθεί στις απαιτήσεις 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

4. Μέσο ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας αγοράς (Primary Market Support Facility- 

PMSF). Οι πράξεις αγοράς ομολόγων στην πρωτογενή αγορά θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν από τον ΕΜΣ, σε συνδυασμό με την παροχή τακτικών δανείων στο 

πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής ή με την ανάληψη κεφαλαίων 

στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο προς 

το τέλος ενός προγράμματος προσαρμογής, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή μιας χώρας 

στην αγορά και να μειωθεί ο κίνδυνος μιας αποτυχημένης δημοπρασίας ομολόγων. Στόχος 

είναι η ιδιωτική αγορά να συμμετάσχει στο 50% της δημοπρασίας ομολόγων, ενώ ο ΕΜΣ να 

καλύψει το υπόλοιπο 50%. Εάν η συμμετοχή της ιδιωτικής αγοράς αποδειχθεί ασήμαντη, το 

PMSF θα ακυρωθεί και θα αντικατασταθεί από μια επιπλέον μεταφορά κεφαλαίων από το 

μακροοικονομικό / προληπτικό πρόγραμμα. Δεν θα υπάρξει κανένα συμπληρωματικό 

μνημόνιο συμφωνίας για αυτή τη δέσμη μέτρων στήριξης, καθώς οι όροι θα είναι ίδιοι με το 

προϋπάρχον κρατικό δάνειο διάσωσης. 

5. Μηχανισμός υποστήριξης δευτερογενών αγορών (Secondary Market Support 

Facility SMSF). Η διευκόλυνση αυτή αποσκοπεί στη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των 

αγορών κρατικού χρέους των μελών του ΕΜΣ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά απειλεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με κίνδυνο να ωθήσει 

τα επιτόκια σε μη βιώσιμα επίπεδα και να δημιουργήσει προβλήματα αναχρηματοδότησης 

για το τραπεζικό σύστημα του ενδιαφερόμενου μέλους του ΕΜΣ (Kerlin et al, 2016). Μια 

παρέμβαση δευτερογενούς αγοράς του ΕΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας αγοράς που θα 



27 
 

εξασφαλίσει κάποια ρευστότητα στην αγορά χρέους και θα ενθαρρύνει τους επενδυτές να 

συμμετέχουν περαιτέρω στη χρηματοδότηση των μελών του ΕΜΣ. Το εργαλείο αυτό μπορεί 

να προσφερθεί είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία υποστήριξης του ΕΜΣ. 

Δεν απαιτείται κανένα συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας για τα μέλη του ΕΜΣ που ήδη 

λαμβάνουν κρατικό δάνειο διάσωσης ή κάποιο άλλο προληπτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, μια 

χώρα εκτός του προγράμματος (η οποία είναι υγιής όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, εκτός από το ζήτημα της ρευστότητας), θα πρέπει προφανώς να υπογράψει 

συμφωνία μνημονίου συμφωνίας με τους όρους πολιτικής που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε σύνδεση με την ΕΚΤ (Stallechner & Kolb, 2012).  

2.4. Συνεισφορές - Δράσεις 

 Ο ΕΜΣ θα έχει συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο ύψους 700 δισ. €, εκ των οποίων 80 

δισ. € καταβλήθηκαν σε κεφάλαιο και 620 δις σε εκπεστέο κεφάλαιο. Αυτή η κεφαλαιακή 

διάρθρωση δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή πιστοληπτική 

ικανότητα για τον ΕΜΣ, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε δανειοδοτική ικανότητα ύψους 500 δις 

€, όπως και η συνδυασμένη δανειοδοτική ικανότητα του EFSM και του EFSF. Από τον Ιούλιο 

του 2013, το καταβεβλημένο κεφάλαιο χορηγήθηκε σε ίσες ετήσιες δόσεις. Ο ΕΜΣ 

χρηματοδοτείται επίσης μέσω της έκδοσης χρεογράφων. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ 

δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν έναν ελάχιστο συντελεστή 15% μεταξύ του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου και των εκκρεμών εκδόσεων τίτλων του ΕΜΣ κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά 

την οποία καταβάλλεται το κεφάλαιο (Χρυσομάλλης, 2015).  

 Ο σχεδιασμός της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ΕΜΣ πρέπει να συμβάλλει στην 

ευρωστία του και τα κατάλληλα κίνητρα για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Πρώτον, το 

καταβεβλημένο κεφάλαιο καθιστά τον ΕΜΣ λιγότερο ευάλωτο στον «κίνδυνο 

μετανάστευσης» (δηλαδή τον κίνδυνο που προέρχεται από δυνητικές υποβαθμίσεις των 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων των επιμέρους χωρών της ζώνης του ευρώ) από το ΕΤΧΣ, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των κρατικών ομολόγων 

θα παίξουν μικρότερο ρόλο στη συνολική βαθμολογία του ΕΜΣ. Δεύτερον, η χρήση 

εκτοκισμένου κεφαλαίου πέραν των εγγυήσεων επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία. Για 

παράδειγμα, το Συμβούλιο Διοικητών μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία να 
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καλέσει εκ νέου σε συγκέντρωση κεφαλαίου, εάν το καταβεβλημένο κεφάλαιο μειωθεί λόγω 

της απορρόφησης ζημιών (Boccuzzi, 2016).  

 Οι άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες μιας απόφασης για πρόσκληση πρόσθετου 

κεφαλαίου παρέχουν ισχυρά κίνητρα για να συνεισφέρουν οι χώρες της ζώνης του ευρώ, να 

εγκρίνουν την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας μόνο εάν (i) θεωρούν ότι η βοήθεια αυτή 

είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του 

ευρώ και (ii) είναι πεπεισμένα ότι τα δάνεια θα επιστραφούν πράγματι. Πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση επιτρέπει στο χρέος του ΕΜΣ να ταξινομηθεί ως 

δημόσιο χρέος ενός "ευρωπαϊκού ιδρύματος", αντί μεμονωμένων χωρών της ζώνης του 

ευρώ. Παρόλα αυτά, καθώς οι χώρες της ζώνης του ευρώ δεσμεύονται να παρέχουν 

πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του ΕΜΣ υπό συγκεκριμένες συνθήκες, οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις δεσμεύσεις πρέπει να παρακολουθούνται 

προσεκτικά (Vovolonis, 2015).  

 Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας, παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1. Συνεισφορές Κρατών Μελών στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας 

Μέλη ΕΜΣ Ποσοστό συνεισφοράς Κεφάλαιο(€) 
Ονομαστικό ΑΕΠ 2012 

(σε εκατομ. US$) 

Αυστρία 2,78 19.483.800.000 376.841 

Βέλγιο 3,48 24.339.700.000 465.676 

Γαλλία 20,39 142.701.300.000 2.582.527 

Γερμανία 27,15 190.024.800.000 3.315.643 

Ελλάδα 2,82 19.716.900.000 305.415 

Εσθονία 0,19 1.302.000.000 19.220 

Ιρλανδία 1,59 11.145.400.000 204.261 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
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Ισπανία 11,90 83,325,900,000 1,409,946 

Ιταλία 17,91 125.395.900.000 2.055.114 

Κύπρος 0,20 1.373,400.000 22.752 

Λουξεμβούργο 0,25 1.752.800.000 52.433 

Μάλτα 0,07 511.700.000 7.801 

Ολλανδία 5,72 40.019.000.000 783.293 

Πορτογαλία 2,51 17.564.400.000 229.336 

Σλοβακία 0,82 5,768,000,000 86.262 

Σλοβενία 0,43 2.993.200.000 46.442 

Φινλανδία 1,80 12.581.800.000 239.232 

Πηγή: Vovolinis, 2015 

2.5. Η λειτουργία του ΕΜΣ στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης 

 Η κρίση της Ευρωζώνης προκλήθηκε από την κρίση των αμερικανικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων και αργότερα εξελίχθηκε σε παγκόσμια κρίση, η οποία έπληξε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), ιδιαίτερα την Ευρωζώνη, χωρίς προειδοποίηση το 2009. Σε σύγκριση με την ΕΕ, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέκαμψαν πιο γρήγορα, λόγω των υπαρχόντων θεσμικών οργάνων, 

τα οποία ανέλαβαν τον ρόλο των δανειστών της έσχατης λύσης (Boccuzzi, 2016).  

 Στο πλαίσιο της ευρωζώνης οι πρώτες χώρες που επλήγησαν ήταν η Πορτογαλία, η 

Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι οι 

αιτίες της κρίσης βρίσκονται μέσα στην ασύμμετρη δομή της ΟΝΕ. Η κρίση μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα ίδιο ασύμμετρο σοκ που πλήττει διαφορετικά τα κράτη μέλη λόγω των 

διαρθρωτικών τους διαφορών. Οι ξένοι δανειστές σταμάτησαν να επενδύουν κατά τη 

διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης, προκαλώντας έτσι αυξανόμενους κινδύνους στα 

περιφερειακά έθνη. Η κρίση του ισοζυγίου πληρωμών μετατράπηκε σε κρίση δημόσιου 

χρέους λόγω του γεγονότος ότι αυτές οι περιφέρειες είχαν μεγάλες ελλείψεις και ορισμένες 

κυβερνήσεις έπρεπε να αναλάβουν το χρέος της τράπεζάς τους (Stallechner & Kolb, 2012). 
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 Σύμφωνα με ερευνητές, η στενότερη διασύνδεση μεταξύ τραπεζών και εθνικών 

κυβερνήσεων εντός της Ευρωζώνης οδήγησε σε περαιτέρω εξάπλωση της κρίσης, καθώς 

μετά την είσοδο στην ευρωζώνη το κόστος δανεισμού ήταν χαμηλότερο λόγω των μεγάλων 

ροών κεφαλαίων εντός της ευρωζώνης (Kerlin et al, 2016). Επιπλέον, αυτή η ισχυρή 

διασύνδεση μεταξύ τραπεζών και κυβερνήσεων είχε ισχυρές δυνατότητες για τη δημιουργία 

ενός φαύλου κύκλου μεταξύ αυτών των δύο φορέων. Αυτός ο φαύλος κύκλος λειτουργούσε 

και αντίστροφα, καθώς οι τράπεζες δανείζουν σε μεγάλο βαθμό στις κυβερνήσεις τους. Ένας 

άλλος λόγος που πρέπει να αναφερθεί είναι το ζήτημα της ευθύνης της ρύθμισης που 

αφέθηκε σε εθνικό επίπεδο, ενώ η νομισματική πολιτική ήταν θέμα της ΕΚΤ. Την εποχή 

εκείνη δεν υπήρχαν μηχανισμοί εποπτείας ή επίλυσης για τις τράπεζες. Οι μελετητές 

υποστηρίζουν ότι η κρίση προκλήθηκε από κοινές προκλήσεις, όπως αυτές που 

προαναφέρθηκαν, καθώς και από παράγοντες που είναι ξεχωριστοί για κάθε χώρα. Τελικά, 

μπορούμε να πούμε ότι η κρίση δεν εξελίχθηκε από έναν συγκεκριμένο λόγο αλλά 

προκλήθηκε από διάφορους, γενικούς και ειδικούς λόγους. Όπως γνωρίζουμε τώρα, οι 

προσπάθειες που έγιναν πριν δεν ήταν επαρκείς και τα κριτήρια παραβιάστηκαν συχνά. Ως 

εκ τούτου, αναπτύχθηκε έντονη αναγκαιότητα για περαιτέρω μηχανισμούς και θεσμούς. Η 

κρίση έδειξε ότι ήταν απαραίτητο να επιβληθεί αποτελεσματικότερα η δημοσιονομική 

πειθαρχία, υιοθετώντας περισσότερους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι ήταν τόσο 

αυστηρότεροι όσο και πιο πιθανό να εφαρμοστούν (Majorowski, 2017).  

 Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν διάφοροι μηχανισμοί επίλυσης κρίσεων μαζί με 

αυτούς τους κανόνες. Ο πρώτος μηχανισμός που θεσπίστηκε ήταν η σύμβαση δανειακής 

διευκόλυνσης. Καθώς κατέστη σαφές ότι η Ελλάδα υποβαθμίστηκε και δεν μπορούσε πλέον 

να χρηματοδοτηθεί στις αγορές, αποφασίστηκε να βοηθηθεί με συντονισμένα διμερή δάνεια 

που συμπληρώθηκαν από το ΔΝΤ. Σύντομα κατέστη σαφές ότι η κρίση αυτή δεν 

περιορίστηκε στην Ελλάδα αλλά επηρέασε και άλλα κράτη μέλη (Letica, 2010). Με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(EFSM) και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ιδρύθηκαν 

το 2010.  Ο ΕΜΧΣ βασίστηκε στο άρθρο 122 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Τα διαθέσιμα χρήματα 

για αυτόν τον μηχανισμό περιορίζονταν στα διαθέσιμα χρήματα στο πλαίσιο του 



31 
 

προϋπολογισμού της Ένωσης. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του EFSF εκτός του νομικού 

πλαισίου της ΕΕ. Συγκροτήθηκε ως δημόσιος οργανισμός βάσει του δικαίου του 

Λουξεμβούργου. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, ως μέλη των μετόχων, τα κράτη μέλη 

της ζώνης του ευρώ θα μπορούσαν να λάβουν βοήθεια ύψους έως 440 δισ. €. Μαζί, το EFSM 

και το EFSF δημιούργησαν την ομπρέλα διάσωσης η οποία δημιουργήθηκε για μια ειδική 

χρονική περίοδο και έληξε το 2013, με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (Boccuzzi, 2016).  

 Το EFSF και το ESM έχουν καταβάλλει συνολικά € 254,5 δισ., μεταξύ των ετών 2010 - 

2016, σε πέντε χώρες και έχουν συμβάλλει στη διατήρηση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος, 

αποδεικνύοντας ότι τα προγράμματα λειτουργούν και ότι οι χώρες που κάνουν τις 

οικονομικές και δομικές εργασίες τους αναδεικνύονται πιο κατάλληλες και καλύτερα 

εξοπλισμένες για να αναπτυχθούν. Τα προγράμματα αυτά μείωσαν επίσης το χρέος των 

χωρών που έλαβαν δάνεια, μεταφέροντας τα χαμηλά επιτόκια και προωθώντας την περίοδο 

αποπληρωμής. Αποδεικνύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ και 

είναι ένα διαδεδομένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κρίση έφερε την Ευρώπη πιο 

κοντά (Tomann, 2017). 

 Το EFSF αρχικά βοήθησε τρεις χώρες: την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, 

μεταξύ των ετών 2010-2012. Η Ισπανία κατέβαλε για πρώτη φορά αίτηση για βοήθεια στον 

ΕΜΣ, τον Δεκέμβριο του 2012 και ακολούθησε η Κύπρος, τον Μάιο του 2013. Η Ισπανία ήταν 

η πρώτη χώρα του προγράμματος που έλαβε εκταμιεύσεις από τον ΕΜΣ για την 

ανακεφαλαιοποίηση του προβληματικού τραπεζικού της συστήματος. Αργότερα τον Μάιο 

του 2013, η Κύπρος έλαβε την πρώτη δόση οικονομικής βοήθειας σε αυτό που έγινε το 

πρώτο πλήρες πρόγραμμα ESM. Η Ελλάδα έλαβε επίσης ένα τρίτο πρόγραμμα βοήθειας τον 

Αύγουστο του 2015, ύψους έως και 86 δις €. Ήταν το τρίτο πρόγραμμα που έλαβε η χώρα, 

αφού είχαν προηγηθεί μήνες τεταμένων διαπραγματεύσεων (Tomann, 2017).  

 Πιο αναλυτικά, η Κύπρος είχε ήδη λάβει ένα δάνειο αρχικά από την Ρωσία, το 2011, 

ύψους € 2,5 δις € για την κάλυψη των κυβερνητικών ελλειμμάτων της και την 

αναχρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων κυβερνητικών χρεών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
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Αρχικά το δάνειο διάσωσης υποτίθεται ότι θα εξοφλούνταν πλήρως το 2016, αλλά στο 

πλαίσιο της εγκατάστασης του μεταγενέστερου δευτέρου κυπριακού προγράμματος 

διάσωσης, η Ρωσία δέχτηκε καθυστερημένη εξόφληση σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις καθ 'όλη 

τη διάρκεια του 2018-2021, ενώ ταυτόχρονα μείωσε το απαιτούμενο επιτόκιο από 4,5 % έως 

2,5%. Όταν κατέστη σαφές ότι η Κύπρος χρειαζόταν ένα πρόσθετο δάνειο διάσωσης για την 

κάλυψη των δημοσιονομικών πράξεων της κυβέρνησης κατά την περίοδο 2013-2015, πέραν 

των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών για ανακεφαλαιοποίηση του κυπριακού 

χρηματοπιστωτικού τομέα, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια τέτοια πρόσθετη δέσμη 

μέτρων διάσωσης με την Τρόικα τον Ιούνιο του 2012 (Hardouvelis & Gkionis, 2016). Τον 

Δεκέμβριο του 2012, μια προκαταρκτική εκτίμηση έδειξε ότι το συνολικό πακέτο διάσωσης 

θα έπρεπε να έχει μέγεθος 17,5 δις €, από τα οποία 10 δις € διατέθηκαν για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και 6,0 δις € για το χρέος αναχρηματοδότησης 

ανασυγκρότησης, συν 1,5 δις € για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων το 2013, 

το 2014 και το 2015, που συνολικά είχε αυξήσει το λόγο του κυπριακού χρέους προς το ΑΕΠ 

σε περίπου 140% . Ωστόσο, το τελικό συμφωνημένο πακέτο περιελάμβανε μόνο ένα πακέτο 

στήριξης ύψους 10 δις €, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το ΔΝΤ (1 δις €) και τον 

ΕΜΣ (9 δις €) (Strauch et al, 2016).  

 Στην Ισπανία το πακέτο στήριξης, ύψους 100 δις € προορίστηκε αποκλειστικά για την 

ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αρχικά είχε διατεθεί ένας λογαριασμός 

έκτακτης ανάγκης του EFSF με 30 δις €, όμως ακυρώθηκε τον Νοέμβριο του 2012, αφού 

αντικαταστάθηκε από το κανονικό πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης του ΕΜΣ. Η πρώτη 

δόση ανακεφαλαιοποίησης από τον ΕΜΣ ύψους 39,47 δις € εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου και 

μεταφέρθηκε στο ταμείο αναδιάρθρωσης των τραπεζών της ισπανικής κυβέρνησης (FROB) 

στις 11 Δεκεμβρίου 2012. Μια δεύτερη δόση για τις τράπεζες της κατηγορίας 2, ύψους 1,86 

εκατ. € εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου και τελικά μεταφέρθηκε από τον 

ΕΜΣ στις 5 Φεβρουαρίου 2013. Οι τράπεζες της κατηγορίας 3 τέθηκαν επίσης υποψήφιες για 

λήψη ενδεχόμενης τρίτης δόσης τον Ιούνιο του 2013, σε περίπτωση που αποτύγχαναν 

προγενέστερα να αποκτήσουν επαρκή πρόσθετη κεφαλαιακή χρηματοδότηση από τις 

ιδιωτικές αγορές. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2013, όλες οι τράπεζες της κατηγορίας 3 
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κατόρθωσαν να ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως μέσω ιδιωτικών αγορών και συνεπώς δεν 

χρειάστηκε καμία κρατική ενίσχυση. Συνεπώς, τα υπόλοιπα 58,7 δις € από το αρχικό πακέτο 

στήριξης δεν χρησιμοποιήθηκαν. Συνολικά μεταφέρθηκαν 41,3 δις € από τα διαθέσιμα  100 

δις €. Κατά την προγραμματισμένη έξοδο από το πρόγραμμα, δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια 

παρακολούθησης (Βαρουφάκης, κ.α., 2016). 

 Η Πορτογαλία ολοκλήρωσε επίσης το πρόγραμμα υποστήριξής της, όπως είχε 

προγραμματιστεί τον Ιούνιο του 2014, ένα μήνα αργότερα από ό, τι είχε αρχικά 

προγραμματιστεί, εν αναμονή της έκδοσης ετυμηγορίας από το συνταγματικό της 

δικαστήριο, αλλά χωρίς να ζητήσει τη σύσταση οιασδήποτε μεταγενέστερης διευκόλυνσης 

προληπτικής πίστωσης. Μέχρι το τέλος του προγράμματος είχαν μεταφερθεί όλα τα ποσά 

που είχαν αναληφθεί, εκτός από την τελευταία δόση ύψους 2,6 δις € (1,7 δις € από το EFSM 

και 0,9 δις € από ΔΝΤ), την οποία η πορτογαλική κυβέρνηση αρνήθηκε να λάβει.  Ο λόγος για 

τον οποίο οι μεταβιβάσεις του ΔΝΤ εξακολουθούν να αυξάνονται σε λίγο περισσότερο από 

το αρχικά διατεθειμένο ποσό των 26 δις €, οφειλόταν στην πληρωμή του με ΕΤΔ αντί για 

ευρώ - και κάποιες ευνοϊκές εξελίξεις στην ισοτιμία EUR-SDR σε σύγκριση με την αρχή του 

προγράμματος. Τον Νοέμβριο του 2014, η Πορτογαλία έλαβε την τελευταία δόση με 

καθυστέρηση ύψους 0,4 δις €, από το EFSM (μετέπειτα πρόγραμμα), με αποτέλεσμα το 

συνολικό ποσό της διάσωσης να ανέρχεται στα  76,8 δις € από 79,0 δις € (Maatsch, 2016).  

 Με την περίπτωση της Ελλάδας θα ασχοληθούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το πιο εμφανές παράδειγμα της επιτυχίας των δύο θεσμικών οργάνων είναι η βελτίωση των 

επιδόσεων των χωρών που ζήτησαν βοήθεια. Η Κύπρος (Μάρτιος 2016), η Ιρλανδία 

(Δεκέμβριος 2013), η Ισπανία (Δεκέμβριος 2013) και η Πορτογαλία (Μάιος 2014) 

εγκατέλειψαν επιτυχώς τα προγράμματα EFSF / ESM χωρίς να ακολουθήσουν μια συμφωνία 

παρακολούθησης. Αφού υπέστησαν σοβαρή οικονομική δυσπραγία μόλις πριν από μερικά 

χρόνια, διασώθηκαν μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δανειοδότησης, επιστρέφοντας 

στην αγορά (Διάγραμμα 2.2.) (ESM, 2017). 
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Διάγραμμα 2.2. Αποδόσεις 10 ετών ομολόγων, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας 

και Κύπρου 

Πηγή: ESM, 2017 

 

2.6. Η λειτουργία του ΕΜΣ στο πλαίσιο της ΟΝΕ 

 Το θεσμικό πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι μοναδικό. 

Η ΟΝΕ είναι νομισματική ένωση χωρίς πλήρη πολιτική ένωση. Χαρακτηρίζεται από μια ενιαία 

νομισματική πολιτική που έχει καθοριστεί σε υπερεθνικό επίπεδο (δηλαδή τη ζώνη του 

ευρώ), μια κοινή αγορά και σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένες δημοσιονομικές πολιτικές, οι 

οποίες παραμένουν στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ αλλά υπόκεινται 

σε κανόνες συντονισμού, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and 

Growth Pact). Η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί οι εθνικές κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν 

τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους, την ανταγωνιστικότητα των εθνικών 

οικονομιών τους και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. Η μη 

εκπλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις προϋποθέσεις αυτές για μια συνεχή χρονική 

περίοδο μειώνει τα καθαρά οφέλη της ΟΝΕ και ενέχει τον κίνδυνο της δυσμενούς εξάπλωσης 

μεταξύ χωρών (Scheller, 2006).  

 Η Συνθήκη περιέχει δύο βασικές διατάξεις που αποβλέπουν στην αποφυγή της 

υπερβολικής συσσώρευσης χρέους σε εθνικό επίπεδο και στην προστασία της ανεξαρτησίας 

της ΕΚΤ: τη ρήτρα "χωρίς διάσωση" (άρθρο 125) και την απαγόρευση της νομισματικής 
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χρηματοδότησης (άρθρο 123). Οι διατάξεις αυτές αποκλείουν τη μεταφορά και τη 

νομισματική επέκταση του δημόσιου χρέους σε περίπτωση κρίσης χρέους σε ένα κράτος 

μέλος (Scheller, 2006).  

 Ωστόσο η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, αποκάλυψε σημαντικές 

αδυναμίες και κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης. Οι δημοσιονομικοί κανόνες 

(που καθορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης) έχουν αποδυναμωθεί με την 

πάροδο του χρόνου και δεν έχουν εφαρμοστεί οι διαδικασίες και τα μέτρα που θεσπίστηκαν 

για την επιβολή του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Εάν αυτές οι αδυναμίες και τα 

κενά αφεθούν ανεπηρέαστα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 

σύνολό της θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Η ΟΝΕ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης μεταξύ των μελών της, η οποία σε 

κανονικές περιόδους είναι ευεργετική για όλα τα μέλη. Σε περιόδους κρίσης, ωστόσο, η 

στενή χρηματοοικονομική ολοκλήρωση σημαίνει ότι οι μη βιώσιμες εξελίξεις σε μια χώρα 

μέλος μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν σε άλλες που θεωρούνται ευάλωτες. Η ενισχυμένη 

δημοσιονομική, μακροοικονομική και μακροπροληπτική εποπτεία είναι απαραίτητη για να 

αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση των διασυνοριακών συνεπειών που θα μπορούσαν να 

προκύψουν από την απώλεια της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των εθνικών πολιτικών 

(Scheller, 2006).  

 Η αποτυχία της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ να αποτρέψει και να διορθώσει 

τις μη βιώσιμες εθνικές πολιτικές που συνέβαλαν στη δημιουργία μεγάλων ανισορροπιών 

στις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέστησε εμφανείς τις ελλείψεις του γενικού πλαισίου 

διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει ιδίως για την αδύναμη εφαρμογή των συστάσεων πολιτικής, την 

ανεπάρκεια των μέτρων επιβολής που έχουν ληφθεί για την αποθάρρυνση ή τη διόρθωση 

των παραβάσεων και την ανεπαρκή αναγνώριση τους, από τους εθνικούς φορείς χάραξης 

πολιτικής (Tache,2015).  

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 24-25 Μαρτίου 2011, συμφώνησε 

σε ορισμένα σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης 

της ΕΕ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μεταρρυθμίστηκε προκειμένου να 
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ενισχυθεί η εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών και να προωθηθεί η έγκαιρη εφαρμογή 

μέτρων επιβολής. Δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού επιβολής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες σε πρώιμο στάδιο. Εκτός από 

αυτές τις προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ, σε νομοθετικό επίπεδο, έχει διαμορφωθεί το σύμφωνο 

Euro Plus, μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, με τη συμμετοχή των κρατών μελών της 

ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενισχυθεί 

η απασχόληση και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν την ενίσχυση της εποπτικής 

αρχιτεκτονικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που άρχισε να ισχύει στις αρχές του 2011 

με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (νέου οργάνου της ΕΕ 

που είναι επιφορτισμένου με τη μακροπροληπτική εποπτεία) και των τριών νέων 

ευρωπαϊκών εποπτικών τους οργανισμών - δηλαδή την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων. Αφού τεθούν πλήρως σε λειτουργία, τα μέτρα αυτά θα πρέπει 

να ενισχύσουν τον οικονομικό πυλώνα της ΟΝΕ (Tache, 2015).  

 Η αυστηρή τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η στενή εποπτεία 

των μακροοικονομικών ανισορροπιών και ο αποτελεσματικός συντονισμός της οικονομικής 

πολιτικής θα πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι κρίσεων εμπιστοσύνης, του τύπου και 

του μεγέθους, που έχουν εμφανιστεί στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο, στο βαθμό που 

μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες εξωτερικές κρίσεις, ο κίνδυνος κρίσεων δεν μπορεί ποτέ 

να εξαλειφθεί πλήρως, παρά την ενισχυμένη δημοσιονομική και μακροοικονομική εποπτεία. 

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 

σύνολό της, αποφασίστηκε να θεσπιστεί επίσης ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να 

παράσχει προσωρινή οικονομική στήριξη στις χώρες της ζώνης του ευρώ, με στόχο την 

παροχή χρηματοδότησης για ένα απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να εφαρμοστεί ένα 

πρόγραμμα προσαρμογής για τη διόρθωση των ανισορροπιών και την ανάκτηση της 

πρόσβασης στην αγορά. Οποιαδήποτε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΜΣ υπόκειται σε 

πολύ ισχυρούς όρους πολιτικής (Μούσσης, 2016). 
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 Ο σκοπός ενός τέτοιου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων είναι να δοθεί στις χώρες της 

ζώνης του ευρώ που βρίσκονται σε κίνδυνο, ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή 

μεσοπρόθεσμων μέτρων για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η οικονομική βοήθεια θα 

χορηγηθεί μόνο εάν η εν λόγω χώρα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προσαρμογής ικανό να 

αποκαταστήσει την κατάσταση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα προσαρμογής θα περιλαμβάνει 

γενικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν 

την ακαμψία της αγοράς εργασίας και των προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι το αναπτυξιακό 

δυναμικό της οικονομίας. Παρόλο που τα μέτρα αυτά έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο, η 

πλήρης επίδρασή τους, συχνά εκδηλώνεται μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

χρηματοδοτική συνδρομή θα χρησιμεύσει ως γέφυρα ρευστότητας έως ότου η εν λόγω χώρα 

θα ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά. Ταυτόχρονα, πρέπει να χορηγηθεί χρηματοδοτική 

ενίσχυση με όρους που δεν είναι ευνοϊκοί (δηλαδή αρκετά ελκυστικοί) για να αυξηθεί το 

κίνητρο για τη χώρα να επιστρέψει στη χρηματοδότηση της αγοράς το συντομότερο δυνατό. 

Επιπλέον, οποιαδήποτε χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να εκταμιευθεί σε δόσεις, υπό τον 

όρο ότι η χώρα θα τηρήσει τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα προσαρμογής, έτσι 

ώστε να διατηρηθεί το κίνητρο για τη χώρα να συνεχίσει να συμμορφώνεται με το 

πρόγραμμα (Μούσσης, 2016).  

 Αυτά τα χαρακτηριστικά σχεδίασης του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων 

μοιάζουν με τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασμού των προγραμμάτων προσαρμογής που 

υποστηρίζονται από το ΔΝΤ. Η φύση του περιορισμού του ισοζυγίου πληρωμών είναι 

προφανώς διαφορετική για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες σε αυτό το πλαίσιο 

μοιάζουν με περιφέρειες σε ένα μεγαλύτερο κράτος, περισσότερο από ό, τι οι χώρες με το 

δικό τους νόμισμα. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η ΕΕ δεν διαθέτει διευκόλυνση 

στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ μια τέτοια 

διευκόλυνση υπάρχει για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Η δημιουργία του 

πλαισίου διαχείρισης κρίσεων στη ζώνη του ευρώ υποκινήθηκε από τρεις βασικές 

παραμέτρους (Μούσσης, 2016).  



38 
 

 Πρώτον, ακόμη και στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου πλαισίου διακυβέρνησης της 

ευρωζώνης, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εμφάνιση εξωτερικών κραδασμών και η εμφάνιση 

κρίσεων εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για την πρόσβαση των χωρών 

της ζώνης του ευρώ στη χρηματοδότηση της αγοράς. Για παράδειγμα, μια εξωγενής κρίση 

ασυνήθιστου μεγέθους μπορεί να χτυπήσει ασύμμετρα μια χώρα της ευρωζώνης, με βαθιές 

επιπτώσεις για τις εγχώριες οικονομικές προοπτικές της χώρας. Λόγω της μεγαλύτερης τάσης 

προς τις διασυνοριακές επιδράσεις σε μια νομισματική ένωση και της έλλειψης κεντρικής 

φορολογικής αρχής, μια τέτοια κρίση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη ζώνη του ευρώ στο 

σύνολό της (ελλείψει δημοσιονομικού πλαισίου). Το δυναμικό των αρνητικών (και αμοιβαία 

ενισχυτικών) βρόχων ανάδρασης μεταξύ του φορολογικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα 

μπορεί να είναι σημαντικό και να ενισχύσει και να πολλαπλασιάσει την κρίση (Wallace et al, 

2015). 

 Δεύτερον, παραμένει επίσης η πιθανότητα αποτυχιών της αγοράς στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοπεποίθησης της δυναμικής των 

τάσεων στην τιμολόγηση του κρατικού κινδύνου. Οι αποτυχίες της αγοράς είναι δαπανηρές 

σε μια νομισματική ένωση λόγω της πιθανότητας μετάδοσης. Πριν από τις εντάσεις των 

χρηματοπιστωτικών αγορών το φθινόπωρο του 2008, τα περιθώρια των κρατικών ομολόγων 

στη ζώνη του ευρώ συγκεντρώθηκαν σε στενή εγγύτητα μεταξύ τους, παρά τις σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των χωρών στις υποκείμενες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές θέσεις. 

Αυτή η υποτίμηση του κινδύνου κυριαρχίας και, τελικά, η αποτυχία της πειθαρχίας της 

αγοράς σε μια περίοδο ηρεμίας, γρήγορα έδωσε τη θέση της, σε μια αναταραχή εκ νέου 

τιμολόγησης του κινδύνου, συχνά - και πάλι - χωρίς να ληφθούν δεόντως υπόψη οι διάφορες 

υποκείμενες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές θέσεις. Το γεγονός ότι η πειθαρχία της 

αγοράς εφαρμόστηκε με μάλλον ξαφνικό και πολωμένο τρόπο σήμαινε επίσης ότι, σε αυτό 

το περιβάλλον, μια παρατεταμένη κρίση ρευστότητας είχε τη δυνατότητα να αποτελέσει 

συστημική απειλή (Wallace et al, 2015).  

 Τρίτον, η πρόσφατη εμπειρία έχει επίσης τονίσει την ανάγκη για αξιοπιστία και 

προβλεψιμότητα στις απαντήσεις σε κρίσεις. Ένα αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων θα 

πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση των προσδοκιών της αγοράς παρέχοντας σαφείς 
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«κανόνες του παιχνιδιού» και έτσι να επηρεάσει τα κίνητρα τόσο για τους ιδιώτες πιστωτές 

όσο και για τους δημόσιους οφειλέτες. Αυτά τα κίνητρα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχεδιασμό του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, ιδίως όσον αφορά το βαθμό στον οποίο 

ενισχύει τα κίνητρα των κυβερνήσεων να τηρήσουν τις υγιείς εθνικές δημοσιονομικές και 

μακροοικονομικές πολιτικές και το κίνητρο των επενδυτών να καθορίζουν σωστά τον κίνδυνο 

όταν δανείζουν στις κυβερνήσεις (Wallace et al, 2015).  

 Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμός 

Σταθερότητας (ΕΜΣ), ως τελευταία λύση για την αποφυγή ανισορροπιών σε μεμονωμένες 

χώρες. Ένα αποτελεσματικό επίσημο χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να σχεδιάζεται κατά 

τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο και να ενισχύει τα κίνητρα για δημοσιονομική 

και μακροοικονομική προσαρμογή και να επιδιώκει τη χρηματοδότηση της αγοράς το 

συντομότερο δυνατό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυστηρών προϋποθέσεων και 

δίκαιων αλλά μη ευνοϊκών προβλέψεων για τις τιμές των δανείων (Μούσης, 2016).  

 Κατά τη σύνοδό του στις 28-29 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συμφώνησε να θεσπίσει έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων για τη διασφάλιση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ συνολικά, αντικαθιστώντας 

προσωρινές λύσεις όπως η ελληνική δανειακή διευκόλυνση, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (EFSF) από την 1η Ιουλίου 2013. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας παρέμεινε σε ισχύ μετά τον Ιούνιο του 2013 έως ότου εξοφληθούν όλες οι 

εκκρεμείς αξιώσεις του. Τυχόν δόσεις υφιστάμενων δανειακών διευκολύνσεων που 

παραμένουν αχρησιμοποίητες και μη χρηματοδοτούμενες κατά την έναρξη ισχύος του ΕΜΣ 

τον Ιούλιο του 2013 θα καταβληθούν στο πλαίσιο της νέας διευκόλυνσης. Προκειμένου να 

περιοριστεί η δυνητική υποχρέωση των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής 

της μεταβατικής περιόδου, οι συνολικές ενοποιημένες πιστώσεις του EFSF και του ΕΜΣ δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τα 500 δις ευρώ. Πολιτική συναίνεση για τον ΕΜΣ επετεύχθη κατά τη 

σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16-17 Δεκεμβρίου 2010, όταν συμφωνήθηκε να 

προστεθεί μια νέα παράγραφος στο άρθρο 136 της Συνθήκης μέσω της απλουστευμένης 



40 
 

διαδικασίας αναθεώρησης. Σύμφωνα με τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την ακόλουθη 

διατύπωση: «Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να δημιουργήσουν έναν 

μηχανισμό σταθερότητας που θα ενεργοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη της 

σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. Η χορήγηση οιασδήποτε απαιτούμενης χρηματοδοτικής 

συνδρομής στο πλαίσιο του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους.» (Μούσης, 

2016). 

 Η διατύπωση αυτής της νέας παραγράφου αντικατοπτρίζει ορισμένες σημαντικές 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας. Ειδικότερα, η 

προϋπόθεση ότι ο ΕΜΣ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν είναι απαραίτητο για τη 

διαφύλαξη της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και ότι οι αυστηροί όροι 

χορήγησης βοήθειας είναι απαραίτητοι για τον περιορισμό του ηθικού κινδύνου που ενέχει 

ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων, διασφαλίζει ότι η ύπαρξη του ΕΜΣ δεν θα 

αποδυναμώσει τα κίνητρα για υγιείς δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές στις 

χώρες της ζώνης του ευρώ. Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης, 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 , επιτρέποντας την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΣ τον 

Ιούλιο του 2013 (Kerlin et al, 2016). 

 

  



41 
 

Κεφάλαιο3: Δράσεις EΜΣ στην Ελλάδα 

 

3.1. Η οικονομική Κρίση στην Ελλάδα 

 Η οικονομική ύφεση στη Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτες και έρευνες πολλών 

συγγραφέων και επιστημόνων είναι αποτέλεσμα συνδυασμού διαφόρων παραγόντων και 

γεγονότων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο (Alogoskoufis, 2012; 

Ozturk, 2015). Συγκεκριμένες ευρωπαϊκές συγκυρίες και πολιτικές ευθύνονται εξίσου σε 

συνδυασμό με λανθασμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν επί δεκαετίες από τις εκάστοτε 

ελληνικές κυβερνήσεις (Βαγιάνος, κ.α., 2010).  

 Το βασικό γεγονός που έθεσε τη βάση για την κρίση δημοσίου χρέους ήταν η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το 2008 η παγκόσμια οικονομία εισήλθε στην πιο 

σοβαρή κρίση της από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Η κρίση επεκτάθηκε 

γρήγορα στην πραγματική οικονομία στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο 

κόσμο. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στην επιφάνεια τις σημαντικές αδυναμίες 

στη λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, αλλά και σοβαρά λάθη σε 

κανονιστικές πολιτικές που υπήρχαν επί σειρά ετών. Ξεκινώντας από την Ελλάδα τον Μάιο 

του 2010, ακόμα τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης έλαβαν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για τη χρηματοδότηση των κρατικών 

προϋπολογισμών τους ή για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τους: Ιρλανδία, 

Πορτογαλία, Ισπανία και Κύπρος. Η Λετονία, της οποίας το νόμισμα συνδέθηκε με το ευρώ 

πριν από την ένταξή της στο κοινό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2014, έλαβε επίσης βοήθεια 

όπως και αρκετές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία και η Σλοβενία. Κάθε μία από 

αυτές τις χώρες αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει διαφορετικό συνδυασμό προβλημάτων, αλλά 

το γεγονός ότι καμία χώρα της ΕΕ εκτός του ευρώ δεν αντιμετώπισε ανάλογες πιέσεις 

υποδηλώνει ότι υπάρχει μια κοινή συνιστώσα της ευρωζώνης στην κρίση (Mink & De Haan, 

2013; Papavasileiou, 2014; Galelianos, 2015). 

 Σύμφωνα με τους Nelson et al (2010), και όσο αφορά την Ελλάδα, η υιοθέτηση του 

ευρώ ως εθνικού νομίσματος το 2001 θεωρείται ως παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση 
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του χρέους της Ελλάδας, αφού οι αντιλήψεις για τη σταθερότητα του νομίσματος, που 

προέκυψαν από την ένταξη στην ευρωζώνη, επέτρεψαν στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα μέλη 

της Ευρωζώνης, να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα κεφάλαια και να δανείζονται με 

ευνοϊκότερο επιτόκιο από ό, τι πιθανότατα, αν ήταν εκτός ΕΕ, διευκολύνοντας έτσι τη 

χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού και την εξυπηρέτηση του υπάρχοντος χρέους 

της χώρας. Οι συνεχείς δανεισμοί ωστόσο, οδήγησαν σε διόγκωση του δημόσιου χρέους επί 

σειράς δεκαετιών (Alogoskoufis, 2012) (Διάγραμμα 3.1.) 

 

Διάγραμμα 3.1. Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους Ελλάδας (ως % του ΑΕΠ), 1975-2008 

Πηγή: Alogoskoufis, 2012 

 Μέχρι και το 1978, οι ελληνικές κυβερνήσεις επέτρεπαν ελλείμματα μόνο στο 

δημόσιο επενδυτικό πρόγραμμα, ωστόσο μετά το έτος αυτό, η τακτική αυτή άρχισε να 

εγκαταλείπεται βαθμηδόν, με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας να φτάσει 

σε υψηλά επίπεδα στο ξεκίνημα της δεκαετίας τους 1980 (20% του ΑΕΠ), συνεχίζοντας την 

ανοδική του πορεία και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, φθάνοντας σχεδόν στο 

100% του ΑΕΠ το 1993. Ωστόσο στη δεκαετία αυτή σταθεροποιήθηκε ελαφρώς κάτω από το 

100% του ΑΕΠ, καθώς τέθηκε σε ισχύ ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής στο 
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πλαίσιο των προγραμμάτων σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας (Βαγιάνος, κ.α., 2010). 

Μετά την υιοθέτηση του ευρώ, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 100% του ΑΕΠ το 2000 και 

παρουσίασε μια αδύναμη πτωτική τάση μέχρι το 2007 (Nikiforos et al, 2016). 

 Σύμφωνα με τους Nelson et al (2010), η έλλειψη εφαρμογής του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης θεωρείται επίσης ως ένας παράγοντας που συνέβαλλε στο 

υψηλό επίπεδο χρέους της Ελλάδας. Το 1997, τα μέλη της ΕΕ ενέκριναν το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μια συμφωνία για την ενίσχυση της εποπτείας και της 

επιβολής κανόνων περί δημοσίων οικονομικών στην οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια 

σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ για την ΟΝΕ. Οι κανόνες απαιτούν τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα να μην υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να μην 

υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Εάν θεωρηθεί ότι ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται 

επαρκώς με τα διορθωτικά μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η διαδικασία μπορεί 

τελικά να οδηγήσει σε πρόστιμο ύψους 0,5% του ΑΕΠ. Μετά την εισαγωγή του ευρώ το 1999, 

ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών δυσκολεύτηκε να συμμορφωθεί με τα όρια που 

έθεσε το Σύμφωνο. Από το 2003, ξεκίνησαν περισσότερες από 30 διαδικασίες υπερβολικού 

ελλείμματος, με την ΕΕ να πιέζει τα κράτη μέλη να εδραιώσουν τα δημόσια οικονομικά τους. 

Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει επιβάλει ποτέ οικονομική κύρωση σε κανένα κράτος μέλος για 

παραβίαση του ορίου του ελλείμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ελλάδας το 2004, όταν το 2003 το έλλειμα ανήλθε στο 

3,2% του ΑΕΠ. Η ΕΕ έκλεισε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το 2007, με την 

Επιτροπή να εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα έλαβε επαρκή μέτρα 

κυρίως μόνιμου χαρακτήρα και ότι το έλλειμμα της χώρας θα ήταν 2,6% του ΑΕΠ το 2006 και 

2,4% το 2007. Ωστόσο η Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το 

2009, όταν το έλλειμμα της Ελλάδας το 2007 ανήλθε σε 3,5% του ΑΕΠ και αυτή η διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης (Colasanti, 2016). 

 Τέλος ακόμα ένας εξωτερικός παράγοντας που συνέβαλε στην επιδείνωση της 

ύφεσης στην Ελλάδα, ήταν η ανταπόκριση της Ευρώπης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

ύφεση που ξέσπασε το 2008 στις ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης στο σύνολό τους δεν 
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πέτυχαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο να αποδεικνύει την θέλησή τους για 

στήριξη της Ελλάδας τη στιγμή μάλιστα που τα δημοσιονομικά της επιδεινώνονταν ολοένα 

και περισσότερο. Ο σκεπτικισμός νομικού χαρακτήρα δημιουργήθηκε περισσότερο από τη 

Γερμανία, σε ένα θέμα που ήταν εν μέρει και πολιτικό. Παρ’ ολ’ αυτά φάνηκε πως καμία 

αναφορά  στη Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν υπήρχε  που θα μπορούσε να εμποδίζει ένα 

κράτος μέλος ή όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να παρέχουν οικονομική βοήθεια σε κράτη με 

οικονομικές δυσκολίες είτε μεμονωμένα είτε με την συνδρομή εξωτερικών θεσμών όπως το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Παγκόσμια Τράπεζα κ.α. Παράλληλα φορείς που 

χαράσσουν πολιτική εντός Ευρωζώνης αναρωτιούνταν εάν ένα σχέδιο διάσωσης είναι ή όχι 

νόμιμο, ενώ την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν ασάφειες σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής 

ασφαλειών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλες αυτές οι καθυστερήσεις και ασάφειες 

οδήγησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία κατείχαν τα ελληνικά ομόλογα σε 

αδιέξοδο (Kouretas & Vlamis, 2010; Pragidis et al, 2015). 

 Μια σειρά ενδογενών παραγόντων, θεωρείται επίσης πως συνέβαλαν στην ύφεση 

που διανύει η Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων με 

ταυτόχρονη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ήταν συγκυρίες που 

διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στη ραγδαία κρίση των δημοσιονομικών της ελληνικής 

οικονομίας. Αν σε αυτά προστεθεί και η κατακόρυφη αύξηση της δημόσιων δαπανών, ιδίως 

την δεκαετία 2000-2010, είναι κατανοητό πως οι δανειακές ανάγκες που δημιουργήθηκαν 

εκτόξευσαν το χρέος. Επίσης κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία σημαντική προσπάθεια δημοσιονομικής οργάνωσης και 

εξυγίανσης με αποτέλεσμα να υπάρχει ψευδής αναφορά των φορολογικών δεδομένων, 

γεγονός που υπονόμευσε την αξιοπιστία της ελληνικής  κυβέρνησης (Nikiforos et al, 2016). 

 Μεταξύ των ετών 2001 και 2007, το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 4,3%, σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης 3,1% (Διάγραμμα 3.2.). Οι υψηλοί 

ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης οφείλονταν κυρίως στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 

(η οποία ευνόησε την ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις), στις επενδύσεις που 

χρηματοδοτούνταν από την ΕΕ και την κεντρική κυβέρνηση. Ωστόσο, μεταξύ των ετών 2006 

και 2010, ενώ οι δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 87%, τα έσοδα 
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αυξήθηκαν μόνο κατά 31%, οδηγώντας σε δημοσιονομικά ελλείμματα πολύ πάνω από το 

συμφωνηθέν κατώτατο όριο της ΕΕ κατά 3%. Πολλοί ερευνητές εντοπίζουν πίσω από αυτά τα 

γεγονότα, μια μεγάλη και αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Τα δαπανηρά συστήματα 

συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης, η φοροδιαφυγή και η γενική «απουσία 

βούλησης διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας», φαίνεται να είναι οι σημαντικοί 

παράγοντες πίσω από το έλλειμμα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2004 οι δαπάνες 

για τη δημόσια διοίκηση ως ποσοστό της συνολικής δημόσιας δαπάνης στην Ελλάδα ήταν 

υψηλότερες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΟΟΣΑ, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις 

ότι η ποσότητα ή η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ανώτερες. Οι δαπάνες της ελληνικής 

κυβέρνησης το 2009 αντιπροσώπευαν το 50% του ΑΕΠ, ενώ το 75% των δημόσιων δαπανών 

προορίζονταν για μισθούς και κοινωνικές παροχές (Nelson et al, 2010).  

 

Διάγραμμα 3.2. Διαχρονική Εξέλιξη ΑΕΠ στην Ελλάδα, 1960-2015 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 Η συλλογή εσόδων από εισοδήματα έχει επίσης συμβάλει στα δημοσιονομικά 

ελλείμματα της Ελλάδας. Πολλοί οικονομολόγοι αναγνωρίζουν τη φοροδιαφυγή και την 

παραοικονομία στην Ελλάδας ως βασικούς παράγοντες πίσω από τα ελλείμματα. 
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Υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα αν θέλει να 

αυξήσει τα έσοδα που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής της θέσης 

(Matsaganis et al, 2012). Μερικές μελέτες έχουν αποτιμήσει την άτυπη οικονομία στην 

Ελλάδα στο 25% -30% του ΑΕΠ. Οι ερευνητές προσφέρουν ποικίλες εξηγήσεις για την 

επικράτηση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιπέδων 

φορολογίας, του πολύπλοκου φορολογικού συστήματος και της αναποτελεσματικότητας του 

δημόσιου τομέα (Katsios, 2015). 

 Στους εσωτερικούς παράγοντες θα πρέπει να αναφερθεί και η σοβαρή μείωση της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας του κράτους κατά την έναρξη και τη διάρκεια της 

παραμονής της στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) που οδήγησε σε ένα διαρκές 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Όλο αυτό το συνεχώς αυξανόμενο 

έλλειμμα όπως αναφέρει ο Podaras (2012) σε σχέση με την απουσία διαρθρωτικών 

παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων (ώστε η αγορά εργασίας να είναι ευέλικτη, να υπάρχει  

αποτελεσματική κοινωνική ασφάλιση και οικονομικός ανταγωνισμός) υποχρέωσαν το κράτος 

στην έκδοση νέων ομολόγων σύντομων περιόδων ωριμότητας με υψηλότερα επιτόκια. 

 Στους ενδογενείς παράγοντες οι οποίοι μελετώνται από την διεθνή βιβλιογραφία 

προστίθεται η αύξηση του ρυθμού στον τραπεζικό δανεισμό που επέφερε αύξηση 

δανειακών συμβάσεων χαμηλής εξασφάλισης όπως βέβαια και κερδοσκοπική νοοτροπία η 

οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του  χρηματοπιστωτικού τομέα για πολλές δεκαετίες. Το 

γεγονός αυτό καλλιέργησε το ενδιαφέρον για βραχυπρόθεσμα περάσματα και έσοδα με 

ρίσκο χωρίς καμία προοπτική μακροχρόνιας επίδοσης. Η βιβλιογραφία επίσης τονίζει πως 

κρίσιμο μερίδιο ευθύνης πρέπει να αποδοθεί και στους οίκους αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς αυτές με τους υπολογισμούς τους δεν έλαβαν υπόψη 

καθοριστικά ιστορικά στοιχεία με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση πιθανών κινδύνων 

(Podaras, 2012). 

 Τους πρώτους μήνες του 2010, η ελληνική οικονομία αναδείχθηκε ως η πρώτη της 

ευρωζώνης που επηρεάστηκε από τη χρηματοπιστωτική κρίση θέτοντας σε κίνδυνο την 

εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την ύφεση του 2009. Η ελληνική 
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δημοσιονομική κατάσταση έγινε το κέντρο της διεθνούς προσοχής μετά τις εκλογές του 

Οκτωβρίου 2009. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, όπως και σε πολλές άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ και του υπόλοιπου 

κόσμου. Επιπλέον, μετά από πολλά χρόνια σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης, το 2009 η 

ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια παρατεταμένη ύφεση, το τέλος της οποίας δεν είναι 

ακόμα ορατό (Alogoskoufis, 2011).  

3.2. Ο ρόλος του ΕΜΣ 

3.2.1. Πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής 

 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον 

Alogoskoufi (2011) στην Αχίλλειο πτέρνα της, δηλαδή στην αναχρηματοδότηση του υψηλού 

δημόσιου χρέους, το οποίο συγκεντρώθηκε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980. Παρόλο που 

τα βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας είχαν βελτιωθεί σημαντικά τα επόμενα είκοσι 

χρόνια έως το 2008, κατά την προετοιμασία για ένταξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά κυρίως 

μετά την ένταξη της Ελλάδας, τα δημόσια οικονομικά και η διεθνής ανταγωνιστικότητα 

παρέμειναν ως επίμονα και σημαντικά προβλήματα καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου. 

Παρόλο που υπήρχαν σύντομες περίοδοι σημαντικής βελτίωσης της δημοσιονομικής 

κατάστασης, σημειώθηκαν πολλές περιπτώσεις υποτροπής, ιδίως σε περιόδους εκλογών. 

Μετά από μια απότομη άνοδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το δημόσιο χρέος 

σταθεροποιήθηκε στο 100% περίπου του ΑΕΠ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η 

Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μέχρι το τέλος του 

2009. Ωστόσο, υπό τις συνθήκες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η 

αναχρηματοδότηση του χρέους άρχισε να γίνεται πρόβλημα και το πρόβλημα εξαπλώθηκε 

στα γερμανικά επιτόκια αναφοράς. Το πρόβλημα έγινε πολύ πιο σοβαρό μετά τις εκλογές 

του Οκτωβρίου 2009, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο ενός κύματος επικρίσεων του 

διεθνούς τύπου, των διεθνών οργανισμών, των οργανισμών αξιολόγησης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Koureta & Vlamis, 2010).  

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση 

εμπιστοσύνης, μια σταθερή κερδοσκοπική επίθεση στα ομόλογα της και την ενδεχόμενη 
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δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με τη συμμετοχή του ΔΝΤ. Από 

τα τέλη του Απριλίου του 2010, η Ελλάδα είχε αποκλειστεί από τις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Η χώρα βρέθηκε στη μέση μιας διπλής κρίσης εμπιστοσύνης. 

Έχασε την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και έτσι δεν μπόρεσε να δανειστεί σε 

διεθνές επίπεδο και έχασε την εμπιστοσύνη των εγχώριων καταναλωτών και επενδυτών. 

‘Ετσι εισήλθε σε μια πρωτοφανή βαθιά και μακρά ύφεση που έκανε τις δημοσιονομικές 

δυσκολίες ακόμα χειρότερες (Galelianos, 2015).  

 Απαντώντας στην αίτηση οικονομικής στήριξης του Πρωθυπουργού Γιώργου 

Παπανδρέου στις 23 Απριλίου 2010, η Ευρωομάδα αποφάσισε στις 2 Μαΐου να 

ενεργοποιήσει μια σειρά διμερών δανείων προς την Ελλάδα. Τα εν λόγω δάνεια 

συνοδεύτηκαν από όρους οικονομικής πολιτικής που επισημοποιήθηκαν σε μνημόνιο 

κατανόησης σχετικά με την ειδική οικονομική πολιτική. Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν 

στην ιδέα ότι ήταν απαραίτητο να παρασχεθούν στην Ελλάδα οι δημοσιονομικοί πόροι που 

θα επέτρεπαν στη χώρα να αποπληρώσει τα χρεόγραφα που έφτασαν μέχρι τη λήξη τους, 

προκειμένου να αποφευχθεί η αθέτηση υποχρέωσης από ένα μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο ήταν επιπλέον μέλος της δική της νομισματικής ένωσης. Η αθέτηση 

υποχρεώσεων θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα επιτόκια του 

δημόσιου χρέους άλλων χωρών της ευρωζώνης, ιδίως εκείνων με ευάλωτα δημόσια 

οικονομικά. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων για αρκετά χρόνια, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή σε μια 

υγιέστερη κατάσταση δημόσιων οικονομικών με ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα. 

Δεδομένης της αδυναμίας του Ελληνικού Δημοσίου να δανειστεί χρήματα στις 

κεφαλαιαγορές, θα υποχρεωνόταν ήδη να επιτύχει ισορροπημένο προϋπολογισμό κατά τη 

διάρκεια του 2010, ελλείψει εξωτερικής βοήθειας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ένα μέτρο 

λιτότητας πολύ πιο αυστηρό από αυτό που η χώρα έχει βιώσει μέχρι τώρα. Για να δοθεί μια 

ιδέα για τους πρόσθετους περιορισμούς που θα έπρεπε να υπομείνει η χώρα, αρκεί να 

πούμε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα άνω 

των 90 δις € το οποίο γνώρισε κατά το διάστημα 2010-2014 (Βαρουφάκης, κ.α., 2011). 
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 Τον Μάιο του 2010 θεωρήθηκε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στις 

κεφαλαιαγορές με κανονικό τρόπο για τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες. Ως εκ τούτου, 

αποφασίστηκε να υποστηριχθεί η χώρα για μια περίοδο τριών ετών για να δημιουργηθεί ένα 

περιθώριο ασφαλείας και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόωρης επιστροφής στην αγορά που, 

εάν δεν είχε επιτυχία, θα δημιουργούσε ένα πολύ αρνητικό προηγούμενο και θα έβλαπτε τη 

μελλοντική φερεγγυότητα της χώρα (με πιθανές αρνητικές συνέπειες για άλλες χώρες). 

Αρχικά έγινε εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Αυτό το εγχείρημα οδήγησε σε μια εκτίμηση  190 δις € για τις ακαθάριστες ανάγκες 

χρηματοδότησης, εκ των οποίων τα 80 δις € θεωρούνται ότι προέρχονται από τις 

κεφαλαιαγορές, αφήνοντας έτσι ένα έλλειμμα ύψους 110 δις €, το οποίο θα έπρεπε να 

καλυφθεί με τα επίσημα δάνεια. Το ποσό αυτό χορηγήθηκε από το ΔΝΤ (30 δις €) και από τις 

χώρες της ζώνης του ευρώ (80 δις €) (Βαρουφάκης, κ.α., 2011). 

 Την εποχή εκείνη, ο EFSF δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί και η στήριξη από την 

ευρωζώνη έλαβε τη μορφή διμερών δανείων από κάθε χώρα, τα οποία αναδιοργανώθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα ενιαίο δάνειο προς την Ελλάδα. Τα μερίδια που 

κατανέμονταν στις διάφορες χώρες ήταν ανάλογα με τα αντίστοιχα ποσά κεφαλαίου της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα οποία καθορίστηκαν με βάση το οικονομικό και 

δημογραφικό βάρος κάθε χώρας (Τράπεζα της Ελλάδας, 2014). Ο Πίνακας 3.1 δείχνει το 

συμφωνημένο μερίδιο κάθε χώρας στη συμφωνία και τις πραγματικές συνεισφορές που 

έγιναν για την αύξηση των συμφωνηθέντων ποσών ύψους 80 δις € για την Ελλάδα.  

Πίνακας 3.1. Θεωρητικό μερίδιο κάθε χώρας στην Ευρωζώνη και πραγματικές συνεισφορές 

στο πρώτο δάνειο ύψους 52,9 δις € (Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση) 

Χώρα 
BE DE IE ES FR IT CY LU 

% 
3.58 27.92 1.64 12.24 20.97 18.42 0.20 0.26 

Δις € 
1.942 15.165 0.347 6.650 11.388 10.008 0.110 0.139 
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Χώρα 
MT NL AT PT SI SK FI 

Σύνολο 

% 
0.09 5.88 2.86 2.58 0.48 1.02 1.85 100.0 

Δις € 
0.051 3.194 1.555 1.102 0.244 - . - 

Πηγή: Colasanti, 2016 

 Εν τέλει, μόνο τα 52,9 δις € αξιοποιήθηκαν στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια 

του πρώτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Σλοβακία αποφάσισε να μην 

συμμετάσχει στο δάνειο, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δεν συνεισέφεραν σε περαιτέρω 

εκταμιεύσεις όταν αυτές οι ίδιες έλαβαν στήριξη από την ευρωζώνη και το αρχικό 

πρόγραμμα αντικαταστάθηκε από ένα νέο πρόγραμμα κατά το ήμισυ της εφαρμογής του 

(Τράπεζα της Ελλάδας, 2014).  

 Κατά τους πρώτους μήνες του προγράμματος τα πράγματα αναπτύχθηκαν ευρέως 

όπως αναμενόταν. Τον Ιούλιο του 2010, η Ελλάδα μπόρεσε να συγκεντρώσει 4,5 δις € σε 

βραχυπρόθεσμα δάνεια με επιτόκια μεταξύ 4% και 4,6%. Τότε τα πράγματα άρχισαν να 

χειροτερεύουν γρήγορα. Τον Δεκέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει τις 

ήδη αναφερθείσες δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος και τα μακροοικονομικά 

αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονται στις προβλέψεις. Κατά τη διάρκεια του 2011 

κατέστη σαφές ότι η μακροοικονομική απόδοση της χώρας ήταν πολύ χειρότερη από ό, τι 

είχε αρχικά προβλεφθεί: η συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη και δεν υπήρξε καμία ένδειξη βελτίωσης κατά το υπόλοιπο του έτους. Αυτό 

είχε προφανή επίδραση στα ελληνικά δημόσια οικονομικά (Τράπεζα της Ελλάδας, 2014).  

 Ταυτόχρονα, υπήρξε η επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης. Ο υπουργός 

Οικονομικών αντικαταστάθηκε, υπήρξε η αναγγελία δημοψηφίσματος με τους όρους ενός 

νέου προγράμματος προσαρμογής, η ακύρωσή του και, τον Νοέμβριο, η παραίτηση του 

Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου. Στο πλαίσιο της τρέχουσας ανάλυσης, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είχε ήδη αναφέρει τον Ιούλιο του 2011, ότι ήταν πολύ πιθανό η Ελλάδα να 

μπορέσει να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές το 2012, στο βαθμό που προβλέπεται στην 

ανάλυση του Μαΐου 2010. Οι εκταμιεύσεις συνέχισαν σύμφωνα με το ενδεικτικό 
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χρονοδιάγραμμα που είχε προβλεφθεί. Μετά τα 38 δις € του 2010, το 2011 εκταμιεύθηκαν 

επιπλέον 35 δις € (25,4 από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και 9,6 από το ΔΝΤ) (Τράπεζα της 

Ελλάδας, 2014). 

 

3.2.2. Δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής 

 Τον Οκτώβριο του 2011, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ένα δεύτερο πρόγραμμα 

οικονομικής προσαρμογής, το οποίο θα συνοδευόταν από νέα δάνεια για επιπλέον 130 δις €. 

Ενώ στο πρώτο πρόγραμμα είχε αρχικά υποτεθεί ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 

περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά, στο δεύτερο και στο τρίτο πρόγραμμα αναγνωρίστηκε 

ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα έπρεπε να καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

από επίσημες πηγές. Το ΔΝΤ θα παρείχε 20 δις €, μέσω της Διευρυμένης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης (Extended Fund Facility-EFF) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια 

πληρωμής για τα δάνεια. Οι χώρες της ευρωζώνης θα δάνειζαν επιπλέον 110 δις € μέσω του 

EFSF, το οποίο μέχρι τότε είχε ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Προβλέφθηκε επίσης να 

συμπεριληφθούν στις εκταμιεύσεις του δεύτερου προγράμματος τα ποσά που δεν έχουν 

καταβληθεί ακόμη στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος (Hardouvelis & Gkionis, 2016).  

Πίνακας 3.2. Ακαθάριστες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ (σε δισ. Ευρώ) 

 Ημερομηνία EFSF ΔΝΤ Σύνολο 
Σωρευτικό 

Σύνολο 

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

1. Μάιος 2010 14.5 5.5 20.0 20.0 

2. Σεπτέμβριος 2010 6.5 2.5 9.0 29.0 

3. 
Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 

2011 
6.5 2.5 9.0 38.0 

4. Μάρτιος 2011 10.9 4.1 15.0 53.0 

5. Ιούλιος 2011 8.7 3.3 12.0 65.0 

6. Δεκέμβριος 2011 5.8 2.2 8.0 73.0 

Σύνολο Πρώτου Προγράμματος 52.9 20.1 73.0 - 
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Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής 

1. Μάρτιος/Ιούνιος 2012 74.0 1.6 75.6 148.6 

2. Δεκέμβριος 2012/Μάιος 2013 49.1 3.2 52.3 200.9 

3. Μάιος/Ιούνιος 2013 7.5 1.8 9.3 210.1 

4. Ιούλιος/Δεκέμβριος 2013 2.9 1.8 4.7 214.9 

5. Απρίλιος/Αύγουστος 2014 8.3 3.6 11.9 226.8 

 Φεβρουάριος 2015 -10.9  -10.9 215.9 

Σύνολο δεύτερου προγράμματος 130.9 12.0 142.9 - 

Σύνολο δύο πρώτων προγραμμάτων 183.8 32.1 215.9 - 

 Πηγή: Colasanti, 2016 

 Στον πίνακα 3.2 φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που κάλυπτε το δεύτερο 

πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015), 

εκταμιεύθηκαν 12 δις € από το ΔΝΤ και 130,9 δις  € από το EFSF, αντίστοιχα. Οι χαμηλότερες 

από τις προβλεπόμενες εκταμιεύσεις από το EFSF οφείλονται στο γεγονός ότι δεν 

χρησιμοποιήθηκαν 10,9 δις € σε ομόλογα από το EFSF, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο 

Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) τον Μάρτιο του 2012, καθώς οι 

ανάγκες αποδείχθηκαν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Αυτά επιστράφηκαν στο EFSF 

τον Φεβρουάριο του 2015 και στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Επιπλέον, η τελευταία δόση 

ύψους 1,8 δις € δεν καταβλήθηκε ποτέ, καθώς δεν πληρούνταν οι όροι που προβλέπονταν 

στο μνημόνιο συμφωνίας. Στον πίνακα 3.2. δεν περιλαμβάνεται η προσωρινή εισφορά 

ύψους 35 δις € η οποία χορηγήθηκε στην Ελλάδα για λίγους μήνες το 2012 (Hardouvelis & 

Gkionis, 2016). 

 Τον Ιούλιο του 2011 είχε ήδη αναγνωριστεί ότι η επικείμενη αναδιάρθρωση του 

ελληνικού δημόσιου χρέους θα είχε δημιουργήσει μια κατάσταση όπου τα ελληνικά 

ομόλογα δεν θα ήταν πλέον επιλέξιμα ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής της 

ΕΚΤ. Αυτό με τη σειρά του θα μείωνε τη δυνατότητα της ΕΚΤ να στηρίξει το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για να αποφευχθεί αυτή η δυσκολία, προβλεπόταν να 

δημιουργηθεί ένα σύστημα «επαναγοράς» (το οποίο ονομαζόταν επισήμως «σύστημα 

ενίσχυσης των ασφαλειών») το οποίο θα επέτρεπε στην Ελλάδα να εξαγοράσει τα κρατικά 
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της ομόλογα που είχαν τοποθετηθεί ως εξασφάλιση, δεδομένου ότι δεν ήταν σε θέση να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Για να μπορέσει η χώρα να εφαρμόσει αυτό το σύστημα, 

35 δις € ομολόγων από το EFSF με μονοετή λήξη μεταφέρθηκαν στη χώρα στις αρχές 

Μαρτίου 2012. Τα ομόλογα επιστράφηκαν στο EFSF στις 25 Ιουλίου 2012 και ακυρώθηκαν 

στις 3 Αυγούστου 2012 (Hardouvelis & Gkionis, 2016). 

3.2.3. Τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής 

 Τον Ιούλιο του 2015, στο τέλος μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση 

που δημιουργήθηκε μετά τις γενικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, επιτεύχθηκε 

συμφωνία για ένα τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής με ένα νέο δάνειο από τις χώρες της 

ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 86 δις €, το οποίο θα διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Μια πρώτη εκταμίευση ύψους 1 δις € πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2015. Μεταξύ της πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη 

στις 12 και 13 Ιουλίου 2015 και της πρώτης εκταμίευσης από τον ΕΜΣ, η Ελλάδα έλαβε ένα 

δάνειο γεφύρωσης ύψους 7,16 δις € από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής 

Σταθεροποίησης (EFSM), ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί και για την υποστήριξη της Ιρλανδίας 

και της Πορτογαλίας. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός αυτός εγγυάται το δανεισμό του από τον 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση του Συμβουλίου για τη χορήγηση του 

δανείου συνοδεύτηκε από κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σύμφωνα με 

την οποία, τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, δεν θα υποστούν 

έξοδα λόγω της χρήσης αυτού του μέσου και της δημιουργίας μηχανισμού διασφάλισης. Το 

δάνειο γεφύρωσης επιστράφηκε με το προϊόν της πρώτης εκταμίευσης του δανείου του ΕΜΣ 

τον Αύγουστο του 2015 (Gourinchas et al, 2017). Στον πίνακα 3.3. φαίνονται οι εκταμιεύσεις 

που έκανε η Ελλάδα από τον ESM, κατά το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. 

Πίνακας 3.3. Ακαθάριστες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα από τον ESM (σε δις €) 

Ημερομηνία 
Εκταμίευσης 

Εκταμιευόμενο 
Ποσό 

Λήξη 
Σωρευτικό 

Εκταμιευόμενο 
Ποσό 

20/08/2015 13 Απόσβεση χρέους από  2034 έως 2057 13 

24/11/2015 2 Απόσβεση χρέους από   2034 έως 2057 15 

https://www.esm.europa.eu/disbursements/greece/repayment-schedule-first-disbursement-greece-under-1st-tranchesub-tranche-esm-ffa-%E2%82%AC
https://www.esm.europa.eu/disbursements/greece/repayment-schedule-second-disbursement-greece-under-1st-tranchesub-tranche-esm-ffa-%E2%82%AC
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01/12/2015 2.7 Απόσβεση χρέους από   2055 έως 2059 για 
τα 3.2 δις €, εκ των 5.4 δις € τα οποία 

εκταμιεύθηκαν για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

Για τα υπόλοιπα 2.2 δις €, ενδιάμεση 
λήξη: 27/02/2018  

17.7 

08/12/2015 2.7 20.4 

23/12/2015 1 Απόσβεση χρέους από   2034 έως 2057 21.4 

21/06/2016 7.5 Απόσβεση χρέους από   2034 έως 2058 28.9 

26/10/2016 2.8 Απόσβεση χρέους από   2034 έως 2058 31.7 

10/07/2017 7.7 Απόσβεση χρέους από   2034 έως 2059 39.4 

Πηγή: ESM, 2017 

 Συνολικά οι δύο θεσμοί ESM και EFSF κατέχουν το ήμισυ του χρέους της Ελλάδας. Το 

πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα, θα ενισχύσει την 

οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, τα δάνεια από τους EFSF και ESM οδηγούν σε σημαντικά 

χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τη χώρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο 

θεσμικά όργανα μπορούν να δανείζονται μετρητά πολύ πιο φτηνά από ό, τι η ίδια η Ελλάδα 

και προσφέρουν μια μακρά περίοδο αποπληρωμής. Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να αρχίσει να 

επιστρέφει τα δάνειά της στον ΕΜΣ πριν από το 2034, για παράδειγμα. Αυτά τα χαμηλότερα 

κόστη μεταφέρονται στην Ελλάδα, γεγονός που συμβάλλει στη μεγαλύτερη βιωσιμότητα του 

χρέους της. Πολλοί λένε ότι το επίπεδο χρέους της Ελλάδας είναι πολύ υψηλό. 

Υπογραμμίζουν τη σχέση χρέους προς ΑΕΠ, η οποία υπερβαίνει το 180%. Αυτό όμως αγνοεί 

τις ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού του ESM, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος 

χρηματοδότησης και μεγάλες περιόδους αποπληρωμής (Gourinchas et al, 2017). 

  

3.3. Κριτική   

 Η λεπτομερής εξέταση της περίπτωσης της Ελλάδας και των οικονομικών πράξεων 

που εκτελέστηκαν μεταξύ του Μαΐου του 2010 μέχρι και σήμερα, με σκοπό την υποστήριξη 

της Ελλάδας, αποκαλύπτει ορισμένα σημαντικά στοιχεία. Το εξαιρετικό μέγεθος των 

παρεμβάσεων, πολύ συχνά, δεν εκτιμάται σωστά. Η Ελλάδα είναι ένα σχετικά μικρό κράτος, 

αλλά οι παρεμβάσεις έχουν εξαιρετικό μέγεθος (Μπασαράς, 2014). Στην ιστορία του 

https://www.esm.europa.eu/repayment-schedule-%E2%82%AC32-billion-disbursed-bank-recapitalisation-and-converted-cash-loan
https://www.esm.europa.eu/disbursements/greece/repayment-schedule-third-disbursement-greece-under-1st-tranchesub-tranche-esm-ffa-€
https://www.esm.europa.eu/disbursements/greece/repayment-schedule-first-disbursement-under-2nd-tranche-esm-ffa-greece-21062016
https://www.esm.europa.eu/disbursements/greece/repayment-schedule-second-disbursement-under-2nd-tranche-esm-ffa-greece-26102016
http://www.esm.europa.eu/Disbursements/Greece/repayment-schedule-first-disbursement-under-3rd-tranche-esm-ffa-greece-10072017
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βιομηχανικού κόσμου δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μια επιχείρηση διάσωσης αυτών των 

διαστάσεων: με το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής οι παρεμβάσεις θα έχουν 

φθάσει τα ανώτατα όρια των 300 δις € των δανείων με ευνοϊκούς όρους (302 δις € 

ακαθάριστα, 278 δις € καθαρά από επιστροφές στο ΔΝΤ), ποσό που αντιστοιχεί στο 170% 

του ελληνικού ΑΕΠ το 2015. Τα δάνεια που έχει επεκτείνει το ΔΝΤ στην Ελλάδα είναι τα 

μεγαλύτερα που έχουν ποτέ χορηγηθεί από την οργάνωση αυτή, προκαλώντας ισχυρή 

κριτική από πολλά αναδυόμενα μέλη του οργανισμού (Tsebelis, 2016).  

 Επιπρόσθετα τα περισσότερα σχόλια για την περίπτωση της ελληνικής κρίσης 

φαίνεται να επηρεάζονται από την αρχική απόφαση να βοηθήσει την Ελλάδα να 

αποπληρώσει τα κρατικά της ομόλογα. Μολονότι είναι αλήθεια ότι αρχικά αποφασίστηκε να 

βοηθήσει την Ελλάδα να αποφύγει την αθέτηση υποχρέωσης, αργότερα οι πιστωτές 

οργάνωσαν μια σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους που 

εξακολουθούσε να διατίθεται στην αγορά, τόσο έναντι των ΗΠΑ όσο και έναντι των χωρών 

της ζώνης του ευρώ. Τα μέτρα που ελήφθησαν το 2012, έστω και πολύ πιο σημαντικά σε 

ποσοτικούς όρους, δεν φαίνεται να έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη (Bournakis et 

al, 2017). 

 Λιγότερο από το 30% των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κυκλοφορούσαν 

τον Μάιο του 2010, έχουν επιστραφεί πλήρως. Λίγο περισσότερο από το ήμισυ έχουν 

αποσυρθεί έναντι πληρωμής (σχεδόν χρηματικής) αποζημίωσης ίσης με περίπου το ένα 

τέταρτο της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Περίπου το 18% των ελληνικών κρατικών 

ομολόγων εξακολουθούν να κυκλοφορούν, αλλά με μεγαλύτερες προθεσμίες λήξης και 

χαμηλότερα επιτόκια. Μεταξύ Μαΐου 2010 και τέλους Σεπτεμβρίου 2015 αποσύρθηκαν 5 

ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας περίπου 263 δις €, έναντι πληρωμής περίπου 

136.5 δις € σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα EFSF. Οι δύο πράξεις αναδιάρθρωσης του 2012 (η 

αναγκαστική ανταλλαγή τον Μάρτιο και η αγορά χρεών το Δεκέμβριο) ήταν πολύ σημαντικές 

τόσο από την άποψη του ποσού του ακυρωθέντος χρέους όσο και της «αντοχής» των 

επιβαλλομένων όρων Αυτό επέτρεψε την ακύρωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

που βρίσκονταν στην αγορά για ποσό ίσο με 127 δις € (περίπου τα δύο τρίτα του ελληνικού 
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ΑΕγχΠ). Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση αυτού του τύπου που ολοκληρώθηκε ποτέ 

(Marangos, 2017). 

 Επίσης φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοοικονομικές 

συνθήκες που συνδέονται με τα δάνεια. Αρχικά, οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και τα επιτόκια 

που καθορίστηκαν για τα δάνεια από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, καθορίστηκαν με βάση 

αυτά που εφαρμόστηκαν από το ΔΝΤ, ενώ τα επιτόκια αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο μετά 

το τρίτο έτος (Χαρδούβελης, 2011). Ωστόσο, σύντομα αναγνωρίστηκε ότι οι όροι αυτοί ήταν 

τόσο αδικαιολόγητοι όσο και μη ρεαλιστικοί και, συνεπώς, μετριάστηκαν σημαντικά, με 

αποτέλεσμα μια de facto σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έναντι των χωρών 

της ευρωζώνης. Η διεύρυνση των προθεσμιών πέραν των τριάντα ετών και η δραστική 

μείωση των επιτοκίων προκάλεσαν μείωση της πραγματικής αξίας (καθαρή παρούσα αξία) 

του ελληνικού χρέους έναντι των εταίρων της στην ευρωζώνη στο ήμισυ περίπου της 

ονομαστικής αξίας τους. Η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους για την Ελλάδα είναι μικρότερη 

από αυτή των πολλών άλλων χωρών με πολύ καλύτερες δημόσιες οικονομικές θέσεις. Η 

καταβολή τόκων σε περίπου το ήμισυ του ελληνικού χρέους προς τις χώρες της ζώνης του 

ευρώ αναβλήθηκε για το Δεκέμβριο του 2022. Η αποπληρωμή του κύριου χρέους θα 

ξεκινήσει το 2020 και θα φτάσει το 2059 (Marangos, 2017). 

 Επιπρόσθετα λιγότερο από το ήμισυ της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης που 

χορηγείται στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί για παρεμβάσεις στο χρέος. Το άλλο μισό της 

χρηματοδοτικής στήριξης θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των δαπανών στην 

αγορά, τις οποίες δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το ελληνικό κράτος. Στο πλαίσιο αυτό η 

παρέμβαση του ESM και  των θεσμών της ΕΕ δεν έχει χαρακτηριστεί ουσιαστική για την 

Ελλάδα (Χαρδούβελης, 2015).  

 Η παρέμβαση των χωρών της ζώνης του ευρώ και του ΔΝΤ έχει μετατρέψει το 

ελληνικό δημόσιο χρέος, από  χρέος των ιδιωτών επενδυτών σε χρέος που καταβάλλεται σε 

κυβερνήσεις ή οργανισμούς που ενεργούν εξ ονόματος των κυβερνήσεων. Με τον τρόπο 

αυτό, θεωρείται ότι επιβαρύνεται το κόστος των εν λόγω πράξεων ή / και η μερική 

αποπληρωμή του κεφαλαίου στους ώμους των φορολογουμένων, κυρίως των χωρών της 
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ζώνης του ευρώ. Στα τέλη του 2015, σχεδόν το 80% του ελληνικού δημόσιου χρέους ανήκε 

στην ευρωζώνη και το ΔΝΤ, με το μερίδιο της ευρωζώνης να αντιπροσωπεύει πάνω από το 

90% του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε περικοπή, μπορεί να γίνει μόνο στο χρέος 

έναντι των κυβερνήσεων της ευρωζώνης (και των φορολογουμένων τους). Μια μεγάλη 

πολιτική δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι η επιβάρυνση αυτού του χρέους έχει ήδη 

μειωθεί σημαντικά με την επιμήκυνση των προθεσμιών λήξης σε τριάντα περίπου χρόνια και 

τις μεγάλες μειώσεις των καταβληθέντων επιτοκίων. Ωστόσο, η περικοπή αυτή δεν είναι 

πολύ ορατή από πολιτική άποψη (Χαρδούβελης, 2015).  

3.4. Προοπτικές για το μέλλον 

 Στις 23 Ιανουαρίου του 2017, τα Συμβούλια Διοικητών των ΕΜΣ και EFSF υιοθέτησαν 

τους κανόνες εφαρμογής ενός συνόλου βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους 

για την Ελλάδα. Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του 

ελληνικού προγράμματος EFSF, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017. Στον 

πίνακα 3.4, παρουσιάζονται όλες οι δόσεις δανείων που εκταμιεύθηκαν από το EFSF, όπου η 

τελευταία στήλη δείχνει τη νέα ληξιπρόθεσμη διάρκεια δανείου, αποτέλεσμα της 

εξομάλυνσης του προφίλ αποπληρωμής (ESM, 2017). 

Πίνακας 3.4. Διευκόλυνση Προφίλ Αποπληρωμής, ανά δόση από τον EFSF, (σε δις €) 

Ημερομηνία 
Εκταμίευσης 

Εκταμιευόμενο 
Ποσό 

Σωρευτικό 
Εκταμιευόμενο 

Ποσό 

Προηγούμενη 
Ημερομηνία 

Λήξης 

Νέα Ημερομηνία Λήξης 
βάσει της  εξομάλυνσης 

του προφίλ 
αποπληρωμής 

09/03/2012 34.6 34.6 2023- 2042 Καμία Αλλαγή 

19/03/2012 5.9 40.5 2047 2045-2050 

10/04/2012 3.3 43.8 2041 2048 

19/04/2012 25.0 68.8 
2034-2039 και 

2043-2046 
2052-2056 

10/05/2012 4.2 73.0 2042 2049 

28/06/2012 1.0 74.0 2040 2045 

17/12/2012 7.0 81.0 2044 - 2046 2046- 2047 

17/12/2012 11.3 92.2 2023 - 2042 Καμία Αλλαγή 

19/12/2012 16.0 108.2 

2022, 2023, 
2024 

(ενδιάμεσες 
ημ. λήξης) 

2051- 2056 

31/01/2013 2.0 110.2 2043 2051 - 2053 
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28/02/2013 2.8 113.0 2043-2044 2049 - 2050 

29/04/2013 2.8 115.8 2032 2043 - 2044 

17/05/2013 4.2 120.0 2043 2050 

25/06/2013 3.3 130.5 2045 2051 - 2052 

31/07/2013 2.5 133.0 2048 2047 - 2048 

18/12/2013 0.5 133.5 2050 Καμία Αλλαγή 

28/04/2014 6.3 139.8 2054 2043 - 2045 

Πηγή: ESM, 2017 

 Αν και το προφίλ αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας έχει εξομαλυνθεί, η  

ευρωζώνη θα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα ανοικτά ζητήματα πολιτικής. Θα πρέπει να 

λάβει θέση σχετικά με περαιτέρω περικοπές του ελληνικού δημόσιου χρέους προς τις χώρες 

της ζώνης του ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν νέες περικοπές πέραν εκείνων που 

έχουν ήδη χορηγηθεί, αλλά οι οποίες έχουν παραβιαστεί σε μεγάλο βαθμό από μεγάλο 

μέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει επίσης να 

αποφασίσουν εάν θα εισαγάγουν όρια στην κατοχή κρατικών ομολόγων από τις εμπορικές 

τράπεζες. Η σημερινή κατάσταση έχει οδηγήσει σε μια ανθυγιεινή σχέση μεταξύ της 

οικονομικής υγείας μιας κυβέρνησης και εκείνης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

ίδιας χώρας. Οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον 

καλύτερο τρόπο επίτευξης του στόχου της παρόμοιας πρόσβασης στην πίστωση σε όλη τη 

νομισματική ένωση, αποφεύγοντας παράλληλα τις υπερβολές (σχεδόν εξαφανίζονται οι 

διαφορές επιτοκίων μεταξύ κρατικών δανειοληπτών) στο παρελθόν (Witte, 2016).  

 Είναι γεγονός επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη διάσωση της Ελλάδας, πήραν 

πολύ χρόνο, ήταν εν μέρει αντιφατικές και απαιτούσαν έναν απίστευτο αριθμό συζητήσεων. 

Απαιτήθηκαν περίπου περισσότερες από τριάντα συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπρεπε να λάβουν αποφάσεις για ένα ζήτημα το 

οποίο ήταν δύσκολο, όχι μόνο από την άποψη των διαστάσεων του, και με βάση τα 

χαρακτηριστικά του. Η κρίση δεν έπληξε μια απομονωμένη χώρα, έπληξε ένα κράτος μέλος 

μιας νομισματικής ένωσης και οποιαδήποτε λύση θα είχε επίσης εξωτερικές επιπτώσεις για 

τις χώρες εκτός της νομισματικής ένωσης. Αυτό σήμαινε ότι πολλοί παράγοντες έπρεπε να 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ήτοι τα 16 (και αργότερα 19) μέλη της 

ευρωζώνης με την κοινή τους κεντρική τράπεζα και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μαζί με το ΔΝΤ. Για παράδειγμα στη περίπτωση της Ιρλανδίας, έγιναν συνεισφορές 
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από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και τη Δανία με διμερή δάνεια συνολικού ύψους 4,8 

δις €. Γενικότερα, η διάσωση της Ελλάδας έχει απαιτήσει οικονομικές αποφάσεις που είναι 

αντικειμενικά δύσκολο να κατανοηθούν. Αυτό εξηγεί εν μέρει τη ριζοσπαστικοποίηση των 

θέσεων και τη διάδοση ενός σημαντικού αριθμού λανθασμένων πληροφοριών, σύμφωνα με 

τον Colasanti (2016).  

 Η δήλωση ότι η βοήθεια προς την Ελλάδα έχει προσχωρήσει ουσιαστικά στις 

τράπεζες και, ειδικότερα, στις τράπεζες των πιστωτών είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ένα άλλο 

είναι το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, 

οι οποίες απορρόφησαν ένα μη αμελητέο ποσό των ταμείων διάσωσης, συχνά αποτελούν 

ένα «δώρο» για την οικονομική κοινότητα, όταν είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για την 

εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας μιας οικονομίας (τα τελευταία χρόνια, πολλές άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διεξάγει επιχειρήσεις αυτού του τύπου για τεράστια 

χρηματικά ποσά: λίγο περισσότερο από 2.000 δις €) (Kerlin et al, 2016). Η πρόσφατη 

εμπειρία από το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών πέντε εβδομάδες, θα έπρεπε να έχει 

βοηθήσει στην αποσαφήνιση αυτού του σημείου (Colasanti, 2016). 

  Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον Απρίλιο του 2010, όταν η ελληνική κρίση 

έγινε επίσημη πλέον, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκαμπτε από την πιο σοβαρή 

ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (το 2009 το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 

4,5%). Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ είχε φθάσει σε επίπεδο ίσο με 

το 6,2% του ΑΕΠ, ενώ το απόθεμα του ακαθάριστου κρατικού χρέους από τα μέτρα στήριξης 

του τραπεζικού συστήματος, αυξήθηκε σε ένα χρόνο κατά περίπου 10 μονάδες του ΑΕΠ. 

Όταν ξαφνικά η ευρωζώνη ήρθε αντιμέτωπη με την ελληνική κρίση, τα υπόλοιπα μέλη της 

ευρωζώνης εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν δικά τους προβλήματα, τα οποία ήταν 

εξίσου σοβαρά (Witte, 2016). 

 Ωστόσο πρέπει να υποστηριχθεί ότι υπό την πίεση των γεγονότων, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η ευρωζώνη έχουν κάνει μια σειρά θεσμικών βημάτων που θα ήταν αδιανόητα 

πριν από δέκα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τώρα ένα πρωτότυπο ενός ευρωπαϊκού 

ΔΝΤ, δηλαδή τον ΕΜΣ, ο οποίος στο μέλλον θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση 
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πιθανών κρίσεων δημόσιων οικονομικών των μικρών και μεσαίων ευρωπαϊκών χωρών. Τα 

δάνεια EFSF και EΜΣ στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν μια πρώτη εφαρμογή μεγάλης 

κλίμακας. Μέσω αυτών των δανείων η Ελλάδα χρηματοδότησε τις δημόσιες δαπάνες της, 

καθώς και την αναδιάρθρωση και την επιστροφή του χρέους της, με τους όρους της αγοράς 

που ισχύουν για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Η Ελλάδα φέρει επί του παρόντος το 

πλήρες κόστος αγοράς αυτών των δανείων, ουσιαστικά περισσότερο από ό, τι θα έπρεπε να 

πληρώσει, αν μπορούσε να αυξήσει αυτό το μεγάλο ποσό στην αγορά, ενώ οι άλλες χώρες 

της ευρωζώνης δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα κόστος, εφόσον ο κύριος υπόχρεος 

επιστρέφεται πλήρως (Witte, 2016).  

 Εντούτοις, είναι ανοικτό το ερώτημα εάν αυτή η πρώτη de facto εφαρμογή της αρχής 

θα αποτελέσει προηγούμενο που θα αυξήσει τις πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί ο 

μηχανισμός στο μέλλον για άλλους σκοπούς. Η πιθανότητα να μην υπάρξει πλήρης 

εξόφληση αυτών των δανείων υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ακόμη και αν, τεχνικά, το 

σύστημα λειτουργεί όπως αναμενόταν. Επιπλέον, ενισχύθηκε ο συντονισμός των 

μηχανισμών των οικονομικών πολιτικών - έστω και με αμφίβολα αποτελέσματα - και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας πιο αποτελεσματικής 

και κοινής διαχείρισης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος (Marangos, 2017).  

 Η ελληνική κρίση υπογράμμισε την ανάγκη να αρχίσει ήδη η προετοιμασία για 

παρόμοιες μελλοντικές καταστάσεις και να υιοθετηθούν κανόνες και διαδικασίες που θα 

απλουστεύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθιστώντας τη λιγότερο 

συναισθηματική. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με πιθανή 

αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους μιας χώρας. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη μείωση του 

ελληνικού δημόσιου χρέους το 2010, δεν θα ήταν απαραίτητο να είχαν θεσπιστεί 

προηγουμένως καθορισμένοι κανόνες και, πάνω απ 'όλα, θα ήταν απαραίτητο η κοινή γνώμη 

να ήταν έτοιμη να δεχθεί μια τέτοια δυνατότητα (Marangos, 2017).   
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Συμπεράσματα 

 Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο προσκήνιο σημαντικές αδυναμίες 

του ήδη υπάρχοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και ειδικότερα της ζώνης 

του ευρώ. Οι δημοσιονομικοί κανόνες (που ορίζονταν στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης) έχουν αποδυναμωθεί με την πάροδο του χρόνου και δεν έχουν εφαρμοστεί 

διαδικασίες και μέτρα που εφαρμόζονται για την επιβολή συντονισμού των οικονομικών 

πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου 2011 

ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, 

καθώς και για να αποφευχθεί η εμφάνιση τέτοιων κρίσεων στο μέλλον. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά αυτής της δέσμης αφορούσαν την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και 

την υλοποίηση διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών 

ανισορροπιών, ιδίως των δημοσιονομικών ανισορροπιών και των προβλημάτων 

ανταγωνιστικότητας των επιμέρους κρατών μελών, πολύ πριν από τη δημιουργία 

συστημικών απειλών. Επιπλέον, η δέσμη περιλάμβανε μέτρα για τη θέσπιση ενός μόνιμου 

μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, ως τελευταία λύση για τη προφύλαξη έναντι 

ανισορροπιών σε μεμονωμένες χώρες, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  

 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013, 

μετά την τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη) 

και την υπογραφή Συνθήκης ΕΜΣ από τις χώρες της ζώνης του ευρώ . Στην παρούσα εργασία 

αναλύθηκε το βασικό σκεπτικό πίσω από την ίδρυση και τη λειτουργία του ΕΜΣ στο πλαίσιο 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, αλλά και οι δράσεις του, στο 

πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης που έπληξε την ευρωζώνη το 2009, με έμφαση στην 

περίπτωση της Ελλάδας.  

 Στο πλαίσιο της ΟΝΕ οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους, την ανταγωνιστικότητα των εθνικών 

οικονομιών τους και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων, καθώς η μη 

εκπλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις προϋποθέσεις αυτές για μια συνεχή χρονική 

περίοδο, μπορεί όχι μόνο να μειώσει τα καθαρά οφέλη για την ΟΝΕ, αλλά και να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Σε περιόδους κρίσης, ιδιαίτερα, η 

στενή χρηματοοικονομική ολοκλήρωση σημαίνει ότι οι μη βιώσιμες εξελίξεις σε μια χώρα 
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μέλος, μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν σε άλλες που θεωρούνται ευάλωτες, όπως και έγινε 

άλλωστε τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

αλλά και την Κύπρο.   

 Ο σκοπός ενός τέτοιου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων είναι να δοθεί στις χώρες της 

ζώνης του ευρώ που βρίσκονται σε κίνδυνο, ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή 

μεσοπρόθεσμων μέτρων για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η οικονομική βοήθεια θα 

χορηγηθεί μόνο εάν η εν λόγω χώρα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προσαρμογής ικανό να 

αποκαταστήσει την κατάσταση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα προσαρμογής θα περιλαμβάνει 

γενικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν 

την ακαμψία της αγοράς εργασίας και των προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι το αναπτυξιακό 

δυναμικό της οικονομίας. Παρόλο που τα μέτρα αυτά έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο, η 

πλήρης επίδρασή τους, συχνά εκδηλώνεται μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

χρηματοδοτική συνδρομή θα χρησιμεύσει ως γέφυρα ρευστότητας έως ότου η εν λόγω χώρα 

θα ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά. Ταυτόχρονα, πρέπει να χορηγηθεί χρηματοδοτική 

ενίσχυση με όρους που δεν είναι ευνοϊκοί (δηλαδή αρκετά ελκυστικοί) για να αυξηθεί το 

κίνητρο για τη χώρα να επιστρέψει στη χρηματοδότηση της αγοράς το συντομότερο δυνατό. 

Επιπλέον, οποιαδήποτε χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να εκταμιευθεί σε δόσεις, υπό τον 

όρο ότι η χώρα θα τηρήσει τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα προσαρμογής, έτσι 

ώστε να διατηρηθεί το κίνητρο για τη χώρα να συνεχίσει να συμμορφώνεται με το 

πρόγραμμα. 

 Μέχρι σήμερα ο ΕΜΣ και ο προκάτοχος του, το EFSF, έχουν παράσχει βοήθεια σε 

πέντε χώρες: την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο. Ο EMΣ 

και το EFSF, έχουν συνολικά 247 δις € σε εκκρεμή δάνεια, δηλαδή ποσό που είναι τρεις 

φορές περισσότερο από ό, τι το ΔΝΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δάνειά αυτά αποτελούν μια 

μορφή οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, διότι 

συνεισφέρουν σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τις χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα επιτόκια δανεισμού είναι πολύ ευνοϊκά. 

Υπολογίζεται ότι αυτό εξοικονομεί από τον ελληνικό προϋπολογισμό 8 δις € ετησίως, ή 4,5% 

του ΑΕΠ και παράλληλα δεν αποτελεί κόστος για τους φορολογούμενους της ζώνης του 
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ευρώ. Ωστόσο παραμένει ανησυχητικός, ο αρνητικός αντίκτυπος των αυστηρών 

προγραμμάτων οικονομικής μεταρρύθμισης, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου 

μια χώρα να επωφεληθεί από αυτά τα ευνοϊκά δάνεια. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που 

βρίσκεται ακόμη σε ενεργό πρόγραμμα του ΕΜΣ, του οποίου έχει εισέλθει στο τρίτο και 

τελευταίο έτος. 

 Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες αποτέλεσαν κεντρικό λόγο για την 

κρίση του ευρώ, έχουν τώρα μειωθεί δραματικά. Η ανταγωνιστικότητα επέστρεψε σε πολλές 

χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς το ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα εργασίας 

συγκλίνει σε πιο βιώσιμα επίπεδα. Μετά από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, και 

ιδιαίτερα μετά από την εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, η ΟΝΕ 

θεωρείται ότι έχει ξεπεράσει τη μεγαλύτερη υπαρκτή απειλή στην ιστορία της, δηλαδή την 

κρίση χρέους μεταξύ των ετών 2010 και του 2012 και βρίσκεται πλέον σε πιο σταθερή βάση 

από ό, τι πριν από την κρίση.  

 Από την πλευρά της ΕΚΤ, είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη, ο σχεδιασμός και οι 

δραστηριότητες του ΕΜΣ, προκειμένου να ενισχύονται τα κίνητρα για συνετές 

δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν το φάσμα των μέτρων που εστιάζουν στην πρόληψη των 

κρίσεων και στην επιτήρηση των πολιτικών να είναι καλά σχεδιασμένα και να εφαρμόζονται 

πλήρως, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη χρήσης του ΕΜΣ.  

 Επιπρόσθετα η προϋπόθεση ότι ο ΕΜΣ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν είναι 

απαραίτητο για τη διαφύλαξη της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και ότι 

οι αυστηροί όροι χορήγησης βοήθειας είναι απαραίτητοι για τον περιορισμό του ηθικού 

κινδύνου που ενέχει ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων, διασφαλίζει ότι η ύπαρξη του 

ΕΜΣ δεν θα αποδυναμώσει τα κίνητρα για υγιείς δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 

πολιτικές στις χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά διασφαλίζει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ ως 

εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για την αποτελεσματική 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.  
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