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Πεξίιεςε 

Ζ επξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο θαη πιήξσο αλεμάξηεηνο 

Οξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο  θαη ηε δηαθχιαμε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξσπατθή λνκηζκαηηθή δψλε. Πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ, ε ΔΚΣ 

δηαζέηεη δηθά ηεο φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ, έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη επξχηαηεο εμνπζίεο. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν κεγάινο βαζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο (ζε βαζκφ πνπ έρεη 

θαηεγνξεζεί γηα έιιεηςε ινγνδνζίαο). Όπσο φιεο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, έηζη θαη ε ΔΚΣ δηαζέηεη 

έλα ζχλνιν λνκηζκαηηθψλ εξγαιείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηα επηηφθηα ηεο 

αγνξάο γηα λα επηηχρεη ην βαζηθφ ζηφρν ηεο: ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. ε αληίζεζε κε ηελ 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή παξακέλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πάληα ππήξρε φκσο έλαο βαζκφο νηθνλνκηθνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ν νπνίνο κε ην μέζπαζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επξσδψλε απνδείρζεθε 

αλεπαξθήο θαη αλαζεσξήζεθε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ άζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΟΝΔ έρεη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ην νπνίν έγηλε πιένλ 

απζηεξφηεξν). 

    Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, αλ θαη 

ζπληεξεηηθή ηξάπεδα κε δεδεισκέλν πξσηεχνλ ζηφρν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, πξνρψξεζε ζε 

κία ζεηξά ζπκβαηηθψλ αιιά θαη κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ, «αλαζεσξψληαο» θαηά θάπνην ηξφπν ηελ 

πνιηηηθή ηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιινπο ζηφρνπο εθηφο ηνπ ζηφρνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πξννπηηθή ηνπ επξσνκνιφγνπ σο εξγαιείνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

ζεζκνζέηεζή ηνπ. Αλαθνξά επίζεο γίλεηαη ζην πάληα επίθαηξν ζέκα γηα ηελ Διιάδα, ηεο εμφδνπ 

απφ ηελ Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 
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Abstract 

The European Central Bank was established as a specialized and independent organization in order 

to conduct the common monetary policy and to ensure the stability inside the Economic and 

Monetary Union. The European Central Bank has its own decision-making bodies, legal personality 

and a wide range of authorities. The ECB has a great independence and for that has been criticized 

for inadequate accountability. As all the central banks, the ECB has a variety of monetary tools to 

influence market rates in order to achieve its main purpose: prices stability. In contrast to monetary 

policy, the economic policy is mainly responsibility of state-members. Although, always was an 

economic coordination to some extent. This economic coordination has been proved insufficient and 

has recently revised. A significant part of fiscal policy is the stability and growth pact (which 

become stricter). 

Concerning ECB policy during the financial crisis, although it is a conservative bank, with stated aim 

the stability of prices, revised its policy to some extent to include others aims except inflation aim, 

using conventional and un-conventional measures. The paper emphasizes on Eurobond as a crucial 

tool for escaping from economic downturn, with a reference to advantages and disadvantages. 

Reference is also made to important issue of withdrawal from Economic and Monetary Union. 
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1. Δηζαγσγή 

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα γηα ην επξψ θαη δηαρεηξίδεηαη ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσδψλεο, ε νπνία αξηζκεί 19 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο λνκηζκαηηθέο δψλεο αλά ηνλ θφζκν. Δίλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ θαη είλαη έλα απφ ηα επηά ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ηδηνθηήηεο θαη νη 

κέηνρνη ηεο ΔΚΣ είλαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ 28 πιένλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2011 πξφεδξνο ηεο ΔΚΣ είλαη ν Ηηαιφο νηθνλνκνιφγνο Μάξην Νηξάγθη, 

πξψελ δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ηηαιίαο. ηφρνο ηεο ΔΚΣ είλαη λα δηαηεξεί ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κέζα ζηελ Δπξσδψλε φπσο θαη θάπνηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηα επηηφθηα. Δπίζεο, ε ηξάπεδα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ΔΚΣ έρεη ηξία φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ. Απηά είλαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γεληθφ πκβνχιην. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηνλ ξφιν θαη ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΣ ηφζν κέζα απφ ηε δνκή ηεο 

φζν θαη κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο. θνπφο ηεο είλαη, κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ηεο δνκήο, 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΚΣ λα ζθηαγξαθεζεί θαη λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο 

αληίδξαζεο ηεο ΔΚΣ ζηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Δπξσδψλε, νη πνιηηηθέο πνπ 

εθάξκνζε ζε απηήλ θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη λα εμαρζνχλ θξίζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε απηή ηελ πνιηηηθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Έκθαζε επίζεο 

δίλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηδηαίηεξα ζηα δεκνζηνλνκηθά εξγαιεία 

(νηθνλνκηθή/ δεκνζηνλνκηθή δηαθπβέξλεζε) πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή 

έλσζε, ψζηε λα εληζρχνπλ ηε ζπλνρή ηεο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο (δεδνκέλνπ 

φηη απνηειείηαη απφ αλνκνηνγελή θξάηε σο πξνο ην επίπεδν ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο). 

    ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα θαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο, 

πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν απηήο, δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ελψ 

πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

    Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Έλσζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

    ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

    Σν ηέηαξην θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ λνκηζκαηηθψλ εξγαιείσλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο ε ΔΚΣ. 

    ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηνπ επηηνθίνπ θαη ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


 
8 

 

    ην έθην θεθάιαην αλαιχεηαη ε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηδέα ηνπ 

επξσνκφινγνπ θαη ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. 

    Σν έβδνκν θεθάιαην ζίγεη ην επαίζζεην θαη επίθαηξν γηα ηελ Διιάδα ζέκα, ηεο εμφδνπ απφ ηελ 

Δπξσδψλε θαη ηεο επηζηξνθήο ζηε δξαρκή. 

 

1.1. Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  είλαη ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν αζθείηαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απφ  ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Ζ αλάιπζε ηεο 

ζεζκηθήο νξγάλσζεο, ηνπ ξφινπ ηεο ΔΚΣ, ηνπ είδνπο θαη ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ απηή 

έρεη, (θαζψο θαη κέζα απφ ηε δεισκέλε ηεο ζηξαηεγηθή πνπ απηή εθαξκφδεη) είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα λα θαηαλνήζνπκε φρη κφλν ην είδνο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ηε δηαθχιαμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ ππνβνήζεζε 

ηεο αλάπηπμεο, αιιά θαη ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηεο ζηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο. 

 

1.2. Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

Σα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ΔΚΣ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έρεη απηή ζηε δηάζεζή ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

απψηεξσλ ζηφρσλ ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαπηζηψζνπκε πσο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

ρξεζηκνπνίεζε απηά ηα λνκηζκαηηθά κέζα θαη θπξίσο ζε ηη βαζκφ ψζηε λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ επξσδψλε παίξλνληαο κεγάιεο 

δηαζηάζεηο θαη απεηιψληαο ηελ κε δηάζπαζε. 

    Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ε νηθνλνκηθή θαη ηδηαίηεξα ε δεκνζηνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο ΟΝΔ θαη ε ζεκαζία  ηνπ βαζκνχ ελνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο (πσο αζθνχληαη ή /θαη πξέπεη λα αζθνχληαη νη δεκνζηνλνκηθέο 

πνιηηηθέο κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε). Γχν ζεκαληηθά επίζεο εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ε 

αλαγθαηφηεηα ή φρη ηεο έθδνζεο θνηλψλ επξσπατθψλ νκνιφγσλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΟΝΔ θαη ε 

αλαγθαηφηεηα ή φρη ηεο απνρψξεζεο ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΟΝΔ θαη ε επηζηξνθή ηεο ζηε δξαρκή. 
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1.3. Σηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαιχζεη πσο ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα φληαο ππεχζπλε γηα ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε 

δψλε ηνπ επξψ, κέζα απφ απηφ ην ξφιν ηεο, βνήζεζε απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξσδψλε. Δπηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ηνπ θαίξηνπ ξφινπ ηεο ΔΚΣ ζηε 

δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο, θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο 

πνπ εθάξκνζε. 

    εκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο 

κηαο απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο-δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζα ζηηο λνκηζκαηηθέο ελψζεηο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ΟΝΔ. Πσο αζθνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πσο ζα έπξεπε λα 

αζθνχληαη νη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ΔΚΣ θαη πσο επεξεάδεη ηελ άζθεζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη θπξίσο ηη ζπληνληζκφο ρξεηάδεηαη. 
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1.4. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθία ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Λφγσ ηνπ 

φηη ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν θαη 

δηαξθψο εμειηζζφκελν θνκκάηη ηεο θνηλήο επξσπατθήο ηζηνξίαο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηεθκεξίσζε ηεο έρνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα ζηνηρεία απηά θαη 

νη πιεξνθνξίεο αιηεπηήθαλ απφ έγθπξνπο θαη επίζεκνπο ηζηφηνπνπο θαη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο. 

Δθηφο απφ βηβιία, πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο απνηέιεζαλ ηα άξζξα θαη νη κειέηεο. 

Κπξηφηεξεο Λέξεις-κλειδιά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: επξσνκφινγν, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, δεκνζηνλνκηθή θξίζε, κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, επξψ, ΟΝΔ, 

δεκνζηνλνκηθή έλσζε, εξγαιεία λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 
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1.5. Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή δηαηξηβή έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ην ξφιν ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θξίζεο πνπ βηψλνπκε φπσο θαη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

ΔΚΣ κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζε απηή ηελ πνιηηηθή ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε. ηελ 

Δπξσδψλε, ζηηο ρψξεο δειαδή πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη σο λφκηζκα ην επξψ, ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

αζθεί ε ΔΚΣ, ε νπνία έρεη απνθιεηζηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ, ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο θαη ηελ 

εθαξκνγή απηήο, κε βαζηθφ κέιεκα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. 

Ζ ΔΚΣ γηα λα επηηχρεη ην βαζηθφ ηεο ζηφρν, ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

λνκηζκαηηθήο ηεο πνιηηηθήο ζε δχν ππιψλεο, ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ηε λνκηζκαηηθή αλάιπζε, 

φπνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν εξγαιείσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, είηε ζπκβαηηθά είηε κε. Γηα 

παξάδεηγκα, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ κεηάδνζεο νη ελέξγεηεο ηεο ΔΚΣ κεηαδίδνληαη ζηελ νηθνλνκία 

θαη ηειηθά ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ζ ΔΚΣ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε πνπ ρξνλνινγηθά 

ηνπνζεηείηαη ην 2007, ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κε ζπκβαηηθά κέζα, 

ηα νπνία εληάρζεθαλ ζηελ εληζρπκέλε πηζησηηθή ππνζηήξημε θαη ήξζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηεο απνθάζεηο γηα ηα επηηφθηα. Σα κέηξα φπσο ίζρπζαλ θαη δηακνξθψζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνπηζησηηθή δνκή ηεο Δπξσδψλεο, φπνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή πεγή παξνρήο πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία, ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ νκαινπνίεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ δηαηεξψληαο ζε ηειηθή αλάιπζε ηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, ελψ φζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε ΔΚΣ αλακέλεη φηη ζα 

παξακείλεη ζπγθξαηεκέλνο ηνπιάρηζηνλ ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. 

Δπίζεο, ζα κειεηεζεί ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο κέζσ ηεο ΔΚΣ θαη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ ζηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Δπξσδψλεο, φπνπ ζπλνπηηθά ε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο είλαη πηζαλφλ λα επηδηψθεη ηελ απνθπγή ηεο χθεζεο ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ή λα επηδηψθεη ζηφρνπο δηαξζξσηηθήο βειηίσζεο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο κέζσ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Όκσο, αλ ν ζπληνληζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ είλαη δχζθνινο, είλαη ηαπηνρξφλσο ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε, ηελ νπνία 

ζχγθιηζε πξνζπαζεί λα επηηχρεη ε ζπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 

επίζεο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ελφο θξάηνπο-κέινπο ζην ηξίην ζηάδην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο  Έλσζεο. 

Θα εμεηαζζεί κάιηζηα θαη ην επξσνκφινγν, σο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Πεξηιεπηηθά, ππάξρνπλ ηξεηο ιφγνη ζέζπηζεο ηνπ επξσνκνιφγνπ, ν πξψηνο είλαη πξαθηηθφο-

δεκνζηνλνκηθφο, ν δεχηεξνο είλαη λνκηζκαηηθφο θαη ν ηξίηνο είλαη πνιηηηθφο. Βέβαηα ζε απηφ ην 
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θνκκάηη αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ζα ζπλαληήζνπκε αληηξξήζεηο γηα ηε ζέζπηζε επξσνκνιφγνπ 

πνπ ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα. 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα θαη κε ηελ απιή ινγηθή, ζα κπνξνχζε λα ππνγξακκίζεη θάπνηνο φηη ε 

ηδέα ηνπ επξσνκνιφγνπ θαη ε πινπνίεζε απηήο, έρνληαο εμεηάζεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ, 

είλαη ν πξαγκαηηθφο ξφινο ηεο ΔΚΣ ηνλ νπνίν πξέπεη λα παίμεη ρσξίο λα ράλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

έηζη ψζηε λα βγεη ε Δπξψπε απφ απηφλ ην θαχιν θχθιν αζθψληαο θαη αληηθπθιηθή πνιηηηθή ζε 

απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη κε γλψκνλα ηελ άλζεζε μαλά ηεο νηθνλνκίαο θαη δίδνληαο έηζη 

ζηελ επηζηήκε, πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή, έλα λέν ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο, 

φπσο έρεη βηψζεη ε αλζξσπφηεηα ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο. 
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2. Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε 

 
Ζ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή  Έλσζε είλαη έλα πξνεγκέλν ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ θξαηψλ-

κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, ε νπνία θαη απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο νινθιήξσζεο 

θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εληαίαο αγνξάο. Με ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε  ζηνλ λνκηζκαηηθφ ηνκέα, 

ην πξψην βήκα έγηλε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο. Πεξαηηέξσ 

είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο λα πεξηγξάςνπκε ηα φξγαλα άζθεζεο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ δψλε ηνπ Δπξψ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

 

2.1. Τν Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Σχζηεκα 

 

Θεσξψληαο φηη ε Κνηλφηεηα ρξεηαδφηαλ κηα λνκηζκαηηθή νξγάλσζε, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1978, πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηε ζέζπηζε ελφο βειηησκέλνπ λνκηζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ, ην πκβνχιην εμέδσζε, ην Γεθέκβξην 1978, έλαλ 

θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα (EN). Δλψ ζην δηεζλέο επίπεδν, απφ 

ην 1971, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο κηαο ρψξαο δελ ήηαλ πιένλ αλαγθαζκέλεο λα επεκβαίλνπλ γηα λα 

επεξεάζνπλ ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο, ν κεραληζκφο ηνπ EN εηζήγαγε γηα ηα 

ζπκκεηέρνληα λνκίζκαηα ηελ ππνρξέσζε λα πεξηνξίδνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθπκάλζεηο κέζα ζε 

νξηζκέλα πεξηζψξηα.
1
(Μνχζεο, 2013)

2
(Βάκβνπθαο, 2004) 

ηελ αξρηθή ηνπ θάζε ην EN ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα βειηησκέλν «λνκηζκαηηθφ 3θίδη», 

πην επέιηθην θαη πην αιιειέγγπν. H κέγηζηε αλεθηή απφζηαζε κεηαμχ δχν λνκηζκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ πάληα 2,25%, φπσο ήηαλ θαη ζην θίδη (6% γηα νξηζκέλα αζζελή λνκίζκαηα), αιιά 

νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ελφο λνκίζκαηνο δελ ππνινγίδνληαλ πιένλ, φπσο κέζα ζην θίδη, 

ζρεηηθά κε ηα άιια λνκίζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή 

Μνλάδα (ECU). Απηή βαπηίζηεθε ECU, απφ ηα αξρηθά ηνπ European Currency Unit. Σν ECU 

απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ή «θαιάζη» ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ πνπ ην ζπληζηνχζαλ, ηνπ 

νπνίνπ ε αξρηθή ζχλζεζε είρε θαζνξηζηεί βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή βαξχηεηα θάζε θξάηνπο κέινπο, ηδίσο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ηνπ 

ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ κεξίδσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ κεραληζκφ βξαρππξφζεζκεο 

                                                           
1
Νίθνο Μνχζεο (2013) Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή 

In: Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε Το Εςπωπαϊκό Νομιζμαηικό Σύζηημα, Αζήλα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει. 126. 

 
2
Βάκβνπθαο, Γ. (2004), Διεθνείρ Οικονομικέρ Σσέζειρ, Αζήλα, Γ. Μπέλνπ 

3
Ννκηζκαηηθφ θίδη:  (https://en.wikipedia.org/wiki/Snake_in_the_tunnel) 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Monetary_Systemttp:/www.dip-badajoz.es/eurolocal/entxt/emu/antecedentes/serpiente.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_in_the_tunnel
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Currency_Unit
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Currency_Unit
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λνκηζκαηηθήο ζπλδξνκήο. Έηζη ρξεζηκνπνηείην ζαλ: θνηλφο παξνλνκαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηηκψλ ησλ θνηλνηηθψλ λνκηζκάησλ βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε 

απφθιηζεο κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ λνκηζκάησλ παξνλνκαζηήο γηα ηηο πξάμεηο παξέκβαζεο θαη κέζν 

δηαθαλνληζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ.
4
(Μνχζεο, 2013)

5
(Βάκβνπθαο, 2004) 

ηελ αξρή, ππήξμαλ πνιιέο επαλεπζπγξακκίζεηο λνκηζκάησλ κέζα ζην επξσπατθφ λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα (ΔΝ). Αιιά κέρξη ηελ ψξα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 

1990-91, είρε απνδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ ζπιινγηθήο πεηζαξρίαο ζην λνκηζκαηηθφ πεδίν. 

Αλαγθάδνληαο ηα θξάηε πνπ ήηαλ κέιε ηνπ λα ζέβνληαη κηα ζαθή πεηζαξρία σο πξνο ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ζπλέβαιε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Όκσο, θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ην EN είρε κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθή δψλε κάξθνπ, κέζα ζηελ νπνίαλ ε 

πεηζαξρία επηβαιιφηαλ απφ ηε γεξκαληθή θεληξηθή ηξάπεδα, ηελ πεξίθεκε Bundesbank. Απηή ε 

πεηζαξρία έδηλε θαιά απνηειέζκαηα κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Απφ ην 1990, φκσο, δχν 

ζεκαληηθά θαηλφκελα άξρηζαλ λα θινλίδνπλ ηελ πεηζαξρία κέζα ζην EN: ε πιήξεο απειεπζέξσζε 

ησλ θηλήζεσλ θεθαιαίσλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα, ε νπνία ελίζρπζε ηηο θεξδνζθνπηθέο δπλαηφηεηεο 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ελδηακέζσλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο γεξκαληθήο ελνπνίεζεο, ε νπνία 

επηβάξπλε ηνλ γεξκαληθφ πξνυπνινγηζκφ. Αιιά φκσο, θαλέλα ζχζηεκα λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, φηαλ ην θξάηνο πνπ εθδίδεη ην λφκηζκα αλαθνξάο, δελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ. Όπσο νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ησλ HΠA είραλ απνηειεηψζεη 

ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods, ηα πςειά γεξκαληθά επηηφθηα, νδήγεζαλ ζηε δηαηάξαμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ EN. Σν κάζεκα πνπ δίδαμε ην ΔΝ ήηαλ φηη ε λνκηζκαηηθή νξγάλσζε ήηαλ 

ρξήζηκε, αιιά ρξεηαδφηαλ θαιχηεξνπο κεραληζκνχο. Απηνί ζθηαγξαθήζεθαλ ζηε πλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη.
6
(Μνχζεο, 2013)

7
(Βάκβνπθαο, 2004) 
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2.2. Τν Δπξσπατθφ ζχζηεκα Κεληξηθψλ Τξαπεδψλ θαη Δπξσζχζηεκα 

 

Σν Δπξσπατθφ ζχζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) είλαη ην θεληξηθφ φξγαλν άζθεζεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Ζ απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμήο: ην ΔΚΣ ρσξίδεηαη 

απφ ηε κία κεξηά ζηελ Δπξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θαη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαη απφ ηελ άιιε ζηηο Δζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη Δζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ρσξίδνληαη ζηηο Δζληθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ επξσδψλε θαη ζε απηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ ΔΚΣ 

καδί κε ηηο Δζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ επξσδψλε ζπγθξνηνχλ ην 

Δπξσζχζηεκα.
8
(Βαβνχξαο, 2005) 

Σν ΔΚΣ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 1-3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 127, πνπ δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηα θξάηε γηα ηα νπνία ηζρχεη παξέθθιηζε, δειαδή ηα θξάηε γηα ηα νπνία ην πκβνχιην 

δελ έρεη απνθαζίζεη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ.
9
(Καιαβξφο-

Γεσξγφπνπινο, 2010)
10

(Gerdesmeier, 2009).Σν ΔΚΣ δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Όκσο, 

απνηειεί εηδηθφ φξγαλν ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ηνπ επξσζπζηήκαηνο, φπνπ 

δηνηθείηαη απφ ηα δηεπζπληηθά φξγαλα ηεο ΔΚΣ, ηνπ νπνίνπ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Με ιίγα ιφγηα ε πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο, 

κε κηα αληηπιεζσξηζηηθή πνιηηηθή, πνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο 

θαη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζή ηεο.
11

(Καιαβξφο-

Γεσξγφπνπινο, 2010)
12

(Gerdesmeier, 2009). Δπηπιένλ ζηφρνο ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο είλαη ε ζηήξημε ησλ γεληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο γηα λα 

εληζρπζνχλ νη ζηφρνη φπσο απηνί νξίδνληαη κέζα ζηε ζπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ ζρέζε ηνπ θχξηνπ θαη ηνπ πξφζζεηνπ (επηθνπξηθνχ) ζηφρνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα 

κεηαμχ ηνπο, θαηά δεζκεπηηθή λνκνζεηηθή εληνιή , απφ ηελ νπνία αλαδχεηαη γεληθή εξκελεπηηθή 
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16 

 

αξρή φισλ ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.
13

(Καιαβξφο-

Γεσξγφπνπινο, 2010)
14

(Gerdesmeier, 2009). 

Σν πεξηβάιινλ φπνπ αζθείηαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη απηφ ηεο αλνηρηήο αγνξάο κε ειεχζεξν 

αληαγσληζκφ, πνπ επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο, δειαδή ζηαζεξέο ηηκέο, πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά, πγηείο λνκηζκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζηαζεξφ ηζνδχγην πιεξσκψλ.
15

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010). Απφ ηελ ηειεπηαία 

απηή αλαθνξά ζε θαηεπζπληήξηεο αξρέο πξνθχπηεη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ν εθάζηνηε αξκφδσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο αλνηρηήο αγνξάο ππφ ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ρσξίο θάπνην εηδηθφηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνπ αθήλεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΚΣ.
16

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ είλαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ελ γέλεη ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε θξάηνπο, νη εμήο: 

α) Ζ ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, σο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηά 

ηεο, γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο, κε λνκηθά εξγαιεία, ήηνη ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηελ ΔΚΣ θαη 

ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, ππέξ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ 

θνξέσλ ηεο αγνξάο, έλαληη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηειεπηαίσλ θαη άπισλ ηίηισλ σο αζθάιεηα, 

ηηο πξάμεηο αλνηρηήο αγνξάο θαη πηζησηηθέο εξγαζίεο, ηε δηαηήξεζε ειαρίζησλ απνζεκαηηθψλ ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, άιιεο ιεηηνπξγηθέο κεζφδνπο λνκηζκαηηθνχ ειέγρνπ, ηελ 

απαγφξεπζε ησλ ππεξαλαιήςεσλ θαη ηελ παξνρή πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ππέξ ησλ θνξέσλ ηεο 

αγνξάο, θαη ηέινο ηελ ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ θαη πγηψλ ζπζηεκάησλ ζπκςεθηζκνχ θαη 

πιεξσκψλ.
17

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

β) Ζ δηελέξγεηα πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ζηε ζπλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο γηα ηελ Δ.Δ.. Ζ αξκνδηφηεηα απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε ζπλαιιάγκαηνο, 

δειαδή μέλσλ λνκηζκάησλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο έλσζεο, πνπ 

εθθξάδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, πνπ πεξηέρνπλ ηηο θνηλέο ζέζεηο ηεο Έλσζεο, ζθνπφο ησλ 

νπνίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ηνπ επξψ ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ε 
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Αζήλα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε. 
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εθπξνζψπεζε ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

δηαζθέςεσλ
18

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010). 

Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία πνπ βξίζθεηαη ζην άξζξν 238, 

ελψ δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ κφλν ηα θξάηε ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

πνιηηηθήο φκσο αλήθεη ζην ΔΚΣ θαη αζθείηαη απφ ηελ ΔΚΣ, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ λνκίζκαηνο.
19

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

γ) Καηνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ 

επξσζπζηήκαηνο. Ζ αξκνδηφηεηα απηή ζεκαίλεη θαηνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ επξψ πιελ ησλ ηξερφλησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ ζε 

ζπλάιιαγκα, πνπ παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο.
20

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

δ) Οκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. Ζ αξκνδηφηεηα απηή αθνξά ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ, πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ην ζχζηεκα TARGET2 

(παξάξηεκα) γηα ηε δηεπθφιπλζε δηαζπλνξηαθψλ πιεξσκψλ κεγάιεο αμίαο (Trans-European 

Automated Real-time Gross Settlement Express System), ζην νπνίν είλαη θαη ε ρψξα καο απφ 

19/05/2008.
21

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

ε)Αξκνδηφηεηα ζπκβνιήο ζηηο πνιηηηθέο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ επί ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ επηηξέπεη 

ζην ΔΚΣ λα αλαζέζεη ζηελ ΔΚΣ πεξαηηέξσ εηδηθά θαζήθνληα, κέζσ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη 

νκφθσλα.
22

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

ζη) Αξκνδηφηεηα γλσκνδφηεζεο γηα θάζε πξνηεηλφκελε πξάμε ηεο Δ.Δ. πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΚΣ θαη γηα θάζε εηδηθφ ζρέδην λνκνζεηηθήο δηάηαμεο εζληθήο αξρήο θξάηνπο-

κέινπο, πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚΣ. Ζ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα πξνβιέπεηαη θαη ζε άιιεο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ γλψκε απηή ζπληζηά κε δεζκεπηηθή πξάμε ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ, ε παξάιεηςή ηεο φκσο απνηειεί παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ απνηειεί 

ιφγν πξνζθπγήο αθχξσζεο απφ ηνπο εθεί λνκηκνπνηνχκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
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άξζξν 138 πλζήθε Ληζζαβφλαο γηα ηελ Δ.Δ. 
19
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ΔΚΣ, φρη φκσο θαη ην ζηεξνχκελν λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, θαη άξα ηθαλφηεηαο δηθαίνπ, 

ΔΚΣ.
23

(Καιαβξφο-Γεσξγφπνπινο, 2010) 

Καη’ εθαξκνγή ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 126, εθδφζεθε απφθαζε ζρεηηθά κε ηε 

δηαβνχιεπζε ηεο ΔΚΣ κε ηηο εζληθέο αξρέο γηα ηα ζρέδηα λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ ζρεηηθή 

γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα κπνξεί λα αζθεζεί θαη κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΚΣ (άξζξν 127). Ζ έιιεηςε 

ηεο ζρεηηθήο γλσκνδνηηθήο αξκνδηφηεηαο δελ ζπληζηά πξνδήισο παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο νηθείαο πξάμεο απφ ζεζκηθφ ή άιιν φξγαλν ηεο Δ.Δ..
24

(Καιαβξφο-

Γεσξγφπνπινο, 2010) 

 

2.3. Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ηα βαζηθά θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ ζπλνπηηθά είλαη, φπσο ηα αλαιχζακε θαη παξαπάλσ: 

 ε ράξαμε θαη ε εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, 

 ε δηελέξγεηα πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο, 

 ε θαηνρή θαη ε δηαρείξηζε ησλ επίζεκσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ ρσξψλ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ (δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ), 

 ε πξνψζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ.
25

(ΔΚΣ, 2015) 

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 6 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ε ΔΚΣ 

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε. 

Δθηειεί ηα θαζήθνληα απηά ζην πιαίζην Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ απνηεινπκέλνπ 

απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. Γηθηπαθφο ηφπνο ζρεηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή 

επνπηεία.
26

(ΔΚΣ, 2015) 

 Σξαπεδνγξακκάηηα: Απφ λνκηθή άπνςε, δηθαίσκα έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ έρνπλ 

ηφζν ε ΔΚΣ φζν θαη νη Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο. ηελ πξάμε φκσο, κφλν νη Δζληθέο 

Κεληξηθέο Σξάπεδεο εθδίδνπλ θαη απνζχξνπλ απφ ηελ θπθινθνξία ηα ηξαπεδνγξακκάηηα 
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επξψ. Ζ ΔΚΣ δελ δηαζέηεη ηακεία θαη δελ δηελεξγεί ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο. Όζνλ αθνξά ηα θέξκαηα 

επξψ, νη κφλνη λφκηκνη εθδφηεο είλαη νη ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζπληνλίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα θέξκαηα ζε επίπεδν δψλεο επξψ. Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚΣ 

είλαη ε επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

πεξαηηέξσ ελαξκφληζεο ησλ ππεξεζηψλ ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ελψ νη 

Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ρξήκαηνο 

ζηηο ρψξεο ηνπο. Οη Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ηα ηξαπεδνγξακκάηηα θαη ηα 

θέξκαηα κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Ζ ΔΚΣ δελ κπνξεί λα 

εθηειέζεη απηέο ηηο εξγαζίεο, θαζψο δελ δηαζέηεη αληίζηνηρεο ηερληθέο ππεξεζίεο (κνλάδεο δηαλνκήο, 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ, ζεζαπξνθπιάθηα, θ.ιπ.).
27

(ΔΚΣ, 2015) 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία: Με ηελ θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ΔΚΣ απνζθνπεί ζηελ 

παξνρή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. Μνινλφηη ε βαζηθή απνζηνιή είλαη ε 

άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΚΣ 

ρξεζηκεχνπλ επίζεο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ γηα ηε 

καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε ΔΚΣ θαζηζηά 

δηαζέζηκα ηα ελ ιφγσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

θαηαξηίδνληαη, ηφζν ζην επξχ θνηλφ φζν θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΚΣ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Eurostat) 

φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε κλεκφλην ζπλελλφεζεο:
28

(ΔΚΣ, 2015): 

α) ε ΔΚΣ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε λνκηζκαηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηεζλή δηαζέζηκα ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο νλνκαζηηθέο θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ επξψ,
29

(ΔΚΣ, 2015) 

β) ε Eurostat έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηα γεληθά νηθνλνκηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
30

(ΔΚΣ, 

2015) 
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γ) ε ΔΚΣ θαη ε Eurostat θέξνπλ απφ θνηλνχ ηελ επζχλε γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θαη κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο αλά ζεζκηθφ ηνκέα.
31

(ΔΚΣ, 2015). Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΚΣ 

δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηελ ελφηεηα Statistics ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο ΔΚΣ θαη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα  ηα θαηεβάζεηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Statistical Data Warehouse.
32

(ΔΚΣ, 

2015) 

 Υξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη επνπηεία: Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 

δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκία. Καη θαζψο 

ζήκεξα φιν θαη πην πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ή επείξνπο, ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα έρεη γίλεη 

αθφκε πην ζεκαληηθή.
33

(ΔΚΣ, 2015) 

2.4. Λνγνδνζία ηεο ΔΚΤ 

Ζ ΔΚΣ ιεηηνπξγεί κε πιήξε αλεμαξηεζία θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο. Τπφθεηηαη ζε πνιχ απζηεξέο απαηηήζεηο ινγνδνζίαο έλαληη ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ 

εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, δειαδή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
34

(ΔΚΣ, 2015). ηελ 

πξάμε, ε ΔΚΣ ζπκκεηέρεη ζε ηαθηηθφ δηάινγν κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θπξίσο κέζσ ησλ 

ηξηκεληαίσλ αθξνάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο θαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηεο ΔΚΣ απφ 

ηνλ Πξφεδξφ ηεο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Πξνζθιήζεηο ζε αθξφαζε 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ιακβάλνπλ θαη άιια κέιε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
35

(ΔΚΣ, 2015). Ζ ΔΚΣ απαληά ζε γξαπηέο εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη - καδί κε ηηο απαληήζεηο ηεο ΔΚΣ - ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. θαη ζηελ ελφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο 

ηεο ΔΚΣ.
36

(ΔΚΣ, 2015). Ζ ΔΚΣ αλακθίβνια, νθείιεη λα ινγνδνηεί γηα ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη. 
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2.5. Τν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα: Κίλδπλνη θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ: 

α) ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (φπσο νη αγνξέο ρξήκαηνο θαη νη αγνξέο θεθαιαίσλ), ζθνπφο ησλ 

νπνίσλ είλαη λα δηνρεηεχνπλ ηα πιενλάδνληα θεθάιαηα ησλ δαλεηζηψλ (π.ρ. επηρεηξήζεηο ή άηνκα 

πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο) ζε δαλεηνιήπηεο (π.ρ. ζε φζνπο ρξεηάδνληαη 

θεθάιαηα),
37

(ΔΚΣ,  2015) 

β) ηνπο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο (φπσο νη ηξάπεδεο θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο), νη νπνίνη θέξλνπλ έκκεζα ζε επαθή δαλεηζηέο θαη δαλεηνιήπηεο (παξ’ φιν πνπ νη 

δαλεηνιήπηεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ θεθάιαηα απεπζείαο απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο 

κέζσ ηεο έθδνζεο ηίηισλ, π.ρ. κεηνρψλ ή νκνιφγσλ),
38

(ΔΚΣ, 2015) 

γ) ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά πιεξσκψλ, θαζψο θαη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ ηίηισλ.
39

(ΔΚΣ, 2015) 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, είλαη αλαγθαίνο ν εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ πεγψλ θηλδχλνπ θαη 

αδπλακηψλ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ (φπσο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη νη επνπηηθέο αξρέο) γηα ηνπο θηλδχλνπο απηνχο.
40

(ΔΚΣ, 2015). πλήζεηο θίλδπλνη πνπ 

απεηινχλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: 

α) ε πεξίπησζε επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν θαζηζηά πην δχζθνιε 

ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (ιφγσ κείσζεο ησλ πσιήζεσλ) ή ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ απφ ηα λνηθνθπξηά (ιφγσ αλεξγίαο), νη ηξάπεδεο κπνξεί λα θαηαγξάςνπλ δεκίεο.
41

(ΔΚΣ, 

2015) 

β) Οη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηίηισλ, αθηλήησλ ή εμνπιηζκνχ παξαγσγήο) κπνξεί λα 

κεησζνχλ ή λα κεηαβιεζνχλ απφηνκα, πξνθαιψληαο αβεβαηφηεηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, 

ζπλεπψο νη επελδπηέο λα ππνζηνχλ δεκίεο.
42

(ΔΚΣ, 2015) 
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γ) Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα κεγάινπ χςνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δηαπηζηψζνπλ φηη κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ κηα πηζαλή θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ θιάδσλ απηψλ.
43

(ΔΚΣ, 2015) 

δ) Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα επελδχζνπλ κεγάια πνζά, γηα παξάδεηγκα ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ή 

ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ, θαη έηζη λα θαηαζηνχλ επάισηεο ζε πεξίπησζε πηψζεο ησλ ηηκψλ ζηηο 

αγνξέο απηέο.
44

(ΔΚΣ, 2015) 

 

Ενδεικηικοί ηπόποι άμςναρ: 

 

Οη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ ηελ πξψηε 

γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ. Δίλαη επζχλε ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηε 

βησζηκφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο. Έηζη, ειέγρνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

δαλεηνιεπηψλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ. 

ηε δεχηεξε γξακκή αλήθνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη δεκφζηεο αξρέο γηα λα απνηξέςνπλ ή λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο. Σα κέηξα απηά αθνξνχλ: 

α) θαλνληζκνχο πξνιεπηηθήο επνπηείαο (δει. θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάζζεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ θεθαιαίσλ ησλ θαηαζεηψλ), θαζψο θαη θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο,
45

(ΔΚΣ, 2015) 

β) πξνιεπηηθή επνπηεία (δει. λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεξνχλ απηνχο 

ηνπο θαλφλεο),
46

(ΔΚΣ, 2015) 

γ) δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο εληνπίδνπλ εππάζεηεο θαη θηλδχλνπο 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα σο ζχλνιν.
47

(ΔΚΣ, 2015) 

Δάλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα παξά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ, 

ελδέρεηαη λα θαηαζηεί απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ.
48

(ΔΚΣ, 2015). Δπίζεο, ε 
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ΔΚΣ δηαηεξεί ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρα φξγαλα, νξγαληζκνχο θαη θνξείο εληφο ηεο Δ.Δ. 

θαη δηεζλψο, ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην Δπξσζχζηεκα.
49

(ΔΚΣ, 2015) 

 

 

2.6. Απεηθφληζε ηεο Δ.Δ. θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ: πνηεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

επξψ θαη πνηεο φρη 

Σα αθφινπζα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ην επξψ σο θχξην λφκηζκά ηνπο: 

1.Απζηξία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1995, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002).                                                                                        

2.Βέιγην: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ 1957, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002). 

3.Γαιιία: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ 1957, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002). 

4.Γεξκαλία: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ 1957, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ 

ην 2002).                                                                                      

 5.Διιάδα: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1981, Δπξψ απφ ην 2001 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002). 

6.Δζζνλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2011. 

7.Ηξιαλδία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1973, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002). 

8.Ηζπαλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1986, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002). 

9.Ηηαιία: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ 1957, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ ην 

2002). 

10.Κχπξνο: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2008.                       

11.Λεηηνλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2014. 

12.Ληζνπαλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2015. 

13.Λνπμεκβνχξγν: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ 1957, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα 

απφ ην 2002). 

14.Μάιηα: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2008. 
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15.Οιιαλδία: Ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΔΔ 1957, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ 

ην 2002).                                                                      

 16.Πνξηνγαιία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1986, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα 

απφ ην 2002). 

17.ινβαθία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2009. 

18.ινβελία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004, Δπξψ απφ ην 2007. 

19.Φηλιαλδία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1995, Δπξψ απφ ην 1999 (ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα απφ 

ην 2002).
50

(ΔΚΣ, 2015) 

 

Σα αθφινπζα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην επξψ: 

20.Βνπιγαξία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2007. 

21. Ζλσκέλν Βαζίιεην: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1973. 

22.Γαλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1973. 

23.Κξναηία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2013. 

24.Οπγγαξία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004. 

25.Πνισλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004. 

26.Ρνπκαλία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2007. 

27.νπεδία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 1995. 

28.Σζερηθή Γεκνθξαηία: Μέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004.
51

(ΔΚΣ, 2015) 
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3. Οηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΤ 

 
Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αζθείηαη απφ ηελ ΔΚΣ, ελψ δελ ππάξρεη θνηλή 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Απηή παίξλεη ηε κνξθή ελφο νηθνλνκηθνχ ζπληνληζκνχ, ν νπνίνο ελψ 

παιαηφηεξα ήηαλ αξθεηά ραιαξφο, κε ην μέζπαζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, έρεη γίλεη 

απζηεξφηεξνο θαη πην νινθιεξσκέλνο. Ζ ΔΚΣ αζθεί ηε λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή βάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, κε θχξηα θαη δεδεισκέλε πξνηεξαηφηεηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ην ρακειφ πιεζσξηζκφ. 

3.1. Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 

Μηα απνηειεζκαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ κηα απιή ζπλεξγαζία εζληθψλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Γηα λα ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κηα 

λνκηζκαηηθή έλσζε, ε θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα αζθείηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ έλα 

κφλν θνξέα. Μηα λνκηζκαηηθή έλσζε, εθφζνλ είλαη πνιηηηθά εθηθηή, έρεη δχν βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Πξψηνλ, ην θφζηνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο έλσζεο, είλαη 

κηθξφηεξν φηαλ ππάξρεη έλα θνηλφ λφκηζκα. Γεχηεξνλ, αλ ηα εζληθά λνκίζκαηα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ην θνηλφ λφκηζκα, ην νπνίν ζηελ Δ.Δ. έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά κεγάιν βαζκφ, ηφηε δε ζα 

κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο ζε βάξνο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ. Να ηνλίζνπκε 

φκσο πσο έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ είλαη πσο ηα 

κέιε ηεο έλσζεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Έηζη, αλ θάπνην κέινο ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο βξίζθεηαη ζε θάκςε ελψ θάπνην άιιν αλεζπρεί γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ε θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ ίδηα ζηηγκή ηα 

πξνβιήκαηα θαη ησλ δχν κειψλ. Δλ αληηζέζεη, φπνπ ζηηο θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, 

θάζε ρψξα κπνξεί λα αζθήζεη αλεμάξηεηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο.
52

(Abel, 2010) 

 

3.2. Η ζηξαηεγηθή ηεο ΔΚΤ 

Ζ ΔΚΣ δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο λνκηζκαηηθέο 

πνιηηηθέο ζηελ επξσδψλε. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο μεθηλάεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απψηεξσλ ζηφρσλ, πνπ 

είλαη ν πιεζσξηζκφο θαη ε παξαγσγή, θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ. Ζ ΔΚΣ θαη νη άιιεο θεληξηθέο 
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ηξάπεδεο επηιέγνπλ πξσηίζησο ηνπο ελδηάκεζνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνπο απψηεξνπο θαη 

κάιηζηα πην άκεζα.
53

(De Grauwe, 2008) 

    Σν πξψην ζηάδην ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ν νξηζκφο 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. ηαζεξφηεηα ηηκψλ νξίδεηαη ε εηήζηα πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ 

ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο επξσδψλεο φπνπ δελ ππεξβαίλεη ην 2%. Δπεηδή ζηνλ 

νξηζκφ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνην θαηψηαην φξην γηα ηνλ εηήζην 

ξπζκφ πιεζσξηζκνχ, ε ΔΚΣ δηεπθξίληζε φηη επηδηψθεη ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ πνπ δελ είλαη πάλσ 

απφ 2%, αιιά ηείλνπλ λα ην θηάζνπλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πιεζσξηζκφο απμεζεί μαθληθά θαη 

μεπεξάζεη ην 2%, ιφγσ θάπνηαο δηαηαξαρήο, ηφηε ε ΔΚΣ παξεκβαίλεη θαη ζηαδηαθά ηνλ επαλαθέξεη 

ζηα αξρηθά ηνπ επίπεδα.
54

( De Grauwe, 2008) 

 

3.2.1. Πξψηνο ππιψλαο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΤ 

Ζ ΔΚΣ αθνχ μεθαζαξίζεη ην ζηφρν ησλ λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, πεξηγξάθεη ηε ζηξαηεγηθή κε ηελ 

νπνία ζα ηνλ πινπνηήζεη. Έρνπκε δχν βαζηθνχο ππιψλεο. Ο πξψηνο ππιψλαο είλαη λνκηζκαηηθφο. 

Δθφζνλ ν πιεζσξηζκφο είλαη θαη απηφο λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη ζην 

ρξήκα ζην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Έρνπκε ηελ πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο:  

m+v=p+y 

m: πξνζθνξά ρξήκαηνο, v: ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ρξήκαηνο, p: επίπεδν ηηκψλ, y: πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, 

φια είλαη ζε ινγαξηζκηθή κνξθή. 

Μπνξεί λα γξαθεί θαη σο ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, φπνπ έρνπκε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πιεζσξηζκνχ θαη δεδνκέλα ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ ρξήκαηνο: 

Γm=Γp+Γy-Γv
55

(De Grauwe, 2008) 

Με βάζε ηνλ πξψην ππιψλα, ε ΔΚΣ πξνβιέπεη ηε κειινληηθή ηάζε κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ΑΔΠ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ ’99 είρε ππνινγηζζεί φηη ήηαλ πεξίπνπ 2%. Ζ ΔΚΣ πξνβιέπεη θαη ηε 

κειινληηθή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο, φπνπ πάιη ην ’99 ππνινγίζζεθε φηη είρε κείσζε 0,5%, δειαδή (-

0,5%). Ζ ΔΚΣ έηζη, βξίζθεη ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηνλ 

επηδησθφκελν πιεζσξηζκφ, φπνπ είλαη πεξίπνπ 2%. Έηζη, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο δελ πξέπεη λα 
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απμάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 4,5% ην ρξφλν. Απηή ζπκβνιίδεηαη κε ην M. Σψξα, αλ ε αχμεζε ε 

πξαγκαηηθή ζην M είλαη κεγαιχηεξε απφ 4,5%, ηφηε ε ΔΚΣ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη κέηξα γηα 

λα κεηψζεη ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ M (γηα παξάδεηγκα απμάλνληαο ηα βξαρπρξφληα επηηφθηα).
56

(De 

Grauwe, 2008) 

 

3.2.2. Γεχηεξνο ππιψλαο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΤ 

 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο ΔΚΣ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ην κειινληηθφ πιεζσξηζκφ. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη νη κηζζνί, ε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία, νη ηηκέο θαη νη απνδφζεηο νκνιφγσλ, νη δείθηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, δείθηεο ηηκψλ 

θαη θφζηνπο, κεηαβιεηέο απφ έξεπλεο θαηαλαισηή θαη απφ έξεπλεο επηρεηξήζεσλ. Αλ ηψξα έρνπκε 

αχμεζε κηζζψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, ε ΔΚΣ ζα ζεσξήζεη φηη απηφ ζα απνηειέζεη πξφβιεκα ζηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ κειινληηθά, έηζη ζα ιάβεη θάπνηα κέηξα φπσο λα απμήζεη ην βξαρπρξφλην 

επηηφθην ή λα κεηψζεη ηε ξεπζηφηεηα. Άιιν παξάδεηγκα, αλ ππάξμεη ππνηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ 

δνιαξίνπ, ηφηε ε ΔΚΣ ζα απμήζεη ην επηηφθην, γηαηί ζα δεκηνπξγεζνχλ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Ζ 

ΔΚΣ δε ζα ζειήζεη λα επεξεάζεη άκεζα ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ ησλ δχν λνκηζκάησλ, 

αιιά ζα παξέκβεη κφλν φηαλ νη κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο αλακέλεηαη λα 

κεηαβάιινπλ ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ.
57

(De Grauwe, 2008) 

 

3.3. Οηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ε κηα αλνηρηή νηθνλνκία φπσο απηή ηεο Δ.Δ., ε ξνή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην, ζπλδέεηαη κε ηε ξνή ηνπ ρξήκαηνο θαη ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, πνπ κεηξηέηαη κε ηηο 

θαζαξέο μέλεο επελδχζεηο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ εγρψξηαο απνηακίεπζεο θαη εγρψξηαο επέλδπζεο είλαη 

νη θαζαξέο μέλεο επελδχζεηο. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη θαη απμάλεη ηηο επελδχζεηο ή 

κεηψλεη ηελ απνηακίεπζε, ηείλεη λα πξνθαιέζεη εκπνξηθφ έιιεηκκα. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

κεηψλεη ηελ επέλδπζε ή απμάλεη ηελ απνηακίεπζε ηείλεη λα πξνθαιέζεη εκπνξηθφ 

πιεφλαζκα.
58

(Mankiw, 2002) 

ε θιεηζηή νηθνλνκία, ε ρακειή απνηακίεπζε καο νδεγεί ζε ρακειή επέλδπζε θαη ζε ρακειφηεξν 

απφζεκα θεθαιαίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε αλνηρηή νηθνλνκία, ε ρακειή απνηακίεπζε νδεγεί ζε 
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εκπνξηθφ έιιεηκκα θαη ζε κεγαιχηεξν εμσηεξηθφ ρξένο, ην νπνίν ρξένο θάπνηε ζα πξέπεη λα 

εμνθιεζεί. Ζ πςειή ηξέρνπζα θαηαλάισζε νδεγεί ζε κηθξφηεξν εηζφδεκα κειινληηθά, είηε είλαη 

θιεηζηή είηε αλνηρηή νηθνλνκία, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ρακειή ηξέρνπζα απνηακίεπζε βαξχλεη ηηο 

επφκελεο γελεέο. Να αλαθέξνπκε φκσο, φηη ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα δελ ππνδειψλνπλ πάληα 

νηθνλνκηθή αζζέλεηα. Όηαλ θησρέο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο αλαπηχζζνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε 

ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο, ηφηε ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο, πνπ είλαη πςειέο, κε 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα είλαη κεξηθέο θνξέο νησλφο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή επίδνζε δε κπνξεί λα θξηζεί κνλάρα απφ ην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα, αιιά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη αηηίεο ησλ δηεζλψλ ξνψλ.
59

(Mankiw,  2002). 

Δλ αληηζέζεη κε ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηα θξάηε-κέιε ηεο ΟΝΔ έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή. Πξέπεη φκσο λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αλνηρηήο αγνξάο κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ. πλεπψο, ε θνηλή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζπκπιεξψλεη 

ηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Σν ζπκβνχιην νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ 

(ECOFIN), ζπληάζζεη θάζε ρξφλν ζρέδην ησλ γεληθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ κεηάβαζε ζηε ζπλέρεηα ζην ζηάδην νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο δεκηνπξγεί γεξέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Γηαρεηξίδνληαη καδί κία εληαία 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη κηα εληαία ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ δε 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επξσδψλε πξέπεη θαη απηά λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ.
60

(Μνχζεο, 2013) 
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4. Μέζα δηεπθφιπλζεο θαη ηξφπνη άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ 

ΚΤ 

Οη νηθνλνκίεο φζν αλαπηχζζνληαη, ηφζν ε αλάγθε γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ γηα 

επελδχζεηο κεγαιψλεη. Έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη αλαπηπγκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

εμππεξεηεί ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
61

(Καιατηδηδάθεο, 2008) 

 Δθκεηαιιεχεηαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ειθχνληαο κηθξέο ζε κέγεζνο απνηακηεχζεηο φπνπ 

δελ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ άκεζα απφ επελδχζεηο. 

 Πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

 Απμάλεη ηελ νξηαθή ξνπή γηα απνηακίεπζε. 

 Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο φζνλ αθνξά ηνπο ππνςήθηνπο 

επελδπηέο.
62

(Καιατηδηδάθεο, 2008) 

 

4.1. Μέζα άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

Ζ ΔΚΣ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλαλ αξηζκφ εξγαιείσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί 

ν θχξηνο ζηφρνο πνπ είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Δλψ ε ζηξαηεγηθή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

θαζνξίδεη ην επίπεδν επηηνθίσλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην επηηξέπεη ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηηνθίνπ.
63

   (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2008).                          

Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλφινπ εξγαιείσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε ΔΚΣ: 

 θαηεπζχλεη ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, 

 ζεκαηνδνηεί ηηο πξνζέζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ 

επηηνθίσλ ηεο, 

                                                           
61

Παληειήο Καιατηδηδάθεο, αξάληεο Καιπβίηεο (2008), Οικονομική Μεγέθςνζη, Θεωπία και Πολιηική, αλαζεσξεκέλε 

έθδνζε, Αζήλα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε. 
62

Παληειήο Καιατηδηδάθεο, αξάληεο Καιπβίηεο (2008), Οικονομική Μεγέθςνζη, Θεωπία και Πολιηική, αλαζεσξεκέλε 

έθδνζε, Αζήλα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε. 
63

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο (2008), Μέζα Άζκηζηρ Νομιζμαηικήρ Πολιηικήρ, [online] Αζήλα, Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 

Available from: (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/means/default.aspx), [Accessed 4
th

 

December 2015]. 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/means/default.aspx


 
30 

 

 πξνσζεί ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηνπο θαηά ηξφπν νκαιφ.
64

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 

2008) 

Δπίζεο, ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο είλαη βαζηζκέλν ζε νξηζκέλεο αξρέο, νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ: 

 ζηε δηεπθφιπλζε ηεο απνδνηηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ κηαο αλνηθηήο νηθνλνκίαο κε 

ειεχζεξν αληαγσληζκφ, 

 ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηε δηαζθάιηζε ίζεο κεηαρείξηζεο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ζέζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

επξψ,   

 ζηελ πξνζηαζία ηεο αξρήο ηεο απνθέληξσζεο, ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε, 

 ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο απιφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

δαπαλψλ.
65

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2008) 

Σν Δπξσζχζηεκα επηηειεί ηηο πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο, παξέρεη ηηο πάγηεο δηεπθνιχλζεηο θαη δελ 

αθήλεη πεξηζψξην επηινγήο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έηζη ψζηε λα ηεξνχλ ειάρηζηα 

απνζεκαηηθά.
66

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2008) 

 

 

4.1.1. Πξάμεηο αλνηρηήο αγνξάο 

 

Οη πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο ηεο ΔΚΣ θαη ησλ εζληθψλ ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο, ηελ ηαθηηθφηεηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο: 

 πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

 πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

 πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο 

 δηαξζξσηηθέο πξάμεηο
67

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2008) 
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4.1.2. Πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

 

Γίλνπλ ξεπζηφηεηα κέζσ αληηζηξεπηέσλ ζπλαιιαγψλ κε  ζπρλφηεηα 7 εκεξψλ θαη δηάξθεηα πάιη 7 

εκεξψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο εθηεινχληαη απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο κε 

ηππνπνηεκέλεο δεκνπξαζίεο. Απφ ην 2000 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ηνχλην, ε ΔΚΣ δεκνζηεχεη ηελ 

πξφβιεςή ηεο γηα ηνλ κέζν φξν ησλ απηφλνκσλ παξαγφλησλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο ηελ 

εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004, κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηλνχξγηνπ ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή, ε ΔΚΣ μεθίλεζε λα δεκνζηεχεη «ην πνζφ ηζνξξνπίαο» ζηηο πξάμεηο θχξηαο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ηελ εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο θαη ηελ εκέξα ηεο θαηαλνκήο, φπσο θαη 

ελεκεξσκέλε πξφβιεςε ησλ κέζσλ απηφλνκσλ παξαγφλησλ ηελ εκέξα ηεο θαηαλνκήο.
68

(Σξάπεδα 

ηεο Διιάδαο, 2008) 

 

4.1.3. Πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

Δίλαη αληηζηξεπηέεο ζπλαιιαγέο παξνρήο ξεπζηφηεηαο κε ζπρλφηεηα κεληαία θαη δηάξθεηα 

ηξηκεληαία. Οη πξάμεηο απηέο  έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή πξφζζεηεο πην καθξνπξφζεζκεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο θαη ε εθηέιεζε γίλεηαη απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο  βάζεη ησλ ηππνπνηεκέλσλ δεκνπξαζηψλ. ηηο πξάμεηο απηέο, ην Δπξσζχζηεκα, δελ 

επηζπκεί λα ζεκαηνδνηήζεη ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά θαη ελεξγεί σο απνδέθηεο ηηκψλ.
69

 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2008) 

 

4.1.4. Πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο 

Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη ζε ad-hoc βάζε, κε ζηφρν ε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά λα είλαη 

δηαρεηξίζηκε θαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηα επηηφθηα πνπ επέξρνληαη απφ μαθληθέο 

δηαθπκάλζεηο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. Οη πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

ξεπζηφηεηαο εθηεινχληαη θπξίσο σο αληηζηξεπηέεο ζπλαιιαγέο, αιιά είλαη πηζαλφ λα ιάβνπλ θαη ηε 

κνξθή νξηζηηθήο πξάμεο (αγνξάο ή πψιεζεο), αληαιιαγήο λνκηζκάησλ θαη απνδνρήο θαηαζέζεσλ 

θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Οη πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο 
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πξαγκαηνπνηνχληαη θαλνληθά απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο κέζσ ηαρείαο δεκνπξαζίαο, αλ θαη 

είλαη εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηκεξείο δηαδηθαζίεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ 

απνθαζίδεη αλ, ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, νη πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ 

ηεο ξεπζηφηεηαο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΚΣ.
70

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2008) 

4.1.5. Γηαξζξσηηθέο πξάμεηο 

Σέινο, ε ΔΚΣ θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαξζξσηηθέο 

πξάμεηο, έηζη ε ΔΚΣ ζέιεη λα ξπζκίζεη ηε δηαξζξσηηθή ζέζε ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο έλαληη ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (είηε ζε ηαθηηθή είηε ζε κε ηαθηηθή βάζε). Οη δηαξζξσηηθέο πξάμεηο 

εθηεινχληαη κε ηε κνξθή ησλ αληηζηξεπηέσλ ζπλαιιαγψλ θαη ε έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξένπο 

γίλνληαη απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ δεκνπξαζηψλ. Οη δηαξζξσηηθέο 

πξάμεηο κνξθήο νξηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ εθηεινχληαη κέζσ ησλ δηκεξψλ δηαδηθαζηψλ.
71

(Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο, 2008) 
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5. Πιεζσξηζκφο, Σπλαιιαγκαηηθέο Ιζνηηκίεο θαη Δπηηφθηα 

Ο πιεζσξηζκφο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα επηηφθηα είλαη ζεκαληηθά ελδηάκεζα θαη ηειηθά 

κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ άζθεζε κηαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κε ηξφπν 

άκεζν ή έκκεζν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα εμεηάζνπκε πσο απηά ηα κεγέζε επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ άζθεζε 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Κάπνηα απφ απηά ηα κεγέζε είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο. 

 

5.1. Ο πιεζσξηζκφο σο έλλνηα: ν πιεζσξηζκφο σο έλα λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν 

Πιεζσξηζκφο είλαη ε ζπλερήο άλνδνο ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ θαη κεηξηέηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. Μείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κείσζε ησλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθαξκνγή απζηεξήο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. ηελ πιεπξά 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ελδείθλπηαη ζηελ άκεζε κείσζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ κε ηε κείσζε κέξνπο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ην νπνίν έρεη 

ραξαθηεξηζηεί φκσο αλειαζηηθφ.
72

(Καηζηκπξήο, 1999) 

Έλαο πιεξέζηεξνο νξηζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη φηη ν πιεζσξηζκφο είλαη ε ηάζε πξνο 

ζπλερηδφκελε θαη απηνηξνθνδνηνχκελε αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ζε κηα νηθνλνκία. 

Έηζη, πξνθχπηνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηα νπνία είλαη:
73

(Βαβνχξαο, 

2005) 

α) Δθφζνλ ν πιεζσξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ, αλαθέξεηαη θαη 

ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ ρξήκαηνο.
74

(Βαβνχξαο, 2005) 

β) Ο πιεζσξηζκφο είλαη κηα ηάζε ή κηα ξνπή πξνο ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ 

ηηκψλ. Έηζη, ν πιεζσξηζκφο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ ηηκψλ θαη φρη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία.
75

(Βαβνχξαο, 2005) 

γ) Ο πιεζσξηζκφο είλαη κηα απηνηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία, κε ιίγα ιφγηα κηα δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ, φρη  φκσο φιεο, πξνθαινχλ λέεο πεξαηηέξσ απμήζεηο.
76

(Βαβνχξαο, 

2005) 
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5.2. Σπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

 

5.2.1. Μνλεηαξηζηηθή εθδνρή 

 

Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη κηα παξαιιαγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο φςεο. 

Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επεξεάδεη θαηά έλα βαζκφ ηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ θαη καο δείρλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. Όηαλ ε ηζνδπλακία αγνξαζηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ νηθνλνκία ηθαλνπνηείηαη, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, φηαλ ε νηθνλνκία 

δηαηαξάζζεηαη λνκηζκαηηθά, δελ κεηαβάιιεηαη. Έηζη, φηαλ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ απμάλεηαη, ην εγρψξην επίπεδν ηηκψλ απμάλεηαη θαηά ην ίδην κέγεζνο θαη ε νλνκαζηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ επξψ κεηψλεηαη θαη απηή θαηά ην ίδην κέγεζνο, άξα ε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κέλεη ζηαζεξή, δε κεηαβάιιεηαη. Απηή είλαη ε κνλεηαξηζηηθή 

εθδνρή.
77

(Καξθάθεο, 2008) 

 

5.2.2. Κευλζηαλή εθδνρή 

 

Οη βξαρπρξφληεο δηαθπκάλζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο βαζίδνληαη ζε 

λνκηζκαηηθέο δηαηαξάμεηο, νη νπνίεο απνξξνθψληαη κνλάρα απφ ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη ν 

ιφγνο είλαη φηη ε αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη δχζθακπηε βξαρπρξφληα. Οη δηαηαξάμεηο απηέο 

επεξεάδνπλ θαη ηελ νλνκαζηηθή θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία βξαρπρξφληα. 

Μαθξνρξφληα, νη δηαηαξάμεηο έρνπλ αληίθηππν κφλν ζηελ νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, κε 

ηελ πξαγκαηηθή λα παξακέλεη ζηαζεξή. Απηή είλαη ε Κευλζηαλή εθδνρή.
78

(Καξθάθεο, 2008) 

 

5.3. Η έλλνηα ηνπ επηηνθίνπ 

Μία ρψξα, φπσο θαη έλα άηνκν, κπνξεί λα θάλεη ζπλαιιαγέο δαλείδνληαο ή δαλεηδφκελε/ν. Έλα 

άηνκν, γηα παξάδεηγκα, πνπ δαλείδεηαη έρεη ηε δπλαηφηεηα πξσηίζησο λα δαπαλήζεη πεξηζζφηεξν 

απφ ην εηζφδεκά ηνπ ή δηαθνξεηηθά, λα θαηαλαιψζεη πεξηζζφηεξν απφ φζν παξάγεη. ηε ζπλέρεηα 

φκσο, ζα πξέπεη λα απνπιεξψζεη απηφ ην δάλεην έρνληαο θάπνην ηφθν, έηζη κειινληηθά θαηαλαιψλεη 

ιηγφηεξν απφ φζν παξάγεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην δαλεηδφκελν απηφ άηνκν έρεη θάλεη κηα 

αληαιιαγή κεηαμχ ηεο κειινληηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Σν ίδην παξαηεξείηαη φηη 

ζπκβαίλεη θαη κε κηα δαλεηδφκελε ρψξα.
79

(Krugman, 2011) 
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Ζ εξκελεία ησλ επηηνθίσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Σψξα, 

φηαλ κηα ρψξα, δαλείδεηαη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδεη κηα πνζφηεηα θαηαλάισζεο ζην παξφλ 

κε αληάιιαγκα ηελ πιεξσκή κηαο πην κεγάιεο πνζφηεηαο κειινληηθά. Ζ πνζφηεηα πνπ ε πιεξσκή 

ηεο ζα γίλεη κειινληηθά ζα είλαη (1+r) επί ηε δαλεηδφκελε πνζφηεηα ζην παξφλ. Έηζη, ην r είλαη ην 

πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ δαλεηζκνχ. Ζ ζρεηηθή ηηκή ηεο κειινληηθήο θαηαλάισζεο είλαη 1/(1+r). 

Σέινο, αλ ε παξνρή θαη ε ιήςε δαλείσλ είλαη επηηξεπηή, ηφηε ε ζρεηηθή ηηκή θαηαλάισζεο, δειαδή 

ην δηεζλέο πξαγκαηηθφ επηηφθην, ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά 

κειινληηθήο θαηαλάισζεο.
80

(Krugman, 2011) 

 

5.3.1. Πνιηηηθή επηηνθίσλ ηεο ΔΚΤ δίλνληαο παξάδεηγκα 

 

Πξψην παξάδεηγκα, έρνπκε δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηα έμνδα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έζνδα. Έρνπκε ρξένο, αλεξγία θαη ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ 

θαη έρνπκε θαη ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα. ε φια απηά ηα πξνβιήκαηα ε ιέμη θιεηδί είλαη νη 

επελδχζεηο θαη ν θζελφο δαλεηζκφο ή θαη ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο έρνληαο έλα ζηαζεξφ πνιηηηθφ 

θαη ζεζκηθφ πιαίζην.
81

(Money, 2016) 

Αλ ηψξα ην επηηφθην απμεζεί, ηφηε ζα απμεζεί θαη ε αμία ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο απηήο ή ηεο 

έλσζεο αλ κηιάκε γηα ηελ Δ.Δ. Έηζη, ην λφκηζκα ηεο άιιεο ρψξαο δηνιηζζαίλεη. Γηα παξάδεηγκα, 

αλεβαίλεη ην επηηφθην ησλ ΖΠΑ, έηζη ε αμία ηνπ δνιαξίνπ αλεβαίλεη θαη ην Δπξψ δηνιηζζαίλεη. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη αληίζηξνθα γηα ηελ ΔΚΣ. Άξα, ζέινπκε επελδχζεηο θαη έηζη ην επηηφθην απμάλεηαη, 

απηφ φκσο ζεκαίλεη ιηγφηεξεο επελδχζεηο γηα ην ιφγν φηη θαη ν δαλεηζκφο έγηλε 

αθξηβφηεξνο.
82

(Money, 2016) 

Γεχηεξν παξάδεηγκα, ηη ζεκαίλεη  κείσζε θαηά 0,25 ηεο κνλάδαο γηα έλαλ δαλεηνιήπηε; Κάζε 

κείσζε 0,25 ηεο κνλάδαο ζην βαζηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ, ζπλεπάγεηαη κείσζε θαηά 13 επξψ ζηε 

δφζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ χςνπο 100.000 επξψ κε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 20 ρξφληα, θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ, ζπλδεδεκέλνπ κε ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Σν επηηφθην 

πνπ πιεξψλεη ν δαλεηνιήπηεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε έλα επηηφθην αλαθνξάο (ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ 

ή ην euribor) ζην νπνίν πξνζηίζεηαη έλα πξφζζεην πεξηζψξην απφ ηελ ηξάπεδα. Γηα ηα δάλεηα πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην βαζηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ, ε κείσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκαίλεη απηφκαηε 

κείσζε θαη ηνπ ηειηθνχ επηηνθίνπ πνπ πιεξψλεη ν δαλεηνιήπηεο. Σν βαζηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ είλαη 
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εθείλν κε ην νπνίν ε ΔΚΣ δαλείδεη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο επξσδψλεο. Με ην επηηφθην απηφ 

είλαη ζπλδεδεκέλα ηα παιαηφηεξα δάλεηα, ηα νπνία έρνπλ θαη κηθξφηεξν πεξηζψξην (απφ 1 έσο 2 

κνλάδεο). Απφ κηα ρξνληθή ζηηγκή θαη κεηά νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα ζπλδένπλ ηα δάλεηα κε ην 

euribor θαη λα επηβάιινπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα (2,5 έσο 3 ή θαη 4% ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο).Σν 

euribor είλαη δηαθνξεηηθφ επηηφθην θαη πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ επηηνθίσλ πνπ έρνπλ 

δηάθνξεο κεγάιεο ηξάπεδεο ζηελ Δπξψπε. Σν euribor, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αθνινπζεί θαη απηφ 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ΔΚΣ, αιιά απηφ εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθπξία.
83

(Money, 2016) 

    Γηα δάλεηα κε πεξηζψξην  1,75% πάλσ απφ ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δαλεηνιήπηεο πνπ πιεξψλεη ζήκεξα δφζε 520 επξψ γηα δάλεην 100.000 επξψ 

(20εηίαο) κε επηηφθην 2,5% (επηηφθην ΔΚΣ 0,75% + πεξηζψξην  θέξδνπο ηεο ηξάπεδαο 1,75%), αλ ην 

επηηφθην κεησζεί ζην 2,25% (0,5% ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ +πεξηζψξην 1,75%) ηφηε ε δφζε ζα 

δηακνξθσζεί ζηα 507 επξψ. Σν ίδην δάλεην ζηα ηέιε ηνπ 2008, είρε επηηφθην 5,75% (επηηφθην ΔΚΣ 

4% + πεξηζψξην 1,75%) θαη ε κεληαία δφζε ηνπ δηακνξθσλφηαλ ζηα 702 επξψ.
84

( Money, 2016) 

    Γηα δάλεηα κε πεξηζψξην 1 κνλάδα πάλσ απφ ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ. 

Ο δαλεηνιήπηεο πνπ έρεη ζηεγαζηηθφ δάλεην 200.000 επξψ, δηάξθεηαο 30 εηψλ, κε επηηφθην ΔΚΣ 

0,75% + πεξηζψξην 1 κνλάδα (1,75%) ζα δεη ηε δφζε ηνπ λα κεηψλεηαη θαηά 28 επξψ ην κήλα. 

πγθεθξηκέλα κε επηηφθην 1,75% ε κεληαία δφζε δηακνξθψλεηαη ζηα 702 επξψ θαη κε ηε κείσζε 

ηνπ επηηνθίνπ ηεο ΔΚΣ θαηά 0,25 ηεο κνλάδαο ην νλνκαζηηθφ επηηφθην ηνπ δαλείνπ κεηψλεηαη ζην 

1,5% θαη ε δφζε ηνπ ζηα 674 επξψ ην κήλα. Σν ίδην δάλεην φηαλ ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ ήηαλ 4% , είρε 

νλνκαζηηθφ επηηφθην 5% (καδί κε ην πεξηζψξην) θαη ε δφζε ηνπ ήηαλ 1.074 επξψ ην κήλα. Μέζα 

δειαδή ζε 4 ρξφληα ε δφζε –ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ- κεηψζεθε θαηά 400 επξψ ην 

κήλα. Ο δαλεηνιήπηεο πνπ έρεη ζηεγαζηηθφ δάλεην χςνπο 150.000 επξψ, δηάξθεηαο 25 εηψλ, κε 

επηηφθην 2,25% (επηηφθην ΔΚΣ 0,75% + πεξηζψξην 1,5%) πιεξψλεη δφζε 648 επξψ ην κήλα. Με ην 

επηηφθην ηεο ΔΚΣ ζην 0,5% ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ ζα κεησζεί ζην 2% θαη ε δφζε ηνπ ζηα 630 

επξψ ην κήλα. Σν ίδην δάλεην φηαλ ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ ήηαλ ζην 4% είρε νλνκαζηηθφ επηηφθην 5,5% 

θαη ε δφζε ηνπ ήηαλ ζηα 921 επξψ. εκεηψλνπκε φηη νη δαλεηνιήπηεο πνπ ζπλήςαλ ζηεγαζηηθά 

δάλεηα κε βάζε ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ θαη πεξηζψξην ηεο ηάμεο ηνπ 1%-2%, απνπιεξψλνπλ ζήκεξα 

ηα δάλεηα ηνπο κε ηδηαίηεξα ρακειά επηηφθηα.
85

(Money, 2016) 
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6. Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

6.1. Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο κέζσ ηεο ΔΚΤ 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη ην πεδίν φπνπ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ είλαη 

ηδηαηηέξσο πην θνξηηζκέλεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ε πην ραξαθηεξηζηηθή 

δηαδηθαζία ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο απφ άπνςε νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο, φζνλ 

αθνξά ηηο δαπάλεο, επεξεάδεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο άκεζα κάιηζηα, θαη έκκεζα ηηο ηδησηηθέο 

επελδχζεηο κέζσ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Όζνλ αθνξά ηα έζνδα, ν πξνυπνινγηζκφο ελεξγεί επί 

ηεο απνηακίεπζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο 

είλαη πηζαλφλ λα επηδηψθεη ηελ απνθπγή ηεο χθεζεο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ή λα 

επηδηψθεη ζηφρνπο δηαξζξσηηθήο βειηίσζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κέζσ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. 

Όκσο, αλ ν ζπληνληζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ είλαη δχζθνινο, είλαη ηαπηνρξφλσο 

ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε, ηελ νπνία ζχγθιηζε πξνζπαζεί λα επηηχρεη ε ζπλζήθε γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ελφο θξάηνπο-κέινπο ζην 

ηξίην ζηάδην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο.
86

(Μνχζεο, 2013) 

Οη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ δηέπνληαη απφ ηξεηο θαλφλεο, ζχκθσλα θαη κε ην 

ηξίην ζηάδην ηεο ΟΝΔ: 

 Απαγνξεχνληαη νη ππεξκεγέζεο αλαιήςεηο ή νη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο απφ ηελ ΔΚΣ ή 

απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνο δεκφζηεο αξρέο. 

 Απαγνξεχνληαη κέηξα πνπ ζεζπίδνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Οχηε ε Δ.Δ. νχηε ηα θξάηε είλαη ππεχζπλα γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη αξρέο, νη 

νξγαληζκνί, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.
87

(Μνχζεο, 2013) 

Ζ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην δεκφζην ρξένο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ επηηξνπή, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη απνθιίζεηο θαη ηπρφλ ιάζε. Πξέπεη λα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο κε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Καηά πφζν ν ιφγνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ή ηνπ ήδε ππάξρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 

πξνο ην ΑΔΠ ππεξβαίλεη κηα ηηκή αλαθνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ. 

 Καηά πφζν ν ιφγνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ππεξβαίλεη κηα ηηκή αλαθνξάο ηεο 

ηάμεο ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ.
88

(Μνχζεο, 2013) 
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Δάλ ηψξα έλα θξάηνο-κέινο έρεη ππεξβνιηθφ έιιεηκκα θαη δελ έρεη ζπκκνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο επηηξνπήο, ηφηε ην ζπκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη 

θαη λα εθαξκφζεη ή λα εληζρχζεη έλα απφ ηα αθφινπζα κέηξα ή θαη πεξηζζφηεξα: 

 Να απαηηήζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο-κέινο λα δεκνζηεχεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ 

νξίδεη ην ζπκβνχιην, πξηλ εθδψζεη νκφινγα θαη ρξεφγξαθα. 

 Να θαιέζεη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ψζηε λα αλαζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή 

δαλεηζκνχ πνπ αζθείηαη ζην θξάηνο απηφ. 

 Να απαηηήζεη απφ ην θξάηνο απηφ λα θαηαζέζεη άηνθα ζηελ έλσζε πνζφ ηέηνην πνπ θαηά 

ηελ άπνςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα δηνξζσζεί ην ππεξβνιηθφ έιιεηκκα. 

 Καη λα επηβάιεη πξφζηηκα εχινγνπ χςνπο ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο.
89

(Μνχζεο, 2013) 

Σν ζπκβνχιην, έρνληαο ππφςε ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζπλάληεζαλ νξηζκέλα θξάηε-κέιε γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο (Α), αλαζεψξεζε ηνπο δχν θαλνληζκνχο πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη δηφξζσζε ησλ ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ. Ο θαλνληζκφο 

ελίζρπζεο ηεο επνπηείαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ππνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα 

ππνβάιινπλ πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο, φπνπ ζα θαζνξίδνληαη νη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη γηα λα 

επηηεπρζεί ηζνζθειηζκέλε ή πιενλαζκαηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε. ηνλ δεχηεξν θαλνληζκφ 

επηδηψθεηαη λα επηηαρπλζεί θαη λα δηεπθξηληζηεί ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηα ππεξβνιηθά 

ειιείκκαηα θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ππνρξεσηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο. Σα θξάηε-κέιε ηα νπνία ππέγξαςαλ ην ζχκθσλν γηα ην Δπξψ +, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ππιψλα ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη λα νδεγήζεη ζε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, δεζκεχηεθαλ λα εκθαλίδνπλ βάζεη 

δεηθηψλ θαη αξρψλ κηα δέζκε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο ή ζχγθιηζεο θαη ζηα εζληθά ηνπο πξνγξάκκαηα 

κεηαξξπζκίζεσλ.
90

(Μνχζεο, 2013) 

6.2. Σπλδπαζκνί ζθηρηήο θαη ραιαξήο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο 

 

Παξαθάησ, θαίλεηαη ην ζρήκα κεηαμχ ησλ θακππιψλ IS πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία (παξαγσγή πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ) θαη LM πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επίδξαζε 
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ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, δειαδή ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ρξήκαηνο 

θαη ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ρξήκαηνο. Οη δχν θακπχιεο καδί απεηθνλίδνπλ ηε γεληθή ηζνξξνπία φισλ 

ησλ αγνξψλ (πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ρξήκαηνο). Έρνπκε ηψξα δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε 

είλαη ν ζπλδπαζκφο ραιαξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζθηρηήο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο.
91

(Mankiw, 2002) 

Ζ δεχηεξε είλαη ζπλδπαζκφο ραιαξήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζθηρηήο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο.
92

(Mankiw, 2002) 

 

 

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ν ζηφρνο καο είλαη Τ=Τ0, φπνπ Y είλαη ην εηζφδεκα θαη έρνπκε αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ G↑ ή κείσζε ησλ θφξσλ T↓, πνπ ζεκαίλεη ραιαξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ρξήκαηνο MS↓, πνπ ζεκαίλεη ζθηρηή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, απηφ νδεγεί 

ζε ρακειφηεξν επίπεδν ηελ αγνξά ρξήκαηνο ↓ LM. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη έρνπκε κεηαηφπηζε ηεο 

θακπχιεο IS πξνο ηα πάλσ θαη δεμηά ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ ή ζηελ πεξίπησζε ηεο έλσζεο 

ησλ θνηλνηηθψλ δαπαλψλ G↑ (ή Σ↓) θαη έρνπκε κία κεηαηφπηζε ηεο LM πξνο ηα πάλσ θαη αξηζηεξά 

ψζηε λα είλαη μαλά ε ηζνξξνπία ζην Τ0θαη ην εηζφδεκα λα παξακείλεη ζην Τ0, έηζη έρνπκε αχμεζε 

ηνπ επηηνθίνπ, πνπ δε κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε πην επηζπκεηή θαηάζηαζε.
93

(Abel, 2010) 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν ζηφρνο είλαη πάιη ην Τ=Τ0, αιιά κε κηθξφηεξα επηηφθηα, άξα είλαη  κείγκα  

κε αληίζεηε θαηεχζπλζε, δειαδή ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο 

                                                           
91

N. Gregory Mankiw (2002), Μακποοικονομική Θεωπία, ηέηαξηε αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα. 
92

N. Gregory Mankiw (2002), Μακποοικονομική Θεωπία, ηέηαξηε αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα. 
93

Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke et al.(2010), Μακποοικονομική, λέα αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Δθδφζεηο Κξηηηθή, 

Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα. 



 
40 

 

ζηελ νηθνλνκία MS↑ θαη ζθηρηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κε κείσζε ησλ δαπαλψλG↓ ή αχμεζε ησλ 

θφξσλ Σ↑. Απνηέιεζκα είλαη ε ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα απμήζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ρξήκαηνο MS↑ πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο LM↑ κε κεηαηφπηζε πξνο ηα θάησ θαη δεμηά θαη ε ζθηρηή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε πξνο ηα θάησ θαη αξηζηεξά ηεο 

θακπχιεο IS (IS↓).Σν λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζα είλαη εθεί πνπ ηέκλνληαη νη λέεο θακπχιεο IS θαη 

LM. Ο ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί θαη πάιη αθνχ Τ=Τ0 θαη ην επηηφθην r είλαη ρακειφηεξν. Ζ ηζνξξνπία 

ζην λέν ζεκείν δείρλεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο θαηαλάισζεο C ζην Α.Δ.Π. θαη ηεο επέλδπζεο 

απφ φηη ζην πξνεγνχκελν ζεκείν ηζνξξνπίαο. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο έρνπλ σο ζηφρν Τ=Τ0, ε 

δηαθνξά φκσο είλαη φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηζρχεη φηη ην λέν επηηφθην είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πξνεγνχκελν (r λέν > r πξνεγνχκελν), ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηζρχεη φηη ην λέν επηηφθην είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν (r λέν <r πξνεγνχκελν). Απηή ε πεξίπησζε κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή.
94

(Abel, 2010) 

 

6.3. Γεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Δπξσδψλεο θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΤ 

γηα αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

6.3.1. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΟΝΔ ζηελ δεκνζηνλνκηθή θξίζε 

Παξά ηελ αληίμνε δηεζλή ζπγθπξία, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο ζηελ Δπξψπε ζηέθζεθε αλακθηζβήηεηα κε επηηπρία, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ 

πεξάζκαηνο ζην λέν λφκηζκα. Δθηφο απφ ηζηνξηθφ γεγνλφο ε εηζαγσγή ηνπ επξψ ήηαλ επίζεο θαη κηα 

ζηξαηεγηθή, δηνηθεηηθή θαη πξαθηηθή πξφθιεζε. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ην επξψ θπθινθφξεζε κε 

επηηπρία, ράξε ζε κηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη θαιφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ αξρψλ.
95

(Μνχζεο, 2013) 

Δπηπιένλ, ην επξψ επηηξέπεη κηα θαιχηεξε ηζνξξνπία ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν θπξηαξρείηαη εδψ θαη πελήληα ρξφληα απφ ην δνιάξην, πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ λφκηζκα αλαθνξάο 

γηα ζρεδφλ πάλσ απφ ην 50% ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ελψ νη ακεξηθαληθέο εμαγσγέο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 12% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ. Ζ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ηζρχο 

ηεο (18% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ), δίλεη ζηελ Έλσζε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ελεξγφ κέξνο ζηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηαξξχζκηζε 

πξέπεη λα αθνξά ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 
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δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ επίζεκε αλαπηπμηαθή βνήζεηα θαη 

ηε κείσζε ηνπ ρξένπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.
96

(Μνχζεο, 2013) 

Απφ ην 2008, ε Δπξψπε θαη εηδηθά ε λεφηεπθηε επξσδψλε πθίζηαληαη ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηεο 

παγθφζκηαο χθεζεο. Οη επξσπατθέο νηθνλνκίεο επιήγεζαλ απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε, ε νπνία άξρηζε, κε ηα επηζθαιή ελππφζεθα δάλεηα θαη ηνπο «ηνμηθνχο» ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

ηίηινπο πνπ ζηεξίδνληαλ ζε απηέο ηηο επηζθαιείο ππνζήθεο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα κέζα ηνπ 

2008, θαη ρηχπεζε ζχληνκα φινλ ηνλ θφζκν. Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμσηεξηθψλ θαη 

απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πιήγεθαλ απφ ηελ χθεζε θαη ηα 

απμαλφκελα επίπεδα αλεξγίαο.
97

(Μνχζεο, 2013) 

Ζ παγθφζκηα θξίζε αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο. 

Τπνθέξεη απφ κηα αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο ηζρπξήο λνκηζκαηηθήο θαη ηεο αζζελνχο νηθνλνκηθήο 

πηέξπγάο ηεο. Ζ δψλε ηνπ επξψ είλαη κηα λνκηζκαηηθή έλσζε πνπ ιεηηνπξγεί κε κηα εληαία 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη κε ζπληνληζκέλεο αιιά απνθεληξσκέλεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Δλψ ε 

δηαρείξηζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚΣ, νη νηθνλνκηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο εκπίπηνπλ ζηελ εζληθή αξκνδηφηεηα. Όκσο, ζηελ ελνπνηεκέλε 

λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δψλε, νη κεκνλσκέλεο δεκνζηνλνκηθέο παξεθθιίζεηο θαη ε αλεπαξθήο 

ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε νξηζκέλα θξάηε-κέιε έρνπλ ζπιινγηθφ θφζηνο, ην νπνίν 

πθίζηαληαη φια ηα θξάηε πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην λφκηζκα. Απηφ θάλεθε φηαλ ε ειιεληθή θξίζε 

άγγημε άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ίδηνπ ηνπ επξψ.
98

(Μνχζεο, 2013) 

 

6.3.2. Η αληαπφθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Παξά ηηο δπζθνιίεο ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ κε δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη δηάθνξα ζπκθέξνληα, πνιιά κέηξα ιήθζεθαλ, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαλ απφ ηε 

πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ. θαη ζεσξνχληαλ αδηαλφεηα πξηλ απφ ηελ θξίζε θαη ηηο βνιέο ησλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ θαηά ησλ αδχλακσλ θξίθσλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ επξψ.
99

(Μνχζεο, 

2013) 

Σν 2010 δεκηνπξγήζεθε  ην Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπνπηείαο (ΔΥΔ), ην νπνίν 

ζπγθεληξψλεη ηνπο θνξείο πνπ αζθνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθή επνπηεία ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε 

                                                           
96

Νίθνο Μνχζεο (2013), Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή. In: Απολογιζμόρ και πποοπηικέρ, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, p. 142-144. 
97

Νίθνο Μνχζεο (2013), Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή. In: Απολογιζμόρ και πποοπηικέρ, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, p. 142-144. 
98

Νίθνο Μνχζεο (2013), Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή. In: Απολογιζμόρ και πποοπηικέρ, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, p. 142-144. 
99

Νίθνο Μνχζεο (2013), Δπξσπατθή Έλσζε: δίθαην, νηθνλνκία, πνιηηηθή. In: Απολογιζμόρ και πποοπηικέρ, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, p. 142-144. 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_System_of_Financial_Supervisors


 
42 

 

επίπεδν Έλσζεο: ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ, 

ηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Αξρή 

Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ. πγρξφλσο πηνζεηήζεθε ην χκθσλν γηα ην Δπξψ +, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζην λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε πςειφηεξνπ βαζκνχ ζχγθιηζεο. Σνλ ίδην ζηφρν επηδηψθνπλ ε 

ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ην «Δπξσπατθφ εμάκελν». Μέζα ζε δχν ρξφληα, απφ ην 2010 έσο 

ην 2012, δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο ν Δπξσπατθφο κεραληζκφο νηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο 

(EFSM) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF), πξνζσξηλά κέηξα, ηα 

νπνία αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ).
100

(Μνχζεο, 2013) 

Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ζπκθψλεζαλ φηη είλαη αλαγθαίν ηα θξάηε-κέιε λα ζεζπίζνπλ 

κφληκν κεραληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο. Έηζη, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζπκθψλεζε ζε κηα αλαζεψξεζε. Σα θξάηε-κέιε κε λφκηζκα ην επξψ κπνξνχλ λα 

ζεζπίζνπλ κεραληζκφ ζηαζεξφηεηαο ν νπνίνο ζα ελεξγνπνηείηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ παξνρή ηπρφλ 

απαηηνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο δπλάκεη ηνπ κεραληζκνχ ζα ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο 

φξνπο.
101

(Μνχζεο, 2013) 

Ο ΔΜ έρεη εγθεθξηκέλν θεθάιαην 700 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 80 δηζ. είλαη 

θαηαβεβιεκέλα απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, θαη ηα ππφινηπα 620 δηζ. ζα βξίζθνληαη κέζσ ηεο 

έθδνζεο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ νξηζκέλσλ εηδηθψλ νκνιφγσλ ηνπ ΔΜ. Ο ΔΜ κπνξεί λα εγθξίλεη 

επηρεηξήζεηο δηάζσζεο γηα έλα κέγηζην πνζφ 500 δηζ. επξψ, ελψ ηα ππφινηπα 200 δηζ. είλαη 

επελδπκέλα ζε απνζεκαηηθφ θεθάιαην, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε έθδνζε νκνιφγσλ ηνπ ΔΜ 

ζα έρεη πάληα ηελ πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ΑΑΑ, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ επηηφθην 

ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή.
102

(Μνχζεο, 2013) 

Σα θξάηε κέιε ηνπ ΔΜ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα έλα ζρέδην δηάζσζεο, εάλ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ή εάλ απεηιείηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνπο ηνκέα θαη έρεη αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Οη δηαζψζεηο ηνπ ΔΜ ππφθεηληαη ζηελ 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ηηο δεηνχλ λα έρνπλ ππνγξάςεη πξνεγνπκέλσο κλεκφλην 

ζπκθσλίαο, πνπ λα πεξηγξάθεη έλα πξφγξακκα γηα ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα 
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εθαξκνζηνχλ ή ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε πνπ πξέπεη λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Καηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΜ, ε ρψξα 

αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ζε φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο απφ ηε 

ιεγφκελε Σξφηθα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν), πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί πνην είδνο πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί.
103

(Μνχζεο, 2013) 

Μηα άιιε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε δηάζσζεο απφ ηνλ ΔΜ είλαη φηη ην θξάηνο-κέινο πξέπεη λα έρεη 

επηθπξψζεη ηε πλζήθε γηα ηε ηαζεξφηεηα, ηνλ πληνληζκφ θαη ηε Γηαθπβέξλεζε ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (απνθαινχκελε «Δπξσπατθφ δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν»). Σα 

θξάηε κέιε δεζκεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο πλζήθεο λα έρνπλ ζεζπίζεη, εληφο ελφο έηνπο 

αθφηνπ απηή ηεζεί ζε ηζρχ έλαλ "εθαξκνζηηθφ λφκν" πνπ λα ηδξχεη έλα κεραληζκφ απην-δηφξζσζεο, 

θαζνδεγνχκελν απφ ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ελφο αλεμάξηεηνπ δεκνζηνλνκηθνχ γλσκνδνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ζα εγγπάηαη φηη ν εζληθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη ζε ηζνξξνπία ή 

πιενλαζκαηηθφο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο πλζήθεο. χκθσλα κε απηήλ, έλαο ηζνζθειηζκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα έρεη έλα γεληθφ έιιεηκκα θάησ απφ ην 3,0% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο (ΑΔΠ), θαη έλα δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα κηθξφηεξν ηνπ 1,0% ηνπ ΑΔΠ, εάλ ν ιφγνο ηνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ην 60%· αιιηψο ην έιιεηκκα ζα πξέπεη λα 

είλαη θάησ απφ ην 0,5% ηνπ ΑΔΠ.
104

(Μνχζεο, 2013) 

Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα δηεζλή πλζήθε εθηφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ., φιεο νη δηαηάμεηο 

ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ ιεηηνπξγνχλ σο επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ., 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα κέζα πιεξνθφξεζεο θαη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ έρνπλ ήδε 

δεκηνπξγεζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ζε ηξεηο ηνκείο: δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία πνπ επηβάιιεηαη 

απφ ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δηαθπβέξλεζε εληφο ηεο ΟΝΔ. Αλ θαη ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν έρεη επηθπξσζεί απφ φια ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο, θάπνηεο δηαηάμεηο ηνπ δελ ηεξνχληαη απζηεξά απφ νξηζκέλα θξάηε, 

φπσο ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία.
105

(Μνχζεο, 2013) 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο 

επξσδψλεο, ε ΔΚΣ απνθάζηζε, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2012, λα αγνξάδεη φηαλ ρξεηάδεηαη, ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά βξαρππξφζεζκα νκφινγα ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ψζηε λα κεηψλνληαη ηα 
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επηηφθηα ησλ νκνιφγσλ, ρσξψλ πνπ νη θεξδνζθφπνη ζεσξνχλ φηη θηλδπλεχνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ην 

επξψ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επέκβαζε ηεο ΔΚΣ είλαη απζηεξέο θαη απνηειεζκαηηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε κλεκφλην ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο ΔΚΣ πνπ είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε 

θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θπβεξλήζεηο δηαηεξνχλ ην θαηάιιειν θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαηηνχκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνζαξκνγψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ρψξεο πνπ 

είλαη ζε πξφγξακκα δηάζσζεο (φπσο ε Διιάδα) δελ ζα ζηεξίδνληαη απφ ηελ ΔΚΣ, πξηλ αλαθηήζνπλ 

ηελ πιήξε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο, ηελ νπνία ε ΔΚΣ νξίδεη σο ηε ζηηγκή πνπ ην θξάηνο πεηπραίλεη λα 

εθδψζεη λέα ζεηξά δεθαεηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηελ ηδησηηθή αγνξά θεθαιαίσλ. Απηή ε επθπήο 

αιιά πεξίπινθε εθεχξεζε ηνπ Mario Draghi, είρε ζεκαληηθή επηηπρία ζηε κείσζε ησλ απνθιίζεσλ 

ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ ηεο Δπξσδψλεο.
106

(Μνχζεο, 2013) 

Σέινο νη θαλφλεο γηα ηελ ηξαπεδηθή έλσζε, πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, επηηξέπνπλ 

ηελ έγθαηξε παξέκβαζε φηαλ νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Έρεη δνζεί ζηηο επνπηηθέο 

αξρέο ησλ ηξαπεδψλ έλα δηεπξπκέλν ζχλνιν αξκνδηνηήησλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξεκβαίλνπλ 

ζε πεξίπησζε πνπ έλα ίδξπκα αληηκεησπίδεη ρξεκαηνπηζησηηθέο δπζρέξεηεο (π.ρ. φηαλ κηα ηξάπεδα 

παξαβαίλεη, ή πξφθεηηαη λα παξαβεί ηηο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο), πξηλ φκσο ηα πξνβιήκαηα 

θαηαζηνχλ θξίζηκα θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο επηδεηλσζεί αλεπηζηξεπηί. Οη 

αξκνδηφηεηεο απηέο νξίδνληαη ζηα ζρέδηα αλάθακςεο ησλ ηξαπεδψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απφιπζεο ηεο δηνίθεζεο θαη δηνξηζκνχ εηδηθνχ δηαρεηξηζηή, ηε δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο 

ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ γηα ηελ έγθξηζε επεηγνπζψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

απαγνξεπζεί ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ή κπφλνπο. Άιια κέηξα ηα νπνία κπνξεί λα επηβάιιεη ε 

επνπηηθή αξρή είλαη λα απαηηεί απφ ηελ ηξάπεδα λα κεηψζεη ηα αλνίγκαηά ηεο ζε νξηζκέλνπο 

θηλδχλνπο, λα απμήζεη ην θεθάιαηφ ηεο, ή λα εθαξκφζεη αιιαγέο ζηε λνκηθή ή ηελ εηαηξηθή δνκή 

ηεο. Ζ ΔΚΣ σο εληαία αξρή επνπηείαο ζα επνπηεχεη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

νηθείεο αξρέο εμπγίαλζεο.
107

(Μνχζεο, 2013) 

ε ζπλδπαζκφ κε ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ε ηξαπεδηθή έλσζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο Δ.Δ. Θα ζέζεη 

ηέινο ζηελ επνρή καδηθψλ δηαζψζεσλ ηξαπεδψλ κε δεκφζηνπο πφξνπο πνπ πιεξψλνληαη απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Απηφ, δεκηνπξγεί ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ψζηε απηφο λα ρνξεγεί 
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δάλεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, πξάγκα πνπ ζα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
108

(Μνχζεο, 2013) 

Σα επφκελα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζχληνκα γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο έλσζεο είλαη: έλα εληαίν ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

έλαο εληαίνο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ε επέθηαζε ηεο 

επνπηείαο ζηα ξηςνθίλδπλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, φπσο ηα hedge funds θαη ε δεκηνπξγία 

ελφο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα λα ζπάζεη ην ακεξηθαληθφ 

κνλνπψιην ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. πγρξφλσο, ν ξφινο ηεο ΔΚΣ πξέπεη λα δηεπξπλζεί γηα λα κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεί κε θξέζθν ρξήκα ηηο αλάγθεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο θαη επνκέλσο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ ηνπο.
109

(Μνχζεο, 2013) 

 

 

6.4. Δπξσνκφινγν: έλαο ζεκαληηθφο φξνο γηα ηελ εμέιημε ηεο Δ.Δ., ηα ππέξ θαη ηα 

θαηά 

 

Ήδε απφ ην πξψην δηάζηεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ε έθδνζε ή κε ησλ επξσνκνιφγσλ (ή 

«νκνιφγσλ ζηαζεξνπνίεζεο») πξνθάιεζαλ έληνλε αληηπαξάζεζε θαη εθηελή δηάινγν αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν. Σν επξσνκφινγν ζεκαίλεη φηη ηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο ζα δαλείδνληαη εληαία θαη φρη ην θαζέλα μερσξηζηά (λα δαλείδνληαη απφ 

ηηο παγθφζκηεο αγνξέο κε έλα θνηλφ επηηφθην). Σν επξσνκφινγν ήηαλ κηα έκπλεπζε ηνπ ηέσο 

πξσζππνπξγνχ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη πξνέδξνπ ηνπ Eurogroup Εαλ Κισλη Γηνχλγθεξ (ηδέα πνπ 

πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2011, δελ έγηλε δεθηή φκσο απφ ηελ Καγθειάξην 

Μέξθει θαη ηνλ Γάιιν Πξφεδξν, αιιά επαλήιζε πξνεθινγηθά απφ ηνλ Οιάλη). Ζ ηδέα γηα ηελ 

έθδνζε επξσνκνιφγσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πξνέθπςε απφ έλα άξζξν 

ησλ νηθνλνκνιφγσλ J. Von Weizsacker θαη J. Delpla (The blue Bond Proposal, 2010)
110

  κε ζθνπφ 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηηο αζζελέζηεξεο ρψξεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο Έλσζεο. ηελ πξφηαζε αχηε ππνζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ε έθδνζε 

επξσνκνιφγσλ απφ ηελ Δπξσδψλε πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε ρξένο έσο ην 60%  ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ. 

Σν ρξένο ρσξίδεηαη ζε θαιφ ρξένο (γαιάδην) θαη ζε θαθφ ρξένο (θφθθηλν). Ωο θαιφ ρξένο ζεσξείηαη 

έλα πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Γηα ην πνζνζηφ απηφ θαζίζηαληαη 

ππφρξεα φια ηα θξάηε – κέιε απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ην θφζηνο 
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εμππεξέηεζεο λα κεησζεί. Δλψ ην γαιάδην ρξένο απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα, ην θφθθηλν ρξένο 

απνηειεί δεπηεξεχνπζα ππνρξέσζε. Γηα ην θφθθηλν ρξένο ππφρξενη είλαη ην θάζε θξάηνο 

κεκνλσκέλα, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη σο επηπξφζζεηνο κνριφο πίεζεο γηα δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία.
111

 

    Σελ αλαγθαία λνκηθή βάζε γηα ηελ έθδνζε ησλ επξσνκνιφγσλ πξνζθέξεη ε πλζήθε γηα ηελ 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ άξζξν 22, παξ 2), φπνπ αλαθέξεηαη ε ξήηξα 

νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο. Ο Ε.Κ. Γηνχλθεξ πξφηεηλε ηελ έθδνζήο ηνπο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

«πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ειθπζηηθέο γηα ηνπο επελδπηέο ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ρψξεο ηνπ 

επξψ».
112

(Μαξηάο, 2011) Μηα άιιε εθδνρή ησλ επξσνκνιφγσλ πνπ πξνηάζεθε, είλαη ηα 

«αλαπηπμηαθά νκφινγα»
113

(Μαξηάο, 2011). θνπφο απηψλ ησλ επξσνκνιφγσλ είλαη λα ηνλψζνπλ ηε 

δήηεζε ηηο ρψξεο ηηο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ πιεγεί. Ζ θξεηηθή πνπ αζθήζεθε γηα ηα 

αλαπηπμηαθά επξσνκφινγα είλαη παξφκνηα κε απηή γηα ηα επξσνκφινγα. 

Σν λα δαλείδεηαη ε Δπξσδψλε εληαία θαη φρη θάζε θξάηνο-κέινο μερσξηζηά ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν 

ζην επηηφθην δαλεηζκνχ, αθνχ είλαη δηαθνξεηηθφ λα ππάξρεη έλαο “ζπλαζπηζκφο” θξαηψλ πνπ 

δαλείδνληαη φια καδί ζαλ έλα θαη δηαθνξεηηθά λα πξνζπαζεί θάζε θξάηνο-κέινο λα ηα βγάιεη πέξα 

κφλν ηνπ. Όζν πεξηζζφηεξα ηα θξάηε-κέιε πνπ δαλείδνληαη ηαπηφρξνλα, ηφζν θαιχηεξεο εγγπήζεηο 

κπνξνχλ λα κπνπλ γηα ηνπο δαλεηζηέο. Με άιια ιφγηα, ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε 

Ηξιαλδία ζα κπνξνχζαλ λα απαιιαγνχλ απφ ην βξαρλά ηνπ πςεινχ επηηνθίνπ ησλ 

αγνξψλ.
114

(Wikipedia, 2016) 
115

(Παπιφπνπινο, 2016) 
116

(DW, 2016). Ναη κελ ηα επξσνκφινγα ζα 

θαζηζηνχζαλ επθνιφηεξν ην δαλεηζκφ ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ πνπ παξνπζίαδαλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνπο, ηαπηφρξνλα φκσο ππήξρε ν θίλδπλνο 
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ππνβάζκηζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ (φπσο Γεξκαλία), 

νη νπνίεο δαλείδνληαλ ρσξίο πξφβιεκα κε ρακειά επηηφθηα. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ιφγνη γηα ηε ζέζπηζε επξσπατθνχ νκνιφγνπ. Ο πξψηνο είλαη πξαθηηθφο – 

δεκνζηνλνκηθφο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ επξσνκνιφγνπ ζεσξνχλ, φηη έλα νκφινγν κε ηελ εγγχεζε ηεο 

Δ.Δ., είηε ηεο ίδηαο σο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο είηε ελφο νξγαληζκνχ πνπ ζα θηηαρηεί επί ηνχηνπ, ζα 

είλαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλν ζηελ θεξδνζθνπία θαη ζα έρεη ρακειφηεξε απφδνζε γηα ηνπο αγνξαζηέο 

ηνπ, δειαδή ρακειφηεξν επηηφθην θαη δελ ζα επηβαξχλνληαη ππεξβνιηθά νη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Δπνκέλσο, δελ ζα ρξεηάδεηαη ε Δ.Δ. λα θξνληίδεη λα ζηεξίμεη έλα κέινο ηεο πνπ 

θηλδπλεχεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Διιάδα, αθνχ ηα θξάηε-κέιε ζα κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κε 

εληαίν θαη ρακειφ επηηφθην. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη λνκηζκαηηθφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ επξσνκνιφγνπ ιέλε φηη ε Δπξσδψλε ζα γίλεη πην ειθπζηηθφο ηφπνο ρξεκαηηθψλ 

επελδχζεσλ, ηα επξσπατθά νκφινγα ζα αληαγσλίδνληαη ηα νκνζπνλδηαθά νκφινγα ησλ ΖΠΑ ζηε 

δηεζλή αγνξά, ην επξψ ζα απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ζα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ σο 

λφκηζκα ζην νπνίν ηνπνζεηνχλ ηα θξάηε ηα απνζέκαηά ηνπο. Ο ηξίηνο ιφγνο είλαη πνιηηηθφο. Με ην 

επξσνκφινγν, ζα ζπλδεζνχλ νπσζδήπνηε ξπζκίζεηο δηαρείξηζήο ηνπ, θη έηζη ζα εληζρπζεί ε ζπλνρή 

ηεο Δ.Δ. Δπηπιένλ, αλ θαη ην νκφινγν ζα εθδνζεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζχληνκα, αθνχ 

ζα ππάξρεη, ε ρξήζε ηνπ ζα επεθηαζεί γηα επελδχζεηο ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ζαλ ηα «δίθηπα» πνπ 

είρε πξνηείλεη ν Εαθ Νηειφξ, φηαλ ήηαλ πξφεδξνο ηεο Κνκηζηφλ θαη απηφ ζα απαηηήζεη ζηαδηαθά 

αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
117

(Wikipedia, 2016)
118

(Παπιφπνπινο, 2016)
119

(DW, 2016) 

Οη αληηξξήζεηο πνπ πξνβάιινληαη είλαη δχν. Πξψηνλ, φηη έλα νκφινγν πνπ ην εθδίδνπλ φιεο νη 

ρψξεο καδί, ζα έρεη επηηφθην πνπ ζα αληαλαθιά αθξηβψο απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ, θαη επνκέλσο ζα 

είλαη πςειφηεξν απφ ην επηηφθην πνπ πιεξψλνπλ ζήκεξα π.ρ. ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ε Γαλία ή ε 

Απζηξία. Απηέο νη ρψξεο ινηπφλ ζα επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ φζν ηψξα, γηα λα ζηεξίμνπλ ηνλ 

δαλεηζκφ θξαηψλ ζαλ ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Γεχηεξνλ, ην ζρεηηθά ρακειφ 

επηηφθην ησλ επξσπατθψλ νκνιφγσλ ζα είλαη θίλεηξν γη’ απηέο ηηο ρψξεο λα πάςνπλ λα ηεξνχλ 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία. Θα ζπλερίζνπλ λα δαλείδνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν, θαη ζην ηέινο ε θξίζε 
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ρξένπο πνπ ζέιεη λα θαηαπνιεκήζεη ην επξσνκφινγν ζα επαλέιζεη.
120

(DW, 2016) 
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(Παπιφπνπινο, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120

 DW, [online] DW, Available from: 

(http://www.dw.com/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%C

E%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%BF-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/a-

6409741), [Accessed 2
nd

 October 2016]. 
121

 Wikipedia, [online] Wikipedia, Available from: 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF), [Accessed 2
nd

 

October 2016]. 
122

Iefimerida (2016), Παςλόποςλορ: Μόνο ένα εςπωομόλογο μποπεί να ανηιμεηωπίζει ηην κπίζη σπέοςρ ηηρ εςπωζώνηρ,   

[online] iefimerida πνιηηηθή, Available from: (http://www.iefimerida.gr/news/277333/paylopoylos-mono-ena-

eyroomologo-mporei-na-antimetopisei-tin-krisi-hreoys-tis-eyrozonis), [Accessed 3
rd 

May 2017] 

http://www.dw.com/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/a-6409741
http://www.dw.com/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/a-6409741
http://www.dw.com/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/a-6409741
http://www.dw.com/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/a-6409741
http://www.dw.com/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF/a-6409741
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/277333/paylopoylos-mono-ena-eyroomologo-mporei-na-antimetopisei-tin-krisi-hreoys-tis-eyrozonis
http://www.iefimerida.gr/news/277333/paylopoylos-mono-ena-eyroomologo-mporei-na-antimetopisei-tin-krisi-hreoys-tis-eyrozonis


 
49 

 

7. Δπηζηξνθή ζηε δξαρκή; 

ηελ εξψηεζε «επηζηξνθή ζηε δξαρκή;» ζα απαληήζνπκε κε βάζε αλαιχζεσλ απφ  

νηθνλνκνιφγνπο φπσο ν Γ. Γθηφθαο. Παξφηη ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ παξακέλεη ζηαζεξά ζεηηθή 

ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο θαη επηζπκεί λα έρεη ην Δπξψ γηα λφκηζκα, έρεη απμεζεί 

ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ δειψλεη αδηάθνξν ζε κηα πηζαλή κεηάβαζε ζηε δξαρκή θαη πηζηεχεη 

φηη δε ζα κεηαβιεζεί ην βηνηηθφ ηνπ επίπεδν. Έρνληαο αλαιχζεη φκσο ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα κηαο 

ηέηνηαο εμέιημεο, θαηαιήγνπκε φηη νη επηπηψζεηο ζα είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξέο θαη 

επίπνλεο.
123

(Γεκήηξηνο Γθηφθαο, 2015), 
124

(Ησάλλεο ηεθάηνο, 2015) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλέπεηεο ηεο επηζηξνθήο ζηε δξαρκή ζα είλαη νη εμήο: 

1. Ραγδαία ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο έλαληη ησλ άιισλ λνκηζκάησλ (ε ηζνηηκία ελδέρεηαη λα 

μεπεξάζεη ηηο 1000 ΓΡΥ/ 1€). Δλδερφκελε πξνζπάζεηα πξφζδεζεο ηεο δξαρκήο ζην Δπξψ θαη 

θιείδσκα ηεο ηζνηηκίαο είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο θπγήο θεθαιαίσλ θαη 

ηεο εμάληιεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ. 

2. Ζ ππνηίκεζε ζα επηθέξεη εθηίλαμε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε επίπεδα ίζα θαη κεγαιχηεξα ηνπ 40%, 

ζπξξηθλψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ. 

3. Ζ θπγή θεθαιαίσλ θαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζα είλαη ε 

ραξηζηηθή βνιή γηα ην αδχλακν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ην νπνίν ζα θαηαξξεχζεη 

«ζηεγλψλνληαο» ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία απφ ξεπζηφ. 

4. ε έλα ηέηνην ελδερφκελν ην πάγσκα πιεξσκήο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζα είλαη αλαπφθεπθην γηα 

έλα δηάζηεκα κέρξη ηε κεξηθή απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Οη ζπλέπεηεο επίζεο απφ κηα πνιχ 

πηζαλή θνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ ζα επαθνινπζήζεη είλαη απξφβιεπηεο. 

5. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζα ζπξξηθλσζεί πεξίπνπ ζηα 2/3 ηνπ ζεκεξηλνχ επηπέδνπ. 

6. Σν δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδνο, χςνπο 322 δηο επξψ, ζα απμεζεί απηφκαηα αλάινγα κε ην χςνο 

ηεο ππνηίκεζεο ηεο δξαρκήο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο δαλεηαθέο καο ππνρξεψζεηο. 

7. Αθφκε θη αλ επαθνινπζήζεη κηα κεξηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο κεηά ηε ρξενθνπία, απηή δε ζα 

είλαη αλαίκαθηε: ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα λέν παθέην δηάζσζεο (κφλν απφ ην ΓΝΣ πιένλ) θαη πνιχ 

επαρζή κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 
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8. Αχμεζε εμίζνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο κέζσ ηεο εθηφμεπζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη 

θαηαζέζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ηηζάζεπζεο ηνπ θαιπάδνληνο πιεζσξηζκνχ. Ζ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ζα θαηαζηήζεη επίζεο απαγνξεπηηθή ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

9. Αζθπμία ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο αγνξψλ, ειέσ ηεο ππνηίκεζεο ηεο 

δξαρκήο θαη ηεο πξνθαλήο έιιεηςεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

10. Ζ αδπλακία εηζαγσγψλ ζα θέξεη έιιεηςε ζε βαζηθά είδε ζηελ αγνξά, θαζψο ε Διιάδα δελ είλαη 

απηάξθεο ζε πξψηεο χιεο θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο φπσο ζηηάξη, γάια, θξέαο, κέζσ εηζαγσγψλ 

απφ μέλεο ρψξεο. 

11. Δηζβνιή μέλσλ επελδπηψλ-αξπαρηηθψλ, νη νπνίνη ζα απνθηήζνπλ ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο 

επηρεηξήζεηο, αθίλεηα, θνκκάηηα δεκφζηαο πεξηνπζίαο θηι. Θα ιάβεη ρψξα δειαδή ην μεπνχιεκα ηεο 

ρψξαο, πνπ ζήκεξα επηθαινχληαη νη ζηαζψηεο ηεο δξαρκήο. 

12. Γηπισκαηηθή θαη νηθνλνκηθή απνκφλσζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία φληαο ζε πνιχ δπζρεξή ζέζε δε 

ζα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο θαη ηπρφλ 

πξνθιήζεηο απφ άζπνλδνπο γείηνλεο.
125

(Γεκήηξηνο Γθηφθαο, 2015), 
126

(Ησάλλεο ηεθάηνο, 2015) 

Έλα ζεηηθφ θαη ζεκαληηθφ είλαη φηη πηνζεηψληαο ηελ δξαρκή, ζηελ νπζία ην θξάηνο ζα πάξεη αλάζεο 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Πάληα φζν πην απιά γίλεηαη ην θξάηνο εθδίδεη φζν εζληθφ 

λφκηζκα ηνπ ιείπεη γηα λα εμππεξεηήζεη κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. Έσο ζήκεξα ζηεξίδακε ηελ 

θαηαβνιή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα. Γελ 

κπνξνχζακε λα εθδψζνπκε επξψ γηαηί είρακε εθρσξήζεη ην δηθαίσκα ηεο έθδνζεο λνκίζκαηνο ζηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Πξαθηηθά, δεδνκέλνπ φηη φινη καο θξαηάκε θαη επξψ ζηα ρέξηα καο, 

ην πην πηζαλφ είλαη φηη ε Κπβέξλεζε δελ ζα πεη φηη απηνκάησο φια ηα λνκίζκαηα εληφο ρψξαο, 

κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο. Θα πξνζπαζήζεη λα δηαηεξήζεη θαη ην επξψ ζε θπθινθνξία. Σν επφκελν 

πνπ ζα ζπκβεί είλαη λα πξνζπαζνχκε λα ζεζαπξίζνπκε επξψ ζε βάξνο ηνπ λένπ εζληθνχ καο 

λνκίζκαηνο ην νπνίν ζα ράλεη απφηνκα ηελ αμία ηνπ.
127

(Ησάλλεο ηεθάηνο, 2015), 
128

(Euro2day, 

2017) 
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Σπκπεξάζκαηα 

 
Ηζηνξηθά, ήδε απφ ην 1969 είρε πξνζδηνξηζηεί έλαο λένο ζηφρνο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε: ε 

δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Με ηελ έθζεζε Werner πξνβιεπφηαλ ν 

ζρεκαηηζκφο κηαο πιήξνπο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο κέζα ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα 

δέθα εηψλ. Σν θηιφδνμν απηφ ζρέδην εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο ακεξηθάληθεο 

θπβέξλεζεο ην 1971 λα αλαζηείιεη ηε κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ (δηαθχκαλζε ηηκήο 

δνιαξίνπ) θαη ηειηθά ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods. 

Όκσο είρε γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, φηη εάλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπο 

αθήλνληαλ λα δηαθπκαίλνληαη αλεμέιεγθηα, απηφ ζα έβιαπηε ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο νινθιήξσζε. Έηζη ην 1972 δεκηνπξγήζεθε ην «λνκηζκαηηθφ θίδη», ην νπνίν θαη 

ηειηθά εμειίρζεθε ζε κία «δψλε γεξκαληθνχ κάξθνπ». Σν 1978 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο (ην νπνίν θαη δηήξθεζε κέρξη θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ), νη ρψξεο ησλ 

νπνίσλ ηα  λνκίζκαηα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, ππνρξενχληαη λα πεξηνξίδνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο 

δηαθπκάλζεηο εληφο νξηζκέλσλ πεξηζσξίσλ. Πιένλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ 

λνκηζκάησλ ππνινγίδνληαλ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Ννκηζκαηηθήο Μνλάδαο (ECU). Μπνξεί λα 

ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε, ηα δηδάγκαηα φκσο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ΔΝ ήηαλ πνιχηηκα: ηε ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο πεηζαξρίαο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηελ αλαγθαηφηεηα ε φπνηα λνκηζκαηηθή νξγάλσζε λα ζπλδέεηαη κε 

επαξθείο θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη 

ηεο νλνκαζηηθήο ζχγθιηζεο. Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1993) έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο, ην νπνίν ζα δηαρεηξηδφηαλ κηα αλεμάξηεηε θνηλή επξσπατθή ηξάπεδα. Ζ 

δεκηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ρσξίζηεθε ζε ηξία ζηάδηα, κε ηειεπηαίν ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ επξψ. χκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα 

απνθεχγνπλ ηα ππεξβνιηθά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ζεζπίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηα 

ππεξβνιηθά ειιείκκαηα. Σν 2002 ην θνηλφ λφκηζκα ηέζεθε ζε πιήξε θπθινθνξία, ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. 

Ζ ΟΝΔ πξνυπνζέηεη  ην ζπληνληζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, 

κηα εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη έλα θνηλφ λφκηζκα. Σν ζεζκηθφ ηεο πιαίζην επίζεο ζπλδπάδεη 

ηελ θεληξηθά αζθνχκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κε ηηο απνθεληξσκέλα αζθνχκελεο δεκνζηνλνκηθέο 

πνιηηηθέο ζηα πιαίζηα ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα σο αλεμάξηεηε ηξάπεδα επηθνξηίζηεθε κε ηελ άζθεζε ηεο θνηλήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 
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θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ εληφο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Ζ ΔΚΣ θαη νη 

εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο αζθνχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί απφ θνηλνχ  θαη 

απνηεινχλ ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.  Οη απνθάζεηο ζην Δπξσζχζηεκα κπνξεί 

λα ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, αιιά ππάξρεη απνθέληξσζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ ΔΚΣ θαη 

ην ΔΚΣ δίλνπλ επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα θαη βνεζάεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο νη ηξάπεδεο έρνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεραληζκφ κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ΔΚΣ απφ ηα πξψηα 

ρξφληα θαηφξζσζε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηεο σο 

πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο  θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δηαηεξεί ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Γηα ηε 

δηεπθφιπλζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ηεο δφζεθε πιήξεο αλεμαξηεζία (θαηά ηα πξφηππα ηεο Bundesbank) 

γηα ηελ νπνία έρεη θαηεγνξεζεί φηη ζπλνδεχεηαη απφ έιιεηςε ινγνδνζίαο (ιακβάλνληαο ππφςε ην 

εχξνο ησλ εμνπζηψλ ηεο θαη ην κέγεζνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο, ε ινγνδνζία πξέπεη λα είλαη 

πξνυπφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο). Παξά ηα ρηππήκαηα πνπ δέρζεθε ε λνκηζκαηηθή έλσζε κε ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο, είλαη αλακθηζβήηεην φηη ε αμηνπηζηία ηεο  Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

παξακέλεη παγθνζκίσο ζε πςειά επίπεδα. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο 

ΔΚΣ είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο είλαη θαηαλνεηή, 

αμηφπηζηε θαη ηελ έρεη δειψζεη ζθνπίκσο μεθάζαξα (πξνβιεςηκφηεηα, απνθπγή αηθληδηαζκνχ). 

ηελ ηξαηεγηθή ηεο ΔΚΣ γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ε νπνία αζθείηαη ζε δχν ππιψλεο (απφ ηνπο 

νπνίνπο ν έλαο είλαη λνκηζκαηηθφο θαη ν άιινο νηθνλνκηθφο θαη νη δχν αλαιχζεηο πνπ δίλνπλ απηνί, 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ) δίλεηαη θαη ν 

νξηζκφο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε ΔΚΣ δέρζεθε επηθξίζεηο σο κία 

ζπληεξεηηθή ηξάπεδα (ζε ζρέζε θαη κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ). Όκσο ε ΔΚΣ έρεη 

δειψζεη μεθάζαξα ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο φηη κε επηθχιαμε ηεο δηαθχιαμεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ηηκψλ, ζα ππνζηεξίδεη θαη ηνπο άιινπο ζθνπνχο ηεο Έλσζεο. Γη απηφ ην ιφγν έρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηελ αληαπφθξηζε ηεο ζηελ δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηηο ρψξεο 

ηεο ΟΝΔ. Ζ ΔΚΣ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο δηάθνξα εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ αζθεί ηε λνκηζκαηηθή 

ηεο πνιηηηθή, κε ζθνπφ ηνλ επεξεαζκφ ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο θαη κέζσ απηψλ ηηο απνθάζεηο 

ησλ δξψλησλ ζε απηή (θαηαλαισηέο, επηρεηξήζεηο θιπ) θαη ηειηθά  ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ. Σα 

εξγαιεία απηά είλαη νη πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο, νη πάγηεο δηεπθνιχλζεηο θαη ηα ειάρηζηα 

ππνρξεσηηθά δηαζέζηκα ησλ ηξαπεδψλ. Μεγέζε φπσο  νη ηηκέο, νη κηζζνί, νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη ηα επηηφθηα έρνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθή ηεο ΔΚΣ 

γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 
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Σν επίηεπγκα ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο είλαη ηζηνξηθά κνλαδηθφ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο εδξαίσζεο κηαο εληαίαο αγνξάο κε ηε ζπκκεηνρή θπξίαξρσλ 

θξαηψλ (ρσξίο δειαδή λα έρεη επηηεπρηεί πξνεγνπκέλσο ε πνιηηηθή ελνπνίεζε, φπσο ζπλέβε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο λνκηζκαηηθέο ελψζεηο). Απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο θαη ην 2010 ε νηθνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή έλσζε γλψξηζε κφλν επεκεξία ή ηνπιάρηζηνλ δελ αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

θαη αλαηαξάμεηο. Με ηελ έιεπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ε ζπλνρή ηεο θηλδχλεπζε θαη δελ είλαη 

ιίγνη εθείλνη πνπ πξνέβιεπαλ ή θαη επηζπκνχζαλ ηελ δηάζπαζε ηεο. Οη πξνθεηείεο φκσο απηέο 

δηαςεχζηεθαλ, θαλέλα θξάηνο-κέινο έσο ζήκεξα δελ αλαγθάζηεθε λα εμέιζεη  απφ ηελ ΟΝΔ (αλ θαη 

ε απφθαζε ηεο Αγγιίαο λα αθήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνθάιεζε αλαηαξαρέο) θαη ην θπξηφηεξν 

ε Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε δελ δηαζπάζηεθε. Ζ φιε απηή θαηάζηαζε φκσο αχμεζε ηηο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο θαη κεγάισζε θαηά πνιχ ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζεί γηα ηελ νλνκαζηηθή θαη θπξίσο γηα ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε. 

 Όπσο απνδείρηεθε ε ΟΝΔ δε πιεξνχζε ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ κέζα ζε κία 

λνκηζκαηηθή έλσζε. Οη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΟΝΔ είλαη αξθεηά αλνκνηνγελείο, δελ 

ππάξρεη έλαο θεληξηθφο πξνυπνινγηζκφο ή έζησ έλαο πςειφο βαζκφο ζπληνληζκνχ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, νχηε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη θαη 

λα κελ απνξξνθνχληαη νη αζχκκεηξεο δηαηαξαρέο. Ο ξφινο ηεο δηαθχιαμεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ βηψζηκσλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ απνδφζεθε ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο (Α) ην νπνίν φκσο νχηε ηεξήζεθε αιιά νχηε θαη ιεηηνχξγεζε νπζηαζηηθά ζηελ πξάμε. 

Γεληθά, ν ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ππήξμε ραιαξφηαηνο θαη 

ππνηππψδεο. Πιένλ, έρεη αιιάμεη ε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο: Σν Α απζηεξνπνηήζεθε, ν νηθνλνκηθφο ζπληνληζκφο έρεη γίλεη πιεξέζηεξνο, ελψ 

παξαθνινπζνχληαη θαη άιια ζεκαληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

  Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο, ε ΔΚΣ σο αλεμάξηεην θαη πιένλ αξκφδην ζεζκηθφ 

φξγαλν ράξαμεο θαη άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΟΝΔ ππήξμε 

θαζνξηζηηθφο ζπληειεζηήο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Οη επηθξίζεηο πνπ δέρηεθε ήηαλ πνιιέο 

γηα ηνλ ρξφλν αληαπφθξηζήο ηεο θαζψο θαη γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζε.  

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δέρεηαη επηθξίζεηο, γηαηί δελ δίλεη κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ησλ 

πξνζέζεψλ ηεο αλαθνξηθά κε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο. Οη επηθξηηέο ηεο φκσο βξίζθνληαη εθηφο 

ζέκαηνο. ε αλαθνίλσζή ηεο ην θαινθαίξη ηνπ 2013, ε Σξάπεδα ππνζρέζεθε λα δηαηεξήζεη ηα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ ζηα ηξέρνληα ή ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Αθνχγεηαη γεληθφινγε απηή ε ηνπνζέηεζε, ζε πεξίπησζε πνπ επηδεηνχληαη ιεπηνκέξεηεο. 
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Όκσο ε ΔΚΣ έθαλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάηη δηαθνξεηηθφ: αλαθνίλσλε δεκνζίσο φηη δελ ζα 

αθνινπζήζεη ηελ FED αλ απηή απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη ηελ πνζνηηθή ραιάξσζε. Ζ αλαθνίλσζε 

ηεο ΔΚΣ ήηαλ ζηελ νπζία κηα θήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο θαη είλαη 

αμηνζεκείσην φηη ην πεξηερφκελφ ηεο εγθξίζεθε θαη απφ ηα 23 ηφηε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο. Ωζηφζν, ε ΔΚΣ πξέπεη λα πξάμεη ηα δένληα, θάλνληαο θάηη πεξηζζφηεξν ψζηε λα 

ηνλψζεη ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ Δπξσδψλε, ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα ηνπ θαζνξηζκέλνπ 

εηήζηνπ αλψηαηνπ ζηφρνπ ηεο, ηνπ 2%. Ζ Δπξψπε δελ θαίλεηαη λα έρεη πξφβιεκα πιεζσξηζκνχ, θαη 

φκσο έρεη: νη ξπζκνί κε ηνπο νπνίνπο απμάλνληαη νη ηηκέο ζηα θξάηε-κέιε ηεο είλαη πνιχ αξγνί. Ο 

δνκηθφο πιεζσξηζκφο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο, ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ 

θαπλνχ θαη ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ, έρεη θνιιήζεη γηα αξθεηφ θαηξφ θάησ απφ ην 2%. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη ε εθηίκεζε είλαη πσο ν πιεζσξηζκφο ζα 

παξακείλεη ππνηνληθφο, εθφζνλ δελ ζα ππάξμεη αλαπξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη 

επξχηεξα. Σν θαηλφκελν απηφ πιήηηεη ηελ νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο, δηφηη ν θάησ ηνπ ζηφρνπ 

θπκαηλφκελνο πιεζσξηζκφο σζεί ζε αληίζηξνθεο κεηαθνξέο θεθαιαίνπ, απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Δπξσδψλεο ζηηο ρψξεο ηνπ ππξήλα ηεο. Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ππνρψξεζε ζε εηήζηα 

βάζε, βνεζψληαο ηηο πηζηψηξηεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Γεξκαλία, κε θφζηνο φκσο γηα ηηο 

ππεξρξεσκέλεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Ηηαιία, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία. Καη απηφ, δηφηη φζν πην ρακειφ 

είλαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξσδψλε, ηφζν πςειφηεξα ηα πξαγκαηηθά βάξε ησλ 

ηφθσλ πνπ νη ρξεσκέλεο ρψξεο πξέπεη λα θαηαβάινπλ. Αθφκε θαη νη Γεξκαλνί φκσο ππνθέξνπλ απφ 

ηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ, δηφηη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα απνπιεξσζνχλ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ 

ρνξεγήζεη ζηελ πεξηθέξεηα. Απηή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ ακθηβνιίεο θαη αληηδξάζεηο, 

ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη απηή ηε ζηηγκή ε Δπξψπε. Δπίζεο, ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά 

ηνπ πιεζσξηζκνχ απμάλνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

επηπηψζεηο ζηηο επελδχζεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε. Οη 

Γεξκαλνί πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη ν πιεζσξηζκφο εθφζνλ είλαη πνιχ ρακειφο, απηφ έρεη θφζηνο 

θαη γηα ηε ρψξα ηνπο. Οξηζκέλνη ζηελ ΔΚΣ θνβνχληαη ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη απνζηνιή ηεο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ηίπνηε άιιν. Όκσο εδψ ζα 

ππάξμεη κηα δηαθσλία σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηεο ΔΚΣ, πνπ δελ είλαη απιά ε ζηαζεξφηεηα 

ησλ ηηκψλ, αιιά θαη ε πξνζπάζεηά ηεο ψζηε λα ππάξμνπλ επελδχζεηο θαη αλάπηπμε. Θα κπνξνχζε 

λα ππνγξακκίζεη θαλείο, φηη ε ηδέα ηνπ επξσνκνιφγνπ θαη ε πινπνίεζε απηήο, έρνληαο εμεηάζεη ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ, είλαη ν πξαγκαηηθφο ξφινο ηεο ΔΚΣ ηνλ νπνίν πξέπεη λα παίμεη ρσξίο λα 

ράλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν, έηζη ψζηε λα βγεη ε Δπξψπε απφ απηφλ ην θαχιν θχθιν αζθψληαο θαη 

αλαθπθιηθή πνιηηηθή ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη κε γλψκνλα ηελ άλζεζε μαλά ηεο 
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νηθνλνκίαο. Σν επξσνκφινγν ππήξμε νπζηαζηηθά επρνιφγην θαη ειπίδα γηα ηηο απνθιεηζκέλεο απφ 

ηηο αγνξέο ππεξρξεσκέλεο ρψξεο.  Οη ρψξεο ηεο ΟΝΔ δελ είλαη αθφκα έηνηκεο λα απνιέζνπλ ζε 

ηέηνην βαζκφ ηελ εζληθή ηνπο θπξηαξρία, παξαδίδνληαο ζηελ ΔΚΣ ηνλ έιεγρν ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

ηνπο πνιηηηθήο πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην κφλν εξγαιείν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ηνπο έρεη 

απνκείλεη  παξέρνληαο ηνπο έλα βαζκφ επειημίαο. ε κηα έλσζε φκσο κε ηφζε εηεξνγέλεηα φπσο 

είλαη ε ΟΝΔ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ δεκνζηνλνκηθά εξγαιεία ζπκπιεξσκαηηθά ησλ λνκηζκαηηθψλ 

πνπ ζα αζθνχληαη ζε θεληξηθφ επξσπατθφ επίπεδν. Ο ιφγνο είλαη θπξίσο φηη ηα θξάηε-κέιε ηεο 

ΟΝΔ έρνπλ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο θαη κηα ίδηα νηθνλνκηθή δηαηαξαρή ζα επεξεάζεη ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ή αθφκα ελδέρεηαη λα ηηο επεξεάζεη κε αληίζεην ηξφπν ψζηε 

κηα θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απφ κφλε ηεο λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή ή λα είλαη αθφκα θαη 

αληηθαηηθή. Ζ πηνζέηεζε ή φρη ηνπ επξσνκνιφγνπ εκπεξηέρεηαη ζηε παιηά ζπδήηεζε πνπ 

αλαδσππξψζεθε κε αθνξκή ηε δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ γηα ην πψο πξέπεη λα αζθνχληαη νη πνιηηηθέο 

κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε, αλ πξέπεη λα ππάξρνπλ απνθεληξσκέλεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο 

ή έλαο θεληξηθά ζρεδηαζκέλνο πξνυπνινγηζκφο.  Δπίζεο, έλα θνηλφ επηηφθην δαλεηζκνχ (φπσο ζέιεη 

λα θάλεη ην επξσνκφινγν), απμάλεη ή κεηψλεη ηελ πεηζαξρία κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε? 

Μεηψλεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ «θαιψλ ρσξψλ», νη αγνξέο βιέπνπλ ηηο ρψξεο απηέο σο 

ζχλνιν ή δηαθξίλνπλ ηηο «θαιέο» απφ ηηο «θαθέο»? Όια απηά ηα εξσηήκαηα εκπεξηέρνληαη θαη ζηελ 

έθδνζε ή φρη επξσνκνιφγσλ. 

    Οπνηαδήπνηε άπνςε θη αλ πηνζεηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηάζε ηεο ΔΚΣ, δελ ζα 

πξέπεη λα μερλάκε φηη ε εκπεηξία θαη ν ρξφλνο «δσήο ηεο» είλαη πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

Κεληξηθέο Σξάπεδεο (π.ρ. FED). Δπίζεο ε επεκεξία πνπ γλψξηζε ε Δπξσπατθή Έλσζε ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή αηζηνδνμία πνπ επηθξαηνχζε παγθνζκίσο δελ ζπληέιεζαλ ζηελ 

έγθαηξε ιήςε ησλ αλεζπρεηηθψλ κελπκάησλ πνπ εμέπεκπαλ νη νηθνλνκίεο θαη νη αγνξέο.  Δίλαη 

γεγνλφο φηη ε ΔΚΣ έρεη θαηεγνξεζεί πνιιάθηο γηα εκκνλή ζηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ έλαληη ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο επίκνλεο αλεξγίαο πνπ πάληα αληηκεηψπηδε ε Δπξσπατθή Έλσζε 

(«επξσζθιήξσζε») ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ. Όκσο είλαη αιήζεηα επίζεο φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο ε ΔΚΣ κεηέβαιιε ηελ πνιηηηθή ηεο, φρη πάληα κε επηηπρία, αιιά επελέβεθε  ελεξγά. Πέξα 

απφ ηνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηάζσζεο, ε ΔΚΣ πξνέβεθε  ζε πνιηηηθέο αλνηθηήο 

αγνξάο θαη αγνξά ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά (παξά ηε ξήηξα κε δηάζσζεο πνπ 

επηθαιέζηεθαλ νη πνιέκηνη ηεο) θαη ζε πνζνηηθή ραιάξσζε. Οπζηαζηηθά απνηέιεζε ην δαλεηζηή ηεο 

Διιάδαο θαη ηνλ θχιαθα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθά θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε. Δίλαη επίζεο αλακθηζβήηεην φηη ε ΔΚΣ είλαη δχζθνιν λα εθδψζεη επξσνκφινγν θαη λα 

αζθήζεη αλεμάξηεηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή φπσο απηή πνπ αζθεί γηα παξάδεηγκα ε FED.Σν 
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ζεκαληηθφ είλαη φηη ε Δπξψπε «έκαζε» ην κάζεκά ηεο θαη πιένλ είλαη πεξηζζφηεξν πξνεηνηκαζκέλε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη πξφιεςε παξφκνησλ θξίζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. Σν 

κφλν ζίγνπξν είλαη επίζεο φηη νη πεξηπέηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο δελ έρνπλ 

ηειεηψζεη αθφκα, φζν ππάξρνπλ ρψξεο πνπ αθφκα παζρίδνπλ λα εμέιζνπλ απφ ηελ θξίζε θαη φζν 

ππάξρεη ε δηάρπηε θαρππνςία θαη δπζθνξία ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ: Οη κελ θαηεγνξνχλ 

ηελ ΔΚΣ γηα ειαζηηθφηεηα θαη «ζπαηάιε ησλ ρξεκάησλ ηνπο», νη δε γηα ηελ θξίζε πνπ βηψλνπλ θαη 

ηελ αδπλακία ηνπο λα κπνπλ ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

    Σέινο κηα έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ηελ ΟΝΔ/Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ε επηζηξνθή ηεο ζηε δξαρκή 

αλακέλεηαη επψδπλε θαη πξνβιεκαηηθή. Έλα ηέηνην ζελάξην ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί δηφηη ζα 

πξνθαιέζεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα, αζηάζεηα θαη ίζσο 

θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Σα νθέιε απφ ην επξψ είλαη πνιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έμνδν απφ ην επξψ ζα είλαη ζρεδφλ θαηαζηξνθηθά γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Μεξηθά απφ απηά ζα είλαη ε ξαγδαία ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ε καδηθή θπγή ησλ 

θεθαιαίσλ. Σν ΑΔΠ ζα ζπξξηθλσζεί θαη ζα ππάξμεη δξακαηηθή ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ηνπ πιεζπζκνχ. ε αληάιιαγκα ζα έρνπκε έλα εξγαιείν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηελ αλεμάξηεηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Πφζν φκσο αλεμάξηεηε θαη ζπλάκα απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ζε έλα 

δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο? Σν 

κέιινλ ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη εληφο ηνπ επξψ, ε νηθνλνκία ηεο δελ αληέρεη ζην δηεζλνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ζα κεησζεί θαηαθφξπθα. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα 

αλαζπγθξφηεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί εληφο ηνπ επξψ. 

Δπηηαθηηθή είλαη θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ 

θξίζε απέδεημε φηη ηα θξάηε-κέιε δελ ληψζνπλ, νχηε ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ  κία εληαία ρψξα, έρνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη βιέςεηο. Σν γεγνλφο απηφ δελ βνήζεζε ηελ Δπξψπε λα αληηδξάζεη 

άκεζα θαη ζπληνληζκέλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη έραζε πνιχηηκν ρξφλν. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη αδχλακεο ρψξεο πξέπεη λα βνεζεζνχλ θαη φρη λα ηηκσξεζνχλ θαη 

απηφ είλαη πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. 
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Παξάξηεκα 

 

Σπζηήκαηα Μεγάισλ Πιεξσκψλ 

 

TARGET2 

 

Σν TARGET2 είλαη ην λέν δηεπξσπατθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην ζχζηεκα 

TARGET. H αλάπηπμε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηφζν 

απφ ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φζν θαη απφ ηηο 

αγνξέο, γηα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ελαξκνληζκέλεο ππεξεζίεο 

πιεξσκψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. ην TARGET2, κηα εληαία ηερληθή πιαηθφξκα (Δληαία Κνηλή 

Πιαηθφξκα-ΔΚΠ) παξέρεηαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο, αληηθαζηζηψληαο ηελ απνθεληξσκέλε δνκή ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο TARGET. Με ην 

TARGET2, ην Δπξσζχζηεκα πξνζθέξεη ππεξεζίεο κε εληαία ηηκνιφγεζε ησλ πιεξσκψλ ηφζν εληφο 

φζν θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, κε γλψκνλα ηελ αλάθηεζε ηνπ 

θφζηνπο. Σν TARGET2 πξνζθέξεη κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ γηα λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο φισλ 

ησλ ρξεζηψλ (επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο). Ζ εληαία πιαηθφξκα ηνπ TARGET2 ππνζηεξίδεη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξσκψλ. Δπηπιένλ, ην TARGET2 δηαζέηεη πξνεγκέλα κέζα δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαζψο 

θαη ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ επηθνπξηθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ησλ 

ζπκςεθηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαθαλνληζκνχ ρξενγξάθσλ. Σν TARGET2 

πξνζθέξεη, επίζεο, ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν αμηνπηζηίαο, θαζψο θαη πξνεγκέλνπο κεραληζκνχο 

γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ. Κάζε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο δψλεο ηνπ επξψ δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηεο 

ζπληζηψζα ηνπ TARGET2. Σν ΣΑRGET2-GR απνηειεί ζπληζηψζα ηνπ TARGET2, ηελ νπνία 

δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σν TARGET2-GR ζπληζηά «ζχζηεκα», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

λ. 2789/2000, σο ηζρχεη. Ζ κεηάβαζε ζην TARGET2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά γηα ηξεηο νκάδεο 

ρσξψλ, κε ηελ πξψηε λα ζπλδέεηαη ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2007, εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ δεχηεξε νκάδα ζπλδέζεθε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2008 θαη ε ηξίηε ζηηο 19 Μαΐνπ 

2008, εκεξνκελία απφ ηελ νπνία άξρηζε λα ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ TARGET2 

θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επηηπρήο. H δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θηλήζεθε ζε πνιχ πςειά επίπεδα, 

ελψ ην ζχζηεκα αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά θαη ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθε 

απμεκέλνο φγθνο ζπλαιιαγψλ.  H ζπλεξγαζία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ 

κε ηηο ηξάπεδεο, κέζσ εθηεηακέλσλ δηαβνπιεχζεσλ, δηεπθφιπλε ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν 

ζχζηεκα θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ 
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ιεηηνπξγηψλ. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο TARGET2 πνπ ππνζηεξίδεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο 

ιεηηνπξγεί απφ ην Ννέκβξην 2007. Έθηνηε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί άιιεο έμη εθδφζεηο ηνπ, ε 

ηειεπηαία (8.0), ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Ννέκβξην ηνπ 2014.
129

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2015) 

Πεξαηηέξσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ ην 2010, απνθάζηζε λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα έξγν 

κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ ζε ρξήκα θεληξηθήο ηξάπεδαο, ππφ ηελ 

νλνκαζία “TARGET2-Securities” (T2S). Σν T2S παξέρεη ζε θεληξηθά απνζεηήξηα αμηψλ βαζηθέο 

ππεξεζίεο δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ ζε νπδέηεξε θαη δηαζπλνξηαθή βάζε, 

παλεπξσπατθά. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ2S, ν δηαθαλνληζκφο ηνπ ρξεκαηηθνχ ζθέινπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ δηελεξγείηαη κέζσ ρξεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηίζεληαη εηδηθψο πξνο ην 

ζθνπφ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ θαη εμαζθαιίδνπλ 

ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ ζε ρξήκα θεληξηθήο ηξάπεδαο (εηδηθνί ινγαξηαζκνί 

κεηξεηψλ – ΔΛΜ). Μέζσ ησλ ΔΛΜ νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο 

απηφκαηεο πίζησζεο έλαληη ηαπηφρξνλεο παξνρήο αζθάιεηαο (autocollateralisation). Οη ΔΛΜ 

ππνζηεξίδνληαη ηερληθά απφ ηελ πιαηθφξκα Σ2S, σζηφζν, σο ινγαξηαζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ 

παξέρνληαη ππεξεζίεο ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε ρξήκα θεληξηθήο 

ηξάπεδαο, ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο εληάζζεηαη απφ λνκηθήο απφςεσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

TARGET2, ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη αληηζηνίρσο, δπλάκεη ηεο Καηεπζπληήξηαο Γξακκήο 

ΔΚΣ/2015/15.
130

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2015) 

Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνχ ζε 

πλερή Υξφλν TARGET2-GR αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ ηέζεθε  

ζε εθαξκνγή ζηηο 22/06/2015 κε ηελ ΠΝΠ αξηζ.97/15.06.2015 σο ηζρχεη.
131

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 

2015) 

 

 

 

TARGET 

  

Σν ζχζηεκα TARGET άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1999 θαη απαξηηδφηαλ απφ ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ ζε ζπλερή ρξφλν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ΟΝΔ, 
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ην κεραληζκφ πιεξσκψλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ην κεραληζκφ δηαζχλδεζήο ηνπο. 

ην TARGET, φπσο θαη ζην TARGET2, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ πνπ δελ είραλ πηνζεηήζεη ην επξψ. ην πιαίζην απηφ, ε Διιάδα 

ζπκκεηείρε ζην TARGET απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην ζχζηεκα πιεξσκψλ 

ΔΡΜΖ.
132

(Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2015) 
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