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Σκξπόπ

• Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαιύζεη πσο 
ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα όληαο ππεύζπλε 
γηα ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε 
δώλε ηνπ επξώ, κέζα από απηό ην ξόιν ηεο, 
βνήζεζε απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξσδώλε. 



Μεθξδξλξγία ςηπ έοεσμαπ

Η εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηε 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθία ζηελ 
ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα.

Σα ζηνηρεία απηά θαη νη πιεξνθνξίεο αιηεπηήθαλ από έγθπξνπο 
θαη επίζεκνπο ηζηόηνπνπο θαη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο.

Δθηόο από βηβιία, πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ αλάιπζε θαη 
ηεθκεξίσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζαλ ηα άξζξα θαη νη 
κειέηεο.



Εσοωπαϊκή Κεμςοική Τοάπεζα (ΕΚΤ)

• Η Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 
είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα γηα 
ην επξώ θαη δηαρεηξίδεηαη ηε 
λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσδώλεο, ε 
νπνία αξηζκεί 19 θξάηε-κέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη κηα 
από ηηο κεγαιύηεξεο λνκηζκαηηθέο δώλεο 
αλά ηνλ θόζκν.

• Δίλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 
θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ θόζκνπ θαη είλαη 
έλα από ηα επηά ζεζκηθά όξγαλα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηε ζπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. (Μνύζεο, 2013, 
Βάκβνπθαο, 2004)



Τξ Εσοωπαϊκό Νξμιρμαςικό Σύρςημα

• Σν  πκβνύιην εμέδσζε, ην Γεθέκβξην 1978, έλαλ θαλνληζκό ζρεηηθά κε 
ην Δπξσπατθό Ννκηζκαηηθό ύζηεκα (EN).

• ηελ αξρηθή ηνπ θάζε ην EN ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, έλα βειηησκέλν 
«λνκηζκαηηθό θίδη», πην επέιηθην θαη πην αιιειέγγπν.

• H κέγηζηε αλεθηή απόζηαζε κεηαμύ δύν λνκηζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ 
πάληα 2,25%, όπσο ήηαλ θαη ζην θίδη (6% γηα νξηζκέλα αζζελή λνκίζκαηα), 
αιιά νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ελόο λνκίζκαηνο δελ ππνινγίδνληαλ 
πιένλ, όπσο κέζα ζην θίδη, ζρεηηθά κε ηα άιια λνκίζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, 
αιιά ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Mνλάδα (ECU). (Μνύζεο, 
2013, Βάκβνπθαο, 2004)



Τξ Εσοωπαϊκό ρύρςημα Κεμςοικώμ 

Τοαπεζώμ και Εσοωρύρςημα
• Σν Δπξσπατθό ζύζηεκα Κεληξηθώλ 

Σξαπεδώλ (ΔΚΣ) είλαη ην θεληξηθό όξγαλν 
άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.

• Σν ΔΚΣ δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 
Όκσο, απνηειεί εηδηθό όξγαλν ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη 
ηνπ επξσζπζηήκαηνο, όπνπ δηνηθείηαη από 
ηα δηεπζπληηθά όξγαλα ηεο ΔΚΣ, ηνπ νπνίνπ 
θύξηνο ζηόρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 
ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ.

• ηόρνο ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο λνκηζκαηηθήο 
πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο είλαη ε ζηήξημε ησλ 
γεληθώλ νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ ηεο Έλσζεο 
γηα λα εληζρπζνύλ νη ζηόρνη όπσο απηνί 
νξίδνληαη κέζα ζηε ζπλζήθε γηα ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. (Καιαβξόο-
Γεσξγόπνπινο, 2010)



Ο οόλξπ ςηπ Εσοωπαϊκήπ Κεμςοικήπ 

Τοάπεζαπ

• α) Η ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο.

• β) Η δηελέξγεηα πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 29 ζηε ζπλζήθε ηεο Ληζζαβόλαο γηα ηελ Δ.Δ..

• γ) Καηνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ησλ θξαηώλ-
κειώλ ηνπ επξσζπζηήκαηνο. 

• δ) Οκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκώλ. 

• ε)Αξκνδηόηεηα ζπκβνιήο ζηηο πνιηηηθέο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ 
θξαηώλ-κειώλ επί ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

• ζη) Αξκνδηόηεηα γλσκνδόηεζεο γηα θάζε πξνηεηλόκελε πξάμε ηεο Δ.Δ. 
(ΔΚΣ, 2015)



Λξγξδξρία ςηπ ΕΚΤ

Η ΔΚΣ ιεηηνπξγεί κε πιήξε 
αλεμαξηεζία θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο 
απνζηνιήο θαη ησλ θαζεθόλησλ ηεο. 

Τπόθεηηαη ζε πνιύ απζηεξέο 
απαηηήζεηο ινγνδνζίαο έλαληη ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηώλ θαη ησλ 
εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ ηνπο, 

δειαδή ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ.

Η ΔΚΣ ζπκκεηέρεη ζε ηαθηηθό δηάινγν 
κε ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, θπξίσο 
κέζσ ησλ ηξηκεληαίσλ αθξνάζεσλ ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 
Πνιηηηθήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, θαζώο θαη 

κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο Δηήζηαο 
Έθζεζεο ηεο ΔΚΣ από ηνλ Πξόεδξό ηεο 

ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ. (ΔΚΣ, 2015)



Τξ υοημαςξπιρςωςικό ρύρςημα: Κίμδσμξι 

και ςοόπξι αμςιμεςώπιρήπ ςξσπ
• Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο, είλαη αλαγθαίνο ν 
εληνπηζκόο ησλ βαζηθώλ πεγώλ θηλδύλνπ θαη αδπλακηώλ, θαζώο θαη ε 
ελεκέξσζε όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ. 

• Οη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 
απνηεινύλ ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 
θξίζεσλ. Δίλαη επζύλε ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηε βησζηκόηεηα θαη ηε 
θεξεγγπόηεηά ηνπο. Έηζη, ειέγρνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ 
δαλεηνιεπηώλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ. (ΔΚΣ, 
2015)



Νξμιρμαςική Πξλιςική

Μηα απνηειεζκαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απαηηεί πεξηζζόηεξα 
από κηα απιή ζπλεξγαζία εζληθώλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ.

Γηα λα ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 
κηα λνκηζκαηηθή έλσζε, ε θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη 
λα αζθείηαη θαη λα ειέγρεηαη από έλα κόλν θνξέα. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ 
ηζνηηκηώλ είλαη πσο ηα κέιε ηεο έλσζεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ 
ηελ ίδηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. (Abel, 2010)



Η ρςοαςηγική ςηπ μξμιρμαςικήπ πξλιςικήπ 

ςηπ ΕΚΤ

• Η ΔΚΣ δηακνξθώλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 
έηζη ώζηε λα κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο 
λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο ηεο ζηελ επξσδώλε. 
Η ζηξαηεγηθή ηεο μεθηλάεη κε ηνλ 
θαζνξηζκό ησλ απώηεξσλ ζηόρσλ, πνπ 
είλαη ν πιεζσξηζκόο θαη ε παξαγσγή.

• Ο πξώηνο ππιώλαο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ είλαη 
λνκηζκαηηθόο. Δθόζνλ ν πιεζσξηζκόο είλαη 
θαη απηόο λνκηζκαηηθό θαηλόκελν, πξέπεη 
λα δνζεί έκθαζε θαη ζην ρξήκα ζην 
πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο.

• Ο δεύηεξνο ππιώλαο ηεο ΔΚΣ 
πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν κεηαβιεηώλ πνπ 
πξνζπαζνύλ λα πξνβιέςνπλ ην κειινληηθό 
πιεζσξηζκό. (De Grauwe, 2008)



Οικξμξμική πξλιςική

• Σα θξάηε-κέιε ηεο ΟΝΔ έρνπλ ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
πνιηηηθή. Πξέπεη όκσο λα ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο αλνηρηήο αγνξάο κε ειεύζεξν αληαγσληζκό. πλεπώο, ε θνηλή 
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζπκπιεξώλεη ηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

• Σν ζπκβνύιην νηθνλνκηθώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνζέζεσλ (ECOFIN), 
ζπληάζζεη θάζε ρξόλν ζρέδην ησλ γεληθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ ησλ 
νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ ησλ θξαηώλ-κειώλ. Η κεηάβαζε ζηε ζπλέρεηα ζην 
ζηάδην νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο δεκηνπξγεί γεξέο ζρέζεηο 
κεηαμύ ησλ θξαηώλ-κειώλ. Γηαρεηξίδνληαη καδί κία εληαία λνκηζκαηηθή 
πνιηηηθή θαη κηα εληαία ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. 

• Γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ επξσδώλε πξέπεη θαη απηά λα 
ζπκκεηέρνπλ ζην ζπληνληζκό ησλ νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ. (Μνύζεο, 2013)



Μέρα άρκηρηπ μξμιρμαςικήπ πξλιςικήπ

Πξάμεηο 
αλνηρηήο 
αγνξάο

Πξάμεηο θύξηαο 
αλαρξεκαηνδόηεζεο

Πξάμεηο πην 
καθξνπξόζεζκεο 
αλαρξεκαηνδόηε

ζεο

Πξάμεηο 
εμνκάιπλζεο 

βξαρπρξόλησλ 
δηαθπκάλζεσλ 

ηεο 
ξεπζηόηεηαο

Γηαξζξσηηθέο 
πξάμεηο



Ο πληθωοιρμόπ ωπ έμμξια. Ο πληθωοιρμόπ ωπ 

έμα μξμιρμαςικό ταιμόμεμξ

Ο πιεζσξηζκόο είλαη ε ηάζε πξνο ζπλερηδόκελε θαη απηνηξνθνδνηνύκελε αύμεζε ηνπ 
γεληθνύ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ ζε κηα νηθνλνκία. 

α) Δθόζνλ ν πιεζσξηζκόο αλαθέξεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ γεληθνύ 
επηπέδνπ ηηκώλ, αλαθέξεηαη θαη ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο 
δύλακεο ηνπ ρξήκαηνο.

β) Ο πιεζσξηζκόο είλαη κηα ηάζε ή κηα ξνπή πξνο ζπλερηδόκελε 
αύμεζε ηνπ γεληθνύ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ. Έηζη, ν πιεζσξηζκόο 
είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζπλερηδόκελεο αύμεζεο ηνπ 
γεληθνύ επηπέδνπ ηηκώλ θαη όρη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία.

γ) Ο πιεζσξηζκόο είλαη κηα απηνηξνθνδνηνύκελε δηαδηθαζία, 
κε ιίγα ιόγηα κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη απμήζεηο ησλ 
ηηκώλ, όρη  όκσο όιεο, πξνθαινύλ λέεο πεξαηηέξσ απμήζεηο. 
(Βαβνύξαο, 2005)



Σσμαλλαγμαςικέπ ιρξςιμίεπ

Μονεηαριζηική εκδοχή

• Η πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη κηα παξαιιαγή ηεο 
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο όςεο. Η πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 
επεξεάδεη θαηά έλα βαζκό ηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθώλ πόξσλ θαη καο 
δείρλεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο παξαγσγήο. 

Κεϋνζιανή εκδοχή

• Οη βξαρπρξόληεο δηαθπκάλζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 
βαζίδνληαη ζε λνκηζκαηηθέο δηαηαξάμεηο, νη νπνίεο απνξξνθώληαη κνλάρα 
από ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη ν ιόγνο είλαη όηη ε αγνξά αγαζώλ θαη 
ππεξεζηώλ είλαη δύζθακπηε βξαρπρξόληα.



Δημξριξμξμική πξλιςική ςηπ μξμιρμαςικήπ 

έμωρηπ μέρω ςηπ ΕΚΤ
Οη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηώλ-κειώλ δηέπνληαη από ηξεηο θαλόλεο, 

ζύκθσλα θαη κε ην ηξίην ζηάδην ηεο ΟΝΔ:

Απαγνξεύνληαη νη ππεξκεγέζεο αλαιήςεηο 
ή νη πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο από ηελ 
ΔΚΣ ή από ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ 
θξαηώλ-κειώλ πξνο δεκόζηεο αξρέο.

Απαγνξεύνληαη κέηξα πνπ ζεζπίδνπλ 
πξνλνκηαθή πξόζβαζε ησλ δεκνζίσλ 

αξρώλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα.

Ούηε ε Δ.Δ. νύηε ηα θξάηε είλαη ππεύζπλα 
γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ νη αξρέο, νη 

νξγαληζκνί, νη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο. 
(Μνύζεο, 2013)



Δημξριξμξμική κοίρη ςηπ Εσοωζώμηπ και η μξμιρμαςική 

πξλιςική ςηπ ΕΚΤ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ

• Η πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο 
ζηελ Δπξώπε ζηέθζεθε αλακθηζβήηεηα κε επηηπρία, δεδνκέλσλ ησλ 
πξνβιεκάησλ πεξάζκαηνο ζην λέν λόκηζκα. 

• Η παγθόζκηα θξίζε αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο θαη 
λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Τπνθέξεη από κηα αληζνξξνπία κεηαμύ ηεο ηζρπξήο 
λνκηζκαηηθήο θαη ηεο αζζελνύο νηθνλνκηθήο πηέξπγάο ηεο.

• Σα θξάηε κέιε ηνπ ΔΜ (Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ ηαζεξόηεηαο) 
κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα έλα ζρέδην δηάζσζεο, εάλ 
αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ή εάλ απεηιείηαη ε ζηαζεξόηεηα 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνπο ηνκέα θαη έρεη αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο.

• Σέινο νη θαλόλεο γηα ηελ ηξαπεδηθή έλσζε, πνπ ηζρύνπλ από ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2014, επηηξέπνπλ ηελ έγθαηξε παξέκβαζε όηαλ νη ηξάπεδεο 
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. (Μνύζεο, 2013)



Εσοωξμόλξγξ. Έμαπ ρημαμςικόπ όοξπ για 

ςημ ενέλινη ςηπ Ε.Ε. Τα σπέο και ςα καςά
Σν επξσνκόινγν ζεκαίλεη όηη ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδώλεο ζα δαλείδνληαη εληαία 

θαη όρη ην θαζέλα μερσξηζηά.

Τπάξρνπλ ηξεηο ιόγνη γηα ηε ζέζπηζε επξσπατθνύ νκνιόγνπ:

Οη αληηξξήζεηο πνπ πξνβάιινληαη είλαη δύν. 

• Πξώηνλ, όηη έλα νκόινγν πνπ ην εθδίδνπλ όιεο νη ρώξεο καδί, ζα έρεη επηηόθην 
πνπ ζα αληαλαθιά αθξηβώο απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό, θαη επνκέλσο ζα είλαη 
πςειόηεξν από ην επηηόθην πνπ πιεξώλνπλ ζήκεξα.

• Γεύηεξνλ, ην ζρεηηθά ρακειό επηηόθην ησλ επξσπατθώλ νκνιόγσλ ζα είλαη 
θίλεηξν γη’ απηέο ηηο ρώξεο λα πάςνπλ λα ηεξνύλ δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία. 
(Παπιόπνπινο, 2016) 

Ο πξώηνο είλαη πξαθηηθόο 
– δεκνζηνλνκηθόο

Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη 
λνκηζκαηηθόο

Ο ηξίηνο ιόγνο είλαη 
πνιηηηθόο. 



Επιρςοξτή ρςη δοαυμή;

Οη  ζπλέπεηεο ηεο επηζηξνθήο ζηε δξαρκή :

• 1. Ραγδαία ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο

• 2. Δθηίλαμε ηνπ πιεζσξηζκνύ

• 3. Η θπγή θεθαιαίσλ θαη ε θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ 
δαλείσλ

• 4. Πάγσκα πιεξσκήο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ

• 5. Σν Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ ζα ζπξξηθλσζεί

• 6. Σν δεκόζην ρξένο ηεο Διιάδνο ζα απμεζεί 
7. Νέν παθέην δηάζσζεο  θαη πνιύ επαρζή κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 
πξνζαξκνγήο.

• 8. Αύμεζε εμίζνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ρξένπο

• 9. Αζθπμία ησλ εηζαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ

• 10. Η αδπλακία εηζαγσγώλ ζα θέξεη έιιεηςε ζε 

βαζηθά είδε ζηελ αγνξά 

• 11. Δηζβνιή μέλσλ επελδπηώλ-αξπαρηηθώλ 

• 12. Γηπισκαηηθή θαη νηθνλνκηθή απνκόλσζε ηεο 

Διιάδαο



Σσμπεοάρμαςα

Μηα έμνδνο ηεο Διιάδαο από ηελ ΟΝΔ/Δπξώπε θαη εηδηθόηεξα ε επηζηξνθή ηεο ζηε 
δξαρκή αλακέλεηαη επώδπλε θαη πξνβιεκαηηθή.

Σα νθέιε από ην επξώ είλαη πνιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 
έμνδν από ην επξώ ζα είλαη ζρεδόλ θαηαζηξνθηθά γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

Σν κέιινλ ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη εληόο ηνπ επξώ, ε νηθνλνκία ηεο δελ αληέρεη ζην 
δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ην βηνηηθό επίπεδν ζα κεησζεί θαηαθόξπθα.

Η θξίζε απέδεημε όηη ηα θξάηε-κέιε δελ ληώζνπλ, νύηε ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ  κία 
εληαία ρώξα, έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη βιέςεηο. Απηό δελ βνήζεζε ηελ 
Δπξώπε λα αληηδξάζεη άκεζα θαη ζπληνληζκέλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο 

θαη έραζε πνιύηηκν ρξόλν. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νη αδύλακεο ρώξεο πξέπεη λα βνεζεζνύλ 
θαη όρη λα ηηκσξεζνύλ θαη απηό είλαη πξνο ην γεληθό ζπκθέξνλ ηεο Ννκηζκαηηθήο 

Έλσζεο.




