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Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ 

και η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Νικόλαος Γκαργκάνας, Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

Περίληψη 

Στο κείμενο αυτό περιγράφονται οι αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, 

εστιάζοντας στη διάψευση των προσδοκιών που είχαν αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις οποίες 

οι εμπορικές συναλλαγές θα οδηγούσαν στην εξομοίωση των οικονομιών των κρατών-

μελών της. Υποστηρίζεται ότι ο υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης των 

οικονομιών δημιουργεί ανάγκη για πιο συλλογικές λύσεις πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ. 

Επιπλέον, αναλύονται οι πρωτοβουλίες πολιτικής που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση 

της κρίσης στην Ευρωζώνη. Τέλος, εξετάζεται η σκοπιμότητα της μετάβασης προς μια πιο 

ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μέσω της ολοκλήρωσης της τραπεζικής 

ένωσης και της εφαρμογής ενοποιημένων πλαισίων, στους τομείς της δημοσιονομικής και 

της οικονομικής πολιτικής, αλλά και της δημοκρατικής νομιμοποίησης. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Τραπεζική Ένωση, Δημοσιονομική 

Ένωση, Δημοκρατική Νομιμοποίηση και Λογοδοσία. 
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Εισαγωγή1 

Την πρώτη δεκαετία από την εισαγωγή του, την 1η Ιανουαρίου 1999, το ευρώ εθεωρείτο ότι 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η ζώνη του ευρώ γνώρισε μια περίοδο σταθερότητας των 

τιμών. Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου και των άλλων βασικών 

νομισμάτων, παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή και ισχυρή και η ζώνη του ευρώ ως 

σύνολο κατέγραψε πιο ικανοποιητικές επιδόσεις από άλλες μεγάλες οικονομίες όσον 

αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης, την πρώτη δεκαετία το ευρώ 

λειτούργησε ως σημαντικός καταλύτης για την επιτυχή ενοποίηση των αγορών στη ζώνη 

του ευρώ. 

Όμως η πρόσφατη κρίση – κρίση οικονομική, χρηματοπιστωτική και κρίση δημοσίου χρέους 

– αποκάλυψε μια σειρά από αδυναμίες τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα, την αποκαλούμενη 

αρχιτεκτονική της ΟΝΕ όσο και στη διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των χωρών-μελών της 

ζώνης του ευρώ. Από αυτές τις αδυναμίες πηγάζουν οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά 

μας από το 2010 και μετά, και οι οποίες πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν. 

 Οι σοβαρές οικονομικές διαταραχές και οι εντάσεις που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα και σε διάφορες άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ που επλήγησαν από κρίση, 

μπορούν να αποδοθούν σε μια διαδικασία σύγκλισης η οποία ενθάρρυνε τον δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα να αυξήσουν υπερβολικά το δανεισμό τους κατά την πρώτη δεκαετία 

της νομισματικής ένωσης. Τα χωρίς προηγούμενο χαμηλά πραγματικά επιτόκια και η 

άφθονη προσφορά πιστώσεων τροφοδότησαν έντονη πιστωτική επέκταση, έδωσαν 

υπερβολική ώθηση στην οικονομία και απέκρυψαν τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας, 

επιτρέποντας στις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να δανείζονται και να 

δαπανούν ελεύθερα – μέχρις ότου ο άνεμος  γύρισε. 

Παρότι τα προβλήματα χρέους διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, π.χ. στην 

Ιρλανδία, την Ισπανία και την Κύπρο το ιδιωτικό (τραπεζικό) χρέος επιβάρυνε το δημόσιο 

χρέος, ενώ στην Ελλάδα και την Ιταλία το υψηλό δημόσιο χρέος είναι το πρόβλημα, τα 

υψηλά επίπεδα του συνολικού χρέους αυτών των χωρών αποτελούν μια επικίνδυνη χρόνια 

κατάσταση. 

Tα υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών πολλαπλασιάζουν το μέγεθος 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες από αυτές τις χώρες. Αρχικά 

καταγράφηκαν τεράστιες εισροές κεφαλαίων από τράπεζες των χωρών του πυρήνα της 

ευρωζώνης προς τράπεζες των χωρών της περιφέρειας, δημιουργώντας μεγάλες 

χρηματοοικονομικές ανισορροπίες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των χωρών 

υποδοχής των εισροών. Όταν το οικονομικό περιβάλλον επιδεινώθηκε μετά το 2008 και οι 

εισροές αυτές μεταστράφηκαν σε εκροές, αυτές οι ανισορροπίες αποτέλεσαν όχι μόνο πηγή 

                                                           
1
 Το κείμενο αυτό στηρίζεται σε ομιλία μου σε συνέδριο του συλλόγου φοιτητών και αποφοίτων του 

προγράμματος MBA του  Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 20/05/2013.  
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προβλημάτων για τις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και παράγοντα μετάδοσης  των δυσμενών 

επιδράσεών τους σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ.  

 

Αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ 

Η κρίση που εκδηλώθηκε τους τελευταίους μήνες του 2009 αποκάλυψε μια σειρά από 

διαρθρωτικές αδυναμίες στη θεσμική συγκρότηση της ζώνης του ευρώ. Ο αρχικός 

σχεδιασμός της ΟΝΕ, όπως τον συνέλαβε η Επιτροπή Delors και όπως αποτυπώθηκε στη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ, ήταν μινιμαλιστικός: προέβλεπε μόνο την ενιαία νομισματική 

πολιτική και τους δημοσιονομικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη και το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως μέσο αποτροπής των υπερβολικών 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων στα κράτη-μέλη. Κατά τα λοιπά, η δημοσιονομική, η 

οικονομική και η χρηματοπιστωτική πολιτική εξακολουθούσαν να υπάγονται στην 

αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και των επιμέρους αρχών εποπτείας των τραπεζών.  

Η αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ουσιαστικά στηρίχθηκε στην 

προσδοκία:  

Πρώτον, ότι το ευρώ θα προωθούσε την οικονομική ολοκλήρωση και ότι με τη σύγκλιση θα 

επερχόταν εξομοίωση των οικονομιών των χωρών που μετείχαν στη ζώνη του ευρώ ως προς 

το  βαθμό ευπάθειάς τους σε εξωγενείς διαταραχές. Κυριάρχησε η πεποίθηση ότι η 

βαθύτερη ολοκλήρωση θα οδηγούσε σταδιακά σε αυξημένο συγχρονισμό των οικονομικών 

κύκλων στις επιμέρους χώρες, οπότε δεν θα είχαν πλέον τόση σημασία οι διαταραχές που 

θα έπλητταν συγκεκριμένες χώρες ούτε θα ήταν τόσο αναγκαία η ύπαρξη ενός ενιαίου 

δημοσιονομικού πλαισίου ή οικονομικών μεταβιβάσεων από έναν κεντρικό προϋπολογισμό 

για τη στήριξη των χωρών που θα αντιμετώπιζαν τέτοιες οικονομικές δυσκολίες  

προκειμένου να απορροφήσουν τους κλυδωνισμούς.  

Δεύτερον, ότι στο βαθμό που οι επιμέρους οικονομίες θα εξακολουθούσαν να διαφέρουν 

ως προς τη διάρθρωσή τους, τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα ήταν σε θέση να 

αντιμετωπίσουν μια οικονομική ύφεση σε περίπτωση ασύμμετρων διαταραχών, 

χρησιμοποιώντας την εθνική δημοσιονομική πολιτική τους και μόνο, και όχι μια 

δημοσιονομική στήριξη από ένα κεντρικό προϋπολογισμό στη ζώνη του ευρώ. Αυτή η 

προσδοκία βασιζόταν στην πεποίθηση ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η 

πίεση των αγορών θα επέβαλλαν δημοσιονομική πειθαρχία και ότι οι χώρες θα 

διατηρούσαν υγιείς δημοσιονομικές θέσεις που θα επέτρεπαν στους αυτόματους 

σταθεροποιητές να λειτουργήσουν πλήρως σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης.  

Τρίτον, η ύπαρξη του ευρώ θα ενίσχυε την ενιαία αγορά και θα δημιουργούσε μεγαλύτερη 

ευελιξία κόστους και τιμών, η οποία με τη σειρά της θα μείωνε το βάρος της προσαρμογής 

σε περίπτωση οικονομικών διαταραχών που θα έπλητταν επιμέρους χώρες. 

Αυτές οι πεποιθήσεις αντανακλούσαν κυρίως πολιτικές αντιλήψεις, στο βαθμό που οι 

κυβερνήσεις ορισμένων χωρών επιθυμούσαν να αποφύγουν τη δημιουργία ενός ενιαίου 

δημοσιονομικού πλαισίου οιασδήποτε μορφής, προκειμένου να μη μετεξελιχθεί η ζώνη του 

ευρώ σε μια ένωση μεταβιβαστικών πληρωμών όπου μονίμως θα μεταφέρονται πόροι από 
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τις χώρες του πυρήνα προς τις χώρες της περιφέρειας. Αλλά σε μεγάλο επίσης βαθμό 

αντανακλούσαν την τότε κρατούσα οικονομική σκέψη. Ως εκ τούτου, κατά τη δημιουργία 

της ΟΝΕ η λύση που προτιμήθηκε όσον αφορά τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές ήταν 

να δοθεί έμφαση σε ένα πλαίσιο βασιζόμενο σε κανόνες και στην πειθαρχία της αγοράς, 

αντί της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δημοσιονομικού πλαισίου. Προτιμήθηκε λοιπόν, 

με βάση τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά κριτήρια, ο συντονισμός των εθνικών 

οικονομικών πολιτικών παρά μια κεντρικά ασκούμενη οικονομική διακυβέρνηση που θα 

εκτεινόταν σε όλες τις πτυχές της οικονομικής πολιτικής. 

Αυτό που μας δίδαξε για τη ζώνη του ευρώ η εμπειρία της κρίσης τα τελευταία τριάμισι 

χρόνια είναι ότι οι προσδοκίες αυτές αποδείχθηκαν λανθασμένες. Η κρίση απέδειξε ότι η 

νομισματική ενοποίηση και η ενδογενής σύγκλιση μέσω των εμπορικών συναλλαγών δεν 

επαρκούσαν για να προωθήσουν μόνες τους την εξομοίωση των οικονομιών της ευρωζώνης 

και το συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων στις επιμέρους χώρες, ότι οι οικονομικές 

διαταραχές που πλήττουν συγκεκριμένες χώρες έγιναν περισσότερες και η σημασία τους 

δεν μειώθηκε, ότι οι μηχανισμοί επιβολής δημοσιονομικής πειθαρχίας απέτυχαν και ότι η 

διαθέσιμη σε εθνικό επίπεδο ικανότητα απορρόφησης των κλυδωνισμών δεν επαρκεί για 

να αντιμετωπιστούν μείζονες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις που πλήττουν 

επιμέρους χώρες. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ επίσης παρέβλεψε το κρίσιμο στοιχείο των νομισματικών 

ενώσεων: ότι δηλαδή η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και η εξάλειψη του 

συναλλαγματικού κινδύνου -- αναπόφευκτες συνέπειες της νομισματικής ζώνης -- μπορούν 

να προκαλέσουν (και όντως προκάλεσαν) ενδογενείς ασύμμετρες οικονομικές διαταραχές.  

Η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων επέτρεψε τις ροές κεφαλαίων από τις πλεονασματικές 

χώρες του πυρήνα όπως η Γερμανία, προς χώρες-εισαγωγείς κεφαλαίων όπως η Ισπανία και 

η Ελλάδα, ενώ η εκτιμώμενη εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου ενίσχυσε ακόμη 

περισσότερο αυτές τις ροές. Αυτές οι κεφαλαιακές εισροές δημιούργησαν ταχύρρυθμη, 

αλλά μη βιώσιμη μακροχρόνια, οικονομική μεγέθυνση -- και απώλεια διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας – στις χώρες υποδοχής των κεφαλαίων, με αναπόφευκτο επακόλουθο 

μια σοβαρή κρίση.  

Η κρίση έδειξε σαφώς ότι οι οικονομίες και ιδιαίτερα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των 

χωρών της ευρωζώνης χαρακτηρίζονται από αλληλεξάρτηση, που αυξάνει τις πιθανότητες 

μετάδοσης των δυσμενών επιδράσεων από τη μια χώρα στην άλλη. Οι οικονομικές 

ανισορροπίες και οι επιπτώσεις τους σε μία χώρα-μέλος επηρεάζουν και τις άλλες χώρες 

της νομισματικής ένωσης, προκαλώντας μετάδοση των προβλημάτων και απόκλιση αντί για 

σύγκλιση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών, η οποία υπονομεύει τα ίδια 

τα θεμέλια της Ένωσης, δηλαδή τις ενοποιημένες αγορές και την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. 

Όσο βάθαινε η κρίση, η νομισματική ένωση κατακερματιζόταν όλο και περισσότερο μεταξύ 

των χωρών της περιφέρειας και των χωρών του πυρήνα. Ο κατακερματισμός των 

χρηματοπιστωτικών αγορών στη ζώνη του ευρώ ήταν πλέον τόσο σοβαρός, ιδίως στις αρχές 

του 2012, ώστε οι επενδυτές αμφισβητούσαν το μέλλον του ευρώ. Οι φόβοι για πιθανή 

διάλυση της ζώνης του ευρώ πυροδοτούσαν εκροές κεφαλαίων από την περιφέρεια προς 
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τον πυρήνα. Οι ροές κεφαλαίων από τις χώρες της περιφέρειας της ζώνης του ευρώ που 

αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση προς τα "ασφαλή καταφύγια", δηλ. τις χώρες του πυρήνα, 

ωθούν τα επιτόκια προς τα πάνω στις ευάλωτες χώρες και προς τα κάτω στις χώρες του 

πυρήνα. 

Ο κατακερματισμός έχει επιδεινώσει τη συρρίκνωση των χρηματοδοτικών πόρων που 

αντιμετωπίζουν οι εγχώριες τράπεζες στις περιφερειακές χώρες και οδήγησε τις οικονομίες 

αυτών των χωρών σε βαθύτερη ύφεση, ενώ δημιούργησε την προοπτική για μια εκ νέου 

συσσώρευση ανισορροπιών σε άλλες χώρες. Η πιθανότητα επιστροφής στα εθνικά 

νομίσματα σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ αποτέλεσε βασικό παράγοντα που 

συνέβαλλε σ’ αυτόν τον κατακερματισμό. Οι παρατεταμένες χρηματοπιστωτικές εντάσεις 

και η κορύφωση της αβεβαιότητας δεν έχουν εκδηλωθεί μόνο σε περιόδους αναταραχής 

των αγορών. Το αβέβαιο περιβάλλον προγραμματισμού για τις επιχειρήσεις έχει επίσης 

επιδράσει δυσμενώς στις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης. Αν δεν αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ, οι δυνάμεις του κατακερματισμού είναι πιθανόν να 

περιορίσουν περαιτέρω την παροχή τραπεζικής χρηματοδότησης, επιτείνοντας τα 

οικονομικά προβλήματα της περιφέρειας και διευκολύνοντας τη διάχυση ορισμένων 

αρνητικών επιπτώσεών τους και στις χώρες του πυρήνα. 

Οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν σήμερα αρκετές 

χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ και ο υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης και διάχυσης των 

δυσμενών επιδράσεων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης έχουν καταστήσει σαφές ότι η 

οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ένα ζωτικό θέμα κοινού συμφέροντος 

για το οποίο πρέπει να είναι κοινή και η ευθύνη. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο 

συλλογικές λύσεις πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. 

 

Οι πρωτοβουλίες πολιτικής που αναλήφθηκαν για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. 

Ανατρέχοντας στις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στην ΕΕ τα τελευταία 

τριάμισι χρόνια, διαπιστώνει κανείς μια σχετική βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων και 

έλλειψη έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της κρίσης. Στα 

πρώτα στάδια της κρίσης, οι παρεμβάσεις πολιτικής ήταν κυρίως αντιδράσεις στις εξελίξεις, 

και όχι αντιδράσεις πρόληψης των εξελίξεων, ενώ η έκταση των παρεμβάσεων διέφερε 

τόσο μεταξύ των χωρών όσο και διαχρονικά. Στόχος των παρεμβάσεων ήταν απλώς να 

αντιμετωπίσουν τις χειρότερες εκδηλώσεις ευπάθειας, δηλ. τα συμπτώματα, και όχι να 

συγκροτήσουν μια συνολική πολιτική για τη μόνιμη ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της 

ζώνης του ευρώ. 

Οι ανισορροπίες που συσσωρεύθηκαν στις υπερχρεωμένες χώρες της περιφέρειας 

χρειαζόταν να διορθωθούν από τις ίδιες τις χώρες. Κύρια στοιχεία των προσπαθειών σε 

εθνικό επίπεδο για  εσωτερική και εξωτερική προσαρμογή της οικονομίας είναι οι πολιτικές 

που απαιτούνται για να τεθούν πάλι σε βιώσιμη βάση τα δημόσια οικονομικά, καθώς και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, τη 
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δημιουργία των προϋποθέσεων για υγιή  και ισχυρά τραπεζικά συστήματα -- μεταξύ άλλων 

με περαιτέρω βήματα για την ανακεφαλαιοποίηση ή την αναδιάρθρωση βιώσιμων 

τραπεζών -- και τη μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών.  

Το γεγονός ότι έχει καταστεί απαραίτητη μια εθνική προσπάθεια προσαρμογής από τις 

υπερχρεωμένες χώρες της περιφέρειας είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος όπου η 

οικονομική και η δημοσιονομική πολιτική, καθώς και η εποπτεία των τραπεζών παρέμεναν 

στην αρμοδιότητα των επιμέρους χωρών. Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, ήδη 

πραγματοποιείται σημαντική προσαρμογή σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Οι προσπάθειες 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών έχουν αρχίσει να αποδίδουν 

καρπούς. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών των οικονομιών της περιφέρειας που βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής 

έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά οι χώρες αυτές έχουν καταβάλει ένα εξαιρετικά υψηλό 

τίμημα, με τη μορφή μιας βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, μεγάλης απώλειας προϊόντος 

και ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν προέβλεπε κανενός είδους μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να μπορεί να λαμβάνει άμεσα 

αποφάσεις – στο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας -- για την παροχή οικονομικής στήριξης 

προς χώρες της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δυσκολίες 

χρηματοδότησης. 

Λόγω των αδυναμιών της αρχιτεκτονικής του Μάαστριχτ, χρειάστηκε να δημιουργηθούν 

αυτοσχέδιες (ad hoc) διακυβερνητικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης της 

ευρωζώνης. Με αφορμή την κρίση του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν το Μάιο 

του 2010 για το σκοπό αυτό δύο προσωρινοί μηχανισμοί, η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης. Μόνο αργότερα, το 2012, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας (ESM) ως μόνιμο μέσο για τη διαχείριση κρίσεων. 

Ωστόσο, η ύπαρξη του ESM μόνη της δεν αρκεί για να στηρίξει την ανάκαμψη. Στην ΟΝΕ δεν 

υπάρχει κεντρική δημοσιονομική αρχή που να διευκολύνει την προσαρμογή σε περίπτωση 

σοβαρών οικονομικών κλονισμών που πλήττουν συγκεκριμένες χώρες. Ούτε υπάρχει 

κάποιος δημοσιονομικός μηχανισμός, εκτός από τους περιορισμένους πόρους των 

διαρθρωτικών ταμείων, μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

αντισταθμιστικές μεταβιβάσεις προς περιοχές που υφίστανται μείωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους και μόνιμη καθίζηση της παραγωγής και των εισοδημάτων. Το να 

περιμένουμε να εκδηλωθεί κρίση κάπου στη ζώνη του ευρώ για να αποφασίσουμε να 

στηρίξουμε τις χώρες-μέλη δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση των 

αυτοεπαληθευόμενων και καταστροφικών κρίσεων εμπιστοσύνης που παρατηρούνται στη 

ζώνη του ευρώ τα τελευταία χρόνια. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί η διστακτική και βήμα-προς-βήμα 

προσέγγιση με την οποία η Ευρώπη χειρίστηκε την κρίση δεν αρκούσε για να 

αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, να αντιστρέψει τη φυγή κεφαλαίων και να 

αναζωογονήσει τη ζώνη του ευρώ. 
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Η έκτακτη στήριξη ρευστότητας των τραπεζών την οποία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα στις αρχές του 2012, ειδικότερα οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 

αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών ετών και η εφαρμογή διευρυμένων κριτηρίων 

καταλληλότητας των αποδεκτών εξασφαλίσεων, συνέβαλλαν καθοριστικά στην υποχώρηση 

των χρηματοπιστωτικών εντάσεων. Και η ανακοίνωση της ΕΚΤ το Σεπτέμβριο του 2012 ότι 

θα εξετάσει το ενδεχόμενο διενέργειας Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών (Outright 

Monetary Transactions) για τις χώρες που εφαρμόζουν πρόγραμμα μακροοικονομικής 

προσαρμογής έχει βοηθήσει στη μείωση των διαφορών αποδόσεων των κρατικών 

ομολόγων των χωρών της ζώνης του ευρώ και συνέβαλλε αποφασιστικά στην άμβλυνση 

των πιέσεων της αγοράς και των εντάσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του 

ευρώ. Όμως, ενώ οι ενέργειες της ΕΚΤ απάλυναν έτσι τα συμπτώματα του κατακερματισμού 

των χρηματοπιστωτικών αγορών, δεν έχουν ακόμη θεραπεύσει – ούτε μπορούν άλλωστε – 

τα βαθύτερα αίτια αυτού του κατακερματισμού.  

Λόγω της κρίσης απαιτούνται -- και, εν μέρει, έχουν αρχίσει τελικά να δρομολογούνται -- 

πιο εκτεταμένα και συνολικά μέτρα πολιτικής αντίστοιχα προς τη σοβαρότητα των 

περιστάσεων, μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες οικονομικές και 

θεσμικές προκλήσεις από τις οποίες πηγάζουν τα σημερινά προβλήματα της Ευρώπης. 

Ορισμένα βασικά στοιχεία μιας συνολικότερης στρατηγικής για την ενίσχυση της 

οικονομικής διακυβέρνησης έχουν ήδη θεσπιστεί, όπως π.χ. μηχανισμοί για τη διασφάλιση 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και για τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών. Αλλά 

αυτά τα στοιχεία δίνουν κυρίως έμφαση στη βελτίωση του πλαισίου κανόνων για τον εκ των 

προτέρων συντονισμό των εθνικών προϋπολογισμών των χωρών-μελών της ευρωζώνης και 

όχι στη μετάβαση προς τη δημοσιονομική ενοποίηση. 

Στα μέτρα αυτού του είδους συγκαταλέγονται η αποκαλούμενη “εξάδα μέτρων” (“six-

pack”), η οποία ενίσχυσε τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο (Fiscal Compact), το 

οποίο ενισχύει τις δεσμεύσεις που είχαν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εισάγει συμπληρωματικούς κανόνες που αφορούν το 

διαρθρωτικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού (“φρένο χρέους”,“debt brakes”) σε εθνικό 

επίπεδο για την αποτροπή της συσσώρευσης δημοσιονομικών ανισορροπιών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ελήφθησαν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης 

μέσω μιας νέας ευρέος φάσματος διαδικασίας που αφορά την παρακολούθηση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και αποτελεί μέρος της “εξάδας μέτρων” (“six-pack”), 

καθώς και ενός Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της μακροοικονομικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. 

Επίσης θεσπίστηκαν διαδικασίες για το συντονισμό και την παρακολούθηση των 

δημοσιονομικών πολιτικών (το λεγόμενο European Semester, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) και για 

τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διόρθωση των ανισορροπιών. Επιπλέον, βρίσκονται σε 

εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τη λεγόμενη “δυάδα μέτρων” (“two-pack”) -- που θα 

περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία για την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. 
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Αυτές οι ενέργειες, αν και σημαντικές, αποτελούν απλώς προκαταρκτικά στάδια στη 

διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση των θεσμικών αδυναμιών της ζώνης 

του ευρώ, οι οποίες προϋπήρχαν της κρίσης και αφορούν το δημοσιονομικό, τον 

οικονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα, και για τη μετάβαση προς μια πιο 

ολοκληρωμένη νομισματική ένωση. 

 

Η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση 

Τον περασμένο Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για λήψη 

περαιτέρω μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ακεραιότητα της ΟΝΕ, 

κάλεσε τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 

Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας “να αναπτύξουν συγκεκριμένο και 

χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση μιας πραγματικής Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης”. Με βάση μια ενδιάμεση έκθεση και τα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2012, οι τέσσερις πρόεδροι υπέβαλαν την τελική 

τους έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2012. Η έκθεση εισηγείται 

ένα χρονοδιάγραμμα και μια σταδιακή διαδικασία για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, 

αποτελούμενη από τέσσερα δομικά στοιχεία -- ένα ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο 

(τη λεγόμενη τραπεζική ένωση), ένα ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα ενοποιημένο 

πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, καθώς και ένα πλαίσιο για βελτιωμένη δημοκρατική 

νομιμοποίηση και λογοδοσία. 

Ας εξετάσουμε εν συντομία καθένα από αυτά τα δομικά στοιχεία. 

Γιατί το ευρώ χρειάζεται μια τραπεζική ένωση; Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη 

της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να βασίζονται 

στην αρμοδιότητα των επιμέρους χωρών. Αυτό είναι ασυμβίβαστο με την αυξημένη 

ενοποίηση που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την ΟΝΕ και ασφαλώς έχει επιδεινώσει την 

επιβλαβή αλληλεπίδραση μεταξύ των αδυναμιών του Δημοσίου και των ευπαθειών του 

τραπεζικού τομέα. Με τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης επιδιώκεται να αποδυναμωθεί η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ του Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος μιας χώρας, δηλαδή 

να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ αστάθειας του χρηματοπιστωτικού τομέα και 

δημοσιονομικής αστάθειας. Όσο υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση, σε περίπτωση τραπεζικής 

κρίσης που απαιτεί διοχέτευση δημόσιων πόρων για τη στήριξη του τραπεζικού 

συστήματος, αυξάνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος, όπως συνέβη στην 

Ιρλανδία, την Ισπανία και πιο πρόσφατα στην Κύπρο, όπου τα προβλήματα του τραπεζικού 

τομέα προκάλεσαν τη δημοσιονομική κρίση, ενώ πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση 

αυτές οι χώρες είχαν υγιείς δημοσιονομικές θέσεις. Και αντιστρόφως, σε περίπτωση κρίσης 

δημόσιου χρέους δημιουργούνται προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, επειδή οι τράπεζες 

τείνουν να διακρατούν μεγάλες ποσότητες τίτλων του Δημοσίου στα χαρτοφυλάκιά τους 

(και μάλιστα ενθαρρύνονται ή και υποχρεούνται από το νόμο να επενδύουν σ’ αυτούς τους 

τίτλους), αλλά και επειδή το κόστος αναχρηματοδότησης των τραπεζών συναρτάται άμεσα 
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με το κόστος δανεισμού του Δημοσίου της χώρας όπου εδρεύουν, όπως συνέβη με την 

Ελλάδα και την Ιταλία, ο τραπεζικός τομέας των οποίων ήταν κατά βάση υγιής, 

συμπαρασύρθηκε όμως από τις δυσμενείς εξελίξεις του δημόσιου χρέους. 

Μια πλήρης τραπεζική ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα στοιχεία: 

• ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, με το οποίο θα θεσπίζονται ομοιόμορφοι για όλες τις χώρες 

της ζώνης του ευρώ, κανόνες εποπτείας των τραπεζών, 

• μια ενιαία αρχή εποπτείας των τραπεζών, 

• μια ενιαία αρχή αρμόδια για την εξυγίανση προβληματικών τραπεζών, καθώς και ένα 

πανευρωπαϊκό ταμείο εξυγίανσης των τραπεζών και 

• ένα κοινό ταμείο εγγύησης καταθέσεων. 

Στη σύνοδο του Οκτωβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις των 

τεσσάρων Προέδρων για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης. Ο ενιαίος εποπτικός 

μηχανισμός έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να συσταθεί μέχρι το Μάρτιο του 2014 

με την ανάθεση της αρμοδιότητας εποπτείας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. 

Ωστόσο, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, αν και πολύ σημαντικός, είναι μόνο το πρώτο 

βήμα προς τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης. Δεν υπάρχει ακόμη ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 

καθεστώς εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών ούτε ένα κοινό σύστημα εγγύησης των 

καταθέσεων, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν 

κεντρικό μηχανισμό χρηματοδότησης ή μια κεντρική αρχή, καθώς κάτι τέτοιο θα περιόριζε 

την εθνική τους κυριαρχία και θα απαιτούσε τη συγκέντρωση των πόρων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η πλήρης τραπεζική ένωση προϋποθέτει ουσιαστική πρόοδο προς τη δημιουργία 

μιας ενιαίας αρχής εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και ενός κοινού συστήματος 

προστασίας των καταθέσεων που θα πρέπει να υποστηρίζονται από κοινούς πόρους. Αν δεν 

υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, το κόστος δανεισμού των τραπεζών θα εξακολουθήσει 

να συνδέεται με τη χώρα όπου εδρεύουν, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα του Δημοσίου θα 

παραμένει συνδεδεμένη με την πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών της αντίστοιχης 

χώρας. 

Ας δούμε τώρα το δεύτερο δομικό στοιχείο στις προτάσεις για το μέλλον της ΟΝΕ. Η έκθεση 

των τεσσάρων Προέδρων πρότεινε τη σταδιακή δημιουργία ενός ενιαίου δημοσιονομικού 

πλαισίου για την ΟΝΕ – δηλαδή ενός κοινού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, 

διαφορετικού από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η δημοσιονομική 

λειτουργία θα επιτελεί διττό ρόλο: Πρώτον, θα συμβάλλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων 

των οικονομικών διαταραχών που πλήττουν συγκεκριμένες χώρες, δεδομένου ότι σε μια 

νομισματική ένωση οι διαταραχές αυτές δεν μπορούν να απορροφηθούν από τις εθνικές 

πολιτικές και μόνο, ιδίως σε χώρες με προϋπολογισμούς όχι τόσο εύρωστους ώστε να 

μπορούν να στηρίξουν τη σταθεροποίηση της οικονομίας τους σε περίπτωση κρίσης. 

Δεύτερον, θα παρέχει κίνητρα στις χώρες ώστε να εφαρμόζουν υγιείς οικονομικές πολιτικές 

και να υλοποιούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την προσαρμοστικότητα 

των εθνικών οικονομιών. Η έκθεση διευκρινίζει ότι ως προς τον πρώτο ρόλο απαιτείται 
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κατάλληλος σχεδιασμός, ώστε να μην καταλήγει σε μόνιμες και προς μία μόνο κατεύθυνση 

μεταβιβάσεις πόρων μεταξύ χωρών. 

Ορισμένες χώρες, κυρίως η Γερμανία, τάσσονται κατά μιας στενότερης δημοσιονομικής 

ένωσης, γιατί φοβούνται ότι αυτή τελικά θα μεταλλαχθεί σε μια ένωση μεταβίβασης 

πόρων, όπου μονίμως θα διοχετεύονται πόροι από τις χώρες του πυρήνα προς τις χώρες της 

περιφέρειας. Η οικοδόμηση πολιτικής στήριξης προς την αυξημένη δημοσιονομική 

ενοποίηση θα είναι λοιπόν δύσκολη και θα απαιτήσει πολιτική βούληση και χρόνο. Αλλά η 

κρίση έδειξε ότι, για να λειτουργήσει εύρυθμα η ζώνη του ευρώ, θα χρειαστεί τελικά 

κάποιας μορφής πολιτική και δημοσιονομική ένωση. 

Το τρίτο δομικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στις προτάσεις των τεσσάρων Προέδρων, ένα 

ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, είναι απαραίτητο ώστε να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ και 

να μη γίνονται κάποιες χώρες βάρος στις άλλες. 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ένωσης είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς που 

θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και θα 

αποτρέπει τις ανισορροπίες που θα υπονόμευαν τη βιωσιμότητα του ευρώ. 

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η 

εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ προϋποθέτει αποτελεσματικές αγορές εργασίας και 

προϊόντων. Ο ανταγωνισμός στην αγορά μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την προώθηση 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όμως, πιο κατάλληλη ίσως προσέγγιση είναι να 

ενισχυθεί το πλαίσιο που θα ενθαρρύνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ανά χώρα. Σε 

περίπτωση που οι ανεπαρκείς πολιτικές οδηγούν σε μακροοικονομικές ανισορροπίες, αυτές 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε πρώιμο στάδιο και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

Η έκθεση σχετικά με το μέλλον της ΟΝΕ προτείνει οι χώρες της ζώνης του ευρώ να 

υπογράψουν υποχρεωτικές διμερείς Συμβάσεις Μεταρρυθμίσεων με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αναλαμβάνοντας δεσμευτικά να υλοποιήσουν συγκεκριμένες διαρθρωτικές και 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ως ανταπόδοση, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα 

υποστηρίζονται από οικονομικά κίνητρα και θα οδηγούν σε προσωρινές μεταβιβάσεις προς 

τα κράτη-μέλη με υπερβολικές διαρθρωτικές αδυναμίες. Αυτή η στοχευμένη στήριξη θα 

χρηματοδοτείται με ειδικούς πόρους. 

Η ιδέα των ρυθμίσεων με μορφή συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μελών και των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ σχετικά με μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελεί μια βάση για συζήτηση και αξίζει περαιτέρω 

διερεύνηση. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετά ακόμη, και για 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα αποτελέσει μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας. 

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η απορρόφηση των διαταραχών είναι 

να αφεθούν οι δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν σε πολλούς τομείς που 

εξακολουθούν στις χώρες της ζώνης του ευρώ να είναι προστατευμένοι από τον 

ανταγωνισμό. Αλλά η κρίση της ευρωζώνης αποκάλυψε με επώδυνο τρόπο ότι πολλές 

φορές οι αγορές δεν κατορθώνουν να επανέλθουν από μόνες τους σε ισορροπία, οπότε 

χρειάζονται παρεμβάσεις από μια κεντρική αρχή. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε πιο 
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πέρα και να επαναπροσδιορίσουμε κατάλληλα το ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων, του 

κράτους και των αγορών, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο εκτελεστικής 

εξουσίας είναι απαραίτητο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης. 

Το τελευταίο δομικό στοιχείο που περιγράφεται στην έκθεση σχετικά με το μέλλον της ΟΝΕ 

είναι ένα πλαίσιο για βελτιωμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία. Αυτό το 

δομικό στοιχείο διαπερνά όλα τα υπόλοιπα, καθώς για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

το ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο και το πλαίσιο 

οικονομικής πολιτικής, απαιτούνται στοιχεία πολιτικής ένωσης. Ειδικότερα, μια τραπεζική 

ένωση δημιουργεί δυνητική δημοσιονομική υποχρέωση, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε 

άμεση υποχρέωση σε περίπτωση συστημικής κρίσης. Όπως έδειξε η πρόσφατη κρίση, σε 

μια συστημική κρίση μπορεί να απαιτηθούν δημοσιονομικοί πόροι για την αποκατάσταση 

της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η δημιουργία ενός ενιαίου 

δημοσιονομικού πλαισίου για την ΟΝΕ θα απαιτήσει επίσης κατάλληλες ρυθμίσεις για τη 

διασφάλιση της πλήρους δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας. Και οι υπερεθνικές 

δομές που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν για την ενίσχυση της ικανότητας λήψης 

ευρωπαϊκών αποφάσεων πολιτικής σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας θα πρέπει τελικά να 

ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις 

που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες απαιτούν δημοκρατική υποστήριξη. Και οποιαδήποτε 

μορφή ευρωπαϊκού ελέγχου επί των εθνικών πολιτικών πρέπει να βασίζεται στην πολιτική 

νομιμοποίηση και την αυστηρή λογοδοσία. Όλα αυτά είναι σαφή. Αυτό που θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί είναι ποιες αρμοδιότητες θα ανατεθούν στο κάθε επίπεδο κυβερνητικής 

εξουσίας και σε ποιους θα λογοδοτούν όσοι ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες. 

Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφωνούν πλέον ότι κάποια μορφή πολιτικής ένωσης 

είναι απαραίτητη για τη σωτηρία του ευρώ, συχνά εννοούν πολύ διαφορετικά πράγματα. 

Το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι ορισμένες χώρες αντιλαμβάνονται την πολιτική ένωση ως 

οικονομική ομοσπονδία και άλλες ως ένα πολιτικό σύστημα σε ένα στενότερο πλαίσιο που 

βασίζεται σε διακυβερνητικούς μηχανισμούς. Η επιλογή με την οποία βρίσκεται 

αντιμέτωπη η Ευρώπη είναι πολύ πιο περίπλοκη. 

Όπως τόνισαν σε πρόσφατη μελέτη τους ο Sebastian Dullien και ο Jose Ignacio Torreblanca, 

δύο Senior Policy Fellows στο European Council of Foreign Relations*2 (Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αποφασίσουν πόσο θα 

προχωρήσουν ως προς τη δημιουργία μιας πραγματικής οικονομικής ομοσπονδίας που θα 

συνεπάγεται “αμοιβαιοποίηση” του χρέους, δηλαδή κάποιας μορφής Ευρωομόλογο, πόσο 

“χώρο” για την άσκηση πολιτικής ("policy space") σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 

δημιουργήσουν και αν η πολιτική ένωση θα έλκει τη νομιμοποίησή της μέσω των εθνικών 

κυβερνήσεων και κοινοβουλίων ή μέσω της μετεξέλιξης των υφιστάμενων θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή μέσω της δημιουργίας νέων θεσμικών 

                                                           
2
 Sebastian Dullien and Jose Ignacio Torreblanca, “What is Political Union?” in Policy Brief, European 

Council on Foreign Relations, ecfr.eu, December 2012. 
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οργάνων της ΕΕ. Με άλλα λόγια, υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαστάσεις της πολιτικής 

ένωσης: α) περιορισμένη ή πλήρης οικονομική ομοσπονδία, β) προσέγγιση στην άσκηση 

πολιτικής που βασίζεται στην επιβολή των κανόνων ή προσέγγιση που βασίζεται στη 

δημιουργία «χώρου» για διακριτική άσκηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και γ) έμμεση 

νομιμοποίηση μέσω των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των κρατών-μελών ή άμεση 

νομιμοποίηση μέσω της μεταρρύθμισης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως και με πολλές άλλες θεσμικές ρυθμίσεις στην ΕΕ, ο σχεδιασμός της πολιτικής ένωσης 

πιθανότατα θα βασιστεί σε αυτό που είναι πολιτικά εφικτό και όχι απαραίτητα σε αυτό που 

απαιτείται για μια βιώσιμη οικονομική και πολιτική ένωση. Ας ελπίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι 

ηγέτες δεν θα αφήσουν να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας πιο 

ενωμένης και πιο ισχυρής Ευρώπης. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

Σήμερα, τριάμισι χρόνια αφότου εκδηλώθηκε η κρίση χρέους, η κατάσταση στη ζώνη του 

ευρώ παραμένει εύθραυστη. Η νομισματική ένωση γίνεται όλο και πιο κατακερματισμένη 

και παρατηρούνται σοβαρές ανισότητες μεταξύ των χωρών του πυρήνα και των χωρών της 

περιφέρειας της ζώνης του ευρώ.  

Η παρατεταμένη διάρκεια της κρίσης έχει εκθρέψει πολλές καταστροφικές δυνάμεις, όπως 

ο κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών και η συρρίκνωση των 

χρηματοδοτικών πόρων που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες τράπεζες που επιτείνουν τις 

οικονομικές δυσχέρειες των χωρών της περιφέρειας και αυξάνουν τις πιθανότητες 

μετάδοσής τους στις χώρες του πυρήνα.  

Το πρόγραμμα της ΕΚΤ για τις λεγόμενες Οριστικές Νομισματικές Συναλλαγές (Outright 

Monetary Transactions) - για αγορά κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά - 

πρόσφερε μια “ανάσα” και ένα αποτελεσματικό παράθυρο ευκαιρίας στις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν  την κρίση. 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή ερμηνεία, που εστιάζεται στην 

έλλειψη έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της κρίσης. 

Σταδιακά, η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την απλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε 

μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση των αιτίων της κρίσης. Η 

στρατηγική αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών αντιμετώπισης 

κρίσεων και στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης, τόσο σε επίπεδο ζώνης του 

ευρώ όσο και σε εθνικό επίπεδο, και απαιτεί έντονες εθνικές προσπάθειες για την 

εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, την αποκατάσταση της ομαλής ροής πιστώσεων 

προς την οικονομία και τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης. 

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές και συνεχείς προσπάθειες των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίες 

ήταν απαραίτητες προκειμένου να υποχωρήσουν οι φόβοι των επενδυτών για ενδεχόμενη 

διάλυση της ζώνης του ευρώ, δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη οι κύριοι κίνδυνοι περαιτέρω 

οπισθοδρομήσεων στην κρίση της ευρωζώνης. 
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Όπως ανέφερα προηγουμένως, μία από τις βασικές αιτίες της σημερινής κρίσης είναι το 

πρόβλημα των μεγάλων ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ -- επιμόνως υψηλά ελλείμματα 

σε ορισμένες χώρες που αντιστοιχούν σε επίμονα πλεονάσματα άλλων χωρών – οι οποίες 

συσσωρεύθηκαν την προηγούμενη δεκαετία. Ως εκ τούτου, η διόρθωση των εθνικών 

ανισορροπιών παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο. 

Ενώ οι οικονομίες της περιφέρειας ήδη προχωρούν με αρκετά ταχύ βηματισμό σε μια 

διαδικασία εξισορρόπησης και προσαρμογής, οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία 

είναι πολύ εκτεταμένες και εξαιρετικά επώδυνες. Το απαράδεκτα υψηλό ποσοστό 

ανεργίας, η αύξηση της φτώχειας και το ογκούμενο αίσθημα κοινωνικής αδικίας 

υπονομεύουν τη στήριξη προς τα προγράμματα προσαρμογής και δημιουργούν κοινωνικές 

εντάσεις σε σημαντικά στρώματα του πληθυσμού. 

Ακόμη και αν αυτές οι χώρες μπορέσουν να πραγματοποιήσουν γρήγορα τις αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις, θα περάσουν χρόνια μέχρι να γίνουν αισθητά τα θετικά αποτελέσματα των 

διαρθρωτικών αλλαγών. Έχει συνεπώς ζωτική σημασία να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις 

της προσαρμογής και να στηριχθεί η ανάπτυξη και με άλλες πολιτικές. Η εξισορροπητική 

προσαρμογή που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μονόπλευρη και προέρχεται 

από τη μειωμένη ζήτηση στις ελλειμματικές χώρες της περιφέρειας. Για να αντιμετωπιστεί η 

συνεχιζόμενη κρίση, όλες οι χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να προσπαθήσουν 

να αποκαταστήσουν την εσωτερική και εξωτερική τους ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο, 

χρειάζεται να αυξηθεί η ζήτηση στις πλεονασματικές χώρες. Για τις χώρες του πυρήνα, 

όπως η Γερμανία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των 

επενδύσεων. 

Ένας άλλος τρόπος για να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη στις χώρες της περιφέρειας 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα ήταν να προκαταβληθούν κονδύλια που προβλέπονται 

για τις χώρες αυτές από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Η κρίση αποκάλυψε μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες. Ο αρχικός σχεδιασμός της 

ΟΝΕ είχε σοβαρές ελλείψεις. Ξεκινώντας από την προσαρμογή που συντελείται σε εθνικό 

επίπεδο, η σταδιακή διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την ενίσχυση του θεσμικού 

πλαισίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης περιλαμβάνει πρακτικά βήματα για 

την αντιμετώπιση των θεσμικών αδυναμιών που προϋπήρχαν της κρίσης στο 

δημοσιονομικό, τον οικονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό αποτελεί αξιόλογη 

πρόοδο, αλλά ακόμη απέχει από την πλήρη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της 

οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα δεν έχει ακόμη οριστεί το σχήμα και η μορφή της 

δημοσιονομικής ένωσης που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της νομισματικής 

ένωσης. 

Η δημιουργία τραπεζικής ένωσης είναι ένα κύριο συστατικό στοιχείο του πλαισίου που 

απαιτείται για την ενίσχυση των θεμελίων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό 

σημαίνει ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός πρέπει να συμπληρωθεί από μια ενιαία αρχή 

εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και ένα κοινό ταμείο εγγύησης καταθέσεων -- και τα 

δύο θα πρέπει να υποστηρίζονται από κοινούς πόρους. Μόνο τότε θα μπορέσει να σπάσει ο 

φαύλος κύκλος μεταξύ αδύναμων τραπεζών και αδύναμου Δημοσίου σε ορισμένες χώρες-



 
Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και  

η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
Νικόλαος Γκαργκάνας, Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
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μέλη της ζώνης και να αναστραφεί η σημερινή διαδικασία κατακερματισμού των 

χρηματοπιστωτικών αγορών στη ζώνη του ευρώ. 

Χρειάζεται δημοσιονομική ενοποίηση, που θα συμβάλλει ώστε να καλυφθούν τα κενά στο 

σχεδιασμό της ΟΝΕ και θα μετριάσει τη μετάδοση των διαταραχών από μία χώρα σε άλλες 

χώρες της ευρωζώνης. Η οικοδόμηση πολιτικής στήριξης θα απαιτήσει χρόνο. Αλλά το 

μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα η ζώνη του ευρώ και τα επιμέρους 

μέλη της καθιστά απολύτως απαραίτητη και επείγουσα μια αξιόπιστη δέσμευση για την 

εφαρμογή του προτεινόμενου οδικού χάρτη προς μια πραγματικά ολοκληρωμένη 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 
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Το Παρατηρητήριο της Κρίσης 

 

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην  Ελλάδα, της σημαντικότερης  στην μεταπολεμική της 
ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την 
σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. 

Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποίησει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για 
την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική 
Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και 
διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια 
παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: 

o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο 
οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. 

o Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την 
θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. 

o Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την 
ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή 
και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. 

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: 

Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου 

- Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

- Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική 
Οικονομία] 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

- Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές 
Εμπόριο] 

- Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, Βρυξέλλες 

Ειδικός Σύμβουλος 

- Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και 
Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 
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