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Εισαγωγή 

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού 
Υπουργού των Οικονομικών, κ. Hans Eichel. Ο κύριος Eichel δεν μπορούσε δυστυχώς 
να έρθει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω εδώ. 

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι σαφής: «Δέκα χρόνια μετά: Η δυναμική του ευρώ». Δεν 
είναι ερώτηση, αλλά διαπίστωση. Μια διαπίστωση που δεν αντανακλά ένα θεωρητικό 
ευχολόγιο, αλλά επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση.  

Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για ότι έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα. Πριν 
αναλάβουμε το εγχείρημα του κοινού νομίσματος υπήρχαν πολλοί σκεπτικιστές στον 
αγγλοσαξονικό χώρο, στον χώρο των επιστημών, αλλά και σε εμάς, στη Γερμανία. 
Κανείς δεν πίστευε ότι η νομισματική ένωση θα είχε να επιδείξει μια τόσο 
επιτυχημένη πορεία μετά από 10 χρόνια. Ωστόσο δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε 
στις δάφνες μας. Κυρίως οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι η επιτυχία του ευρώ, του 
κοινού μας νομίσματος, απαίτησε πολλή εμπειρογνωμοσύνη, σκληρή δουλειά και 
κυρίως πολιτική ταύτιση και δύναμη επιβολής – και θα συνεχίσει να τα απαιτεί σε 
ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, προκειμένου να διατηρήσουμε τη δυναμική που είχαμε ως 
τώρα. 

Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων δέκα ετών θα επικεντρωθώ στην 
τρέχουσα συγκυρία, τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτή καθώς και πιθανές 
προσεγγίσεις λύσεων. 

 

Ανασκόπηση 

Το ευρώ υιοθετήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1999 αρχικά ως λογιστική μονάδα σε 11 
κράτη μέλη της Ε.Ε., ενώ η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 
2001. Τα δώδεκα μέλη τολμήσαμε την 1η Ιανουαρίου 2002 να μπούμε στην 
πραγματική περιπέτεια ενός κοινού νομίσματος πέρα από εθνικά σύνορα, ενώ 
προηγουμένως το ευρώ αποτελούσε για τους περισσότερους από εμάς μόνο ένα 
θεωρητικό κατασκεύασμα χωρίς καμιά σημασία στην καθημερινή ζωή. 
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Σήμερα το ευρώ αποτελεί πλέον ένα σταθερό νόμισμα για περισσότερα από 300 
εκατομμύρια ανθρώπους σε 16 κράτη μέλη της Ε.Ε.1

o Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να 
βελτιωθούν σημαντικά οι χρηματοδοτικοί και πιστοληπτικοί 
όροι σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης και να σημειωθεί 
σημαντική άνοδος των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Τα 
επιτόκια των νομισμάτων όλων των κρατών της ευρωζώνης 
συνέκλιναν προς το χαμηλότερο επιτόκιο και όχι – όπως είχαν 
προβλέψει μερικοί – προς τον αριθμητικό μέσον όρο όλων των 
επιτοκίων. 

, ενώ και άλλα κράτη επιδιώκουν 
την υιοθέτησή του. 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το ευρώ έγινε σύμβολο της ενότητας και 
αξιόπιστο νόμισμα αναφοράς σε μια οικονομικά αρκετά ανασφαλή και ταραχώδη 
εποχή. 

Τα πλεονεκτήματα του κοινού νομίσματος έγιναν γρήγορα ορατά – και αισθητά: 

o Παράλληλα παρατηρήθηκε μια εκτεταμένη εναρμόνιση των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων για τον 
πληθωρισμό σε ένα επίπεδο το οποίο φάνταζε προηγουμένως 
ανέφικτο για πολλές από τις χώρες της ευρωζώνης.  

o Το κοινό νόμισμα κατέστησε δυνατή την εντατικοποίηση των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, οι 
πληρωμές απλοποιήθηκαν, ενώ απαλείφθηκαν τα έξοδα και οι 
κίνδυνοι που συνδέονται με τις μετατροπές νομισμάτων. 

o Πέραν αυτών το ευρώ εδραιώθηκε την τελευταία δεκαετία ως 
δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα μαζί με το δολάριο ΗΠΑ. 

o Αλλά και η κατάσταση της απασχόλησης σημείωσε σημαντική 
βελτίωση μέχρι το 2008.  

Ένας από τους θεματοφύλακες της επιτυχίας είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ), η οποία από τις απαρχές της υιοθέτησης του ευρώ συνιστά ένα σταθερό 
θεσμικό πλαίσιο με σαφή σταθεροποιητικό προσανατολισμό που βασίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: 

                                                 
1 Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία 
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o Στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών καθώς και στη μεγάλη διαφάνεια στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων από την ΕΚΤ, 

o Στη σταθερότητα των τιμών ως πρωταρχικό στόχο της 
νομισματικής πολιτικής, 

o Στο σύνολο κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, 

o Στη ρήτρα „No-bail-out“ της Συνθήκης ΕΚ.  

Μερικές σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τα δυο πρώτα σημεία: Η διατήρηση 
σταθερότητας των τιμών είναι η σημαντικότερη συμβολή που μπορεί να έχει η 
νομισματική πολιτική – και επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – στην 
ανάπτυξη και επομένως στην ευημερία και στην προαγωγή της απασχόλησης. Η 
ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας από πολιτικές επιρροές αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την επιτυχή επίτευξη αυτού του στόχου. Η χρηματοοικονομική κρίση 
έδειξε ότι το ευρώ λειτουργεί σαν μέσο μετριασμού των επιπτώσεων της κρίσης και 
άγκυρα σταθερότητας και ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Τα μεμονωμένα 
κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι εκτεθειμένα σε λιγότερες συναλλαγματικές 
διακυμάνσεις προκαλούμενες από την κρίση από αυτές που θα είχαν να 
αντιμετωπίσουν αν εξακολουθούσαν να υπάρχουν τα εθνικά νομίσματα. Επιπλέον, η 
ΕΚΤ συμβάλλει αποτελεσματικά μαζί με τις άλλες κεντρικές τράπεζες στη 
σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος.  

 

Προκλήσεις 

Σκοπός της υιοθέτησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν να τεθούν 
τα θεμέλια για υγιή και στέρεα δημόσια οικονομικά με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην 
ευρωζώνη. Το σύμφωνο συνοδευόταν από τη ρήτρα „no-bail-out“ της Συνθήκης ΕΚ 
που προβλέπει πως τα μεμονωμένα μέλη και η Κοινότητα δεν φέρουν ευθύνη για τα 
χρέη άλλων κρατών μελών. Σκοπός της είναι με αυτόν τον τρόπο να απαλειφθούν τα 
όποια κίνητρα για ανάρμοστη εθνική διαχείριση, όπως για παράδειγμα η υλοποίηση 
δημοσιονομικών πολιτικών χωρίς μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.  

Συμφωνούμε όλοι – εδώ στην αίθουσα αυτή, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις 
Βρυξέλλες - ότι ενόψει των ιστορικών διαστάσεων της τρέχουσας 
χρηματοοικονομικής κρίσης απαιτούνται έκτακτα δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά 
και νομισματικά μέτρα.  
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Από τη σκοπιά της Γερμανίας είναι επιβεβλημένο, μετά από τα διάφορα μέτρα 
βοήθειας και στήριξης που ελήφθησαν λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, να 
επιστρέψουμε σύντομα και με διάρκεια σε μια πολιτική που θα διέπεται από τους 
κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι μόνο προς 
όφελος του κοινού μας νομίσματος, αλλά και κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους της 
ευρωζώνης.  

Οι προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι σήμερα είναι οπωσδήποτε 
δραματικές και θεαματικές, αλλά και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα 
επόμενα χρόνια θα απαιτήσουν να επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση. Αναφέρω 
μόνο μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:  

o Το αυξανόμενο χρέος των κρατών μελών,  

o Οι συνδεόμενες με αυτό υποχρεώσεις μείωσης του ελλείμματος 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος,  

o Οι δημογραφικές αλλαγές στους πληθυσμούς μας.  

 

Προκλήσεις – λύσεις  

Προσεγγίσεις λύσεων υπάρχουν σε διάφορους τομείς, οι οποίοι είναι όλοι σημαντικοί 
και θα πρέπει να μας βοηθήσουν από κοινού να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση 
αυτή. Αναφέρω στο σημείο αυτό τη δημοσιονομική στρατηγική εξόδου από την 
κρίση, τη βελτίωση του συντονισμού και της αμοιβαίας εποπτείας καθώς και τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

 

Λύσεις – Δημοσιονομική στρατηγική εξόδου  

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης – για τη σταθεροποίηση 
των χρηματοοικονομικών αγορών και τη στήριξη της οικονομίας – έχουν σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στους δημόσιους προϋπολογισμούς σε όλη την Ε.Ε.  

Τα δημοσιονομικά κυρίως μέτρα θα πρέπει να αρθούν το συντομότερο δυνατόν, 
μεταξύ άλλων και για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.  

Αφής στιγμής όμως προβλέπεται να σημειωθεί μια θετική οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
μέτρα στήριξης της οικονομίας, μπορούμε να μιλάμε για αυτόνομη και διατηρήσιμη 
άνοδο. Αυτό το θεωρούμε προϋπόθεση για την έναρξη της εφαρμογής μιας 
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δημοσιονομικής στρατηγικής εξόδου, η οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι 
δεδομένη στα κράτη μέλη το αργότερο από το 2011 και μετά. 

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε τις εκθέσεις για 
την έναρξη της διαδικασίας επιτήρησης σε εννέα κράτη μέλη της Ε.Ε. Έτσι, στα τέλη 
της χρονιάς που διανύουμε θα βρίσκονται συνολικά 20 κράτη μέλη υπό επιτήρηση, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Γερμανία.  

Οι συστάσεις που διατύπωσε το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών στο πλαίσιο 
των διαδικασιών αυτών συνιστούν ένα λογικό πλαίσιο για την απαιτούμενη εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών, προκειμένου να στραφούν προς το μέλλον. Είναι σαφές 
για όλους μας ότι η εφαρμογή των συστάσεων αυτών θα συνοδεύεται από σημαντικές 
τομές και άβολες αποφάσεις – επομένως αυτό που χρειάζεται στην προκειμένη 
περίπτωση είναι πολιτική βούληση, η δέσμευση ή „commitment“ όπως αναφέρεται 
στις Βρυξέλλες. 

 

Λύσεις – Συντονισμός 

Τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε στην Ε.Ε. και στην ευρωζώνη ότι η οικονομική 
εποπτεία και ο συντονισμός δεν πραγματοποιήθηκαν με τον βέλτιστο τρόπο τα 
τελευταία χρόνια. Η κρίση βέβαια δεν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, όμως σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι επιπτώσεις της δεν θα ήταν τόσο σοβαρές σε ορισμένες 
χώρες.  

Επομένως, η τρέχουσα κατάσταση θα πρέπει να μας διδάξει ότι η εποπτεία της 
οικονομικής πολιτικής στην Ε.Ε. και κυρίως στην ευρωζώνη πρέπει να ενισχυθεί. 
Συγχρόνως δε θα πρέπει να υπάρξουν ανοικτές συζητήσεις στον κύκλο των ειδικών, 
με πιο ακριβείς, κατά το δυνατόν, συστάσεις από αυτές που είχαν διατυπωθεί ως τώρα 
και με επικέντρωση σε συγκεκριμένες προβληματικές περιπτώσεις.  

 

Λύσεις –Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται και η συνεχιζόμενη ανάγκη εφαρμογής διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. 

Από τις απαρχές της κρίσης παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω κινδύνου για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό των 
κρατών μελών της ευρωζώνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στη 
διαφορετική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών της ευρωζώνης από τις 
χρηματοοικονομικές αγορές. Στο σημείο αυτό υπάρχει σαφής συνάφεια με τα 
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δημοσιονομικά ελλείμματα και τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
που σε πολλές περιπτώσεις έχουν σωρευτεί μέσα στα προηγούμενα χρόνια και δεν 
προέκυψαν τώρα λόγω της κρίσης. 

Η ύπαρξη του κοινού νομίσματος μας εξαναγκάζει όλους λοιπόν σε διαρθρωτική 
πειθαρχία. Καθώς δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα υποτιμήσεων και εφαρμογής 
εθνικών μέτρων για τα επιτόκια, θα πρέπει σε μια νομισματική ένωση να 
εφαρμοστούν διαρθρωτικές διαδικασίες προσαρμογής που θα αντισταθμίσουν τις 
απώλειες ανταγωνιστικότητας λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης του κόσμου. 

Συνεπώς, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των χωρών της ευρωζώνης είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η προαγωγή 
της καινοτομίας και η αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης.  

 

Μελλοντική προοπτική 

Προτού ολοκληρώσω επιτρέψτε μου μια σύντομη παρατήρηση σχετικά με τη 
μελλοντική μας προοπτική. Την τελευταία δεκαετία και κυρίως τους τελευταίους 
μήνες το κοινό μας νόμισμα επέδειξε πράγματι μια πολύ ευχάριστη δυναμικότητα. Για 
να διασφαλιστεί και στο μέλλον, εκτός από τις προαναφερθείσες «προσεγγίσεις 
λύσεων» για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη διασφάλιση της μελλοντικής 
βιωσιμότητας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια ακόμα βασική αρχή. 

Η διεύρυνση της ευρωζώνης θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Όμως θα πρέπει να έχουμε 
όλοι επίγνωση του γεγονότος ότι μόνον η αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων 
σύγκλισης που έχουν τεθεί και εξακολουθούν να ισχύουν είναι προς όφελος τόσο του 
υπό ένταξη κράτους όσο και της ήδη υφιστάμενης νομισματικής κοινότητας.  

Ιδιαίτερα από τη σημερινή κρίση διαφαίνεται ότι οι αποκλίσεις οποιασδήποτε μορφής 
μπορούν να επιφέρουν καταστάσεις αστάθειας οι οποίες – εφόσον πια δεν υφίσταται 
νομισματική κυριαρχία – απαιτούν για την αντιμετώπισή τους μεγάλες προσπάθειες – 
και πολιτικής φύσης. 

Είμαι βέβαιη ότι θα διατηρηθεί η δυναμικότητα του ευρώ. Η ευρωζώνη δεν είναι 
„closed shop“. Μετά το κύμα διεύρυνσης της Ε.Ε. το 2004 εντάχθηκαν τέσσερα 
ακόμα μέλη2

                                                 
2 Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία. 

 στη νομισματική ένωση. Η ευρωζώνη θα συνεχίσει να εντάσσει και άλλα 
μέλη και η δυναμικότητα του κοινού μας νομίσματος δεν θα γίνεται αισθητή μόνο στα 
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κράτη που έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ, αλλά θα έχει θετικό αντίκτυπο - όπως 
συνέβαινε μέχρι τώρα – σε διεθνές επίπεδο.  

 

 


