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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση για τα 10 χρόνια από 

τη δημιουργία του Ευρώ. Μας τιμά η παρουσία ενός εκλεκτού συναδέλφου στο 

Συμβούλιο ECOFIN της εποχής εκείνης, του πρώην Πρωθυπουργού της 

Γαλλίας Laurent Fabius που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή 

οικονομική και νομισματική ενοποίηση, καθώς και της Υφυπουργού 

Οικονομικών της Γερμανίας Nicolette Kressl. 

 

Μετά τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους, θα επικεντρωθώ 

επιλεκτικά σε ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του κοινού μας νομίσματος. 

 

Διακυβέρνηση 

 
Η δημιουργία μιας πολυεθνικής νομισματικής ένωσης θέτει κρίσιμα θέματα 

άσκησης οικονομικής πολιτικής. Στο εθνικό κράτος υπάρχουν ενιαίες αρχές 

νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και εποπτικής 

λειτουργίας. 

 

Η εθνική Κεντρική Τράπεζα εκδίδει το εθνικό νόμισμα και ελέγχει την 

κυκλοφορία του. 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών καταρτίζει τον προϋπολογισμό και ασκεί τη 

δημοσιονομική και φορολογική πολιτική. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και εθνικοί εποπτικοί 

οργανισμοί ρυθμίζουν, εποπτεύουν και εγγυώνται τη λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 

Στην Ευρωζώνη ενιαία αρχή υπάρχει μόνο για τη νομισματική πολιτική. Είναι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η δημοσιονομική πολιτική και η 

εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ασκούνται από 16 ξεχωριστές 

εθνικές αρχές. 
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Οι συνέπειες αυτών των αδυναμιών στο σύστημα διακυβέρνησης της 

Ευρωζώνης φάνηκαν στη διάρκεια της σημερινής κρίσης. Τα μέτρα  

αναθέρμανσης των οικονομιών που υιοθετήθηκαν το 2008 δεν είχαν συνοχή. 

Φορολογικές μειώσεις, αυξήσεις δαπανών, επιδοτήσεις της απασχόλησης, 

χρησιμοποιήθηκαν χωρίς κεντρικό σχεδιασμό στέλνοντας συγκεχυμένα και 

αντιφατικά μηνύματα, τα οποία περιόρισαν την προστιθέμενη αξία των μέτρων 

για την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει για τα μέτρα προστασίας 

συγκεκριμένων τομέων, όπως οι εθνικές αυτοκινητοβιομηχανίες. 

 

Εξάλλου, η απουσία κεντρικής εποπτικής αρχής για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα έθεσε σε αμφισβήτηση την ικανότητα αδύναμων χωρών – μελών να 

διασώσουν τις τράπεζές τους. Οι πιστοληπτικοί  κίνδυνοι διαφοροποιήθηκαν 

έντονα με αποτέλεσμα υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, να 

δανείζονται με πολύ υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τη Γερμανία. Η τάση 

αυτή, ενισχυμένη από αρνητικές αξιολογήσεις των πιστοληπτικών κινδύνων 

από διεθνείς οίκους, μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτικές κρίσεις, ακόμα και σε 

πτώχευση χωρών.  

 

Οι αδυναμίες διακυβέρνησης της Ευρωζώνης αντιμετωπίζονται μόνο με 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η ΕΚΤ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη 

ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης και το 

Συμβούλιο Eurogroup την ευθύνη διάσωσης των τραπεζών και των άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

Χρειάζεται στενότερος συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών με 

ενίσχυση των εξουσιών του Eurogroup, που θα εξασφαλίσει καλύτερη 

ισορροπία στη συνεργασία με την ΕΚΤ. Η δημοσιονομική και η νομισματική 

πολιτική πρέπει να λειτουργούν αρμονικά, και όχι ανταγωνιστικά, στην 

επιδίωξη κοινών στόχων για την ανάπτυξη, την απασχόληση καθώς και τον 

έλεγχο του πληθωρισμού. 
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Η ανασυγκρότηση του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωζώνης έχει 

κρίσιμη σημασία για τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Η 

αποτελεσματική άσκηση οικονομικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση 

με την Ευρωζώνη. Χωρίς επιτάχυνση της ανάπτυξης, η Κοινωνική Ευρώπη θα 

παραμείνει εξαγγελία χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.  

 

Προοπτική 

 
Το Ευρώ έχει ήδη κατακτήσει τη θέση ενός παγκόσμιου νομίσματος, το οποίο 

χρησιμοποιείται ως αποθεματικό από πολλές χώρες. Αποτελεί το πρώτο βήμα 

για την ανάληψη παγκόσμιου ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

παγκόσμιες προκλήσεις έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, είτε αφορούν 

τις απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, κυρίως από τη διάδοση των 

πυρηνικών όπλων καθώς και όπλων μαζικής καταστροφής, είτε συνδέονται με 

τη σταθερότητα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, τη φτώχεια στον Τρίτο 

Κόσμο και τις κλιματολογικές αλλαγές. 

 

Το κοινό νόμισμα προσδίδει δύναμη στην Ευρώπη. Όμως, η αποτελεσματική 

ανάληψη παγκόσμιων ευθυνών προϋποθέτει ισχυρή ώθηση στη διαδικασία 

της πολιτικής ενοποίησης. Η υπό επικύρωση Ευρωπαϊκή Συνθήκη αποτελεί 

βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η καθιέρωση αποτελεσματικότερου 

συστήματος λήψης αποφάσεων, η δημιουργία θέσης Προέδρου καθώς και 

Εκπροσώπου Εξωτερικών Υποθέσεων θα συμβάλουν στη διαμόρφωση και 

προβολή ενιαίας πολιτικής στα μεγάλα διεθνή θέματα. 

 

Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η πρόοδος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θυμίζει 

την εικόνα ενός ποτηριού που ορισμένοι το βλέπουν μισογεμάτο, ενώ άλλοι 

μισοάδειο. Ο δρόμος που έχει διανυθεί από το 1957, όταν υπογράφηκαν οι 

πρώτες Ευρωπαϊκές Συνθήκες, είναι αναμφισβήτητα σημαντικός. Αν κριθεί, 

όμως, ανάλογα με το μέγεθος των σημερινών προκλήσεων είναι ανεπαρκής. Η 
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δυναμική που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε 

συνδυασμό με την ανάδειξη νέων οικονομικών υπερδυνάμεων, όπως η Κίνα 

και η Ινδία, και την επάνοδο της Ρωσίας στο διεθνές προσκήνιο, κινδυνεύουν 

να οδηγήσουν την Ευρώπη στο περιθώριο των παγκόσμιων εξελίξεων. Όσο 

δύσκολο και να φαίνεται σήμερα, η ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει σε 

υψηλότερα στάδια. 

 

 

Συνοχή 

 
Τίθεται το ερώτημα: Συμβάλλει η λειτουργία της Ευρωζώνης στη σύγκλιση των 

επιδόσεων και του βιοτικού επιπέδου των  χωρών – μελών; Θα προσπαθήσω 

να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα με αναφορά στην Ελλάδα. 

 

Όπως γνωρίζουμε, η χώρα μας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε 

εξαιρετικά αδύναμες οικονομικές επιδόσεις: χαμηλή ανάπτυξη, τεράστια 

δημοσιονομικά ελλείμματα, πολύ υψηλό πληθωρισμό και επιτόκια, ασταθές 

νόμισμα. Η ένταξη στην Ευρωζώνη διαμόρφωσε νέες συνθήκες, που 

οδήγησαν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, με τη δραστική μείωση των 

ελλειμμάτων και του πληθωρισμού, και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης. Την 

τελευταία δεκαετία ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 4% σε ετήσια βάση, περίπου 

τριπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη εικοσαετία.  

 

Η αναβάθμιση των οικονομικών επιδόσεων της χώρας κατά την περίοδο πριν 

από την ένταξη το 2000 στηρίχθηκε σε πολιτικές σταθεροποίησης, σε 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές καθώς και στην πραγματοποίηση μεγάλων 

έργων υποδομών. Το αναπτυξιακό υπόδειγμα αξιοποίησε την αυξημένη 

εμπιστοσύνη που απέκτησαν καταναλωτές και επενδυτές με την εξασφάλιση 

σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος. Χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλά 

επιτόκια, ισχυρό νόμισμα, οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα την καταναλωτική 

και επενδυτική δαπάνη. Χάρη στις διαρθρωτικές αλλαγές και στον 
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εκσυγχρονισμό των υποδομών, η παραγωγική βάση της χώρας 

ανταποκρίθηκε θετικά στην αύξηση της ζήτησης. Στη συνέχεια, όμως, 

διευρύνθηκαν υπέρμετρα τα ελλείμματα του εξωτερικού ισοζυγίου, 

αντανακλώντας υστερήσεις στην προσαρμογή της οικονομίας στο νέο 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Ο ιδιωτικός και δημόσιος δανεισμός 

ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία. Η χώρα άρχισε να ζει πάνω από τις 

οικονομικές της δυνατότητες. Οι αποταμιεύσεις κατευθύνονταν σε μεγάλο 

βαθμό στην κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οι παραγωγικές 

επενδύσεις εξασθένησαν, η ανταγωνιστικότητα υποβαθμίστηκε. 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση βρήκε την Ελλάδα αδύναμη. Δεν υπήρχαν 

δημοσιονομικά περιθώρια για στήριξη των εισοδημάτων, της απασχόλησης και 

της επενδυτικής δραστηριότητας. Η ύφεση, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα 

διαρκέσει περισσότερο στη χώρα μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, 

ενώ η ανάκαμψη θα είναι αδύναμη κάτω από τη συνεχή πίεση για λήψη 

μέτρων μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η προοπτική αυτή οδηγεί, 

αντί της σύγκλισης, σε απόκλιση των οικονομικών μας  επιδόσεων σε σχέση 

με τις προηγμένες χώρες της Ευρωζώνης. Η πρόοδος της τελευταίας 

δεκαετίας κινδυνεύει να αναστραφεί. Θα υπάρξει στασιμότητα στο βιοτικό 

επίπεδο και αύξηση της ανεργίας.  

 

Χρειάζεται μία νέα πολιτική για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας 

ιστού και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, ανταγωνιστικής οικονομίας. Η 

πολιτική αυτή πρέπει να έχει δύο κεντρικούς στόχους. 

 

Πρώτον, δημοσιονομική εξυγίανση ώστε να απαλλαγεί η χώρα από το 

τεράστιο βάρος των ελλειμμάτων και της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, 

καθώς και από τον κίνδυνο πτώχευσης. 

 

Δεύτερον, αναμόρφωση του αναπτυξιακού υποδείγματος μέσα από την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, την ενίσχυση της 
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επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας καθώς και «πράσινες» 

επενδύσεις, ιδιαίτερα στο χώρο της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 

 

Μοχλό για την επίτευξη αυτών των στόχων αποτελούν διαρθρωτικές αλλαγές 

στο κράτος, τους θεσμούς και την εκπαίδευση. Κομματισμός, αναξιοκρατία, 

γραφειοκρατία, αναποτελεσματικότητα, υποθάλπουν τη φοροδιαφυγή, 

οδηγούν σε κατασπατάληση των πόρων, και καταπνίγουν την 

επιχειρηματικότητα. Εξάλλου, το εκπαιδευτικό μας σύστημα παραμένει 

προσκολλημένο σε ξεπερασμένα πρότυπα, έχοντας ουσιαστικά εγκαταλείψει 

την επιδίωξη της αριστείας. 

 

Το παράδειγμα της Ελλάδας δίνει μια απάντηση στο ερώτημα για τη συνοχή. Η 

συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση, όπως η Ευρωζώνη, προσφέρει ισχυρό 

πλεονέκτημα σε αδύναμες οικονομίες, μέσα από την εδραίωση συνθηκών 

σταθερότητας και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Όμως, η αξιοποίηση 

αυτού του πλεονεκτήματος προϋποθέτει διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να 

διασφαλιστεί η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού. 

 

Σε αυτό το κρίσιμο μεταίχμιο βρίσκεται, σήμερα, η Ελλάδα. Αν δεν ανακτήσει 

τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων, θα χάσει το τραίνο της εποχής της. 

 

Η πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση είναι να προχωρήσει σε μεγάλες 

διαρθρωτικές αλλαγές ανοίγοντας νέους δρόμους ανάπτυξης και προόδου.  


