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Mε αφορµή την οικονοµική κρίση, που ξέσπασε το 2009 στις ΗΠΑ και 

µεταδόθηκε στις προηγµένες Ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες, έχει επανέλθει, σε 

ευρεία κλίµακα, µια δηµόσια επιστηµονική συζήτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις – 

θετικές και αρνητικές – που υπήρξαν στις χώρες που αντικατέστησαν το εθνικό τους 

νόµισµα µε το κοινό ευρωπαϊκό, το ευρώ. Οι απόψεις των οικονοµολόγων είναι σε 

αρκετά σηµεία αντίθετες, µε τη µία οµάδα να υποστηρίζει την επιστροφή στο εθνικό 

νόµισµα και την άλλη να επιχειρηµατολογεί υπέρ του ευρώ. 

Η πλειοψηφία των οικονοµολόγων καταλήγει στο ότι, η βασική συνέπεια της 

θεσµικής αλλαγής, που πραγµατοποιήθηκε µε τη δηµιουργία της Ευρωζώνης, ήταν η 

διαµόρφωση µιας δεξαµενής κερδοσκοπικού κυρίως κεφαλαίου, µε πολύ µεγάλη 

ευκολία µετακίνησης παγκοσµίως, που αύξησε δραµατικά την ισχύ των αγορών αυτών 

σε βάρος των εθνικών κυβερνήσεων και οικονοµιών. Στην περίπτωση αυτή,  ο ρόλος 

της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας είναι κρίσιµος, καθώς δηµιουργεί το µύθο της 

παγκόσµιας αυτορρυθµιζόµενης οικονοµίας. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών 

χρήµατος και κεφαλαίου έχει δηµιουργήσει µια νέα, φιλελεύθερη χρηµατοοικονοµική 

δοµή ισχύος, η οποία έχει καθοριστικά αυξήσει τη δύναµη και την επίδραση του 

χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου πάνω σε κάθε εθνικό  µηχανισµό άσκησης οικονοµικής 

πολιτικής.  

Η εµπειρία της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, 

χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές, τόσο θετική όσο και αρνητική. Από τη µια µεριά, 

σηµειώθηκαν θεαµατικές αλλαγές στην ελληνική οικονοµία, που την οδήγησαν σε 

οικονοµική µεγέθυνση και από την άλλη, η δυσχερής θέση της Ελλάδας τα τελευταία 

χρόνια, λόγω της οικονοµικής κρίσης, απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές στη δοµή και στη 

διάρθρωση του ελληνικού  οικονοµικού συστήµατος. 

Με την παρούσα βιβλιογραφική έρευνα, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν, 

εκτενώς, οι περιορισµοί και οι υπαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Πολιτικής, 

έτσι ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τους λόγους, για τους οποίους επιλέχθηκαν από 

τις Ελληνικές κυβερνήσεις συγκεκριµένες νοµισµατικές πολιτικές πριν και κατά τη 

διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, και οι οποίες έφεραν τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

που βιώνει σήµερα η χώρα µας. 

Τέλος, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να καταδείξει τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατα των δύο νοµισµάτων – του εθνικού και του ευρωπαϊκού – τόσο 
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Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, το 

οποίο είναι και εισαγωγικό του θέµατος της µελέτης µας, παρουσιάζονται οι έννοιες του 

χρήµατος και οι βασικές του λειτουργίες. Στο επόµενο κεφάλαιο, γίνεται µια ιστορική 

αναδροµή στην Ελληνική Νοµισµατοκοπία, ξεκινώντας από την Περίοδο της Πρώτης 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και τελειώνοντας στην περίοδο της αντικατάστασης της 

Ελληνικής δραχµής από το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα, το ευρώ. Στο 3
ο
 κεφάλαιο, 

πραγµατοποιείται µια βιβλιογραφική αναφορά στο εθνικό µας νόµισµα µέσα στο 

πλαίσιο των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την περίοδο 1953-2002, προκειµένου ο 

αναγνώστης να ενηµερωθεί για την πορεία και την ισχύ του Ελληνικού νοµίσµατος σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα εθνικά  νοµίσµατα. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, 

αποτελεί το  θέµα του 4
ου

 κεφαλαίου, καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός στην 

άσκηση της εθνικής οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία της Ελλάδας προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ και γίνεται εκτενής αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο της 

Ε.Ε. και της µακροοικονοµικής και νοµισµατικής της πολιτικής, η οποία επηρεάζει 

άµεσα όλα τα κράτη – µέλη της, και την Ελλάδα. Στο επόµενο κεφάλαιο, 

πραγµατοποιείται µια παρουσίαση των προσδοκιών και των προβληµατισµών, οι οποίοι 

απασχόλησαν τους οικονοµολόγους διεθνώς, πριν τη δηµιουργία της ΟΝΕ. 

Επιπρόσθετα, γίνεται κατανοητό στον αναγνώστη ότι, τα χειρότερα οικονοµικά 

σενάρια, δεν άργησαν να γίνουν πραγµατικότητα για πολλές χώρες – µέλη της Ε.Ε. Στο 

7
ο
 κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τόσο 

του ενιαίου νοµίσµατος όσο και του εθνικού νοµίσµατος, πολλά από τα οποία 

αποτελούν συνέπειες της  ενιαίας οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής στην 

Ευρωζώνη. Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή κρίση γενικότερα και στην 

Ελληνική κρίση ειδικότερα, η οποία εµφανίστηκε το 2009  και γίνεται προσπάθεια να 

καταδειχθούν τα αίτια που την προκάλεσαν. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι απόψεις 

αρκετών έγκριτων οικονοµολόγων και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου αναφορικά 

µε την αναγκαιότητα ή όχι εξόδου της χώρας µας από την Ευρωζώνη καθώς και οι 

µελλοντικές προοπτικές και πολιτικές. Τέλος, το 9ο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα γενικά 

συµπεράσµατα. 

 

ABSTRACT 
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This paper consists of seven chapters. In the first chapter, which is the 

introduction of our study subject, presented the concepts of money and basic functions. 

The next chapter, is a throwback to Greek Coinage, starting from the period of the First 

Greek Republic and ending in the replacement of the Greek drachma period of the 

single European currency, the euro. In the third chapter, performed a bibliographic 

reference to our national currency within the framework of the exchange rate during the 

period from 1953 to 2002,  in order the reader to be informed of the course and the 

strength of the Greek currency relative to other currencies. The globalization of the 

economy , is the subject of the fourth chapter, as its role is crucial in the implementation 

of national economic and monetary policy.  

In chapter 5, the course of Greece in detail presented to the EU and EMU and 

extensive reference in the institutional framework of the EU and macroeconomic and 

monetary policy ,   which directly affects all states - members, and Greece. In the next 

chapter, performed a presentation of expectations and concerns which preoccupied 

economists internationally, before the creation of  EMU. Additionally, it is understood 

that the reader, the worst economic scenarios, they soon become a reality for many 

countries - EU members. In the 7th chapter, details the advantages and disadvantages of 

both the single currency and the national currency, many of which are consequences of 

a single economic and monetary policy in the Eurozone. The eighth chapter concerns 

the European crisis in general and in particular Greek crisis, which appeared in 2009 

and is an attempt to demonstrate the causes that caused it. Additionally,  presented  the 

views of several eminent economists and the International Monetary Fund regarding the 

necessity or not of our country's exit from the Eurozone and the future prospects and 

policies. Finally, the ninth chapter contains the general conclusions. 
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ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες 

Στην περίοδο της ίδρυσης των πρώτων κοινωνιών, οι άνθρωποι προσπάθησαν 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους µε αγαθά που παρήγαγαν οι ίδιοι, γεγονός που ήταν 

πρακτικά αδύνατο. Έτσι ξεκίνησαν οι ανταλλαγές των προϊόντων, ο γνωστός 

αντιπραγµατισµός, δηλαδή πράγµα αντί πράγµατος. Η διαδικασία του 

αντιπραγµατισµού παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες καθώς προϋπόθετε µεταξύ των 

ανταλλασσόµενων , κατά πρώτον να προσφέρει ο ένας ότι χρειάζεται ο άλλος και κατά 

δεύτερον να προσφέρει ο ένας τις αντίστοιχες ποσότητες που είχε ανάγκη ο άλλος. Οι 

παραπάνω δυσκολίες αντιµετωπίστηκαν µε τη χρησιµοποίηση του χρήµατος, που 

χώρισε την ανταλλαγή σε πώληση και αγορά, δηλαδή µετέτρεψε τις ανταλλαγές σε 

συναλλαγές. Σε κάθε µεταβίβαση προϊόντος, σε αγορά ή πώληση, αντιστοιχεί µια 

αντίθετη µεταβίβαση χρήµατος. Σύµφωνα µε την οικονοµική επιστήµη «κάθε 

αντικείµενο που είναι γενικά αποδεκτό ως µέσο συναλλαγής των αγαθών επέχει θέση 

χρήµατος. Χρήµα, δηλαδή, είναι οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό µέσο 

ανταλλαγής». Επιπλέον, χρήµα θεωρείται καθετί που είναι γενικώς αποδεκτό για 

διακανονισµό χρέους.
1
  Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι , καθοριστικό στοιχείο για τη 

λειτουργία του µέσου πληρωµών είναι η αποδοχή του από όλα τα συµβαλλόµενα 

οικονοµικά υποκείµενα. 

Στην αρχή της χρησιµοποίησης του χρήµατος και ανάλογα µε τις επικρατούσες 

οικονοµικές συνθήκες, χρησιµοποιήθηκαν ως χρήµα διάφορα πράγµατα ή ζώα, όπως 

δέρµατα ,κοχύλια, φτερά, βόδια κλπ. Τα µειονεκτήµατα που παρουσίαζε η χρήση των 

παραπάνω ως χρήµα ήταν α) η αδιαιρετότητα, καθώς δεν εξυπηρετούσαν συναλλαγές 

µικρής αξίας αφού δεν ήταν διαιρετά, πχ τα βόδια, β) η µεταβολή της αξίας καθώς ήταν 

πολύ πιθανό να µεταβληθεί η αξία τους,  µε αποτέλεσµα να υπάρχει αβεβαιότητα 

µεταξύ των συναλλασσόµενων και να δυσχεραίνονται οι συναλλαγές,  πχ τα µέταλλα 

µπορούσαν να σκουριάσουν και γ) η δυσκολία στη χρήση, καθώς το βάρος ή ο όγκος 

ορισµένων από αυτά έκανε δύσκολη τη µεταφορά τους.
2
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Τα παραπάνω µειονεκτήµατα εµπόδιζαν την ανάπτυξη των συναλλαγών και του 

εµπορίου και για το λόγο αυτό, οι οικονοµίες προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν αυτές 

τις δυσκολίες µε τη χρησιµοποίηση ως χρήµα αγαθών τα οποία παρουσίαζαν 

διαιρετότητα, σταθερότητα στην αξία και ευκολία στη χρήση. Τέτοια προϊόντα ήταν ο 

χρυσός και ο άργυρος, που για πολλούς αιώνες χρησιµοποιούνται ως χρήµα. Από πολύ 

νωρίς µάλιστα, στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, όπως στην Αρχαία Αθήνα, το ίδιο το 

κράτος αναλάµβανε την κοπή των νοµισµάτων, ώστε να υπάρχει σταθερή ποσότητα 

χρυσού ή αργύρου σε κάθε νόµισµα και να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα για την αξία 

του νοµίσµατος. Στην περίπτωση του χρήµατος αγαθού,  η αξία του προσδιοριζόταν 

από τη χρησιµότητα του αγαθού. Όσο σπανιότερο το αγαθό και όσο µεγαλύτερη αξία 

χρήσης του αποδιδόταν, τόσο καταλληλότερο για χρήµα. Επίσης, η αξία του µετάλλου, 

που χρησιµοποιούταν για την κοπή µεταλλικών νοµισµάτων, προσδιόριζε την αξία των 

νοµισµάτων ως µέσου ανταλλαγής. 
3
 

1.2 Λειτουργίες του χρήµατος 

Στη χρησιµοποίηση του χρήµατος και στις λειτουργίες του,  οφείλεται ο 

µεγάλος καταµερισµός των έργων, η ανάπτυξη του εµπορίου και των σύγχρονων 

οικονοµιών. Ειδικότερα, το χρήµα λειτουργεί ως : 

1. Μέσο συναλλαγής. Η κύρια λειτουργία του χρήµατος είναι η χρησιµοποίησή του 

ως µέσο συναλλαγής. Σε αυτή τη λειτουργία οφείλεται κατά κύριο λόγο η 

εξέλιξη των σύγχρονων συναλλαγών και οικονοµιών καθώς µε τον 

αντιπραγµατισµό γίνεται σπατάλη πόρων. Επιπλέον, η µεγάλη εξειδίκευση που 

χαρακτηρίζει τις σύγχρονες οικονοµίες έχει ως αποτέλεσµα τα άτοµα να 

ειδικεύονται στην παραγωγή ενός µόνο προϊόντος ή υπηρεσίας (ή τµήµατος 

αυτών) και να καταναλώνουν αγαθά στην παραγωγή των οποίων δεν 

συµµετέχουν. Συνεπώς, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους , θα πρέπει να τα αποκτήσει µέσω της ανταλλαγής, η 

οποία γίνεται εύκολη µε την χρησιµοποίηση του χρήµατος. 

2. Μονάδα µέτρησης της αξίας. Με το χρήµα µπορούµε να µετρήσουµε την 

απόλυτη αξία των αγαθών καθώς η αξία κάθε προϊόντος είναι εκφρασµένη σε 

χρηµατικές µονάδες, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα αγαθά. Επιπρόσθετα, 
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µπορούµε να µετρήσουµε και τη σχετική αξία των αγαθών , δηλαδή να 

καθορίσουµε την αξία ενός αγαθού σε σχέση µε την αξία ενός άλλου αγαθού. 

Βέβαια , στην πράξη χρησιµοποιείται µόνο η απόλυτη αξία των αγαθών, καθώς 

όπως γίνεται αντιληπτό, σε µια οικονοµία µε χιλιάδες αγαθά και υπηρεσίες θα 

έπρεπε να υπάρχουν εκατοµµύρια σχετικές τιµές, κάτι που θα οδηγούσε µε 

βεβαιότητα στην κατάρρευση της. Αντιθέτως, µε το χρήµα αντί να έχουµε 

εκατοµµύρια σχετικές τιµές, έχουµε τόσες τιµές όσες είναι τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες.
4
 

3. Μέσο διατήρησης αξιών. Καθώς το χρήµα είναι το µέτρο της απόλυτης αξίας 

των αγαθών, ο κάτοχός του µπορεί να το διαθέσει τµηµατικά για την αγορά 

αγαθών. Το χρήµα, δηλαδή,  ενσωµατώνει αγοραστική δύναµη, η οποία δύναται 

να εκφραστεί µελλοντικά. Για παράδειγµα, ένας παραγωγός σιταριού,  σε µια 

οικονοµία που δεν χρησιµοποιεί χρήµα, θα πρέπει να αποθηκεύει ολόκληρη την 

παραγωγή του και να την ανταλλάσει τµηµατικά µε άλλα αγαθά που χρειάζεται 

για την κάλυψη των αναγκών του. Σε περίπτωση όµως που στην οικονοµία 

γίνεται χρήση χρήµατος, ο ίδιος παραγωγός, µπορεί να πουλήσει ολόκληρη τη 

σοδειά του και να εισπράξει την αξία της σε χρήµα, το οποίο θα µπορούσε να 

δαπανά τµηµατικά σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, για να αγοράσει αγαθά 

που έχει ανάγκη. 

4. Μέσο πραγµατοποίησης Μελλοντικών Πληρωµών. Το χρήµα αποτελεί µια 

διαχρονική µονάδα µέτρησης και για το λόγο αυτό δίνει τη δυνατότητα δανείων 

και πιστώσεων.
5
 

1.3 Είδη χρήµατος 

Τα κυριότερα είδη χρήµατος είναι τα κέρµατα, τα χαρτονοµίσµατα, οι τραπεζικές 

επιταγές και οι πιστωτικές κάρτες. Συγκεκριµένα : 

1. Τα κέρµατα. Αυτό το είδος χρήµατος αποτελείται από µέταλλο, το οποίο είναι 

ευτελούς αξίας και είναι νοµίσµατα που στην οικονοµία χρησιµοποιούνται για 

συναλλαγές που έχουν µικρή αξία. Το ποσοστό των κερµάτων στη συνολική 

ποσότητα χρήµατος είναι πολύ µικρή.  
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2. Τα χαρτονοµίσµατα. Παλαιότερα , το προνόµιο έκδοσης χαρτονοµισµάτων είχε 

η Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας, ενώ τα τελευταία χρόνια, µε την εισαγωγή του 

ευρώ και την Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), τα χαρτονοµίσµατα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Μέχρι πριν από αρκετές δεκαετίες,  η Τράπεζα της Ελλάδος, θα έπρεπε να 

«καλύπτει» την αξία των µεταλλικών νοµισµάτων και των χαρτονοµισµάτων 

που βρίσκονταν σε κυκλοφορία µε αντίστοιχης αξίας ποσότητα χρυσού, που 

διατηρούσε στο θησαυροφυλάκιό της.  Η αντιστοιχία αυτή πλέον δεν ισχύει και 

για το λόγο αυτό, το χρήµα χαρακτηρίζεται και ως πιστωτικό χρήµα καθώς η 

αξία του ως µέσου ανταλλαγής είναι υψηλότερη από την εσωτερική του αξία. 

Στην περίπτωση αυτή η αξία του χρήµατος προσδιορίζεται από την εξέλιξη των 

τιµών, οι δε λειτουργίες του κατοχυρώνονται δια νόµου (γι αυτό και ο όρος 

"νόµισµα" προκύπτει εκ της λέξεως "νόµος").  Από την 1/1/2001 η Τράπεζα της 

Ελλάδος συµµετέχει στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Νοµισµατικής Ένωσης που χαράσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και της συναλλαγµατικής πολιτικής.
6
 

3. Οι τραπεζικές επιταγές. Στην περίπτωση των τραπεζικών επιταγών, οι εµπορικές 

τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να κάνουν πληρωµές µε 

επιταγές. Επάνω στο σώµα της επιταγής αναγράφονται το όνοµα του δικαιούχου 

και το χρηµατικό ποσό, ενώ υπογράφεται από τον εκδότη. Η προϋπόθεση που 

υπάρχει είναι ο εκδότης να έχει καταθέσει στον λογαριασµό του στην τράπεζα 

το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό κατά την ηµεροµηνία λήξης της επιταγής. Οι 

τραπεζικοί λογαριασµοί µε τους οποίους διακινούνται οι επιταγές ονοµάζονται 

καταθέσεις όψεως. 

4. Οι πιστωτικές κάρτες. Αποκαλούνται «πλαστικό χρήµα» και εκδίδονται από τις 

εµπορικές τράπεζες και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Κατά την 

αγορά αγαθών µε πιστωτική κάρτα, ο κάτοχός της δεν εξοφλεί αµέσως τον 

πωλητή αλλά πληρώνει το ποσό αργότερα στην τράπεζά του, ενώ ο πωλητής 

εξοφλείται αµέσως από την τράπεζα.
7
  Το χρήµα που χρησιµοποιείται στις 

συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες, όπως και σε αυτές µε επιταγές , τραπεζικές 

εντολές ή ηλεκτρονικές διαδικασίες, ονοµάζεται και λογιστικό χρήµα και στη 
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σύγχρονη εποχή είναι η µορφή χρήµατος που ολοένα και κερδίζει έδαφος στις 

συναλλαγές. 

Οι παραπάνω κατηγορίες χρήµατος ονοµάζονται και χρήµα αναγκαστικής 

κυκλοφορίας ή παραστατικό χρήµα (fiat money) καθώς χρησιµοποιούνται ως χρήµα µε 

κυβερνητική απόφαση και δεν έχουν εγγενή αξία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και 

τα αγαθά ως χρήµα που έχουν εγγενή (πραγµατική ) αξία και χρησιµοποιούνται ως 

µέσο συναλλαγής, όπως πχ ο χρυσός, το ασήµι, το λάδι, το αλάτι κλπ.
8
 Στο σηµείο αυτό 

θα πρέπει να τονιστεί ότι, ως µέσα πληρωµών δεν χρησιµοποιούνται µόνο τα 

χαρτονοµίσµατα και τα νοµίσµατα,  που εκδίδει το κράτος µέσω της κεντρικής του 

τράπεζας. Σε περίπτωση έλλειψης εµπιστοσύνης στο εθνικό νόµισµα εµφανίζονται 

τάσεις υποκατάστασής του από αλλοδαπά νοµίσµατα ή ακόµη και από αγαθά. ∆εν είναι 

σπάνιες οι φορές στην οικονοµική ιστορία όπου η καταρράκωση της αξίας του 

χρήµατος από τον υπερπληθωρισµό προκάλεσε την χρησιµοποίηση αγαθών ως µέσων 

πληρωµών.
9
 

1.4 Ποσότητα του χρήµατος σε κυκλοφορία 

Ποσότητα χρήµατος σε κυκλοφορία ονοµάζεται το σύνολο του χρήµατος που 

κυκλοφορεί σε µια οικονοµία και η ποσότητα αυτή αποτελεί καθοριστικό µέγεθος για 

την οικονοµία αυτή. Σύµφωνα µε έναν γενικό ορισµό « η ποσότητα του χρήµατος σε 

κυκλοφορία ορίζεται ως το σύνολο των νοµισµατικών µονάδων κάθε είδους, δηλαδή 

κερµάτων, χαρτονοµισµάτων και καταθέσεων, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή των 

οικονοµούντων ατόµων, δηλαδή, των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των δηµοσίων 

οργανισµών».
10

 Βέβαια, η ύπαρξη περισσότερων µορφών χρήµατος προσδιορίζει την 

ύπαρξη περισσότερων επί µέρους συνόλων, δηλαδή ποσοτήτων. Οι επί µέρους 

ποσότητες έχουν διαφορετική σηµασία για την οικονοµία και την οικονοµική πολιτική. 

Για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί να ορίζονται διαφορετικές ποσότητες, ανάλογα µε το 

βαθµό ρευστότητας του χρήµατος.  

Στην περίπτωση του Ευρωσυστήµατος (Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα και 12 

εθνικές κεντρικές τράπεζες) υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισµοί της ποσότητας 

χρήµατος. Η ποσότητα Μ1 περιλαµβάνει τα πλέον ρευστά µέσα όπως τα νοµίσµατα 
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που κυκλοφορούν έξω από το τραπεζικό σύστηµα (τα οποία απαρτίζουν την ποσότητα 

Μ0) καθώς και τις καταθέσεις όψεως µίας ηµέρας. Το Μ2 περιλαµβάνει το χρήµα Μ1 

καθώς και τις καταθέσεις προθεσµίας µε διάρκεια έως 2 έτη και τις καταθέσεις υπό 

προειδοποίηση έως 3 µηνών. Στην ποσότητα (ορισµό) Μ3 συµπεριλαµβάνονται το Μ2 

καθώς και οι συµφωνίες επαναγοράς (repos), τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων της 

αγοράς χρήµατος, οι τίτλοι της αγοράς χρήµατος και τα χρεόγραφα διάρκειας έως 2 

ετών. Το Μ3 περιλαµβάνει όλες τις µορφές χρήµατος και συνιστά τον πλέον ευρύ 

ορισµό του. Το Ευρωσύστηµα κατά το σχεδιασµό και άσκηση της ευρωπαϊκής 

νοµισµατικής πολιτικής του,  προσανατολίζεται κυρίως στον επηρεασµό του Μ3.
11

 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι «το νόµισµα αντανακλά την 

εξουσία, την “αυθεντία” τόσο της κεντρικής διοίκησης που το εκδίδει όσο και της 

κοινωνίας που το χρησιµοποιεί. Ωστόσο, η αξία του νοµίσµατος δεν είναι αποκλειστικά 

συνδεδεµένη µε το κύρος της αρχής που εγγυάται την έκδοσή του : καθώς υπόκειται 

στις οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις, υποτιµάται, διαβρώνεται, σπανιότερα 

υπερτιµάται, και εν τέλει αποδεσµεύεται από τους αντικειµενικούς κανόνες που διέπουν 

την έκδοσή του».
12

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑΣ  

Η κοπή του εθνικού µας νοµίσµατος χωρίζεται σε περιόδους µε κριτήριο το ποιος 

ήταν ο ανώτατος άρχοντας της εποχής ή από την εκάστοτε πολιτική κατάσταση. 

Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι, εκτός από την περίοδο του Ιωάννη Καποδίστρια, όπου 

το εθνικό νόµισµα ήταν ο Φοίνικας, η δραχµή κυκλοφόρησε αδιάληπτα για 170 

ολόκληρα έτη µέχρι το 2002, έτος που η Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ.  

2.1 Η περίοδος της Οθωµανικής κατοχής ή της Πρώτης Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας13
 

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας επικρατούσε στην Ελλάδα νοµισµατικό χάος 

κυρίως λόγω της αναξιόπιστης νοµισµατικής πολιτικής των Σουλτάνων. Το τουρκικό 

νόµισµα – το γρόσι – ήταν υποτιµηµένο ενώ κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα διάφορα 

δυτικοευρωπαϊκά νοµίσµατα (βρετανικές λίρες, ναπολεόνια, κορώνες και τάλιρα της 

Μαρίας Θηρεσίας) , τα οποία όµως αποθησαυρίζονταν , µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

έλλειψη νοµισµάτων και να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στην ελληνική 

οικονοµία. Τα νοµίσµατα αυτά, τα οποία χρησιµοποιούνταν κυρίως από τους εµπόρους 

και από τους Έλληνες της διασποράς, παρουσίαζαν µεγάλες και συνεχείς διακυµάνσεις 

ως προς την ονοµαστική της αξία, µε αποτέλεσµα, κύριο µέληµα της επαναστατικής 

εξουσίας να είναι ο καθορισµός των τιµών των νοµισµάτων. 

 Ήδη από  το  1822  το  ζήτηµα  της  κοπής  νοµίσµατος  είχε  απασχολήσει  το  

αρµόδιο  Βουλευτικό  Σώµα της Προσωρινής διοίκησης της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια 

της επανάστασης, έγιναν πολλές συζητήσεις και πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά µε την 

κοπή εθνικού νοµίσµατος και ιδιαίτερα µετά τo 1825 και τη σύναψη του λεγόµενου 

δανείου της Ανεξαρτησίας, ύψους 2.800.000 αγγλικών λιρών. Ωστόσο, όλες οι 

προσπάθειες νοµισµατοκοπίας κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Αγώνα, ήταν 

ανεφάρµοστες καθώς δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι. 

                                                           

13
 Σε ορισμένες ερευνητικές πηγές ως Πρώτη Ελληνική Δημοκρατία ονομάζεται το προσωρινό Ελληνικό 

Κράτος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Αποτελεί έναν καθαρά ιστοριογραφικό ρόλο, 

προκειμένου να τονίσει το συνταγματικό και δημοκρατικό χαρακτήρα του επαναστατικού καθεστώτος 

πριν από την ίδρυση του ανεξάρτητου Βασιλείου της Ελλάδος. 

 Πηγή : https://el.wikipedia.org 
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2.2  Η περίοδος του  Ιωάννη Καποδίστρια ή της Ελληνικής Πολιτείας 

(1828-1832) 

Μία από τις πρώτες ενέργειες του  Ι. Καποδίστρια ήταν η έκδοση εθνικού 

νοµίσµατος και θεωρείται η σπουδαιότερη νοµισµατική ενέργεια του πρώτου 

κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας. Πίστευε ότι, τα νοµίσµατα ήταν θέµα εθνικής 

αξιοπρέπειας καθώς µέσω αυτών προσδιοριζόταν και η ανεξάρτητη υπόσταση του 

Ελληνικού Κράτους. Στη συνείδηση όλων των πρωταγωνιστών της Ελληνικής 

Επανάστασης, το εθνικό νόµισµα αποτελούσε καίριο µοχλό για την σύσταση ενός 

ανεξάρτητου πολιτειακού συστήµατος και ταυτιζόταν µε την εθνική ολοκλήρωση. Η 

νοµισµατική κυκλοφορία ακολουθεί τη σταδιακή συγκρότηση του νεοελληνικού 

κράτους, το οποίο, αναζητώντας φερέγγυα συναλλαγµατικά µέσα, θα συµµετάσχει στην 

πρώτη ευρωπαϊκή ζώνη κοινής νοµισµατικής πολιτικής, τη Λατινική Νοµισµατική 

Ένωση.
14

 

Επιπρόσθετα, το εθνικό νόµισµα ταυτιζόταν µε την εθνική κυριαρχία καθώς το 

Ελληνικό Κράτος επιδίωκε να ενσωµατώνει τις προσαρτώµενες περιοχές όχι µόνο 

εδαφικά αλλά και οικονοµικά. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια του 19
ου

 και στην αρχή του 

20
ου

 αιώνα, η Ελληνική Πολιτεία από τη µια µεριά διεκπεραιώνει και ολοκληρώνει τη 

µετάβαση σε ένα εθνικό συναλλαγµατικό µέσο και από την άλλη απαγορεύει την 

κυκλοφορία των τούρκικων νοµισµάτων σε κάθε περιοχή που προσαρτά. Ειδικότερα, 

τα νοµισµατικά σχέδια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, προέβλεπαν ως 

νοµισµατική µονάδα, ένα αργυρό νόµισµα,  τον «Φοίνικα»,  όπως το Ιερό µυθικό πουλί 

των αρχαίων Αιγυπτίων. Ο χριστιανισµός χρησιµοποίησε το φοίνικα ως σύµβολο της 

αθανασίας της ψυχής και  η Φιλική Εταιρεία ως σύµβολο του Ελληνικού κράτους που 

ξαναγεννιέται από τη στάχτη του. Ο  Καποδίστριας τον καθιέρωσε επίσηµο έµβληµα 

του κράτους και το απεικόνισε πάνω στα νοµίσµατα και τις σφραγίδες θέλοντας µε τον 

τρόπο να αυτό να συµβολίσει  την αναγέννηση της Ελλάδας ως ελεύθερο και 

δηµοκρατικό κράτος. Εποµένως, ο νοµισµατικός κανόνας ήταν ο άργυρος και το νέο 

νόµισµα εκδόθηκε κατά τα πρότυπα του γαλλικού φράγκου µε αναλογία τίτλου εννέα 

µερών αργύρου και ενός χαλκού.
15
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 Μπρεγιάννη Αικ., σελ. 188 
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 Μπρεγιάννη Αικ., σελ. 189 
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Εικ. 1: Ασηµένιο νόµισµα 1 φοίνικα 

Το πρώτο νόµισµα της ελεύθερης Ελλάδας κόπηκε στις 27 Ιουνίου του 1829 και  η 

επίσηµη κυκλοφορία του (στις 31 Οκτωβρίου 1829), συνοδεύεται από δύο ιδιαίτερες 

συµπτώσεις : κατά πρώτον, για την κοπή του χρησιµοποιήθηκε ο νοµισµατικός – 

µηχανολογικός εξοπλισµός των  Ιωαννιτών Ιπποτών της Μάλτας, οι οποίοι για πολλά 

χρόνια κυριαρχούσαν σε ένα τµήµα της υποδουλωµένης Ελλάδας και κατά δεύτερον η 

κοπή του πρώτου νοµίσµατος πραγµατοποιήθηκε στην Αίγινα, όπου είχαν κοπεί τα 

πρώτα Ελληνικά νοµίσµατα, οι «χελώνες», κατά τον 7
ο
 πχ αιώνα.

16
  Οι  11.978  

φοίνικες  που  κόπηκαν  συνολικά  κατασκευάστηκαν  από  άργυρο  που  προήλθε  από  

διακοσµήσεις  όπλων,  ζαρφίων  κλπ.,  ενώ  για  τις  υπόλοιπες  υποδιαιρέσεις (χάλκινο 

«λεπτό» µε πολλαπλάσια τα «πεντάλεπτα» και τα «δεκάλεπτα»),  χρησιµοποιήθηκε 

χαλκός από άχρηστα πυροβόλα και είδη οικιακής χρήσης.
17

 

Στις 28 Σεπτεµβρίου του 1829, η επιτροπή που ήταν αρµόδια για τα οικονοµικά 

θέµατα, κοινοποιεί πως το νεόκοπο εθνικό νόµισµα , ο φοίνικας, υποδιαιρείτο σε 100 

λεπτά ενώ οι 6 φοίνικες αντιστοιχούσαν σε ένα Ισπανικό δίστηλο, νόµισµα που 

χρησιµοποιούνταν ευρέως στις συναλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο. Εποµένως, 

γίνεται αντιληπτό, πως το νοµισµατικό σύστηµα που σχεδίασε και εισήγαγε ο πρώτος 

κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας, είχε δύο στόχους : κατά πρώτον, µε την 

κυκλοφορία των χάλκινων υποδιαιρέσεων, το νέο νόµισµα να χρησιµοποιηθεί ευρέως 

στις καθηµερινές µικροσυναλλαγές και κατά δεύτερον, να αναδειχθεί σε παράγοντα του 

εξωτερικού εµπορίου λόγω της αντιστοίχισής του µε το ισπανικό δίστηλο. Τους δύο 
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 Τζαμάλης Αναστάσιος, σελ. 105-110 

17
 Τζαμάλης Αναστάσιος, σελ. 105-110 
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αυτούς σκοπούς, εξυπηρετούσε και το ψήφισµα του 1830, µε το οποίο καθοριζόταν η 

ισοτιµία των κυριότερων ξένων νοµισµάτων ως προς το φοίνικα και απαγορευόταν 

στον Ελληνικό χώρο, η κυκλοφορία ξένων χάλκινων νοµισµάτων.
18

 

Κλείνοντας την αναφορά στην καποδιστριακή περίοδο, θα πρέπει να σηµειωθεί η 

προσπάθεια που έγινε, το 1831,  για έκδοση χαρτονοµίσµατος – και όχι 

τραπεζογραµµάτιου – για ταµειακούς λόγους, προκειµένου να καλυφθούν οι ταµειακές 

ελλείψεις του προϋπολογισµού, οι οποίες δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε άλλο 

τρόπο. Αν και αρχικά είχε προταθεί η έκδοση χαρτονοµισµάτων αξίας 3.000.000 

φοινίκων, τελικά εκδόθηκαν φοίνικες αξίας 500.000 σε ονοµαστικές αξίες των 5,10,50 

και 100 φοινίκων.
19

 Η δολοφονία του Ι. Καποδίστρια θα σηµάνει και το τέλος του 

νοµισµατικού συστήµατος που ο ίδιος εισήγαγε, παράλληλα µε τις προσπάθειές του να 

συγκροτήσει πολιτικά το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. 

 

Εικ. 2: Χαρτονόµισµα 5 Φοινίκων 

2.3 Η περίοδος του Βασιλιά Όθωνα (1832-1862) 

Η ενθρόνιση του Όθωνα, ως βασιλέα των Ελλήνων, ακολουθείται από την αλλαγή 

του νοµισµατικού συστήµατος, και σηµατοδοτεί τη ρήξη µε την προηγούµενη πολιτική 

κατάσταση και την αρχή του Ελληνικού Βασιλείου. Ο κύριος λόγος για την αλλαγή του 

νοµισµατικού καθεστώτος, θεωρήθηκε η αδυναµία του προηγούµενου νοµίσµατος να 

διασφαλίζει φερέγγυες συναλλαγές και να προασπίζει τα οικονοµικά συµφέροντα των 

Ελλήνων πολιτών.
20

 Ως βάση του νέου νοµισµατικού συστήµατος επιλέχθηκε η 

∆ραχµή21
, γεγονός αναµενόµενο καθώς ο Λουδοβίκος – πατέρας του Όθωνα – υπήρξε 
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 Μπρεγιάννη Αικ., σελ. 190 
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 Τζαμάλης Αναστάσιος, σελ. 105-110 

20
 Μπρεγιάννη Αικ., σελ. 193 

21
 Η λέξη δραχμή προέρχεται από το ρήμα δράττω, που σημαίνει αρπάζω ( δράττομαι = πιάνω σφικτά). 

Στην αρχαιότητα, μία δραχμή ήταν ίση προς έξι οβολούς, νόμισμα το οποίο στην παλαιότερη μορφή 

του είχε σχήμα σιδερένιας ράβδου. Το πάχος του ήταν τόσο, ώστε η χούφτα ενός ανδρικού χεριού να 
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λάτρης της ελληνικής αρχαιότητας.
22

  Ήδη από το 1822, ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος, Πρόεδρος του Εκτελεστικού, στο σχέδιο που συνέταξε για τα 

νοµίσµατα, το νέο εθνικό νόµισµα θα είχε την ονοµασία δραχµή και θα ακολουθούσε 

το δεκαδικό σύστηµα κατά τα πρότυπα του γαλλικού φράγκου
23

. Αν και το σχέδιο αυτό 

έµεινε ανεκτέλεστο, η µετέπειτα επιλογή του ονόµατος ∆ραχµή και από τον Όθωνα το 

1833, απηχεί τη στροφή των Ελλήνων στην ελληνική κλασσική αρχαιότητα, από την 

οποία αναζητούσε αξίες και εµπνεύσεις  κατά τα πρότυπα και τις επιρροές του  

Ευρωπαϊκού  ∆ιαφωτισµού. Άλλωστε, για πολλούς αιώνες η δραχµή ήταν ένα από τα  

νοµίσµατα του νοµισµατικού συστήµατος του αρχαιοελληνικού κόσµου, αφού αρκετές 

πόλεις- κράτη είχαν εκδώσει νοµίσµατα µε το όνοµα αυτό, µε πιο γνωστά το αργυρό 

δίδραχµο του Φείδωνα, το Αθηναϊκό τετράδραχµο και το τετράδραχµο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου.
24

 

Η δραχµή, διαιρείτο σε εκατό µόρια – τα λεπτά – και αποτελείτο από εννέα µόρια 

καθαρού αργύρου και ένα µόριο χαλκού. Εκτός από την απλή δραχµή, εκδόθηκαν και 

νοµίσµατα των πέντε δραχµών, µισής δραχµής και τετάρτου της δραχµής, τα οποία 

είχαν όλα την ίδια αναλογία του µίγµατος και εσωτερική αξία ως προς τη δραχµή. 

Επιπρόσθετα, κόπηκαν και χρυσά νοµίσµατα των 20 και 40 δραχµών, τα οποία 

αποτελούνταν από εννέα µόρια καθαρού χρυσού και ένα µόριο χαλκού. Για τις 

καθηµερινές , µικρής αξίας, συναλλαγές, βγήκαν στην κυκλοφορία και χάλκινα 

νοµίσµατα των 1,2,5 και 10 λεπτών.
25

 

 

                                                                                                                                                                          

μπορεί να πιάσει έξι από αυτούς. Έτσι εκ του δράττω (όσους οβολούς μπορούσε να αδράξει η παλάμη) 

προκύπτει η λέξη δραχμή. Πηγή : https://el.wikipedia.org 
22

 Γεωργιόπουλος Γ., σελ. 129 
23

 Μπρεγιάννη Αικ., σελ. 55 
24

 Πηγή : https://el.wikipedia.org 
25

 Γεωργιόπουλος Γ., σελ. 129 
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Εικ. 3 : Η δραχµή κατά την βασιλεία του Όθωνα 

Με το διάταγµα στις 8/20 Φεβρουαρίου 1833 «Περί ρυθµίσεως του νοµισµατικού 

συστήµατος», τα χρυσά και αργυρά νοµίσµατα του Όθωνα, θα χρησιµοποιούνταν για 

απεριόριστου ύψους συναλλαγές, ενώ τα χάλκινα νοµίσµατα θα χρησίµευαν για τις 

συναλλαγές µικρής αξίας και προς εξίσωση των πληρωµών, που δεν έπρεπε να 

υπερβαίνουν στις συναλλαγές το 2% του ολικού ποσού, εκτός αν υπήρχε άλλη 

συµφωνία µεταξύ των συναλλασσόµενων. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, ο 

νοµισµατικός κανόνας και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα είναι κατά κύριο 

λόγο ο άργυρος, αν και στη βιβλιογραφία υπάρχει διχογνωµία των ερευνητών καθώς 

ορισµένοι θεωρούν ότι κατά την περίοδο αυτή υπήρχε η λογική του διµεταλλισµού 

καθώς κυκλοφορούσαν και χρυσά και αργυρά νοµίσµατα. Άλλοι ερευνητές όµως 

υποστηρίζουν ότι παρά το γεγονός ότι το νέο ελληνικό νοµισµατικό σύστηµα ήταν στη 

σύλληψή του διµεταλλικό, στην πράξη κυκλοφόρησαν ελάχιστα χρυσά νοµίσµατα.
26

 

Ωστόσο, ακολουθώντας την τακτική της προηγούµενης κυβέρνησης, η δραχµή 

συνδέθηκε εκ νέου µε το Ισπανικό δίστηλο, του οποίου είχε το 1/6 του βάρους του. 

Βέβαια, για ορισµένους ερευνητές, η σύνδεση αυτή δεν ήταν ωφέλιµη για την ελληνική 

δραχµή καθώς το ισπανικό δίστηλο , που χρησιµοποιούνταν στις Ισπανικές αποικίες της 

Λατινικής Αµερικής, ήταν ένα αναξιόπιστο νόµισµα, αφού ήταν εύκολο να 

παραχαραχθεί και να νοθευτεί.
27

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι, παράλληλα µε 

τη δραχµή κυκλοφορούσαν κα γίνονταν δεκτά ξένα νοµίσµατα όπως το γαλλικό 

φράγκο, τα γερµανικά, αυστριακά και ολλανδικά νοµίσµατα καθώς και το ισπανικό 

δίστηλο. Το γεγονός αυτό εξηγείται εν µέρει από την αβεβαιότητα που υπήρχε στην 

κρατική µηχανή όσον αφορά τις αντικειµενικές δυνατότητες του Ελληνικού κράτους να 

είναι σε θέση να προβαίνει στην κοπή των αναγκαίων ποσοτήτων του εθνικού 

νοµίσµατος. Παρ’ όλα αυτά µε διάταγµα στις 8/20 Φεβρουαρίου 1833 «Περί 

διατιµήσεως ξένων νοµισµάτων», διατιµώνται 45 ξένα, αργυρά και χρυσά νοµίσµατα 

όσον αφορά την ονοµαστική τους αξία και όχι µε βάση την περιεκτικότητά τους σε 

πολύτιµο µέταλλο, ενώ δεν γίνεται καµία αναφορά στα τουρκικά νοµίσµατα. Η 
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 Τράπεζα της Ελλάδος, σελ. 24 
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νοµισµατική αυτή πρακτική, θεωρήθηκε από τους ερευνητές λανθασµένη και υπαίτια 

για την υπολειτουργία του οθωνικού νοµισµατικού συστήµατος.
28

 

Στις απεικονίσεις που εµφανίζονταν στα νοµίσµατα, η Ελλάδα ακολούθησε τα 

πρότυπα των ευρωπαϊκών βασιλευόµενων κρατών, καθώς στη µια όψη υπήρχε η 

προτοµή του βασιλιά Όθωνα σε νεαρή ηλικία και στην άλλη όψη χρησιµοποιήθηκαν 

σύµβολα του κράτους. Οι επιλογές αυτές ήταν λογικές και αναµενόµενες καθώς το νέο 

νόµισµα θα έπρεπε να συνδεθεί µε το κύρος του κρατικού µηχανισµού, το οποίο 

εγγυόταν ο θεσµός της βασιλείας. Βέβαια, η τελευταία κοπή νοµισµάτων έγινε από το 

Νοµισµατοκοπείο Αθηνών και ήταν χάλκινα νοµίσµατα του 1857. Αν και ο Όθωνας 

εγκατέλειψε την Ελλάδα το 1862, εντούτοις δεν είχαν κοπεί νέα νοµίσµατα στο 

µεσοδιάστηµα από το 1857 έως το 1862, γεγονός που καταδεικνύει ότι το νοµισµατικό 

σύστηµα είχε χάσει τη σηµαντικότητά του πριν ακόµα φύγει ο βασιλιάς από τη χώρα. 

Συγκεκριµένα, η δραχµή λόγω των ταµειακών δυσχερειών του ελληνικού κράτους, δεν 

θα παραµείνει για αρκετό καιρό εντός της ελληνικής επικράτειας , ενώ θα 

επικρατήσουν τα ξένα αργυρά και χρυσά νοµίσµατα. 
29

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, 

συγκεκριµένα στις 30 Μαρτίου 1841, και µετά από µακροχρόνιες προσπάθειες, 

ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία παραχωρήθηκε το εκδοτικό 

προνόµιο των χαρτονοµισµάτων. Το προνόµιο αυτό διατηρήθηκε έως το 1927, έτος 

ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Καθήκοντα διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας 

εκτέλεσε πρώτος ο Γεώργιος Σταύρου και το πορτρέτο του εµφανίζεται στην κύρια όψη 

όλων των χαρτονοµισµάτων που εξέδωσε η τράπεζα.
30

 

2.4  Η περίοδος του Γεωργίου Α’ (1863-1913) και της Κρητικής 

Πολιτείας (1896-1906) 

Στα τέλη του 1863, έρχεται στην Ελλάδα ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ και αρχίζει µια 

νέα περίοδος για το ελληνικό νοµισµατικό σύστηµα. Την εποχή αυτή, κυκλοφορούν 

κυρίως ξένα νοµίσµατα και µερικά χάλκινα του Όθωνα, ενώ η δραχµή δεν έχει καµιά 

αξία αφού χρησιµοποιείται µόνο λογιστικά. Όπως χαρακτηριστικά γράφει και ο Ε. 
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Κεχαγιάς
31

 : «ούτω δε η νοµισµατική ηµών µονάς, η δραχµή, δεν υφίσταται πλέον 

πράγµατι, αλλά κατέστη νόµισµα ιδανικόν , χρησιµεύον απλώς ως µέσον λογιστικής 

αναγωγής των τε ξένων νοµισµάτων και της των πραγµάτων αξίας». 

Με το νόµο στις 10 Απριλίου 1867 «Περί νοµισµατικού συστήµατος», η Ελλάδα 

υιοθέτησε καινούρια νοµισµατική µονάδα, µεγαλύτερη σε βάρος από την προηγούµενη 

ενώ διατηρεί το ίδιο όνοµα – ∆ραχµή. Η νέα δραχµή ισοδυναµούσε µε ένα φράγκο ή 

λίρα, ενώ ισοδυναµούσε µε 89 λεπτά της παλαιότερης δραχµής. Το νέο αυτό νόµισµα 

δηµιουργήθηκε προκειµένου η Ελλάδα να εκτελέσει τη νοµισµατική σύµβαση των 

χωρών, που συµµετείχαν στη Λατινική Νοµισµατική Ένωση (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία 

και Ιταλία). Τον Απρίλιο του 1867 η Ελλάδα υπογράφει συµφωνία µε τη Λατινική 

Νοµισµατική Ένωση, ώστε η δραχµή να ακολουθήσει τους κανόνες ισοτιµιών της 

ένωσης. Ωστόσο, λόγω των πολέµων και της οικονοµικής κρίσης που ακολούθησε, η 

δραχµή δεν κατάφερε να προσχωρήσει στην ένωση πριν το 1910.
32

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι την περίοδο αυτή, η βασική νοµισµατική 

αρχή στην Ελλάδα είναι ο διµεταλλισµός καθώς υπάρχει σταθερή σχέση µεταξύ των 

δύο µετάλλων, του χρυσού και του αργύρου, 1 µέρος χρυσού = 151/2 άργυρος. 

 

Εικ. 4 : Η δραχµή κατά τη βασιλεία του Γεωργίου Α’ 

Η δραχµή , την περίοδο αυτή, κυκλοφορούσε σε χρυσά νοµίσµατα των 

5,10,20,50,100 δραχµών και σε αργυρό πεντάδραχµο. Με τα νοµίσµατα αυτά, οι 

πολίτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν συναλλαγές απεριορίστων ποσών.
33

 

Τα νοµίσµατα των χωρών της Λατινικής Νοµισµατικής Ένωσης, µπορούσαν να 

κυκλοφορούν ελεύθερα στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Ο µόνος περιορισµός που υπήρχε 

αφορούσε την ποσότητα κοπής των αργυρών και των χάλκινων νοµισµάτων ανά 
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κάτοικο, η οποία ήταν 6 δραχµές και 2 δραχµές αντίστοιχα. Επίσης, την περίοδο αυτή 

παρουσιάστηκε το φαινόµενο της µεγάλης εκροής ελληνικών αργυρών κερµάτων στο 

εξωτερικό από κερδοσκόπους, καθώς τα ελληνικά νοµίσµατα διατηρούσαν βάσει νόµου 

τη µετατρεψιµότητά τους έναντι του χρυσού (για παράδειγµα 20 αργυρές δραχµές 

ανταλλάσσονταν µε ένα χρυσό 20δραχµο).
34

 

Η εκροή των ελληνικών κερµάτων οδήγησε στην ανάγκη εισροής άλλων ξένων 

αργυρών νοµισµάτων , προκειµένου η χώρα να προβαίνει σε συναλλαγές µε το 

εξωτερικό. Η διατίµηση που εφάρµοσε η κυβέρνηση µε βασιλικό διάταγµα το 1875 δεν 

έφερε κανένα αποτέλεσµα, γεγονός που την οδήγησε, ύστερα από πολλές πιέσεις,  στην 

απόφαση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των ξένων νοµισµάτων. Αυτές οι 

νοµισµατικές αναταραχές, οι ελλειµµατικοί κρατικοί προϋπολογισµοί που 

συνεπάγονταν µεγάλα εσωτερικά χρέη και εξωτερικό δανεισµό, ο Ρωσοτουρκικός 

πόλεµος και η ελληνική κινητοποίηση κατά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, οδήγησαν 

στο «δυστυχώς επτωχεύσαµεν» από τον Τρικούπη το 1893.
35

 

Παρά την άσχηµη οικονοµική κατάσταση, το 1893 κυκλοφορούν για πρώτη φορά 

χαλκονικέλινα κέρµατα, τα οποία είναι πιο µικρά και πιο ελαφριά από τα αντίστοιχα 

χάλκινα και αποφέρουν κέρδη στα δηµόσια ταµεία. Κυκλοφορούν σε κέρµατα 5,10 και 

20 λεπτών για τις συναλλαγές µικρής αξίας. Επιπρόσθετα, την ίδια περίοδο η Ελλάδα 

ζητάει από τις χώρες – µέλη της Λατινικής Νοµισµατικής Ένωσης, να επιστρέψουν τα 

ελληνικά ασηµένια κέρµατα που κυκλοφορούν στις αγορές τους ενώ προβαίνει στην 

κοπή νέων ασηµένιων κερµάτων. Ταυτόχρονα εθνικοποιεί τα ελληνικά κέρµατα (όπως 

είχε κάνει νωρίτερα και η Ιταλία), µε αποτέλεσµα να απαγορεύεται η κυκλοφορία τους 

σε άλλες χώρες έτσι ώστε να αποτραπεί η µελλοντική εκροή τους στο εξωτερικό. Η 

εθνικοποίηση της δραχµής οδηγεί στην επιστροφή ασηµένιων κερµάτων αξίας 

6.274.588 δρχ σε σύνολο κοπής και κυκλοφορίας 10.800.000 δρχ, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη µεγάλη διάσταση του φαινοµένου της φυγάδευσης των ελληνικών 

ασηµένιων κερµάτων στο εξωτερικό.
36

 

Στην εκπνοή της περιόδου αυτής, η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας είναι 

εµφανώς βελτιωµένη , ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός και η ισοτιµία της 
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δραχµής έναντι του φράγκου είναι 1Fr = 0.99 δρχ. Επιπρόσθετα, η απόφαση της 

Λατινικής Νοµισµατικής Ένωσης να αυξήσει από 6 σε 16 δραχµές τα κέρµατα ανά 

κάτοικο καθώς και η απόφαση της Ελλάδας να αποσύρει χάλκινα κέρµατα και να τα 

αντικαταστήσει µε ασηµένια, οδηγεί το 1910 και το 1911 σε νέα κοπή νικέλινων 

κερµάτων αξίας 1 και 2 δραχµών. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι την περίοδο του Γεωργίου Α’, η Κρήτη 

αυτονοµείται, ιδρύει την τράπεζα Κρήτης και εκδίδει δικό της νόµισµα και 

χαρτονόµισµα. Η κρητική δραχµή έχει τις ίδιες προδιαγραφές και είναι ισότιµη µε την 

ελληνική. Το 1912, µετά την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, τα νοµίσµατα της 

Κρητικής πολιτείας κυκλοφόρησαν κανονικά στην ελληνική επικράτεια  και 

αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία όπως και τα υπόλοιπα ελληνικά του Γεωργίου Α’ το 

1926-1929.
37

 

 

Εικ. 5 Η δραχµή της Κρητικής Πολιτείας 

 

 

2.5  Η περίοδος του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ (1913-1917 και 1920-

1922) 

Κατά την περίοδο αυτή συνεχίζεται η έκδοση νικέλινων κερµάτων αλλά 

ταυτόχρονα επιτρέπεται και η κυκλοφορία χρυσών και αργυρών τουρκικών νοµισµάτων 

καθώς λόγω της επέκτασης της Ελλάδος µε τους πολέµους του 1912 και του 1913 

υπάρχουν αυξηµένες νοµισµατικές ανάγκες. Το Ελληνικό κράτος αδυνατεί να καλύψει 
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τις ανάγκες των νέων χωρών µε ελληνικά νοµίσµατα αν και υπήρχε η πολιτική βούληση 

να απεικονιστεί η µορφή του νικητή βασιλέα Κωνσταντίνου Α’ σε νέα νοµίσµατα. 

Ο Α’ Παγκόσµιος πόλεµος οδηγεί σε νοµισµατικό χάος τις εµπλεκόµενες χώρες και 

διαταράσσει τις παλιές ισοτιµίες των νοµισµάτων. Οι πολίτες αποθησαυρίζουν τα 

χρυσά και αργυρά νοµίσµατα και η ελληνική κυβέρνηση οδηγείται – λόγω αδυναµίας- 

στην έκδοση χάρτινων κερµατικών γραµµατίων. Τα κέρµατα σπανίζουν στις 

συναλλαγές ενώ  η Εθνική Τράπεζα εξοφλεί τους καταθέτες της σε χαρτί παρά το 

γεγονός ότι οι καταθέσεις τους είναι σε χρυσό.
38

 

Το 1922, η δραχµή, µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, χάνει µεγάλο µέρος της 

αξίας της και πέφτει στο 1/15. Λόγω της αθρόας εισόδου στη χώρα των προσφύγων της 

Μικράς Ασίας, αυξάνουν οι ανάγκες του κράτους για κέρµατα στις καθηµερινές 

συναλλαγές, µε αποτέλεσµα η ελληνική κρατική µηχανή να προχωρήσει σε έκδοση 

µιας τεράστιας ποσότητας κερµάτων από αλουµίνιο. Τα νέα αυτά κέρµατα είχαν µικρή 

εσωτερική αξία και αντικατέστησαν όλα τα προηγούµενα χάλκινα – χαλκονικέλινα – 

νικέλινα κέρµατα, τα οποία και αποσύρθηκαν οριστικά τον Ιούνιο του 1926.
39

  

 

Εικ. 6 : Η δραχµή κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Α’  

2.6  Η περίοδος της  ∆εύτερης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1924-1935) 

Η κυριότερη αλλαγή που συνέβη στο ελληνικό νοµισµατικό σύστηµα την περίοδο 

αυτή  είναι η ίδρυση, το 1927, της Τράπεζας της Ελλάδος κάτω από τον ∆ιεθνή 

Οικονοµικό Έλεγχο. Η νέα τράπεζα είχε το προνόµιο έκδοσης τραπεζογραµµατίων, ενώ 

το ∆ηµόσιο µπορούσε να εκδίδει κέρµατα έως της αξίας των 20 δραχµών. Η νέα 

δραχµή υποτιµάται αρκετά σε σχέση µε την παλιά καθώς είναι 15 φορές πιο µικρή η 
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αξία της. Επιπλέον, η Ελλάδα δέχεται και εφαρµόζει τον κανόνα του χρυσού 

συναλλάγµατος (Gold Exchange Standard). Σύµφωνα µε τον χρυσό κανόνα, η τράπεζα 

είχε την υποχρέωση να εξαργυρώνει τα τραπεζογραµµάτια της µε συνάλλαγµα χρυσής 

βάσης, όπως το δολάριο ή η λίρα (1 αγγλική λίρα = 375 δραχµές). Ο κανόνας αυτός 

τηρήθηκε έως το 1932, όπου και εγκαταλείφθηκε, καθώς λόγω της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης – κραχ – του 1929 , η Τράπεζα της Ελλάδος µε βάση το νόµο 5422, 

δεν είχε πλέον την υποχρέωση να εξαργυρώνει τραπεζογραµµάτια σε συνάλλαγµα 

χρυσής βάσης.
40

 

Όσον αφορά τα κέρµατα της δεύτερης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, είναι 

χαρακτηριστική η έµπνευσή τους από την αρχαία νοµισµατοκοπία. Επιλέγονται οι 

µορφές της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, ενώ εξαίρεση από την αρχαιοελληνική 

θεµατολογία αποτελεί το πεντάδραχµο του 1930 αφού απεικονίζει το φοίνικα του 

Καποδίστρια. Η επιλογή αυτή γίνεται καθώς γιορτάζεται η εκατονταετηρίδα  1830-

1930 , δηλαδή τα πρώτα 100 ελεύθερα χρόνια του έθνους. Για το λόγο αυτό, το 

πεντάδραχµο του 1930 θεωρείται το πρώτο αναµνηστικό νεοελληνικό νόµισµα 

κανονικής κοπής και κυκλοφορίας.
41

 

 

 

Εικ. 7 Νοµίσµατα της δεύτερης ελληνικής δηµοκρατίας 

2.7  Η περίοδος του Γεωργίου Β’ (1935-1947) 

Η επιστροφή της µοναρχίας στην Ελλάδα δεν συνοδεύεται από αλλαγές στο 

νοµισµατικό της σύστηµα. Η µόνη έκδοση νοµισµάτων που πραγµατοποιήθηκε την 
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περίοδο αυτή ήταν το 1939 στα πλαίσια του εορτασµού της 5
ης

 επετείου της µοναρχίας. 

Αν και η παραγγελία που δόθηκε αφορούσε 2.000 αργυρά εκατόδραχµα, 300 χρυσά 

εκατόδραχµα και 750 χρυσά εικοσάδραχµα, λόγω του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, 

έφθασαν στην Ελλάδα, στο τέλος του 1940,  µόνο 150, 100 και 70 κοµµάτια 

αντίστοιχα.
42

  

Κατά τη διάρκεια του πολέµου, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής 

οικονοµίας ήταν η υφέρπουσα πίεση της οικονοµικής κατάρρευσης και ο 

υπερπληθωρισµός, στοιχεία που οδήγησαν – µε µαθηµατική ακρίβεια – στην υποτίµηση 

της δραχµής. Το ελληνικό νόµισµα γνώρισε τη µεγαλύτερη απαξίωση στην ιστορία του 

και τυπώθηκαν χαρτονοµίσµατα µε ονοµαστική αξία ακόµα και δισεκατοµµυρίων, τα 

οποία όµως δεν είχαν καµία ανταλλακτική αξία. Η µεγαλύτερη ονοµαστική αξία σε 

χαρτονόµισµα της εποχής ήταν σε αυτό που εκδόθηκε το 1944 και είχε 100 

δισεκατοµµύρια δραχµές ενώ η ουσιαστική του αξία ήταν ανύπαρκτη. Για να γίνει 

αντιληπτή η απαξίωση της κατοχικής δραχµής αρκεί να αναφέρουµε ότι µε σηµερινές 

τιµές και µε βάση τη χρυσή λίρα Αγγλίας, η πραγµατική του αξία δεν θα ξεπερνούσε τα 

σηµερινά 10 λεπτά του ευρώ.
43

 

 

 

Εικ. 8: Κατοχικά χαρτονοµίσµατα 
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2.8  Η περίοδος του Βασιλέα Παύλου (1947-1964) 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και την απελευθέρωση της Ελλάδας, έγιναν 

προσπάθειες να αποκτήσει η χώρα και πάλι ένα σταθερό νόµισµα. Η πρώτη 

νοµισµατική µεταρρύθµιση έλαβε χώρα το 1944 και η κατοχική δραχµή 

αντικαταστάθηκε µε µια νέα, όπου η ισοτιµία ορίστηκε σε 1 νέα δραχµή = 

50.000.000.000 παλιές δραχµές. Το νέο αυτό νόµισµα διατηρήθηκε έως το 1954 και 

κάτω από συνεχείς υποτιµήσεις, η δεύτερη µετακατοχική µεταρρύθµιση όρισε νέα 

ισοτιµία 1 νέα δραχµή = 1.000 παλιές δραχµές.
44

 Την εποχή αυτή ορίστηκε και η 

ισοτιµία της δραχµής ως προς το δολάριο των Ηνωµένων Πολιτειών , που ήταν 1 

δολάριο = 30 δραχµές, ισοτιµία που διατηρήθηκε σχεδόν για 20 χρόνια.
45

 

 

 

Εικ. 8: η πρώτη µεταπολεµική δραχµή  

Το 1954 εκδίδονται τα πρώτα µεταπολεµικά κέρµατα και αντικαθιστούν τα 

κερµατικά γραµµάτια που κυκλοφορούσαν. Τα κέρµατα αυτά αποτελούσαν 

παραστατικό χρήµα χωρίς εγγενή αξία, αφού αξία του ευτελούς µετάλλου που 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή τους ήταν κατά πολύ µικρότερη από την 

ονοµαστική τους αξία.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι,  οικονοµικές και νοµισµατικές επιλογές 

της Ελληνικής κρατικής µηχανής αµέσως µετά τον πόλεµο,  σε µεγάλο βαθµό 

υπαγορεύτηκαν αρχικά από το Ην. Βασίλειο και µετέπειτα από τις Η.Π.Α. Είναι 
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χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, τόσο η υποτίµηση της δραχµής το 1949 όσο και η 

υποτίµηση το 1953 αποφασίστηκαν από την αµερικανική αποστολή στην Ελλάδα.
46

 

2.9 Η περίοδος του Βασιλέα Κωνσταντίνου Β’ (1964-1967) και των 

Συνταγµαταρχών της Χούντας (1967-1974) 

 Μετά το θάνατο του Βασιλέα Παύλου , αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της 

Ελλάδας ο νεαρός διάδοχός του Κωνσταντίνος, ο οποίος παραµένει τυπικά στο θρόνο 

έως το 1974 αλλά ουσιαστικά έως την εγκαθίδρυση της χούντας το 1967. Κατά την 

περίοδο της Βασιλείας του Κωνσταντίνου , συνεχίζεται η κοπή νοµισµάτων στο 

πρότυπο αυτής του Βασιλέα Παύλου, µε µόνη διαφορά την αντικατάσταση της µιας 

όψης του νοµίσµατος µε την κεφαλή του νεαρού βασιλιά ενώ στην πίσω όψη 

απεικονίζεται ο βασιλικός θυρεός. Το 1971, ο βασιλικός θυρεός αντικαταστάθηκε µε το 

έµβληµα της χούντας της 21
ης

 Απριλίου 1967
47

.  

 

Εικ. 9 η δραχµή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 

2.10  Η περίοδος της Τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1974-2001) 

Κατά τη διάρκεια της µεταπολίτευσης, εκδόθηκαν εθνικά νοµίσµατα – κέρµατα 

και χαρτονοµίσµατα - τα οποία κυκλοφορούσαν έως την αντικατάστασή τους από το 

Ευρώ το 2002. 
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Εικ. 10 : Η µορφή των ελληνικών κερµάτων και χαρτονοµισµάτων πριν την 

υιοθέτηση του ευρώ 

Τα τελευταία εθνικά κέρµατα κυκλοφόρησαν το 2004 εν’ όψει των ολυµπιακών 

αγώνων του 2004 και για το λόγο αυτό απεικόνιζαν 6 διαφορετικές ολυµπιακές 

παραστάσεις. Ήταν χαλκονικέλινα και αν και κυκλοφόρησαν κανονικά, εν τούτοις ήταν 

αναµνηστικά κέρµατα, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες από αυτές τις δραχµές 

(500αρικα) να βρίσκονται στην κατοχή εµπόρων και συλλεκτών.
48

 

2.11 Η αντικατάσταση της δραχµής µε το ευρώ 

Το ευρώ εισήχθη επίσηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1
η
 Ιανουαρίου 1999 και 

έγινε το επίσηµο νόµισµα περισσότερων από 300 εκατοµµυρίων ευρωπαίων πολιτών. 

Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν ένα άυλο νόµισµα ,το οποίο χρησιµοποιούνταν µόνο για 

λογιστικούς σκοπούς. Όσον αφορά την Ελλάδα, το ευρώ υιοθετήθηκε ως λογιστική 

µορφή παράλληλα προς τη δραχµή την 1η Ιανουαρίου 2001. Την επόµενη χρονιά και 

συγκεκριµένα την 1η Ιανουαρίου 2002, το ευρώ εισήχθη σε επίσηµη κυκλοφορία ως 

νόµισµα παράλληλα µε τη δραχµή, ενώ από την 1η Μαρτίου αποτέλεσε το µοναδικό 

ανταλλακτικό µέσο στην Ελλάδα οπότε και η ελληνική δραχµή έπαψε να 

αποτελεί νόµιµο χρήµα στην Ελλάδα. Η περίοδος της αντικατάστασης των δραχµών σε 

ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδας, έληξε για τα κέρµατα την 1
η
 Μαρτίου 2004 και 

για τα χαρτονοµίσµατα την 1
η
 Μαρτίου 2012. 

49
 

                                                           

48
 Πηγή :  https://el.wikipedia.org 

49
 Πηγή : https://el.wikipedia.org 

 



 

33 

 

Η ισοτιµία του ευρώ µε την δραχµή ορίσθηκε 1 ευρώ = 340,75 δραχµές. 

Ειδικότερα η ισοτιµία ανάµεσα στα ευρώ και στα κέρµατα ήταν:  

� 1 δραχµή = 0,293 λεπτά του ευρώ 

� δραχµές = 0,587 λεπτά του ευρώ 

� 5 δραχµές = 1,47 λεπτά του ευρώ 

� 10 δραχµές = 2,93 λεπτά του ευρώ 

� 20 δραχµές = 5,87 λεπτά του ευρώ 

� 50 δραχµές = 14,67 λεπτά του ευρώ 

Αναφορικά µε τα χαρτονοµίσµατα, η ισοτιµία διαµορφώθηκε ως εξής : 

� 100 δραχµές = 29,35 λεπτά του ευρώ 

� 200 δραχµές = 58,69 λεπτά του ευρώ 

� 500 δραχµές = 1,47 ευρώ 

� 1.000 δραχµές = 2,93 ευρώ 

� 5.000 δραχµές = 14,67 ευρώ 

� 10.000 δραχµές = 29,35 ευρώ 
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ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 1953-2002 

Η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να συνδέσει την οικονοµία της µε τις ξένες 

χώρες, επέλεξε συναλλαγµατικά συστήµατα, τα οποία, στην ουσία τους, καθόρισαν οι 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες της πολικής και 
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οικονοµικής Ελληνικής ηγεσίας. Τα κυριότερα συναλλαγµατικά συστήµατα 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

3.1 Η δραχµή και το συναλλαγµατικό σύστηµα των σταθερών 

ισοτιµιών Bretton Woods 

Η Ελλάδα από το 1953 αρχίζει να εφαρµόζει το συναλλαγµατικό σύστηµα 

σταθερών ισοτιµιών Bretton Woods και αν και είναι µια µικρή και περιφερειακή χώρα, 

κατορθώνει να κρατά σταθερό το νόµισµά της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

µεταπολεµικής περιόδου, το Ελληνικό κράτος επιδιώκει τη συµµετοχή στις οικονοµικές 

διεργασίες των δυτικών χωρών έτσι ώστε «να επωφεληθεί από τις ροές κεφαλαίων, 

αγαθών και υπηρεσιών, απολύτως απαραίτητες, προκειµένου να επιτευχθεί καταρχάς η 

ανασυγκρότησή της και κατόπιν η επιτάχυνση της σύγκλισης»
50

 . 

Σύµφωνα µε τον κο Σαχινίδη Φ.
51

, «η συµµετοχή της δραχµής στο σύστηµα 

σταθερών ισοτιµιών του Bretton Woods κρίνεται στη βιβλιογραφία από τις πλέον 

επιτυχηµένες επιλογές οικονοµικής πολιτικής της µεταπολεµικής περιόδου. Σε όλη τη 

διάρκεια της συµµετοχής της δραχµής, η ελληνική οικονοµία κατέγραψε πρωτοφανείς 

επιδόσεις -µε βάση την προ υπάρχουσα αλλά και τη µετέπειτα εµπειρία- ως προς την 

οικονοµική µεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιµών. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

οικονοµικής ανάπτυξης για την περίοδο 1954-1971 ανήλθε περίπου στο 7%, µε 

συνέπεια η Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης µετά την Ιαπωνία. 

Εξίσου εντυπωσιακές επιδόσεις σηµειώθηκαν στη διασφάλιση της σταθερότητας των 

τιµών, καθώς ο µέσος όρος για τον πληθωρισµό ήταν κάτω από το 4%. Οι επιδόσεις της 

ελληνικής οικονοµίας ώθησαν πολλούς ερευνητές  και από διαφορετικές σχολές 

οικονοµικής σκέψης, να αποκαλέσουν την περίοδο εκείνη “χρυσή εποχή”». 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εικοσαετούς εφαρµογής του συστήµατος σταθερών 

ισοτιµιών,  η Ελλάδα δεν αντιµετώπισε σοβαρά νοµισµατικά προβλήµατα και απέφυγε 

υποτιµήσεις του νοµίσµατός της, κάτι που δεν κατάφεραν άλλες ευρωπαϊκές 

οικονοµίες. Οι ερευνητές της περιόδου αυτής εκτιµούν ότι, αυτό συνέβη γιατί κατά την 

περίοδο εφαρµογής αυτού του συστήµατος, οι Ελληνικές κυβερνήσεις είχαν να 

αντιµετωπίσουν πολύ διαφορετικούς περιορισµούς στις επιλογές της οικονοµικής 
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πολιτικής τους από αυτούς που είχαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την εν λόγω 

περίοδο.
52

  

Ο κυριότερος περιορισµός στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών ήταν η 

προεκλογική δέσµευσή τους µε το µεταπολεµικό «κοινωνικό συµβόλαιο» για την 

επίτευξη πλήρους απασχόλησης,  ενώ αντίθετα οι Ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν 

προβεί σε τέτοιου είδους υποσχέσεις στο εκλογικό σώµα. Το γεγονός αυτό επέτρεπε 

στην Ελλάδα να θέσει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της αξίας του  νοµίσµατος, η 

οποία θεωρούνταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεγέθυνση της Ελληνικής 

Οικονοµίας. Επιπρόσθετα, το θεσµικό πλαίσιο της µεταπολεµικής νοµισµατικής 

πολιτικής ευνοούσε τους περιορισµούς στη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

και στις ροές των κεφαλαίων και εποµένως διευκόλυνε την εσωτερική και εξωτερική 

σταθερότητα της αξίας του νοµίσµατος.
53

 

Η ελληνική δραχµή βρέθηκε σε δύσκολη θέση, ουσιαστικά 3 φορές κατά τη 

διάρκεια της εφαρµογής του συστήµατος Breton Woods. Αρχικά, οι πολιτικές εξελίξεις 

που δροµολογήθηκαν στη δεκαετία του 1960 οδήγησαν στην πρώτη κρίση. 

Συγκεκριµένα, στις εκλογές του 1963 το κόµµα της Ε.Ρ.Ε. έχει ως κύριο εκλογικό της 

σύνθηµα «Αυτή η δραχµή είναι δική σου. Πρόσεξε µην σου την πάρει ο Παπανδρέου», 

µε αποτέλεσµα µετά την εκλογή νίκη του κόµµατος του Γ. Παπανδρέου, η δραχµή να 

υποστεί πιέσεις, καθώς οι πολίτες για 3 περίπου µήνες εγκατέλειψαν τη δραχµή και 

αναζητούσαν χρυσές λίρες.  Η δεύτερη φορά που ο χρυσός κέρδισε έδαφος έναντι της 

δραχµής ήταν τον Ιούλιο του 1964, µετά το βοµβαρδισµό της Κύπρου και την κρίση 

στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τέλος, το 1965 ξέσπασε µια ακόµη νοµισµατική κρίση, 

µετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
54

 

3.2  Η δραχµή και το συναλλαγµατικό σύστηµα των κυµαινόµενων 

ισοτιµιών κατά την περίοδο 1972-1987 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

εγκατέλειπαν το συναλλαγµατικό σύστηµα Bretton Woods, στην Ελλάδα την εξουσία 

κατείχε η «χούντα των Συνταγµαταρχών», η οποία αποφάσισε να προσδέσει την 

ελληνική δραχµή µε το αµερικανικό δολάριο. Η ισοτιµία µεταξύ δραχµής και δολαρίου 
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διατηρήθηκε σταθερή από το καλοκαίρι του 1971 έως το φθινόπωρο του 1973. Ωστόσο, 

η επιλογή αυτή των Συνταγµαταρχών οδήγησε στην υποτίµηση της δραχµής έναντι των 

άλλων ευρωπαϊκών νοµισµάτων, τα οποία στο µεταξύ είχαν ανατιµηθεί έναντι του 

δολαρίου. Ο προκαλούµενος εισαγόµενος πληθωρισµός σε συνδυασµό µε την 

πετρελαϊκή κρίση είχαν ως αποτέλεσµα έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Το γεγονός 

αυτό οδήγησε στην απόφαση της αποδέσµευσης της δραχµής από το δολάριο το 1973 

και προκάλεσε ανατίµηση του εθνικού µας νοµίσµατος κατά 10% έναντι των 

ευρωπαϊκών νοµισµάτων, δηλαδή στα επίπεδα πριν την υποτίµηση.
55

 

Μετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 1974, η Ελλάδα όσον αφορά τη 

νοµισµατική της πολιτική, δεν συνέχισε την προάσπιση του δόγµατος της,  που ήταν η  

διατήρηση της εσωτερικής και της εξωτερικής αξίας της δραχµής και η νοµισµατική 

σταθερότητα υποχώρησε κάτω από το βάρος άλλων κυβερνητικών προτεραιοτήτων. 

Μετά την αποδέσµευση του νοµίσµατος της χώρας από το δολάριο, το συναλλαγµατικό 

σύστηµα που υιοθετήθηκε ήταν αυτό των κυµαινόµενων ισοτιµιών µε ελεύθερη 

διακύµανση έναντι των υπολοίπων νοµισµάτων διεθνώς. Η πολιτική που ακολουθήθηκε 

, τουλάχιστον µέχρι το 1987, ήταν αυτή των µεγάλων διολισθήσεων, προκειµένου να 

αµβλυνθούν οι διαφορές στα επίπεδα του πληθωρισµού σε σύγκριση µε τους άλλους 

εταίρους. Από την άλλη πλευρά, το νέο συναλλαγµατικό καθεστώς έδωσε ορισµένες 

ελευθερίες στις κυβερνήσεις εκείνης της περιόδου ως προς την άσκηση της 

δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής τους πολιτικής.
56

 

Από την µεταπολίτευση και µέχρι το 1987, ο κύριος συναλλαγµατικός στόχος της 

Ελλάδας ήταν να διατηρήσει η δραχµή την ανταγωνιστικότητά της ως προς τις 

εξαγωγές. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός κρίθηκε σκόπιµο από την ελληνική κρατική 

µηχανή, εκτός από τις διολισθήσεις της ισοτιµίας της δραχµής έναντι των νοµισµάτων 

των κυριότερων εµπορικών εταίρων, να προβεί και σε δύο υποτιµήσεις του εθνικού µας 

νοµίσµατος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Η πρώτη υποτίµηση – κατά 

15,5% - πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1983 στα πλαίσια του κυβερνητικού 

προγράµµατος για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, 

µε συνέπεια τον Οκτώβριο του 1985 να πραγµατοποιηθεί και δεύτερη υποτίµηση του 

νοµίσµατος κατά 15%, προκειµένου η χώρα να καταφέρει να σταθεροποιήσει την 
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οικονοµία της και να χρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ο.Κ. Η δεύτερη υποτίµηση  αν και 

συνοδεύτηκε µε σκληρά µέτρα λιτότητας για τους εργαζόµενους, όπως Πράξεις 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου που απαγόρευαν τις µισθολογικές αυξήσεις στο δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα κλπ., είχε θετικά αποτελέσµατα και οδήγησε στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και στη µείωση του ελλείµµατος του 

ισοζυγίου πληρωµών.
57

 

3.3   Η πολιτική της «σκληρής δραχµής» 1988-1997 

Η επεκτατική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε 

από το 1981 και µετά είχε ως συνέπεια την δηµιουργία υψηλού πληθωρισµού και την 

αποσταθεροποίηση της Ελληνικής οικονοµίας. Εποµένως, η πολιτική που 

ακολουθήθηκε από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και ως το 1998, χρονιά που η χώρα 

µας ενέταξε τη δραχµή στον Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (Μ.Σ.Ι) του 

Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος (Ε.Ν.Σ.), είχε ως στόχο την καταπολέµηση 

των πληθωριστικών πιέσεων και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας. «Αυτό 

σήµαινε ότι το ποσοστό της ετήσιας διολίσθησης ήταν µικρότερο από τη διαφορά 

πληθωρισµού της Ελλάδας και των εµπορικών της εταίρων». Η πολιτική αυτή έγινε 

γνωστή µε την ονοµασία πολιτική της σκληρής δραχµής και ακολουθήθηκε από όλα τα 

κόµµατα, που ανέλαβαν την εξουσία κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 
58

 

Για την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής της «σκληρής δραχµής» θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι  οι πραγµατικές ισοτιµίες είναι αυτές, οι οποίες επηρεάζουν το διεθνές 

εµπόριο και προκύπτουν από την αφαίρεση της διαφοράς πληθωρισµού των 

ανταγωνιστικών χωρών από τις τρέχουσες ισοτιµίες. Οι διαφορετικοί ρυθµοί 

πληθωρισµού ανάµεσα σε διεθνώς ανταγωνιστικές χώρες οδηγούν στην επιδείνωση της 

θέσης της χώρας µε τον υψηλότερο πληθωρισµό καθώς ανατιµάται η διεθνής τιµή των 

προϊόντων της και άρα ανατιµάται και το νόµισµά της. Εποµένως, για να διατηρηθεί 

σταθερή η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ δύο χωρών που παρουσιάζουν 

διαφορετικά ποσοστά πληθωρισµού, θα πρέπει το νόµισµα της χώρας µε τον 

υψηλότερο πληθωρισµό να διολισθήσει – να χάσει δηλαδή σιγά σιγά µέρος της αξίας 

του – σε ποσοστό ίσο µε τη διαφορά πληθωρισµού. Στην περίπτωση που διολισθήσει σε 
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µικρότερο ποσοστό τότε το νόµισµα αυτής της χώρας οδηγείται σε ανατίµηση έναντι 

αυτού της ανταγωνίστριας χώρας. 
59

 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, σύµφωνα µε τον Μηλιό Γ., « τα  τελευταία χρόνια 

λαµβάνει χώρα µια συνεχής, σε  πραγµατικούς όρους, ανατίµηση της δραχµής έναντι 

των ευρωπαϊκών νοµισµάτων, λόγω ακριβώς της ονοµαστικής διολίσθησης του 

ελληνικού νοµίσµατος µε ρυθµούς που είναι χαµηλότεροι από το σχετικό (διαφορικό) 

πληθωρισµό Ελλάδας - ΕΟΚ. Σωστά, λοιπόν, η ακολουθούµενη νοµισµατική πολιτική 

περιγράφεται ως "πολιτική σκληρής δραχµής". Η σωρευτική πραγµατική ανατίµηση της 

δραχµής έναντι του ECU έχει ξεπεράσει το 30%.» 
60

 

Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις χωρίς να 

συναντήσει ιδιαίτερες κοινωνικές αντιστάσεις. Ακόµα λιγότερες δυσκολίες κατά την 

εφαρµογή της , εµφανίστηκαν την τριετία 1990-1993 καθώς προτεραιότητα στις 

δηµόσιες συζητήσεις είχαν οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε τη 

δηµιουργία της Ο.Ν.Ε. και οι γενικότερες κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα 

και στον υπόλοιπο κόσµο. Η ένταξη της Ελλάδας στο Μ.Σ.Ι. θεωρούνταν απαραίτητη 

προϋπόθεση προκειµένου η χώρα να ενταχθεί στην Ο.Ν.Ε. και εποµένως, η πολιτική 

της σκληρής δραχµής  παρουσιαζόταν ως αναγκαία συνθήκη, ούτως ώστε οι 

επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι να εξοικειώνονταν µε το περιβάλλον του Μηχανισµού 

αυτού.
61

 

Τα αποτελέσµατα της πολιτικής της «σκληρής δραχµής» ήταν η υπερτίµηση της 

πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας και  η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας. 

Επιπρόσθετα, οι αλλεπάλληλες υποτιµήσεις, στις οποίες είχαν προχωρήσει όλες οι 

νότιες µεσογειακές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία), δηµιουργούσαν 

κλυδωνισµούς στο εσωτερικό της χώρας και έντονες αντιδράσεις από συλλογικούς 

φορείς, προκειµένου να σταµατήσει η πολιτική της «σκληρής δραχµής» αφού είχε 

αρνητικές οικονοµικές συνέπειες. Ωστόσο, η «σκληρή δραχµή» αποτελούσε µονόδροµο 

την περίοδο αυτή, καθώς  µια νέα υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος θα είχε δυσµενείς 

επιπτώσεις στο οικονοµικό σύστηµα λόγω του µεγάλου δανεισµού σε συνάλλαγµα των 

Ελληνικών Τραπεζών, των µεγάλων επιχειρήσεων και του ∆ηµοσίου.
62

  

                                                           

59
 Μηλιός Γ., εφημερίδα έθνος, ίντερνετ 

60
 Μηλιός Γ., εφημερίδα έθνος, ίντερνετ 

61
 Σαχινίδης Φ., σελ. 34 

62
 Σαχινίδης Φ., σελ. 40 



 

40 

Τέλος, στην περίοδο που εξετάζουµε, η δραχµή δέχθηκε πολλές πιέσεις και αρκετές 

φορές βρέθηκε σε δυσµενή θέση, λόγω προβληµάτων που παρουσιάστηκαν στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος, η δραχµή τα τελευταία 20 χρόνια (1978-1998) έχασε περίπου 

το 90% της αξίας της σε σχέση µε τα κυριότερα ξένα νοµίσµατα των εµπορικών 

εταίρων της. Συγκεκριµένα, η τιµή πώλησης του δολαρίου από 37,10 δραχµές που ήταν 

το Μάρτιο του 1978 εκτοξεύτηκε το Μάρτιο του 1998 στις 293,10 δραχµές για κάθε 

αµερικανικό δολάριο. Οµοίως, η δραχµή σε σχέση µε το Γερµανικό µάρκο , αυξήθηκε 

την ίδια περίοδο από 18,30 δραχµές σε 160,40 δραχµές για κάθε µάρκο της 

Γερµανίας.
63

 

 Ωστόσο, παρά τις αντιδράσεις, η τελευταία υποτίµηση του εθνικού µας 

νοµίσµατος πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 1998 κατά 12.3% έναντι του ECU ενώ 

ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η συµµετοχή της χώρας στο Μ.Σ.Ι.
64

 

3.4  Η δραχµή  πριν την Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση  

Το συναλλαγµατικό σύστηµα του Bretton Woods κατόρθωσε να επιφέρει – όπως 

προαναφέρθηκε – µια διεθνή νοµισµατική σταθερότητα για περίπου 20 χρόνια. Το 

σύστηµα που διαδέχθηκε αυτό του Bretton Woods είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τις 

κυµαινόµενες ισοτιµίες, που αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν για πολλές 

χώρες τη µόνη δυνατή οικονοµική διέξοδο.  

Ωστόσο, το σύστηµα αυτό δεν εξυπηρέτησε τις οικονοµικές ανάγκες των χωρών της 

τότε Ε.Ο.Κ., οι οποίες προκειµένου να περιορίσουν τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις 

των νοµισµάτων τους, υιοθέτησαν συστήµατα αναπροσαρµόσιµων συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών. Οι µακροχρόνιες αυτές διεργασίες έφτασαν στο τέλος τους µε την απόφαση 

των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να δηµιουργήσουν την Οικονοµική 

και Νοµισµατική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) και να αντικαταστήσουν τα εθνικά τους νοµίσµατα 

µε το καινούριο ευρωπαϊκό νόµισµα , το ευρώ.
65

 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρξε πολιτική και κοινωνική 

συναίνεση αναφορικά µε τον στόχο της Ελλάδας να συµµετάσχει στην Οικονοµική 

Νοµισµατική Ένωση και η χώρα είχε µπει σε διαδικασίες προσαρµογής. Η γενικότερη 
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συµφωνία για την είσοδο της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.,  δηµιούργησε ευνοϊκό κλίµα για 

επενδύσεις και αύξηση της ζήτησης και κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν οι 

ρυθµοί ανάπτυξης της χώρας και η χώρα να µπει σε τροχιά δηµοσιονοµικής και 

ονοµαστικής σύγκλισης. Ταυτόχρονα,  η νοµισµατική πολιτική την περίοδο αυτή 

χαρακτηρίζεται περιοριστική καθώς τρείς από τις πέντε προϋποθέσεις – κριτήρια 

εισαγωγής στην Ο.Ν.Ε. ήταν νοµισµατικής φύσης και αφορούσαν τον πληθωρισµό, τα 

µακροχρόνια επιτόκια και τη συναλλαγµατική ισοτιµία.
66

 

Το έτος εισαγωγής του ευρώ, το 1999, η Ελλάδα εισήχθη στο Μηχανισµό 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών και η κεντρική ισοτιµία της δραχµής έναντι του ευρώ 

καθορίστηκε αρχικά στις 353,109 δραχµές, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

παρουσίασε υψηλή απόκλιση της τάξης του 7,7% από την κεντρική ισοτιµία. Η 

απόκλιση αυτή από την κεντρική ισοτιµία ενίσχυε τις πληθωριστικές τάσεις και 

προκειµένου να ικανοποιηθεί το κριτήριο ένταξης που αφορούσε το ρυθµό 

πληθωρισµού, αποφασίστηκε την επόµενη χρονιά, η αναπροσαρµογή της κεντρικής 

ισοτιµίας στις 340,75 δραχµές. Με την ισοτιµία αυτή έγινε δεκτή και η αίτηση της 

Ελλάδας για τη συµµετοχή της στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση.
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

4.1 Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, λόγοι δηµιουργίας της και 

συνέπειες 

                                                           

66
 Σαχινίδης Φ., σελ. 45 

67
 Σαχινίδης φ. ,σελ. 46 



 

42 

Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης χαρακτηρίζεται από µια αυξανόµενη 

αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των εθνικών οικονοµιών σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµικής δραστηριότητας. Οι τοµείς αυτοί αφορούν το σύστηµα παραγωγής, το 

σύστηµα κυκλοφορίας των εµπορευµάτων καθώς και τις νοµισµατικές και δανειακές 

σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών των διαφόρων κρατών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

τονιστεί ότι, η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης εξελίσσεται ταυτόχρονα µε την 

κυριαρχία του οικονοµικού φιλελευθερισµού ως φιλοσοφία οργάνωσης των οικονοµιών 

και ως µοντέλο άσκησης της οικονοµικής πολιτικής.
68

 

Αν και οι τεχνολογικές και οικονοµικές µεταβολές που συντελέστηκαν κατά τις 

δεκαετίες του 1950 και του 1960, διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία του 

φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης, η έκρηξη του φαινοµένου αυτού 

πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τους ερευνητές, λόγω δύο σηµαντικών θεσµικών 

αλλαγών που συνέβησαν στην παγκόσµια οικονοµία.  

Η πρώτη αλλαγή σχετίζεται µε τη µεταστροφή των ΗΠΑ σε νεοφιλελεύθερα 

οικονοµικά µοντέλα, προκειµένου να µειώσουν το ρόλο του Λονδίνου και να 

ισχυροποιήσουν τη θέση της Νέας Υόρκης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970, οι ΗΠΑ πραγµατοποιούν µια φιλελεύθερη µεταστροφή στην 

πολιτική τους στάση µε στόχο να ικανοποιήσουν τα ηγεµονικά τους συµφέροντα. Την 

πολιτική αυτή ακολουθεί το 1979 και η Μεγάλη Βρετανία µε την εκλογή της 

νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Μ. Θάτσερ. Λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού στην 

προσέλκυση των ξένων κεφαλαίων, κατά τη δεκαετία του 1980, ακολουθούν και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες καθώς και η Ιαπωνία, να απελευθερώνουν τις δικές τους αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίου. 

 Η δεύτερη θεσµική αλλαγή αφορά την κατάρρευση του διεθνούς νοµισµατικού 

συστήµατος του Bretton  Woods και την απελευθέρωση στην κίνηση του 

χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Μέχρι εκείνη τη στιγµή, η χρηµατοοικονοµική δοµή 

του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος του Bretton Woods στηριζόταν στις σταθερές 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και  στους περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων 

προκειµένου να προστατευθούν η αυτονοµία και η ανεξαρτησία στην άσκηση της 

εθνικής µακροοικονοµικής πολιτικής. Η µετάβαση από τις σταθερές στις κυµαινόµενες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες δηµιούργησε στο παγκόσµιο κερδοσκοπικό κεφάλαιο 
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ευκαιρίες κέρδους µέσω επενδύσεων σε εναλλακτικά χρηµατοπιστωτικά κέντρα, 

νοµίσµατα και χρεόγραφα.
69

 

Η νεοφιλελεύθερη µορφή παγκοσµιοποίησης έχει προκαλέσει σηµαντικές 

µεταβολές στα πεδία των χρηµατικών και παραγωγικών σχέσεων µέσα στις χώρες και 

µεταξύ των χωρών καθώς εξυπηρετεί συγκεκριµένα οικονοµικά και κοινωνικά 

συµφέροντα. Επιπρόσθετα, δηµιουργεί όρια και περιορισµούς στις εθνικές οικονοµίες 

µέσω συγκεκριµένων µηχανισµών και επηρεάζει την άσκηση της οικονοµικής τους 

πολιτικής. Οι περισσότεροι οικονοµικοί αναλυτές συµφωνούν ότι, µία από τις 

βασικότερες αλλαγές που έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση, είναι στη σχέση µεταξύ 

του ιδιωτικού και κρατικού τοµέα της οικονοµίας. Ολοένα και περισσότερο 

περιορίζεται ο κρατικός παρεµβατισµός στην οικονοµία ενώ συγχρόνως συρρικνώνεται 

η κρατική δραστηριότητα λόγω της αύξησης των ιδιωτικοποιήσεων του κρατικού 

τοµέα. Η δραστηριότητα του κράτους θεωρείται αναποτελεσµατική και παράγοντας 

δυσλειτουργίας, που οδηγεί στη µείωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής 

οικονοµίας παγκοσµίως. Ταυτόχρονα όµως, παρατηρείται και το φαινόµενο του 

λεγόµενου νεοφιλελεύθερου µετασχηµατισµού των σηµερινών οικονοµιών, καθώς 

ενισχύεται ο ρόλος των αγορών ως µηχανισµού κατανοµής πόρων, εισοδήµατος και 

ισχύος, µε αποτέλεσµα να αναδιαρθρώνονται οι εθνικές και διεθνείς οικονοµικές 

σχέσεις µε οδηγό τις αγορές και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.
70

 

Μία ακόµη σηµαντική αλλαγή που έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση είναι ο 

περιορισµός της δυνατότητας στις εθνικές κυβερνήσεις να ασκήσουν αυτόνοµα την 

οικονοµική διαχείριση των χωρών τους. Τα κράτη αδυνατούν να ασκήσουν κοινωνική 

πολιτική καθώς και πολιτική αύξησης της απασχόλησης. Το κόστος προσαρµογής µιας 

οικονοµίας στην παγκοσµιοποίηση, χαρακτηρίζεται από µεγάλη ανισότητα τόσο στο 

εσωτερικό της µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων όσο και µεταξύ των 

χωρών που παρουσιάζουν διαφορετική θεσµική και διαρθρωτική δοµή και  θέση στις 

διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Επιπλέον, εφαρµόζονται αυστηρές αντιπληθωριστικές 

µακροοικονοµικές πολιτικές, οι οποίες συντελούν στην ανακατανοµή του παγκόσµιου 

πλούτου προς όφελος των βασικών παικτών στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, 

δηλαδή προς τους κερδοσκόπους, τις ιδιωτικές τράπεζες και τους θεσµικούς επενδυτές. 
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Συµπερασµατικά, ένα από τα βασικότερα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 

είναι η διαµόρφωση για τις εθνικές οικονοµίες ενός νέου εξωτερικού περιβάλλοντος, 

που επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την άσκηση, τα µέσα και τους στόχους της εθνικής 

οικονοµικής πολιτικής. Οι διαφορές γίνονται αντιληπτές όταν συγκριθούν µε την 

περίοδο όπου οι εθνικές οικονοµίες ήταν λιγότερο ανοικτές σε εξωτερικές σχέσεις και 

επιδράσεις. Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, οι κύριοι 

µηχανισµοί µέσω των οποίων εγκλωβίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις και οι πολιτικές 

τους, είναι οι παγκοσµιοποιηµένες αγορές χρήµατος και κεφαλαίου καθώς και οι 

διεθνείς οργανισµοί όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
71

 

4.2 Ο ρόλος της αξιοπιστίας και της πειθαρχίας στην άσκηση της 

εθνικής οικονοµικής πολιτικής 

Προκειµένου να γίνουν κατανοητές, από την αναγνώστη της παρούσας 

εργασίας, οι επιλογές οικονοµικής πολιτικής που υιοθέτησαν όλες οι Ελληνικές 

κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης στη χώρας µας, είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο, οι κάτοχοι πλούτου υπαγορεύουν τις 

πολιτικές λιτότητας στις υπερχρεωµένες χώρες. Οι επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν τον 

παγκόσµιο πλούτο, έχουν τη δυνατότητα µέσω των εισαγωγών και εξαγωγών 

κεφαλαίου σε µια χώρα, να επιβάλουν στις εθνικές κυβερνήσεις και στις κεντρικές 

τράπεζες τις οικονοµικές πολιτικές που εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα και όχι 

αυτά των χωρών που επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, υπό την απειλή της µαζικής 

εξαγωγής κεφαλαίων από την εγχώρια αγορά ή την αποφυγή ενός κράτους ως 

επενδυτικού προορισµού, εµποδίζουν την κυβέρνηση της χώρας αυτής, να ακολουθήσει 

εναλλακτικές οικονοµικές πολιτικές, φοβούµενη την πιθανότητα χρεοκοπίας λόγω της 

ενδεχόµενης µαζικής φυγής κεφαλαίων. Συνεπώς, όσοι δραστηριοποιούνται στις αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίου, κατορθώνουν να επηρεάζουν την εθνική οικονοµική πολιτική 

ανάλογα µε τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τα συµφέροντά τους.
72

 

Τα παραπάνω οφείλονται κυρίως στο βασικό γνώρισµα των 

παγκοσµιοποιηµένων αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, το οποίο είναι οι 

βραχυπρόθεσµες, κερδοσκοπικές ροές κεφαλαίου. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές 

πραγµατοποιούνται µέσω της διαδικασίας αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος, 
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µετοχών κλπ, τα οποία είναι αποτιµηµένα σε διαφορετικά  νοµίσµατα. Ο ρόλος της 

µακροοικονοµικής πολιτικής είναι καθοριστικός στη µετακίνηση του κεφαλαίου καθώς 

επηρεάζει ορισµένες µεταβλητές, οι οποίες µεταβάλλουν τις προσδοκίες κέρδους των 

επενδυτών και τις επενδυτικές τους αποφάσεις αναφορικά µε  τη µεταφορά κεφαλαίων 

από χώρα σε χώρα ή την αποφυγή µιας χώρας. Οι µεταβλητές αυτές είναι κυρίως τα 

επιτόκια, ο πληθωρισµός, η συναλλαγµατική ισοτιµία, η ανεργία, το δηµόσιο χρέος 

κλπ., η εξέλιξη των οποίων επηρεάζει τις αποφάσεις αυτών που έχουν επενδύσει σε 

κρατικά οµόλογα µιας χώρας, δηλαδή αυτών που έχουν αγοράσει ένα µέρος του 

δηµόσιου χρέους της. Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται κυρίως στο µέγεθος του 

πραγµατικού επιτοκίου δανεισµού, στην πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία καθώς 

και στην ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει το χρέος της καθώς τα στοιχεία αυτά 

προσδιορίζουν την απόδοση της επένδυσής τους. Οποιαδήποτε εξέλιξη µεταβάλει 

πτωτικά την απόδοση της επένδυσης τους και την βεβαιότητα αποπληρωµής του χρέους 

της χώρας, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε µαζική πώληση κρατικών οµολόγων,  µε 

αποτέλεσµα να αυξηθεί επικίνδυνα το επιτόκιο δανεισµού και η κυβέρνηση της χώρας 

αυτής να δυσκολευτεί να προβεί σε νέο δανεισµό. Ο πιθανός αυτός κίνδυνος εγκλωβίζει 

την κυβέρνηση σε οικονοµικές πολιτικές, οι οποίες είναι προσαρµοσµένες στις 

επιθυµίες των παγκόσµιων κερδοσκόπων καθώς εγγυώνται τη σταθερότητα στις 

προσδοκίες κέρδους και βεβαιότητας.
73

 

Στην περίπτωση όµως, που η κυβέρνηση µιας χώρας θελήσει να ασκήσει 

επεκτατική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική, προκειµένου να αυξήσει το 

επίπεδο της οικονοµικής της δραστηριότητας, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει µαζική 

φυγή χρηµατικών κεφαλαίων. Η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική θα προκαλούσε 

υψηλά δηµόσια ελλείµµατα και η επεκτατική νοµισµατική πολιτική θα οδηγούσε σε 

χαµηλότερα επιτόκια, τα οποία σε συνδυασµό µε µια πιθανή αύξηση του πληθωρισµού 

θα σηµατοδοτούσαν τη µείωση της πραγµατικής απόδοσης για τους κατόχους των 

κρατικών οµολόγων της χώρας αυτής. Ταυτόχρονα, η αύξηση των δηµοσίων 

ελλειµµάτων θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των προσδοκιών των επενδυτών για την 

ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει το συσσωρευµένο χρέος της και θα τους 

οδηγούσε σε µεταφορά των επενδύσεών τους σε άλλη χώρα, περισσότερο αξιόπιστη. 

Με τον τρόπο αυτό , ακυρώνεται στην ουσία της η οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης καθώς αδυνατεί να αντλήσει τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την 
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χρηµατοδότηση της επεκτατικής δηµοσιονοµικής της πολιτικής. Επιπλέον, η 

κυβέρνηση θα παρουσίαζε κρίση φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, µε πιθανή συνέπεια 

την αδυναµία αποπληρωµής του χρέους της και µε αυξηµένο κίνδυνο χρεοκοπίας της 

οικονοµίας της. Αντίθετα, οι προαναφερόµενες αρνητικές συνέπειες θα αποφευχθούν 

εάν η κυβέρνηση ακολουθήσει µια αντιπληθωριστική οικονοµική πολιτική και µια 

πολιτική δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η οποία εξασφαλίζει υψηλή κερδοφορία στις 

επενδύσεις των κατόχων του πλούτου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η άσκηση αυτής 

της οικονοµικής πολιτικής θα οδηγούσε σε µείωση των µισθών, της απασχόλησης και 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας. Επιπρόσθετα, µια αυστηρή 

εισοδηµατική πολιτική – πολιτική λιτότητας – δηµιουργεί προσδοκίες υψηλής 

κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, συνεπώς και 

υψηλότερης απόδοσης για τον επενδυτή.
74

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, οι ιδιώτες και οι θεσµικοί επενδυτές 

υποστηρίζουν τις ασκούµενες πολιτικές της δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής 

λιτότητας. Επιθυµούν θεσµικές αλλαγές, όπως η απορρύθµιση της αγοράς που 

προκαλεί µείωση στους µισθούς καθώς έτσι εξασφαλίζεται η κερδοφορία και η 

ασφάλεια του χαρτοφυλακίου τους. Αντίθετα , στην περίπτωση άσκησης χαλαρής 

δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των 

εργαζοµένων, το πιθανότερο αποτέλεσµα είναι η µαζική πώληση µετοχών και 

οµολόγων και η φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Κατά τον ίδιο τρόπο, η άσκηση 

επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, 

θεωρείται πληθωριστική και µειώνει το πραγµατικό επιτόκιο, συνεπώς και τις 

αποδόσεις των επενδυτών και οδηγεί σε έξοδο από τη συγκεκριµένη αγορά κεφαλαίου 

καθώς αυτή θεωρείται αναξιόπιστη και µη ανταγωνιστική. Συνεπώς, η αξιοπιστία 

λειτουργεί ως µηχανισµός πειθάρχησης των εθνικών κυβερνήσεων στις προσταγές των 

αγορών κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό, εφαρµόζονται νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

λιτότητας, δηµιουργώντας σοβαρά ζητήµατα στη δηµοκρατική λειτουργία των 

σηµερινών καπιταλιστικών χωρών.
75

 

4.3 Η περίπτωση της Ελλάδας 
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Η εξαγωγή και εισαγωγή κεφαλαίου σήµερα, αποτελεί ένα θεσµικό εργαλείο 

ισχύος και χρησιµοποιείται για να υποχρεώνονται οι εθνικές κυβερνήσεις να επιλέγουν 

οικονοµικές πολιτικές που διασφαλίζουν τα συµφέροντα αυτών που ελέγχουν το 

διεθνές χρηµατικό κεφάλαιο. Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική δοµή έχει µεταβάλλει 

τον παρεµβατικό ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων – µεταξύ αυτών και της Ελληνικής 

Κυβέρνησης -  µειώνοντας του βαθµούς ελευθερίας στην άσκηση οικονοµικής 

πολιτικής και αυξάνοντας την πειθαρχία και την ανάγκη συµµόρφωσης τους µε τις 

απαιτήσεις και τα συµφέροντα των κατόχων του χρηµατικού κεφαλαίου. Η 

σταθερότητα και η προσαρµογή των εργαλείων και των στόχων της οικονοµικής 

πολιτικής στις απαιτήσεις των αγορών, αυξάνει την εµπιστοσύνη και την προτίµησή 

τους για τις χώρες που την εφαρµόζουν.  

Η ανάγκη για άσκηση οικονοµικής πολιτικής σύµφωνης µε τις προσδοκίες ,τις 

αντιλήψεις και τα συµφέροντα εκείνων που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρήµατος 

και κεφαλαίου , γίνεται επιτακτική για τις κυβερνήσεις που αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

χρεοκοπίας και αδυναµία εξεύρεσης πόρων για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξής τους. 

Οι χώρες αυτές αναγκάζονται να προσφύγουν στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ώστε 

αν αποκτήσουν τη φερεγγυότητα που χρειάζονται οι επενδυτές για να συνεχίζουν να 

δανείζουν τις εθνικές οικονοµίες. Η περίπτωση της Ελλάδας στην τρέχουσα 

δηµοσιονοµική κρίση και η εφαρµογή των Μνηµονίων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα. 

 

 

4.4 Ο ρόλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και ο φαύλος κύκλος 

του χρέους 

Το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σήµερα, προκειµένου να αποφεύγονται 

συναλλαγµατικές κρίσεις και κρίσεις χρέους, έχει οργανώσει τη διεθνή χρηµατοδότηση 

µε βάση την αρχή του εσχάτου δανεισµού. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ένα ηγεµονικό 

κράτος ή ένας διεθνής οργανισµός, συνεχίζει το δανεισµό της ενδιαφερόµενης χώρας, 

µε σκοπό να ενισχύσει και να διατηρήσει τη σταθερότητα του διεθνούς 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) έχει 
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αναλάβει το ρόλο του δανειστή εσχάτου ανάγκης για συγκεκριµένες περιπτώσεις 

προβληµάτων στους εξωτερικούς τοµείς των οικονοµικών και κρίσεις χρέους
76

. 

Όπως συνέβη και στην περίπτωση της χώρας µας, το ∆ΝΤ επεµβαίνει όταν η 

κρίση χρέους φαντάζει αναπόφευκτη. Ο διεθνής αυτός οργανισµός αναλαµβάνει την 

πίστωση και τη ρευστότητα – ή µέρους αυτής όπως στην Ελλάδα – που έχει ανάγκη η 

χρεωµένη χώρα προκειµένου να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Η δανειοδότηση 

της ενδιαφερόµενης χώρας γίνεται µέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρών όρων και 

συνοδεύεται από αντιλαϊκά πολιτικά µέτρα, τα οποία στοχεύουν στην αποκατάσταση 

της ισορροπίας της οικονοµίας. Βασικός πυλώνας της οικονοµικής πολιτικής του ∆ΝΤ 

είναι η µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος και του ελλείµµατος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ο στόχος αυτός, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί 

βραχυχρόνια, µέσω της αύξησης των εξαγωγών και της µείωσης των εισαγωγών καθώς 

και µέσω της χρηµατοδότησης του ισοζυγίου κεφαλαίων έτσι ώστε να περιοριστεί η 

ανάγκη της χώρας για νέα δάνεια. Σε µακροχρόνιο επίπεδο, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι 

αυστηρές οικονοµικές πολιτικές θα οδηγήσουν σε οικονοµική µεγέθυνση και σε 

αύξηση του εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα η δανειζόµενη χώρα να είναι ικανή να 

αποπληρώσει τα χρέη της στο µέλλον και να επεξαρτηθεί από τον εξωτερικό δανεισµό. 

Ειδικότερα, οι όροι που θέτει το ∆ΝΤ στη δανειζόµενη από αυτό χώρα καθώς 

και τα µέτρα οικονοµικής πολιτικής που απαιτεί είναι : 

1. Υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. Με αυτή την οικονοµική ενέργεια, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος της χώρας µειώνεται σε 

σχέση µε τα άλλα βασικά νοµίσµατα, µε αποτέλεσµα οι εισαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών να γίνονται πιο ακριβές ενώ ταυτόχρονα να µειώνεται το 

κόστος των εξαγωγών. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται το έλλειµµα στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αν και η υποτίµηση έχει  αρνητική 

επίπτωση στην αύξηση του εξωτερικού χρέους και στον πληθωρισµό της 

δανειζόµενης χώρας. 

2. Σταθερότητα των τιµών. Κυρίαρχο µέληµα των χωρών που προσφεύγουν 

στο ∆ΝΤ είναι η συγκράτηση του πληθωρισµού, µέσω περιοριστικών 

πολιτικών, καθώς ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού δηµιουργεί ευνοϊκό 
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επενδυτικό κλίµα ενώ ο υψηλός ρυθµός αποθαρρύνει τους ξένους δανειστές 

και επενδυτές. 

3. ∆ηµοσιονοµική αυστηρότητα και πειθαρχία. Βασικός στόχος της εθνικής 

κυβέρνησης είναι η µείωση του κρατικού ελλείµµατος και του δανεισµού. 

Έτσι καταφεύγει σε πολιτικές που βασίζονται στην περικοπή των δηµοσίων 

δαπανών και των επιδοτήσεων, στην αύξηση της φορολογίας καθώς και 

στην ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων. 

4. Απελευθέρωση του εµπορίου µε την κατάργηση των δασµών. Στόχος του 

µέτρου αυτού είναι η ενθάρρυνση των εισαγωγών, κυρίως σε πρώτες ύλες 

και ενδιάµεσα αγαθά, καθώς και η ενίσχυση των εξαγωγών. 

5. ∆ίκτυο κοινωνικής προστασίας. Αποτέλεσµα των παραπάνω µέτρων 

οικονοµικής πολιτικής είναι η µείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 

της χώρας και ειδικότερα των φτωχών στρωµάτων. Για το λόγο αυτό, 

αναγνωρίζεται η ανάγκη δηµιουργίας ενός δικτύου προγραµµάτων, τα οποία 

προσφέρουν κοινωνική προστασία στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, 

προκειµένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρµογή 

των µέτρων πολιτικής λιτότητας.
77

 

Μετά την προσφυγή της χώρας µας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, οι εθνικές 

µας κυβερνήσεις ακολούθησαν τις ανάλογες οικονοµικές πολιτικές, που υπαγορεύονταν 

από αυτό, και πήραν όλα τα παραπάνω αναγκαία µέτρα. Εξαίρεση αποτελεί η εφαρµογή 

του πρώτου µέτρου της υποτίµησης του εθνικού νοµίσµατος καθώς το µέτρο αυτό δεν 

ήταν υλοποιήσιµο αφού η χώρα µας είναι στην ΟΝΕ και χρησιµοποιεί ως νόµισµά της 

το ευρώ. Το γεγονός αυτό , αποτέλεσε για πολλούς οικονοµικούς αναλυτές, το βασικό 

λόγο για την εφαρµογή αυστηρών µέτρων εισοδηµατικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί 

η εσωτερική υποτίµηση της οικονοµίας µέσω της περικοπής των µισθών και των 

συντάξεων. 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα αυστηρά οικονοµικά µέτρα, που 

θεωρούνται επιβεβληµένα από το ∆ΝΤ, δηµιουργούν έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια 

και πολιτική αποσταθεροποίηση στις χώρες που εφαρµόζονται. Έτσι, µια χώρα 

ξεκινώντας από ένα οικονοµικό πρόβληµα – αυτό του χρέους -  είναι πιθανό να 
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οδηγηθεί ταυτόχρονα και σε κοινωνική και πολιτική αποσταθεροποίηση. Επιπρόσθετα, 

η χώρα που εφαρµόζει τα παραπάνω οικονοµικά µέτρα, θυσιάζει την εθνική της 

αυτονοµία προκειµένου να διατηρηθεί η διεθνής χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. 

Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στον φαύλο κύκλο του χρέους και έχουν αυξήσει 

σηµαντικά την αστάθεια της παγκόσµιας οικονοµίας. Ξεκινώντας από µια εθνική κρίση 

χρέους – όπως στην περίπτωση της Ελλάδας – αποσταθεροποιείται το διεθνές 

νοµισµατικό σύστηµα. Το ∆ΝΤ επεµβαίνει χρηµατοδοτώντας τη χρεωµένη χώρα µε νέα 

δάνεια, µε στόχο να προστατεύσει το παγκόσµιο σύστηµα πληρωµών αλλά µε 

προαπαιτούµενη συνθήκη να εφαρµοστούν οι οικονοµικές πολιτικές που αυτό 

προτείνει. Η εφαρµογή των πολιτικών αυτών δηµιουργούν κοινωνική δυσαρέσκεια και 

πολιτική αστάθεια στις χώρες που τις εφαρµόζουν (για παράδειγµα οι χώρες της 

Λατινικής Αµερικής και η Ελλάδα), µε αποτέλεσµα να µειώνεται η 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών αυτών, ακόµη και στην υποθετική περίπτωση που 

ο σχεδιασµός τους είναι σωστός. Έτσι, οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να 

εφαρµόσουν τα αυστηρά και αντιλαϊκά µέτρα της πολιτικής του ∆ΝΤ, το χρέος 

συσσωρεύεται και προκαλείται µια νέα κρίση χρέους που διαταράσσει  εκ νέου τη 

διεθνή χρηµατοοικονοµική σταθερότητα.
78

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν µελετηθεί εκτενώς οι συνέπειες από την 

εφαρµογή των πολιτικών λιτότητας που πρεσβεύει το ∆ΝΤ. Αρκετοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι αυτά τα προγράµµατα λιτότητας, θεωρούν σηµαντική µόνο τη 

σταθερότητα και την οικονοµική ισορροπία και αδιαφορούν για τις ανάγκες των 

ευάλωτων οικονοµικά οµάδων του πληθυσµού, αφού κατά κύριο λόγο περιορίζεται η 

ευηµερία των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων. Άλλοι ερευνητές συνεκτιµούν ότι κατά 

τον  υπολογισµό της σχέσης κόστους – οφέλους από την εφαρµογή των περιοριστικών 

πολιτικών του ∆ΝΤ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα που έχουν οι 

δανειζόµενες χώρες να ασκήσουν εναλλακτικές οικονοµικές πολιτικές. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

5.1 Ιστορική αναδροµή της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (Ε.Ο.Κ) 
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Ο Ευρωπαϊκός προσανατολισµός της Ελλάδας έλαβε συγκεκριµένη διάσταση µε 

την υποβολή αίτησης  από την πλευρά της χώρας µας, τον Ιούνιου του 1959,  προς τη 

νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Ο.Κ). Η αίτηση αυτή οδήγησε στη Συµφωνία 

Σύνδεσης του Ελληνικού Κράτους µε την Ε.Ο.Κ. τον Ιούνιο του 1961. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο βήµα για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Όµως, η πορεία της χώρας προς την Ε.Ο.Κ. παρέµεινε στάσιµη κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974) και συνεχίστηκε µετά την αποκατάσταση του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος τον Ιούλιο του 1974. Το 1975, ο τότε πρωθυπουργός, 

Κωνσταντίνος Καραµανλής, καθοδηγούµενος από τον βασικό του στόχο, ο οποίος δεν 

ήταν άλλος από την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, υπέβαλε 

αίτηση ένταξης της χώρας µας ως πλήρες µέλος, στον τότε πρόεδρο του Συµβουλίου 

Υπουργών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας G. 

Fitzerald.
79

 

Σύµφωνα µε τις επίσηµες διαδικασίες της εποχής εκείνης και συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τη συνθήκη της Ρώµης (άρθρο 237), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 

Commission) ήταν υποχρεωµένη να διατυπώσει επίσηµα τη «γνώµη» της αναφορικά µε 

την αίτηση, της υπό ένταξη χώρας. Έτσι, και στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 28 Ιανουαρίου του 1976, αποφάσισε ότι ενώ έπρεπε να 

δοθεί «σαφώς θετική απάντηση» στο αίτηµα της Ελλάδας για ένταξη, εντούτοις, 

πρότεινε τη θέσπιση προενταξιακής µεταβατικής περιόδου πριν από την πλήρη θεσµική 

ενσωµάτωση της χώρας, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις. Η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν άµεση και µε δική του 

παρέµβαση προς τις κυβερνήσεις εννέα χωρών – µελών και ιδιαίτερα της Γαλλίας και 

της Γερµανίας, η παραπάνω πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίφθηκε και 

άρχισαν οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της Ελλάδας, οι οποίες και 

ολοκληρώθηκαν τον Μάιο 1979 µε την υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης στην 

Αθήνα (στο Ζάππειο Μέγαρο). Το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε την Πράξη 

Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 28 Ιουνίου 1979.
80

 

Η επιλογή για την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε για 

τους παρακάτω λόγους :  
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1.     Η Ελλάδα εκτίµησε ότι, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελούσε ένα ασφαλές 

θεσµικό πλαίσιο , µέσα στο οποίο θα ήταν δυνατόν να σταθεροποιηθεί το 

εύθραυστο δηµοκρατικό πολιτικό της σύστηµα και οι δηµοκρατικοί της 

θεσµοί. 

2.     Η Ελλάδα, επιθυµούσε την απεξάρτησή της από τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής, καθώς µεταπολεµικά η εξάρτηση αυτή είχε γίνει πολύ µεγάλη. 

Επίσης, υπό την απειλή της Τουρκίας – και ιδιαίτερα µετά την κατάληψη 

µέρους της Κύπρου – η Ελλάδα επιδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και 

της θέσης της στο περιφερειακό και διεθνές σύστηµα καθώς και της 

«διαπραγµατευτικής της δύναµης». 

3.     Η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεωρούνταν την εποχή εκείνη, 

ισχυρός παράγοντας, ο οποίος θα συνέβαλε στον εκσυγχρονισµό και στην 

ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

4.     Η Ελλάδα µε τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα, επιθυµούσε να είναι «παρούσα» 

και να επηρεάζει τις διεργασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το 

πρότυπο της Ευρώπης, στο οποίο η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να 

οδηγήσει.
81

 

5.2  Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ένωση 

κατά την περίοδο 1981-2002 

Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ένωση στην περίοδο 

1981-2002 µπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές χρονικές υπο-περιόδους: την πρώτη 

µεταξύ 1981-1985, τη δεύτερη µεταξύ 1985-1995 και την τρίτη από το 1996 έως το 

2002. 

5.2.1 Η πρώτη περίοδος (1981-1985) 

Το χρονικό διάστηµα αυτό, αποτελεί µια περίοδο, κατά την οποία αµφισβητήθηκαν 

έντονα ορισµένες πτυχές της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επιπρόσθετα, αναθεωρήθηκε η 

θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσω ενός ειδικού καθεστώτος 

σχέσεων και ρυθµίσεων. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι το γεγονός της 

υποβολής Υποµνήµατος από την πλευρά της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
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1982, µε το οποίο η Ελλάδα ζητούσε να αποκλίνει από ορισµένες κοινοτικές πολιτικές 

και ταυτόχρονα επιδίωκε πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να 

ανασυγκροτήσει την Ελληνική οικονοµία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της 

έκανε δεκτό µόνο το δεύτερο αίτηµα της χώρας µας, εγκρίνοντας, το 1985, τα 

Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα (ΜΟΠ). Η συµβολή των προγραµµάτων 

αυτών ήταν καθοριστική στη διαµόρφωση της διαρθρωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και οδήγησε , το 1988, στο πρώτο «πακέτο Delors». Ωστόσο, αναφορικά µε τα 

γενικότερα θέµατα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ευρωπαϊκή ενοποίηση στο 

θεσµικό, πολιτικό και αµυντικό τοµέα, η χώρα µας υπήρξε ιδιαίτερα επιφυλακτική.
82

 

5.2.2 Η δεύτερη περίοδος (1985-1995) 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αυξάνεται βαθµιαία η φιλο-ενοποιητική πολιτική της Ελλάδας µε την 

υποστήριξη του «οµοσπονδιακού» προτύπου ενοποίησης και την ανάληψη κοινής 

πολιτικής σε σηµαντικούς τοµείς όπως, η παιδεία , η υγεία και το περιβάλλον. 

Επιπλέον, υποστηρίζεται η ενίσχυση των υπερεθνικών θεσµών όπως η Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και η ανάπτυξη κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, ορισµένες αντιφάσεις εξακολουθούν και υπάρχουν καθώς παρουσιάζονται 

αποκλίσεις, από τη µια πλευρά, στην ανάπτυξη της Ελλάδας σε σχέση µε το µέσο 

κοινοτικό επίπεδο ανάπτυξης και, από την άλλη, στον πολιτικό τοµέα καθώς 

παρουσιάζεται το πρόβληµα της ονοµασίας των Σκοπίων, το οποίο εκτονώθηκε µε την 

υπογραφή της ενδιάµεσης Συµφωνίας και την κατοχύρωση του ονόµατος της χώρας 

αυτής ως πΓ∆Μ. 

Ταυτόχρονα, στο ίδιο χρονικό διάστηµα, η Ελλάδα, αναδεικνύει ως κύριο πολιτικό 

της στόχο τη διασφάλιση της προοπτικής ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και υποστήριξε την υποβολή αίτησης για ένταξη της κυβέρνησης της 

Λευκωσίας το 1990.
83

 

5.2.3 Η τρίτη περίοδος (1996 – 2002) 

Από το 1996, που ξεκίνησε χρονικά η τρίτη περίοδος συµµετοχής της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αυξήθηκε η Ελληνική υποστήριξη της ιδέας και της διαδικασίας 
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της ευρωπαϊκής υποστήριξης και της επέκτασης της ενοποίησης σε όλους τους τοµείς, 

µε  άξονα το οµοσπονδιακό µοντέλο. Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιόδου αυτής 

είναι η προσπάθεια για υψηλότερη οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση µε την επίτευξη 

των «κριτηρίων σύγκλισης» της Συνθήκης του Μάαστριχτ και τη συµµετοχή της 

Ελλάδας ως πλήρες µέλος στο ενιαίο νόµισµα – το ευρώ – και την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2002.

84
 

5.3 Η Οικονοµική και Νοµισµατική  Ένωση (ΟΝΕ) των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

5.3.1 Ο ρόλος και τα θεσµικά όργανα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης 

Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό 

βήµα προς την πορεία της ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης, η οποία ξεκίνησε το 

1957 µε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σε γενικές γραµµές, αναφέρεται  στον 

συντονισµό των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών, σε µια ενιαία 

νοµισµατική πολιτική και σε ένα κοινό νόµισµα, το ευρώ.  Με την ΟΝΕ και το ευρώ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιόρισε ως βασικό της στόχο την πλήρη εκµετάλλευση των 

δυνατοτήτων που προσέφερε η ενιαία αγορά, συµβάλλοντας στη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας , στην αύξηση των επενδύσεων και 

στην προσφορά καλύτερων συνθηκών και ποιότητας ζωής στους πολίτες της. Η 

απόφαση για τη δηµιουργία της ΟΝΕ, ελήφθη το ∆εκέµβριο του 1991στο Μάαστριχτ 

της Ολλανδίας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και κατόπιν συµπεριελήφθη στη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
85

 

Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΟΝΕ , 

πρακτικά, σηµαίνει τα εξής: 

� Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών 

� Συντονισµός των δηµοσιονοµικών πολιτικών, κυρίως µε τον περιορισµό του 

δηµόσιου χρέους και του ελλείµµατος 

� Ανεξάρτητη νοµισµατική πολιτική την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) 
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� Ενιαίο νόµισµα και ευρωζώνη. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι,  δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας για 

την άσκηση της οικονοµικής πολιτικής στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής  

Ένωσης. Οι ανάλογες αρµοδιότητες διανέµονται µεταξύ των κρατών µελών και των 

θεσµικών οργάνων  και βασικών συντελεστών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, οι οποίοι 

είναι οι εξής : 

� Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο χαράσσει τις βασικές κατευθύνσεις 

πολιτικής 

� Το Συµβούλιο της ΕΕ (" το Συµβούλιο"), το οποίο συντονίζει τη χάραξη των 

οικονοµικών πολιτικών και αποφασίζει αν ένα κράτος - µέλος τηρεί τις 

προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ 

� Η "Ευρωοµάδα", η οποία  συντονίζει τις πολιτικές κοινού ενδιαφέροντος για τα 

κράτη µέλη της ευρωζώνης 

� Τα κράτη -  µέλη, που καταρτίζουν τον εθνικό τους προϋπολογισµό εντός των 

συµφωνηµένων ορίων για το έλλειµµα και το χρέος και χαράσσουν τις δικές 

τους διαρθρωτικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, τις συντάξεις και τις 

κεφαλαιαγορές 

� Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , που παρακολουθεί τις οικονοµικές επιδόσεις και τη 

συµµόρφωση µε τους κανόνες 

� Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ), η οποία χαράσσει τη νοµισµατική 

πολιτική µε κύριο στόχο τη σταθερότητα. 

� Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - είναι συναρµόδιο µε το Συµβούλιο -  να εκδίδει 

νοµοθεσία και να ασκεί τον δηµοκρατικό έλεγχο της οικονοµικής 

διακυβέρνησης, ιδίως µέσω του νέου Οικονοµικού ∆ιαλόγου.
86

 

 

5.3.2 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε την 1
η
 Ιουνίου 1998 και έχει την 

έδρα της στη Φρανκφούρτη, στη Γερµανία. Αποτελεί τον  κύριο διαχειριστή του ευρώ, 

µε βασικότερο ρόλος της, τη διαφύλαξη της σταθερότητα των τιµών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρµογή της 
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νοµισµατικής πολιτικής στις χώρες που συµµετέχουν πλήρως στην οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ). Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν 

να υφίστανται, αν και έχουν πολύ µικρή αυτονοµία στην εφαρµογή της νοµισµατικής 

πολιτικής της ΕΚΤ. 

Συγκεκριµένα, οι αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι 

παρακάτω :  

1. ο καθορισµός βασικών επιτοκίων για την Ευρωζώνη και ο έλεγχος της 

προσφοράς χρήµατος  

2. η διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµατικών της Ευρωζώνης και η 

αγορά ή πώληση νοµισµάτων όταν κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση της 

ισορροπίας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

3. η συµβολή στη διασφάλιση της κατάλληλης εποπτείας των κεφαλαιαγορών 

και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και 

της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών   

4. η παροχή άδειας στις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης να εκδίδουν 

χαρτονοµίσµατα του ευρώ  

5. η παρακολούθηση των τάσεων των τιµών και η αξιολόγηση του κινδύνου 

που αυτές συνεπάγονται για τη σταθερότητα των τιµών στην Ευρωζώνη.
87

 

 

Η ΕΚΤ διοικείται από τρία σώµατα : την Εκτελεστική Επιτροπή, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και το Γενικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται 

από 6 µέλη και διευθύνεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ και τον αντιπρόεδρο. Και τα έξι 

άτοµα της επιτροπής διορίζονται µε οκταετή θητεία και µε τη σύµφωνη γνώµη των 

κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύρια αρµοδιότητά της 

είναι η παρακολούθηση της διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων της τράπεζας. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελείται από τα έξι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης. Αποτελεί το 

κυριότερο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ καθώς διαµορφώνει τη νοµισµατική 

πολιτική της Ευρωζώνης και καθορίζει τα επιτόκια δανεισµού που επιβάλλει η 

Κεντρική Τράπεζα στις εµπορικές τράπεζες. Τέλος, το Γενικό Συµβούλιο δεν 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής καθώς 
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συµµετέχει στις συµβουλευτικές και συντονιστικές λειτουργίες της ΕΚΤ και στην 

προετοιµασία της προσχώρησης νέων χωρών στην Ευρωζώνη. Απαρτίζεται από τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών όλων των κρατών µελών της ΕΕ.
88

 

Συνήθως, µια εθνική κεντρική τράπεζα είναι υποχρεωµένη να κάνει περιοδικές 

εκθέσεις για την κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο της. Η ΕΚΤ δεν έχει τόσο συγκεκριµένη 

γραµµή  ευθύνης, αν και είναι υποχρεωµένη να παρέχει τακτικά  αναφορά για τις 

ενέργειές της στα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να αντισταθµιστεί 

κάπως αυτή η  έλλειψη άµεσης λογοδοσίας, οι χώρες της ΟΝΕ έχουν δηµιουργήσει µια 

άτυπη συµβουλευτική οµάδα, η οποία συζητά τα κοινά προβλήµατα και τα θέµατα της 

οικονοµικής πολιτικής. 

Η τυπική δοµή και οι αρµοδιότητες της ΕΚΤ είναι σαφείς. Όπως και οι 

περισσότερες κεντρικές τράπεζες, έχει ένα διοικητικό συµβούλιο που συνεδριάζει σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα για να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει στις οικονοµικές 

συνθήκες. Μπορεί να χρησιµοποιήσει µια ποικιλία µέσων για να παρέµβει στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές, για να αυξήσει ή να µειώσει τα επιτόκια και  για να αυξήσει  

ή να µειώσει την αξία του ευρώ. Επίσης, η ΕΚΤ υποτίθεται ότι είναι πάνω από πολιτικά 

συµφέροντα. Σύµφωνα όµως µε τις εκτιµήσεις ορισµένων οικονοµολόγων, η ΕΚΤ 

εξυπηρετεί τα ισχυρά κράτη – µέλη και τους πολιτικούς τους ηγέτες.
89

 

Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο για τις κεντρικές τράπεζες:  

Μία α-πολιτική κεντρική τράπεζα είναι σχήµα οξύµωρο. Αλλά η ΕΚΤ έχει αναλάβει το 

δύσκολο καθήκον της εξεύρεσης ισορροπίας µεταξύ περισσότερο ανόµοιων περιοχών 

και συµφερόντων από ό,τι συµβαίνει στις περισσότερες χώρες. Επιπλέον, έχει ανάγκη 

να αποδεικνύει την αξιοπιστία της στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και οφείλει να 

σταθεί όρθια στη δίνη της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής διπλωµατίας. Από την άλλη 

πλευρά, τυχόν θεσµικές αβεβαιότητες της νοµισµατικής ένωσης είναι πιθανό να 

καταστήσουν πιο έντονα τα πολιτικά εµπόδια που η ΕΚΤ έχει να διαπραγµατευτεί.
90
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Το ερώτηµα, το οποίο καλείτε να απαντήσει µετά την οικονοµική ένωση ο  

Ευρωπαϊκός χώρος δεν είναι πλέον εθνικής φύσης αλλά ευρωπαϊκής και αφορά το είδος 

της πανευρωπαϊκής πολιτικής, που  θα ακολουθήσει  η νέα κοινή κεντρική τράπεζα. Η 

απάντηση θα αντικατοπτρίζει τη δυναµική µεταξύ των διαφόρων οµάδων συµφερόντων 

της Ευρώπης, τις πιέσεις της κοινής γνώµης σε διαφορετικές χώρες, και  τους 

περίπλοκους υπολογισµούς για τη σχέση κόστους – οφέλους.
91

 

5.3.3 Τα στάδια και η σηµασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση αποτελεί 

ένα καθοριστικό βήµα στη διαδικασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης των κρατών – 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν ξεκίνησε χρονικά  όταν αποφασίστηκε η 

καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος αλλά συνυπάρχει µε ολόκληρη την ιστορία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  διακρίνεται σε έξι στάδια :  

1
ο
 στάδιο : Ζώνη συναλλαγών,  µε προτιµησιακούς όρους  και µειωµένους δασµούς  

µεταξύ ορισµένων χωρών. 

2
ο
 στάδιο : Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, µε συναλλαγές χωρίς εσωτερικούς δασµούς 

για ορισµένα ή όλα τα προϊόντα των συµµετεχουσών χωρών. 

3
ο
 στάδιο: Τελωνειακή ένωση, µε κοινό εξωτερικό δασµολόγιο για τις τρίτες χώρες και 

κοινή εµπορική πολιτική. 

4
ο
 στάδιο: Ενιαία αγορά,  µε κοινές κανονιστικές ρυθµίσεις για τα προϊόντα και 

ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, κεφαλαίου, εργατικού δυναµικού και υπηρεσιών. 

5
ο
 στάδιο: Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, µε  ενιαία αγορά µε κοινό νόµισµα και 

κοινή νοµισµατική πολιτική. 

6
ο
 στάδιο: Πλήρης οικονοµική ολοκλήρωση, δηλαδή όλα τα προηγούµενα στάδια και 

επιπλέον εναρµονισµένες δηµοσιονοµικές και οικονοµικές πολιτικές.
92

 

Ο κύριος λόγος ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας το 1958 

ήταν,  η τελωνειακή ένωση και η δηµιουργία µιας κοινής γεωργικής αγοράς. Στα 

επόµενα χρόνια και µέχρι το 1993, πραγµατοποιήθηκε επέκταση στην αρχικά 

                                                           

91
 Frieden J., σελ. 28 

92
 Πηγή: ιντερνέτ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελευταία ενημέρωση 22/8/2014 



 

60 

περιορισµένη  κοινή αγορά ώστε να συµπεριλάβει και τα εµπορεύµατα και τις 

υπηρεσίες. Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πέµπτο στάδιο της διαδικασίας 

της οικονοµικής ολοκλήρωσης. 

Η οικονοµική ολοκλήρωση επιδιώχθηκε καθώς, σύµφωνα µε τους οραµατιστές της, 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για κάθε 

κράτος – µέλος . Τα πιο σηµαντικά από αυτά τα πλεονεκτήµατα  είναι,  η αύξηση του 

µεγέθους, η εσωτερική αποδοτικότητα και η ευρωστία της οικονοµίας, τα οποία µε τη 

σειρά τους συµβάλλουν στην ενίσχυση της οικονοµικής σταθερότητας, στην τόνωση 

της ανάπτυξης και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης – αποτελέσµατα που ωφελούν 

άµεσα όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
93

 

5.3.4 Η επιλογή του ευρώ ως ενιαίο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Την εποχή πριν τη δηµιουργία της ΟΝΕ, οι οικονοµολόγοι στην πλειοψηφία 

τους συµφωνούσαν στο ότι τα καθαρά οικονοµικά οφέλη από τη δηµιουργία της 

νοµισµατικής ένωσης δεν υπερέβαιναν τα κόστη. Αν και το συµπέρασµα αυτό ήταν 

δυνατόν να αµφισβητηθεί, ακόµα και οι σκεπτικιστές οικονοµολόγοι συµφωνούσαν ότι 

τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την ένωση είχαν οι πολιτικοί παράγοντες. Οι κυριότεροι 

πολιτικοί παράγοντες που έκαναν το ευρώ εφικτό και ελκυστικό ήταν οι εξής τρεις:  

• Η αναζήτηση για αντί – πληθωριστική αξιοπιστία. Κάτω από την 

«οµπρέλα» ενός ενιαίου νοµίσµατος, οι χώρες που είχαν υψηλό 

πληθωρισµό – όπως η Ιταλία και η Φινλανδία – θα είχαν τη δυνατότητα 

να συνδέσουν τα νοµίσµατά τους µε το νόµισµα µιας χώρας µε χαµηλό 

πληθωρισµό – όπως η Γερµανία – και να ενισχύσουν µε τον τρόπο αυτό 

τις αντιλήψεις αναφορικά µε τη δέσµευσή τους για µείωση του 

πληθωρισµού. 

• Ευρύτεροι δίοδοι προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Καθώς θα ήταν σε 

εξέλιξη στην Ευρώπη , η δηµιουργία µιας ζώνης νοµισµατικά σταθερής, 

τα κράτη που δεν θα συµµετείχαν θα ανησυχούσαν ότι θα αποκλειστούν 

από άλλες πρωτοβουλίες, µε συνέπεια να υποβιβαστούν σε πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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• Η υποστήριξη από ισχυρά επιχειρηµατικά συµφέροντα. Η προοπτική 

της σταθερότητας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και ενός ενιαίου 

νοµίσµατος,  κέρδισε την σταθερή υποστήριξη των µεγαλύτερων 

εταιρειών και τραπεζών στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριµένα, οι µεγάλες 

επιχειρήσεις πίστευαν ότι η άρση των διακυµάνσεων στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, θα τους επέτρεπαν να αξιοποιήσουν πλήρως 

τις δυνατότητες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και θα δηµιουργούσαν 

µια αποτελεσµατική βάση για την αντιµετώπιση των εξωτερικών 

ανταγωνιστών. 

Οι παραπάνω τρεις λόγοι  ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να οδηγήσουν  τα πρώτα 

11 µέλη της Ε.Ε. εντός της ζώνης του ευρώ. Επιπρόσθετα, ήταν αρκετά σηµαντικοί 

παράγοντες, για να επηρεάσουν και άλλες χώρες προκειµένου να αποφασίσουν να 

ενταχθούν στην Ευρωζώνη έως το 2002.
94

 

Τελικά, το όνοµα του ενιαίου νοµίσµατος ‘Ευρώ’ αποφασίστηκε στη Μαδρίτη το 

1995, στα πλαίσια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Το ελληνικό γράµµα 

έψιλον (Ε) ήταν η πηγή έµπνευσης για το σύµβολο του ευρώ "€", το οποίο παραπέµπει 

επίσης στο πρώτο γράµµα της λέξης "Ευρώπη" στο λατινικό αλφάβητο, ενώ οι δύο 

παράλληλες γραµµές συµβολίζουν τη σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διοργάνωσε εσωτερικό διαγωνισµό για το σύµβολο του ευρώ. Εξετάστηκαν 30 περίπου 

σχέδια, δέκα από τα οποία δοκιµάστηκαν στο κοινό, και το τελικό σχέδιο επιλέχθηκε 

µεταξύ των δύο επικρατέστερων προτάσεων από τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζακ 

Σαντέρ, και τον Επίτροπο Υβ Τιµπό ντε Σιλγκύ το 1995.
95

 

Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος πραγµατοποιήθηκε το 1999 και αποτέλεσε, 

όπως προαναφέραµε,  ένα καθοριστικό βήµα στην πορεία προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και µία από τις σηµαντικότερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αρχικά, το νέο νόµισµα, υιοθετήθηκε από 11 κράτη  - µέλη , τα οποία αποφάσισαν να 

αντικαταστήσουν τα εθνικά τους νοµίσµατα, όπως το γαλλικό φράγκο και το γερµανικό 

µάρκο κλπ. Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η ∆ανία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο - , οι οποίες συµφώνησαν µια ρήτρα µη συµµετοχής, που 
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συµπεριλήφθηκε στη συνθήκη του Μάαστριχτ και τις εξαιρούσε από τη συµµετοχή 

τους.  

Σήµερα, το ευρώ αποτελεί το ενιαίο νόµισµα για 19
96

  από τα 28 κράτη – µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων υπερπόντιων διαµερισµάτων, εδαφών 

και νησιών, τα οποία είτε αποτελούν µέρος κάποιας χώρας της ζώνης του ευρώ , είτε 

συνδέονται µε αυτή. Οι χώρες αυτές αποτελούν τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή την 

Ευρωζώνη. Επίσης, το ευρώ,  χρησιµοποιείται ως επίσηµο νόµισµα και σε τρία 

κρατίδια, τα οποία δεν αποτελούν µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης : τον Άγιο Μαρίνο 

και το Βατικανό, που βρίσκονται στην Ιταλική Χερσόνησο, το Μονακό στη 

Νοτιοανατολική Γαλλία καθώς και στην Ανδόρα. Το Μαυροβούνιο και το 

Κοσσυφοπέδιο χρησιµοποιούν το ευρώ αλλά χωρίς επίσηµη συµφωνία.
97

 Υπολογίζεται 

ότι το ευρώ, ως νόµισµά τους, το χρησιµοποιούν επίσηµα, ήδη 338 εκατοµµύρια 

Ευρωπαίοι πολίτες περίπου και οι οποίοι αναµένεται να αυξηθούν κατά πολύ στο 

µέλλον καθώς περισσότερες χώρες θα υιοθετήσουν για νόµισµά τους το ευρώ.
98

 

Η αντικατάσταση του εθνικού νοµίσµατος µε το ενιαίο ευρωπαϊκό, 

πραγµατοποιήθηκε σε δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, το ευρώ 

αποτελούσε ένα εικονικό νόµισµα, το οποίο χρησιµοποιούνταν κυρίως για λογιστικούς 

σκοπούς, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωµές, ενώ ταυτόχρονα τα εθνικά νοµίσµατα των 

κρατών – µελών χρησιµοποιούνταν για πληρωµές µε µετρητά και θεωρούνταν 

υποµονάδες του ευρώ. Στο δεύτερο στάδιο, από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2002 και έπειτα, 
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το ευρωπαϊκό νόµισµα κυκλοφόρησε σε χαρτονοµίσµατα και κέρµατα και 

αντικατέστησε πλήρως τα εθνικά νοµίσµατα, βάσει καθορισµένων τιµών µετατροπής.
99

 

Προκειµένου να βρεθεί η σωστή αναλογία αισθητικού αποτελέσµατος, πρακτικών 

διαστάσεων και προδιαγραφών ασφαλείας, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια σχεδιασµού και 

προετοιµασίας από την πλευρά των ειδικών. Τελικά, δηµιουργήθηκαν επτά 

χαρτονοµίσµατα, τα οποία είναι ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης καθώς και οκτώ 

κέρµατα, τα οποία έχουν το ίδιο σχέδιο στη µια όψη και διαφορετικό σχέδιο ανά χώρα 

στην άλλη, η λεγόµενη εθνική όψη των κερµάτων. 

Συνεπώς, στα κέρµατα υπάρχουν 22 εθνικές όψεις. Συγκεκριµένα, πέντε χώρες 

έχουν 8 διαφορετικές παραστάσεις, δηλαδή κάθε κέρµα είναι διαφορετικό. ∆έκα χώρες 

έχουν 3 διαφορετικές παραστάσεις και ειδικότερα, µία για τα µεγάλης αξίας κέρµατα (1 

ευρώ και 2 ευρώ) , µία για τα µεσαία (10,20 και 50 λεπτά) και µία για τα µικρά (1, 2, 

και 5 λεπτά), ενώ σε επτά χώρες υπάρχει µόνο µία παράσταση, δηλαδή όλα τα κέρµατα 

έχουν την ίδια όψη. Τέλος, υπάρχουν και τα αναµνηστικά κέρµατα των δύο ευρώ. Κάθε 

χώρα µπορεί να εκδίδει µέχρι δύο φορές το χρόνο αναµνηστικά κέρµατα, προκειµένου 

να εορταστεί µια ιστορική περίοδος ή να τιµηθούν σύγχρονα γεγονότα ιστορικής 

σηµασίας. Τα κέρµατα αυτά µπορούν να εκδίδονται και από όλες τις χώρες µαζί. Στο 

σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στην Ελλάδα, κάθε ονοµαστική αξία έχει 

διαφορετικό σχέδιο.
100

 

Το ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για την έγκριση 

των χαρτονοµισµάτων του ευρώ, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Μετά 
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την έγκριση, η έκδοση των τραπεζογραµµατίων πραγµατοποιείται από τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης, ενώ η ευθύνη παραγωγής και θέσης 

τους σε κυκλοφορία ανήκει από κοινού στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Αναφορικά µε 

τα κέρµατα του ευρώ, αυτά εκδίδονται από τα κράτη – µέλη της Ευρωζώνης στα εθνικά 

νοµισµατοκοπεία της κάθε χώρας ενώ την ποσότητά τους την εγκρίνει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

Στο σηµείο αυτό , θα πρέπει να τονιστεί ότι τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα του 

ευρώ κυκλοφορούν σε ευρεία κλίµακα εντός της ζώνης του ευρώ λόγω του τουρισµού, 

των επαγγελµατικών ταξιδιών και της διενέργειας διασυνοριακών αγορών. Το γεγονός 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα, µεγάλες ποσότητες χαρτονοµισµάτων να µην παραµένουν 

στο κράτος – µέλος στο οποίο εκδόθηκαν αλλά να µεταφέρονται και να δαπανώνται σε 

άλλα κράτη – µέλη της Ευρωζώνης. Για το λόγο αυτό, οι κεντρικές τράπεζες 

φροντίζουν να διανέµουν εκ νέου τα χαρτονοµίσµατα, έτσι ώστε να αποφεύγεται να 

υπάρχει έλλειψη σε µια χώρα και πλεόνασµα σε άλλη. Αυτές οι µαζικές µεταφορές 

συντονίζονται κεντρικά και χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα.
101

 

 

Εικόνα 11 : Τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ 
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 Πηγή : http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/2euro/html/index.el.html, Ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 2016 
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Εικόνα 12 : Τα κέρµατα του ευρώ 

5.3.5 Τα κριτήρια ένταξης στην ΟΝΕ (‘κριτήρια σύγκλισης’ της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ) 

 Η ύπαρξη διαφόρων νοµισµάτων στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και οι ασταθείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες είχαν ως αποτέλεσµα το σχετικά 

υψηλό κόστος των συναλλαγών και τη δυσκολία στην επίτευξη όλων των 

ωφεληµάτων από την δηµιουργία της ενιαίας αγοράς. Για τους λόγους αυτούς, το 

1988, συστήθηκε µια ‘Επιτροπή για τη µελέτη της οικονοµικής και νοµισµατικής 

ένωσης’, η οποία προεδρευόταν από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, 

ενώ συµµετείχαν όλοι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και τρεις προσωπικότητες που επιλέχθηκαν από κοινού από τους 

αρχηγούς κρατών. 

Τον επόµενο χρόνο από την ίδρυσή της, η επιτροπή, υπέβαλε µια έκθεση στην 

οποία καθόρισε τους νοµισµατικούς στόχους της νοµισµατικής ένωσης. Αυτοί οι 

στόχοι συνοψίζονταν « στην πλήρη απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων, την 

πλήρη ολοκλήρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, τον αµετάκλητο καθορισµό 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και την πιθανή αντικατάσταση των εθνικών 

νοµισµάτων µε ένα ενιαίο νόµισµα ». Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα ήταν 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια, µε αρχικό το στάδιο της στενότερης 
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οικονοµικής και νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων χωρών και 

µε καταληκτικό στάδιο την πιθανή αντικατάσταση των εθνικών νοµισµάτων από 

ένα ενιαίο νόµισµα. Επιπρόσθετα, η έκθεση της επιτροπής υποδείκνυε την ανάγκη 

ίδρυσης µιας ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τον 

καθορισµό κανόνων αναφορικά µε το µέγεθος και τη χρηµατοδότηση των 

ελλειµµάτων των εθνικών προϋπολογισµών.
102

 

Οι παραπάνω υποδείξεις της ‘Επιτροπής για τη µελέτη της οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης’, ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τα ενδιαφερόµενα κράτη – µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, υπεγράφη στο Μάαστριχτ 

της Ολλανδίας, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ή Συνθήκη του Μάαστριχτ), η 

οποία θεωρείται η σηµαντικότερη συνθήκη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και 

παγκοσµίως δεύτερη σε  σηµαντικότητα  µετά τη Συνθήκη για την ίδρυση του ΟΗΕ. Το 

περιεχόµενό της ήταν πλούσιο σε στοιχεία οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά και 

πολιτισµικά ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε και την ισοτιµία µεταξύ των κρατών που 

συµµετείχαν.
103

 

Πιο συγκεκριµένα, η συνθήκη αυτή , προέβλεψε την σταδιακή καθίδρυση µιας 

ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής βασιζόµενης σε ένα ενιαίο νόµισµα , το οποίο θα 

διαχειρίζεται µια ενιαία και ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Θεµελιώδης στόχος αυτής 

της ενιαίας πολιτικής θα ήταν « η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών και , υπό την 

επιφύλαξη του στόχου αυτού, η υποστήριξη των γενικών οικονοµικών πολιτικών στην 

Κοινότητα, σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµίας της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο 

ανταγωνισµό. Οι δράσεις αυτές των κρατών – µελών και της Κοινότητας, 

συνεπάγονταν την τήρηση των ακόλουθων κατευθυντήριων αρχών : σταθερές τιµές, 

υγιή δηµόσια οικονοµικά, υγιείς νοµισµατικές συνθήκες και σταθερό ισοζύγιο 

πληρωµών».
104

 

Ειδικότερα, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τέθηκαν και τα κριτήρια τα οποία 

ήταν υποχρεωµένη να πληροί κάθε χώρα που επιθυµούσε να υιοθετήσει το νέο ενιαίο 

νόµισµα. Τα κριτήρια αυτά ονοµάστηκαν «κριτήρια σύγκλισης» γιατί είχαν ως απώτερο 

σκοπό την οµαλή ενοποίηση – σύγκλιση των κρατών µελών. Οι προϋποθέσεις που 

συµπεριελάµβαναν τα κριτήρια σύγκλισης ήταν τέσσερις  :   
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 Πηγή : http://europedia.moussis.eu , 2011 
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1. Οι ισοτιµίες του νοµίσµατος της κάθε χώρας πρέπει να παραµείνουν µέσα 

στη ζώνη που ορίζει ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ΜΣΙ) για 

δύο τουλάχιστον χρόνια. 

2. Τα µακροπρόθεσµα επιτόκια δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν περισσότερο από 

δύο ποσοστιαίες µονάδες τα επιτόκια των τριών πιο αποδοτικών κρατών – 

µελών. Τα επίπεδα των µακροπρόθεσµων επιτοκίων θα αντανακλούν τη 

σταθερή σύγκλιση. 

3. Ο πληθωρισµός θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από µια τιµή αναφοράς και 

συγκεκριµένα, µέσα σε τρία χρόνια, οι τιµές δεν πρέπει να ξεπερνούν 

παραπάνω από 1,5% τις αντίστοιχες του πιο αποδοτικού κράτους – µέλους 

και  

4. Το συνολικό δηµόσιο χρέος θα πρέπει να είναι µικρότερο από το 60% του 

ΑΕΠ ή να βαίνει προς το στόχο αυτό, δηλαδή µπορεί να είναι µεγαλύτερο το 

ποσοστό αλλά να έχει πτωτική τάση και να τείνει προς αυτό καθώς και τα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα να µην είναι υπερβολικά και να µην ξεπερνούν 

το 3% του ΑΕΠ. Οι στόχοι αυτοί υπόκεινται σε πολιτική εκτίµηση του 

Συµβουλίου , το οποίο θα αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. 
105

 

Από τα παραπάνω κριτήρια, γίνεται κατανοητό ότι, κύρια πρόθεση της 

µελλοντικής νοµισµατικής ένωσης ήταν να συγκεντρώσει υγιή δηµοσιονοµικά κράτη 

µε υψηλού βαθµού σταθερή σύγκλιση. 

5.3.6 Η µακροοικονοµική πολιτική της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 

Η δηµιουργία της ΟΝΕ αποτελεί αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και των 

βασικών χαρακτηριστικών της συνθήκης του Μάαστριχτ. Θεωρείται το επιστέγασµα 

µιας συλλογικής προσπάθειας, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα νέο πλαίσιο άσκησης 

οικονοµικής πολιτικής, το οποίο θα διασφαλίζει την απαραίτητη οικονοµική 

σταθερότητα για την αποτελεσµατική λειτουργία του µηχανισµού της ενιαίας αγοράς. 

Η ίδρυσή της σηµατοδότησε µια ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία της ασκούµενης 

οικονοµικής πολιτικής και διαµόρφωσε ένα νέο πλαίσιο άσκησης µακροοικονοµικής 

διαχείρισης τόσο για τα κράτη – µέλη της ΟΝΕ, όσο και για τα κράτη που ανήκουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. 
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Οι κυριότερες επιδιώξεις της ΟΝΕ είναι η εύρυθµη κυκλοφορία του ευρώ και η 

διαφύλαξη της σταθερότητάς του. Οι δύο αυτές συµπληρωµατικές επιδιώξεις είναι 

πρωταρχικής σηµασίας τόσο για την αποτελεσµατική λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

όσο και για την διατήρηση της οικονοµικής σταθερότητας στην ευρωζώνη. Ωστόσο, 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δέσµευση κάθε χώρας – µέλους ότι θα προχωρήσει 

σε προσαρµογή σε µακροοικονοµικό επίπεδο και θα ακολουθήσει µια πορεία 

διαρθρωτικής και θεσµικής προσαρµογής.
106

 

Το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης , το οποίο υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση 

για τις χώρες – µέλη της είναι αυτό που βασίζεται στο δόγµα της ελεύθερης αγοράς. Η 

παρέµβαση του κράτους είναι πολύ περιορισµένη και αφορά την ανάπτυξη των 

απαραίτητων υποδοµών για την υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα και την ενίσχυση των 

επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Επιπλέον, ο ρόλος του 

κράτους είναι σηµαντικός στην «εκκαθάριση» των αγορών από θεσµικές ακαµψίες, 

αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία του µηχανισµού των 

τιµών/µισθών, ο οποίος θα οδηγήσει στην εθνική και στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
107

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω αναπτυξιακού µοντέλου, η µακροοικονοµική 

πολιτική της ΟΝΕ βασίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες. Συγκεκριµένα
108

 :  

1
ος

 πυλώνας : Άσκηση αντιπληθωριστικών µακροοικονοµικών πολιτικών. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά την ανάλυση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, 

πρωταρχικό µέληµα της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής είναι η σταθερότητα των 

τιµών ακόµα και σε βάρος του στόχου της πλήρους απασχόλησης. Η άσκηση 

οικονοµικής πολιτικής, η οποία θα στοχεύει σε στήριξη της παραγωγής, της 

απασχόλησης και της ζήτησης θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς οδηγεί σε αύξηση του 

πληθωρισµού και κατά συνέπεια εµποδίζει την ανάπτυξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

2
ος

 πυλώνας : το κρατικό έλλειµµα και το υψηλό δηµοσιονοµικό χρέος αποτελούν 

αποσταθεροποιητικούς παράγοντες.  Κατά τους αρχιτέκτονες της ΟΝΕ, υπάρχει 

µεγάλη συσχέτιση µεταξύ του δηµόσιου ελλείµµατος, της αποταµίευσης και της 

επένδυσης. Ειδικότερα, το έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος αυξάνουν τον πληθωρισµό, 
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 Αργείτης Γ., σελ. 48 
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 Αργείτης Γ. ,σελ. 49 
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µειώνουν την αποταµίευση και συνεπώς περιορίζουν τη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων. Τα ίδια αποτελέσµατα έχουν και οι αναδιανεµητικές πολιτικές που 

ευνοούν την εργασία καθώς οι αυξήσεις των µισθών αυξάνουν από τη µια µεριά την 

κατανάλωση αλλά από την άλλη µειώνουν την αποταµίευση και τις ιδιωτικές 

επενδύσεις. Για τους λόγους αυτούς, οι χώρες – µέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να 

ασκούν οικονοµική πολιτική που θα στοχεύει στη µείωση των κρατικών ελλειµµάτων 

και στη δηµιουργία ισοσκελισµένων ή πλεονασµατικών προϋπολογισµών. Οι στόχοι 

αυτοί είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε µείωση των κρατικών δαπανών και περικοπές 

στη χρηµατοδότηση του κοινωνικού κράτους καθώς και µε αποκρατικοποιήσεις 

επιχειρήσεων και οργανισµών. Επιπρόσθετα, η αναδιανοµή του εισοδήµατος θα πρέπει 

να γίνεται προς όφελος του κεφαλαίου προκειµένου να ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές και 

ξένες επενδύσεις. 

3
ος

 πυλώνας : η κρατική παρέµβαση µε πολιτικές ρύθµισης στις αγορές  χρήµατος,  

προϊόντων – υπηρεσιών και εργασίας θεωρούνται αναποτελεσµατικές.  Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία των 

αγορών ενώ αντίθετα οι πολιτικές απορρύθµισης των αγορών κρίνονται αναγκαίες 

προκειµένου να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για  νέες επενδύσεις και να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Για τον ίδιο λόγο, η άσκηση πολιτικών που 

υποστηρίζουν την εργασία και τα συλλογικά συστήµατα προσδιορισµού των µισθών θα 

πρέπει να αποφεύγονται καθώς θεωρείται ότι αναστέλλουν τον εκσυγχρονισµό και τη 

µεγέθυνση της οικονοµίας και αυξάνουν τα επίπεδα της ανεργίας. Αντίθετα, οι 

οικονοµίες της ευρωζώνης θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη υψηλού βαθµού 

ευκαµψίας στις τιµές , στους µισθούς και στην απασχόληση καθώς θεωρούνται 

απαραίτητα στοιχεία για την προσαρµογή της πραγµατικής οικονοµίας στο 

µακροοικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί από την εφαρµογή της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ και του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

5.3.7 Η νοµισµατική πολιτική στην Ευρωζώνη 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, υπεύθυνοι για την άσκηση της νοµισµατικής 

πολιτικής στην Ευρωζώνη,  είναι το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

(ΕΣΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το ΕΣΚΤ περιλαµβάνει την ΕΚΤ 

και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών – µελών της Ευρωζώνης. Ωστόσο, οι 

αρµοδιότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών περιορίζονται ως επί το πλείστον στην 

εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής που αποφασίζει το ΕΣΚΤ. 
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 Όταν µια χώρα δεν έχει ενταχθεί ακόµη στην ευρωζώνη, τότε η νοµισµατική 

και συναλλαγµατική πολιτική της ασκείται από την εθνική κεντρική της τράπεζα σε 

συνεργασία µε την εκάστοτε κυβέρνηση της. Από τη στιγµή όµως που η χώρα θα 

συµµετάσχει στην ΟΝΕ παραιτείται από το δικαίωµά της να ασκεί αυτόνοµη 

νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική καθώς ο έλεγχος περνάει στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Το ΕΣΚΤ είναι πλέον υπεύθυνο για την άσκηση της 

κοινής νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, για τη διαχείριση των 

συναλλαγµατικών διαθεσίµων και για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των 

συστηµάτων πληρωµών στη ζώνη του ευρώ.
109

 

Αυτή η απώλεια της ανεξαρτησίας και της δυνατότητας  της χώρας να 

παρεµβαίνει στην οικονοµία µέσω της νοµισµατικής της πολιτικής, αποτελεί µια 

θεµελιακή θεσµική αλλαγή που επέφερε η ΟΝΕ και το ευρώ στο µηχανισµό άσκησης 

της εθνικής οικονοµικής πολιτικής. Όλα τα κράτη – µέλη της ΟΝΕ- µεταξύ τους και η 

Ελλάδα – θα πρέπει  να προσαρµόσουν τη µακροοικονοµική τους πολιτική στο 

νοµισµατικό περιβάλλον της ευρωζώνης, τόσο ως προς τη φιλοσοφία της ασκούµενης 

οικονοµικής πολιτικής, όσο και ως προς την ιεράρχηση των στόχων και των εργαλείων 

άσκησης της οικονοµικής πολιτικής. 

Σύµφωνα µε τις απόψεις των Buti και Sapir
110

 , πριν τη δηµιουργία της 

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, « οι διαφορές στις δοµές των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών  µεταξύ των χωρών – µελών της ΟΝΕ είναι παράγοντας 

που µεταβάλλει τις επιπτώσεις της νοµισµατικής πολιτικής µεταξύ των χωρών – µελών. 

Καθώς η κάθε µία εθνική κεντρική τράπεζα είχε αναπτύξει το δικό της σύστηµα 

εργαλείων άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και παρέµβασης ,τότε είναι πολύ πιθανό να 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις επιπτώσεις της κοινής νοµισµατικής πολιτικής».  

 

 

 

 

 

Η πολιτική της σταθερότητας των τιµών 
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Κεντρικό σηµείο της κοινής νοµισµατικής πολιτικής, αποτελεί σύµφωνα µε τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ, η σταθερότητα των τιµών καθώς θεωρείται αναγκαία 

προϋπόθεση για την επίτευξη της σταθερότητας του ευρώ και της ΟΝΕ. 

 Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 105(1) της Συνθήκης ορίζει ότι «πρωταρχικός στόχος 

του ΕΣΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών». Επιπλέον, το άρθρο 105(1) 

ορίζει, ότι, «εφόσον και µόνο όταν έχει επιτευχθεί η σταθερότητα των τιµών», το ΕΣΚΤ 

µπορεί να στηρίζει τις υπόλοιπες οικονοµικές πολιτικές, έτσι ώστε να συµβάλλει η 

νοµισµατική πολιτική στην υλοποίηση των γενικότερων οικονοµικών στόχων της ΕΕ. 

Το άρθρο 2 ορίζει τους στόχους αυτούς ως την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης και µίας διατηρήσιµης και µη πληθωριστικής οικονοµικής µεγέθυνσης.
111

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Συνθήκη του Μάαστριχτ εµµένει στην επίτευξη της 

σταθερότητας των τιµών και η διασφάλισή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

µεταβολή της πολιτικής της ΕΚΤ. Η επιµονή στις τιµές στηρίζεται στη λογική ότι η 

σταθερότητα των τιµών συνεπάγεται έναν πολύ χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού, ο οποίος 

είναι αναγκαίος για να διατηρηθεί η οικονοµική µεγέθυνση και η ευηµερία 

µακροχρόνια. Οι θετικές επιπτώσεις της σταθερότητας αυτής είναι η µείωση του ρίσκου 

των τραπεζικών χορηγήσεων και συνεπώς η µείωση των επιτοκίων και η αύξηση των 

επενδύσεων. Επιπλέον, βελτιώνεται η διαφάνεια του µηχανισµού των τιµών, η 

αποτελεσµατικότητα της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων και η πλήρης αξιοποίηση 

των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η ενιαία αγορά. Επίσης, µε τη σταθερότητα των 

τιµών αποφεύγονται οι µεταβολές στη διανοµή του εισοδήµατος που προκαλούνται από 

τον πληθωρισµό.
112

 

Επιπρόσθετα, µέσω της σταθερότητας των τιµών βελτιώνονται οι οικονοµικές 

προοπτικές της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και αυξάνεται το βιοτικό 

επίπεδο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

τονιστεί ότι, αν και κυρίαρχος στόχος της νοµισµατικής πολιτικής της ΟΝΕ ήταν η 

σταθερότητα των τιµών, η Συνθήκη του Μάαστριχτ αρχικά δεν καθόρισε ποσοτικά το 

ρυθµό του πληθωρισµού που αντιστοιχεί στη σταθερότητα των τιµών, έτσι ώστε οι 

αγορές να µπορούν να αξιολογούν και να ελέγχουν την ΕΚΤ και να αποφεύγονται 

προβλήµατα αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης προς αυτήν. 
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Το πρόβληµα αυτό λύθηκε το 1998, µε την ΕΚΤ να προσδιορίζει ποσοτικά τη 

νοµισµατική σταθερότητα ως «την ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) για τη ζώνη του 

ευρώ κάτω του 2%». Το 2003, έπειτα από πέντε χρόνια εµπειρίας, η ΕΚΤ όρισε το 

στόχο της «σταθερότητας των τιµών, ως τη διατήρηση του δείκτη του πληθωρισµού 

κάτω, κοντά όµως στο 2% για τη µεσοπρόθεσµη περίοδο».
113

 Ταυτόχρονα, όµως, 

διασαφηνίζεται ότι µια κατάσταση αποπληθωρισµού είναι εξίσου ασύµβατη µε τη 

νοµισµατική σταθερότητα. Για την ΕΚΤ, η διευκρίνιση αυτή απηχεί την άποψη ότι ο 

αποπληθωρισµός συνεπάγεται οικονοµικός κόστος παρόµοιο µε εκείνο του υψηλού 

πληθωρισµού. 

 

5.3.8 Η γεωπολιτική φύση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 

Ορισµένοι αναλυτές αποδίδουν γεωπολιτικές ρίζες στην οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ). Υποστηρίζουν ότι πρόθεση της Γαλλίας , µε 

τη δηµιουργία της ΟΝΕ, ήταν να δεσµεύσει τη Γερµανία απέναντι των δυτικών εταίρων 

της, µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Η Γερµανία συµφώνησε, παρά τις 

επιφυλάξεις της , για ένα ενιαίο νόµισµα, προκειµένου να αποδείξει τη δέσµευσή της 

για τη δυτική συµµαχία. 

Σύµφωνα όµως, µε άλλους αναλυτές, όπως ο Frieden Jeffry (1998), αυτό το 

επιχείρηµα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αδύναµο. Τα σχέδια για ένα κοινό 

Ευρωπαϊκό νόµισµα, έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν αυτό 

που ήταν αµφίβολο, ήταν η γαλλική σύνδεση µε το ΝΑΤΟ. Το έργο αναπτύχθηκε και 

σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, όταν η γερµανική συµµετοχή 

στη συµµαχία δεν αποτελούσε ερώτηµα. Στην πραγµατικότητα, η γερµανική 

κυβέρνηση ήταν από την αρχή ένας από τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές της 

νοµισµατικής ένωσης.Σε κάθε περίπτωση, µια τόσο πολύπλοκη και πρωτοφανή  

διαδικασία όπως η ΟΝΕ, φαίνεται περίεργο να δηµιουργήθηκε προκειµένου να 

εδραιωθεί µια στρατηγική στρατιωτική συνεργασία. Υπάρχουν ευκολότεροι και πιο 

άµεσοι τρόποι για να ενθαρρυνθεί µια στρατιωτική συνεργασία, όπως είναι η πράξη της 

ίδιας της στρατιωτικής συνεργασίας.
114
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ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΝΕ, ΠΡΙΝ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ 

6.1 Προσδοκίες και προβληµατισµοί 

Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) είναι το 

αποτέλεσµα πολιτικών µαχών, οι οποίες διήρκησαν 25 περίπου χρόνια µεταξύ και εντός 

των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετές φορές και κυρίως στις αρχές 

των δεκαετιών του 1980 και του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση  προσπάθησε να 

σταθεροποιήσει τις διακυµάνσεις των διαφόρων νοµισµάτων των Ευρωπαϊκών χωρών 

και να προχωρήσει προς ένα ενιαίο νόµισµα, το ευρώ. Τελικά, το 1999, υπερτέρησαν οι 

υποστηρικτές του κοινού νοµίσµατος έναντι αυτών του εθνικού. 

Με το τέλος της πολιτικής µάχης για το κοινό νόµισµα, οι Ευρωπαϊκές Αρχές 

είχαν µπροστά τους ένα βαρυσήµαντο έργο : να συµφωνήσουν σε µια κοινή 

νοµισµατική πολιτική για όλες τις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης καθώς και να 

διαχειριστούν τις πολιτικές συγκρούσεις που θα απελευθερώνονταν. Ο συνεχής αγώνας 

για τον έλεγχο του πιο σηµαντικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής πολιτικής, 

ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα έστρεφε τα ισχυρά αντικρουόµενα συµφέροντα του ενός 

εναντίον του άλλου. Επιπρόσθετα, αυτές οι οικονοµικές αψιµαχίες ήταν πιθανό να 

έχουν σηµαντικές επιδράσεις στην Ευρωπαϊκή οικονοµία καθώς και στην πορεία της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης γενικότερα.
115

 

Πριν τη δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, πολλοί 

οικονοµολόγοι, ανάµεσά τους και ο Frieden Jeffry
116

,  αµφισβητούσαν την ορθότητα 

της δηµιουργίας της. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους, το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν 

ότι οι χώρες που θα συµµετείχαν  ποίκιλλαν σε µεγάλο βαθµό στις οικονοµικές δοµές 

και τα προβλήµατά τους. Ειδικότερα, µια συγκεκριµένη νοµισµατική πολιτική  θα 

µπορούσε να είναι σωστή για τη Γαλλία και τη Γερµανία αλλά αντίθετα θα µπορούσε 

να αποδειχθεί πολύ δαπανηρή για την Ισπανία ή την Πορτογαλία. Για παράδειγµα, η  

ανεργία της  Ισπανίας, κατά τη διάρκεια του έτους 1999, στο 19%, και της ανεργίας των 
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νέων  στο 40%,  θα µπορούσε να δηµιουργήσει πολιτική δυσφορία, ενώ οι εθνικές 

προσπάθειες  για τη µείωση της, ήταν δυνατόν να µη συνάδουν µε την αυστηρή 

νοµισµατική πολιτική της νέας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
117

 

Επιπρόσθετα, ένα ισχυρό ευρώ, που αυξάνει το κόστος  των εξαγωγών της Ευρώπης 

και µειώνει το κόστος των εισαγωγών, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει , για παράδειγµα, 

τις πορτογαλικές βιοµηχανίες σε αδιέξοδο, και η ΕΚΤ θα µπορούσε να αρνηθεί να 

αποδυναµώσει το κοινό νόµισµα προκειµένου να καταστούν περισσότερο 

ανταγωνιστικές οι Πορτογαλικές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, οι υπερεκτιµηµένες προσδοκίες αναφορικά µε τις οικονοµικές 

συνέπειες της ΟΝΕ, θα  µπορούσαν να επιδεινώσουν  τις εντάσεις κατά το µεταβατικό 

στάδιο. Μετά από αρκετά χρόνια αργής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και  επιδείνωσης 

των κοινωνικών προβληµάτων, πολλοί Ευρωπαίοι ήλπιζαν ότι η ΟΝΕ θα ανοίξει το 

δρόµο προς  µεγαλύτερη ευηµερία. Όµως, η νέα κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να 

υποστηρίξει  ότι δεν µπορεί να λύσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα τόσων δεκαετιών, 

και να επιχειρήσει να χρησιµοποιήσει πιο χαλαρή νοµισµατική πολιτική για την τόνωση 

της οικονοµίας, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου γύρου πληθωρισµού.
118

 

Για τους οικονοµικούς αναλυτές, δύο είναι τα σηµαντικά θέµατα που έρχονται 

στο προσκήνιο µε την οικονοµική ένωση. Το πρώτο είναι εσωτερικό, και αφορά τη 

δηµιουργία της «εγχώριας»  νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ. Παρά το γεγονός ότι η 

ζώνη του ευρώ δεν αποτελείται από µόνο µία χώρα, ωστόσο θα θεωρηθεί ως τέτοια, για  

νοµισµατικούς λόγους, και θα αντιµετωπίσει τα συνήθη προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν αυτοί που χαράσσουν τις εθνικές νοµισµατικές πολιτικές. Εδώ, το 

δίληµµα θα βρίσκεται µεταξύ της διατήρησης του  χαµηλού πληθωρισµού µιας χώρας  

και της τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι εγγενείς δυσκολίες στο 

παραπάνω δίληµµα επιδεινώνονται από την εξαιρετική ποικιλοµορφία των ευρωπαϊκών 

οικονοµικών συνθηκών και  συµφερόντων. Το δεύτερο σηµαντικό θέµα για την 

Ευρωπαϊκή πολιτική είναι εξωτερικό: δηλαδή, η πολιτική της ΕΚΤ στις αγορές 

συναλλάγµατος, αναφορικά µε την αξία του ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει 

οι αρµόδιες αρχές να επιλέξουν µεταξύ του να υπάρχει ένα ισχυρό ευρώ, που θα 

συναγωνίζεται το δολάριο ως διεθνές νόµισµα ή ένα πιο αδύναµο ευρώ, που όµως θα 
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καθιστά τα ευρωπαϊκά προϊόντα  πιο ανταγωνιστικά σε σχέση µε αυτά των άλλων 

ηπείρων.
119

 

Το χρονικό διάστηµα πριν την εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ευρωπαϊκός οικονοµικός τύπος, ήταν  γεµάτος µε ελπιδοφόρες 

προβλέψεις ότι το ευρώ θα υπερτερήσει του δολαρίου στα επίσηµα συναλλαγµατικά 

αποθέµατα, στο διεθνές εµπόριο και στις επενδύσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, η 

κατάσταση αυτή  απαιτεί ένα νόµισµα που να εµπνέει εµπιστοσύνη στη διεθνή 

κοινότητα, δηλαδή  ένα ισχυρό ευρώ, το οποίο δεν υπόκεινται σε ξαφνικές και 

απροσδόκητες διακυµάνσεις. 

Επιπρόσθετα, ένα ισχυρό κοινό νόµισµα θα είναι  ελκυστικό στις ευρωπαϊκές 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Είναι κατανοητό ότι, η ισχυρή θέση των Αµερικανικών 

τραπεζών και επιχειρήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κυρίαρχη θέση του 

δολαρίου παγκόσµια. Η ευρεία χρήση του αµερικανικού νοµίσµατος στις διεθνείς 

πληρωµές και τις επενδύσεις είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυξάνει τη ζήτηση για τις 

υπηρεσίες των τραπεζών των ΗΠΑ, και πιθανώς δίνει στους αµερικανούς εξαγωγείς 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήλπιζαν ότι, η 

διεθνής εµπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ θα οδηγούσε σε παρόµοια διεθνή επιτυχία 

τους Ευρωπαίους χρηµατοδότες και επενδυτές, καθιστώντας ευκολότερο για τους 

ξένους να χρησιµοποιούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες και να αγοράζουν ευρωπαϊκά αγαθά 

και υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά,  ένα ισχυρό ευρώ θα καταστούσε τα ξένα 

προϊόντα φθηνότερα σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά. Για το λόγο αυτό, υπήρχαν ισχυρές 

πιέσεις, ώστε το ευρώ να µην ανατιµηθεί έναντι του δολαρίου και άλλων νοµισµάτων. 

Έτσι, οι ανταγωνιστές των Ευρωπαίων εξαγωγέων και  εισαγωγέων θα αποτελούσαν 

µια δύναµη, η οποία  δεν θα ενθάρρυνε ή επέτρεπε στο ευρώ να ενισχυθεί, µια τάση 

που θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, καθώς όλο και περισσότερα αγαθά από 

την Ασία και άλλες περιοχές µε χαµηλούς µισθούς προωθούνται στην ευρωπαϊκή αγορά 

και στις αγορές τρίτων χωρών.
120

 

Φυσικά, οι δύο διαστάσεις της νοµισµατικής πολιτικής είναι στενά 

συνδεδεµένες. Περισσότερο περιοριστικές πολιτικές οδηγούν σε  υψηλότερα επιτόκια 
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και σε ένα ισχυρότερο ευρώ.
121

 Περισσότερο επεκτατικές  πολιτικές σηµαίνουν  

χαµηλότερα επιτόκια και ένα πιο αδύναµο ευρώ. Η αλληλεξάρτηση των εσωτερικών 

και εξωτερικών πολιτικών, και η συνδέσεις τους µε το εµπόριο, τις φορολογικές και 

άλλες  πολιτικές , καθιστούν τις «σκληρές» οικονοµικές επιλογές ακόµα πιο δύσκολες.  

Γίνεται , εποµένως, κατανοητό ότι η ΕΚΤ , από την αρχή της δηµιουργίας της 

αντιµετωπίζει πιέσεις καθώς είναι φανερό ότι δεν µπορεί να ικανοποιήσει όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Σε περιόδους οικονοµικής ανόδου, όπου η οικονοµία 

αναπτύσσεται και τα εισοδήµατα αυξάνονται, είναι εύκολο για την ΕΚΤ να σχεδιάσει 

µια δηµοφιλή νοµισµατική πολιτική. Αντίθετα, σε περιόδους καθόδου και ύφεσης, η 

ΕΚΤ θα αναγκαστεί να ασκήσει νοµισµατική πολιτική, η οποία δεν θα είναι αρεστή σε 

όλους. 

Από την άλλη πλευρά, ανησυχία προκαλεί στους οικονοµικούς ερευνητές, η 

πιθανότητα σύνδεσης της ευρωπαϊκής νοµισµατικής πολιτικής µε πολιτικά 

συµφέροντα. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες έχουν την υποστήριξη των εθνικών 

πολιτικών αρχών τους. Συνήθως, είναι ηµι -  αυτόνοµοι πράκτορες της κυβέρνησης, οι 

οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν ενώπιων της, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει «κυβέρνηση» της ΟΝΕ, ανάλογη µε τις εθνικές κυβερνήσεις στις 

οποίες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι υπόλογες. Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τους 

µελετητές της ΟΝΕ, υπάρχει ένα κενό στο κέντρο της νέας νοµισµατικής κατάστασης 

της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, εκτός από τις επίσηµες γραµµές λογοδοσίας, οι 

επιτυχηµένες κεντρικές τράπεζες βασίζονται σε ανεπίσηµες σχέσεις µε τους πολιτικούς 

και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, που συνήθως παίρνουν χρόνια ή δεκαετίες για να 

αναπτυχθούν. Εάν η νοµισµατική πολιτική φαίνεται πάρα πολύ δέσµια στις ιδιωτικές 

τράπεζες, κινδυνεύει µε αντίδραση από τους δηµοφιλείς πολιτικούς εκπροσώπους. 

Αλλά αν η νοµισµατική πολιτική φαίνεται να έχει  πολιτικά κίνητρα, χάνει την 

εµπιστοσύνη των χρηµατοπιστωτικών αγορών.
122

 

Στα νοµισµατικά ιδρύµατα, µε αµφισβητούµενη γραµµή ευθύνης, είναι πιθανό 

να υπάρξουν δύο καταστροφικές επιδράσεις. Η πρώτη αφορά την  παράλυση σε µια 

κρίση, όπου κανείς δεν έχει την εξουσία να δράσει δυναµικά. Η Μεγάλη Ύφεση της 

δεκαετίας του 1930 είναι πιθανό να επιδεινώθηκε από την αναποφασιστικότητα για την 
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ανάληψη δράσης, ανάµεσα στα θεσµικά όργανα, που ήταν υπεύθυνα για την 

αντιµετώπιση της. Μία δεύτερη συνέπεια στα κεντρικά τραπεζικά ιδρύµατα µε ασαφείς 

γραµµές στη λογοδοσία, στην εξουσία, και στην επικοινωνία, είναι η υπερβολική 

επιρροή από αυτούς που διατηρούν άτυπους δεσµούς µε την κεντρική τράπεζα, 

συνήθως τους ιδιωτικούς  χρηµατοδότες. Και η αντίληψη ότι η νοµισµατική πολιτική 

έχει ξεφύγει από τον δηµόσιο έλεγχο και έχει περάσει στα χέρια των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών µπορεί να προκαλέσει µια ισχυρή πολιτική αντίδραση.
123

 

6.2 Σενάρια σύγκρουσης αντικρουόµενων συµφερόντων στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι οικονοµολόγοι, στην προσπάθειά τους να προβλέψουν πιθανές δύσκολες 

οικονοµικές καταστάσεις, µετά τη δηµιουργία της ΟΝΕ, υποστήριξαν ότι τρία είναι τα 

πιο πιθανά σενάρια στα οποία συγκρούονται αντικρουόµενα συµφέροντα. 

Συγκεκριµένα 
124

 :  

1
ο
 σενάριο :  Ύπαρξη ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Οικονοµία 

Η ευρωπαϊκή οικονοµία- ή τµήµατά της, παρουσιάζουν κάθοδο.  Οι χώρες που 

επηρεάζονται από την  ύφεση και είναι κουρασµένες από τη στασιµότητα και την 

ανεπαρκή ζήτηση, ζητούν από την  ΕΚΤ να τις βοηθήσει. Οι σκληροπυρηνικοί της 

νοµισµατικής πολιτικής - ανήσυχοι όσον αφορά την αύξηση του πληθωρισµού, 

επιµένουν ότι η ύφεση είναι ένα τοπικό πρόβληµα ή µια αναγκαία διορθωτική 

κατάσταση και ότι η πληθωριστική εναλλακτική λύση είναι πολύ χειρότερη. Εάν η 

ΕΚΤ ανταποκριθεί σε εκείνους που  προβληµατίζονται µε την δηµοσιονοµική  

επέκταση, οι έµποροι συναλλάγµατος θα µπορούσαν να εγκαταλείψουν το ευρώ, 

προκαλώντας µια σοβαρή κρίση στο νόµισµα. Εάν η ΕΚΤ κρατήσει αµετακίνητη 

στάση, η αποφασιστικότητά της θα µπορούσε να προκαλέσει µια πολιτική αντίδραση 

µε στόχο την τιθάσευση της  κεντρικής τράπεζας ή αλλιώς την τροποποίηση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής. 

2
ο
 σενάριο :  Ύπαρξη οικονοµικής Κρίσης σε ένα κράτος – µέλος της 

νοµισµατικής ένωσης 
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Ένα από τα περισσότερο γνωστά ασθενή χρηµατοοικονοµικά συστήµατα της 

Ευρώπης, λένε ότι είναι της Ισπανίας, και απειλείται από  κύµα πτώχευσης των  

τραπεζών της. Οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να κάνουν ότι 

χρειάζεται προκειµένου να αποφύγουν την κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος και 

τον επερχόµενο πανικό. Απευθύνονται στην ΕΚΤ, απαιτώντας µια χαλάρωση της 

νοµισµατικής πολιτικής, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις τράπεζές τους. Ίσως µάλιστα 

επιµείνουν στο ότι η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες µέλη της µπορούν να παρέχουν 

βραχυπρόθεσµα δάνεια στο προβληµατικό Ισπανικό τραπεζικό σύστηµα. 

Η ΕΚΤ θα µπορούσε να διασώσει ένα κράτος – µέλος της από την πτώχευση. 

Αυτό το σχέδιο διάσωσης δεν θα είναι δηµοφιλές στις χώρες που δεν έχουν επηρεαστεί 

από την κρίση, καθώς θα µπορούσε να σηµαίνει την αύξηση του πληθωρισµού αλλού 

και την αποστολή χρηµάτων άλλων λαών για την Ισπανία. Αυτή η πολιτική  διάσωσης 

θα µπορούσε  να ενθαρρύνει και άλλες αδύναµες τράπεζες να κάνουν το ίδιο, καθώς η 

ΕΚΤ έχει δηµιουργήσει προηγούµενο στη χορήγηση  επισφαλών δανείων. Από την 

άλλη πλευρά,  η ΕΚΤ θα µπορούσε να αγνοήσει την τοπική κρίση και να αφήσει την 

Ισπανία να πληρώσει τις συνέπειες. Αυτή η εναλλακτική ενέχει τον κίνδυνο της 

δυσαρέσκειας από την πλευρά της Ισπανίας και γενικότερα των εταίρων. Επιπλέον, θα 

είναι πολύ πιθανό να µεταδοθεί η κρίση και στην  υπόλοιπη Ευρωζώνη, και να 

προκληθεί οικονοµικός πανικός , καθώς ένα κράτος – µέλος της νοµισµατικής ένωσης,  

σπάνια  διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες χώρες. 

3
ο
 σενάριο : Ύπαρξη κρίση στο Εξωτερικό (εκτός νοµισµατικής ένωσης) 

Η Ιαπωνική οικονοµία συνεχίζει να έχει προβλήµατα, ενώ η Ασιατική κρίση 

επιδεινώνεται. Η κατάρρευση της Wall Street προκαλεί ένα κύµα χρεοκοπίας των 

τραπεζών στη Βόρεια Αµερική και µια νέα κρίση χρέους στη Λατινική Αµερική. Οι 

παραγωγοί της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και της Βόρειας Αµερικής  θέτουν 

φραγµούς στα ξένα αγαθά και προωθούν τα  απούλητα προϊόντα τους στην Ευρώπη σε 

τιµές πώλησης πολύ υψηλές. 

Οι κορυφαίες τράπεζες και επιχειρήσεις της Ευρώπης διαβλέπουν σε αυτή την 

κρίση µια ιδανική ευκαιρία  να υποσκελίσουν τους Ιάπωνες και Αµερικανούς 

ανταγωνιστές τους και  το ευρώ  να πάρει τη θέση του  πιο αξιόπιστου νοµίσµατος στον 

κόσµο. Αυτοί, µαζί µε τους βασικούς τραπεζίτες της Ευρωπαϊκής ηπείρου, ζητούν από  

την ΕΚΤ να διπλασιάσει τη δέσµευσή της για νοµισµατική σταθερότητα. Από την άλλη 
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πλευρά, πολλοί ευρωπαίοι κατασκευαστές και αγρότες που επλήγησαν από τις  

εισαγωγές  φθηνότερων προϊόντων και έχασαν την πρόσβαση στις ξένες αγορές, 

απαιτούν να επιτραπεί η µείωση της ισοτιµίας του ευρώ, έτσι ώστε να συµβαδίσει µε το 

δολάριο και το γιεν. Εν τω µεταξύ, ο πυρήνας των οικονοµικών και επιχειρηµατικών 

κέντρων  της Ευρώπης θέλει ένα ισχυρό ευρώ, ενώ οι χαµηλοί εργατικοί µισθοί  και οι 

αγροτικές  περιοχές απαιτούν ένα αδύναµο νόµισµα .  

Κανένα από αυτά τα σενάρια δεν αποτελεί αποκύηµα της φαντασίας ορισµένων 

οικονοµολόγων. ∆υστυχώς, η πρόσφατη ιστορία της οικονοµικής κρίσης, την οποία 

βιώνει ακόµη και σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάγκασε την ΕΚΤ να δράσει – ή θα 

έπρεπε να δράσει – αποφασιστικά, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις σοβαρές 

οικονοµικές δυσκολίες αρκετών κρατών – µελών και κυρίως της Ελλάδας. Επίσης,   

κατέδειξε ότι η ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική, προκειµένου να βρει βιώσιµες 

λύσεις,  θα πρέπει να ασχοληθεί µε τα διασταυρούµενα κοινωνικά και πολιτικά 

αιτήµατα, τα οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει χωρίς να χρειαστεί να 

αµφισβητήσει βασικές δεσµεύσεις της όπως, το ελεύθερο εµπόριο, τη σταθερότητα των 

τιµών, την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 
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7
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

7.1 Τα πλεονεκτήµατα του ενιαίου νοµίσµατος – Ευρώ 

Το ευρώ εισήχθη τον Ιανουάριο του 1999 ως λογικό και αναγκαίο βήµα στη 

διαδικασία της ενοποίησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι υποστηρικτές 

αυτής της πολιτικής και οικονοµικής συνεργασίας, µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 

έκριναν ότι, κατ 'αρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργεί ως ένα υπερεθνικό 

κράτος µε κοινούς θεσµούς και  κανόνες που θα διέπουν µια εκτεταµένη ενιαία αγορά, 

µέσω της οποίας, τα εµπορεύµατα, οι υπηρεσίες, το κεφάλαιο και το εργατικό δυναµικό 

θα µπορεί να µετακινείται ελεύθερα. Μια από τις βασικότερες ιδέες της διαδικασίας 

οικοδόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε η καθιέρωση ενός ενιαίου νοµίσµατος, 

προκειµένου να διευκολύνεται το εµπόριο µεταξύ των επιχειρήσεων και των πολιτών 

από διαφορετικές χώρες. Η λογική πίσω από τη θέσπιση µιας κοινής νοµισµατικής 

πολιτικής ήταν ότι µία κοινή Ευρώπη δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση 

απουσίας ενός κοινού νοµίσµατος. Προφανώς, η χρήση ενός κοινού νοµίσµατος σε ένα 

ενιαίο οικονοµικό και πολιτικό χώρο δηµιουργεί πολλά πλεονεκτήµατα, τα οποία είναι 

απολύτως απαραίτητα για την ελεύθερη συνεργασία των πολιτών των χωρών µελών. 

Η αποτελεσµατικότητα της κατανοµής των πόρων βασίζεται στην ικανότητα 

του οικονοµικού συστήµατος να χρησιµοποιεί αποδοτικά την εξειδίκευση και την 

ανταλλαγή. Οι άνθρωποι βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο, επεκτείνοντας τα οφέλη 

της ειρηνικής συνεργασίας και του καταµερισµού της εργασίας. Ωστόσο, η εξειδίκευση 

είναι δυνατή µέσω της επέκτασης των αγορών, δηλαδή µε την άρση των εµποδίων στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, του κεφαλαίου και του εργατικού δυναµικού 

. Αυτός είναι ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για την κατανόηση του γεγονότος 

ότι η ενοποίηση των χωρών της Ευρώπης είναι ένας τρόπος για την αύξηση της 

ευηµερίας των πολιτών µε την ευρεία χρήση της αρχής της εξειδίκευσης και της 

απεριόριστης µεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών. 
125
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Επιπλέον, σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους, 

τα οικονοµικά συστήµατα τείνουν , φυσικά, να επιλέξουν ένα νόµισµα που 

χρησιµοποιείται από ιδιώτες για την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, προκειµένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Για να εκπληρώσει την αποστολή του, ένα νόµισµα 

πρέπει να χρησιµοποιείται από ένα µεγάλο αριθµό ατόµων. Μια αποδοχή του  

νοµίσµατος σε ευρεία κλίµακα, µειώνει το κόστος νοµισµατικής διαχείρισης και των 

συναλλαγών για την ανταλλαγή αγαθών και, τελικά, αυξάνει τα οφέλη που προκύπτουν 

από την εξειδίκευση και το ελεύθερο εµπόριο. Από αυτή την άποψη, το ευρώ, 

αποτέλεσε ένα µέσο για τη µείωση του κόστους των συναλλαγών που προκύπτουν από 

την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στον ευρωπαϊκό χώρο, επιτρέποντας την 

ελεύθερη και εύκολη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, του κεφαλαίου και της εργασίας 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη ζώνη, την οποία αποτελούν τα κράτη-

µέλη της Ευρωζώνης. Η χρήση ενός κοινού νοµίσµατος, επέτρεψε µια ευρεία 

ενσωµάτωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων από διάφορες χώρες, και συνεπώς την 

αξιοποίηση των  συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στις 

χώρες µέλη, όπως αποδεικνύεται από την ανάπτυξη του εµπορίου.
126

 

Επίσης, ένα προφανές πλεονέκτηµα του ευρώ ήταν να µειωθούν οι κίνδυνοι της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Στο σύστηµα των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών, οι συνεχείς αλλαγές στις σχέσεις ανταλλαγής, δυσχέραιναν το εµπόριο, 

δηµιουργώντας δυσκολίες στους εξαγωγείς και στους εισαγωγείς. Για παράδειγµα, µια 

υποτίµηση 2% ενός νοµίσµατος µπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση µια επιχείρηση που 

ειδικεύεται στο εξωτερικό εµπόριο, και λειτουργεί µε ένα περιθώριο κέρδους 5%. Οι 

συνεχείς διακυµάνσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

νοµισµάτων αυξάνει την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις που 

εµπλέκονται µε το συνάλλαγµα και  αποθαρρύνει τη διασυνοριακή µεταφορά των 

αγαθών και των υπηρεσιών. Από αυτή την άποψη, η υιοθέτηση του ευρώ δηµιούργησε 

ένα τεράστιο πλεονέκτηµα. Η βαθύτερη οικονοµική ολοκλήρωση, η αυξηµένη 

εξειδίκευση και η αύξηση του εµπορίου, είχαν ως αποτέλεσµα,  οι χώρες της 

Ευρωζώνης να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία, το ΑΕΠ 

τους να είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στον κόσµο, αντιπροσωπεύοντας το 14,6% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ. Βασικά, η Ευρωζώνη έχει γίνει ο πιο σηµαντικός οικονοµικός 
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παράγοντας στον κόσµο, µε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της να καταλαµβάνουν το 

µεγαλύτερο µερίδιο στο παγκόσµιο εµπόριο (εξαγωγές - 21,7% του ΑΕΠ, οι εισαγωγές 

- 20,9% του ΑΕΠ).
127

 

Εποµένως, η ενίσχυση του εµπορίου µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και η 

σηµαντική ανάπτυξη των οικονοµιών τους, ήταν σε µεγάλο βαθµό δυνατή µε τη 

συµπίεση του κόστους των συναλλαγών, το οποίο δηµιουργείται στις κυµαινόµενες  

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µετάβαση στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα επέτρεψε τη 

δηµιουργία σταθερών επιτοκίων µεταξύ των νοµισµάτων της Ευρωζώνης. Από τότε, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων των κρατών – µελών (π.χ. του 

γερµανικού µάρκου και του γαλλικού φράγκου), παρέµεινε σταθερή στο πλαίσιο του 

νοµισµατικού συστήµατος του  ευρώ. Η κατάργηση των νοµισµατικών διακυµάνσεων 

εξάλειψε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Προφανώς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

µπορεί να κατασταλεί και µε άλλα µέσα, αλλά, σε βασικές γραµµές , αυτά αυξάνουν το 

κόστος των συναλλαγών και  µειώνουν τα οφέλη από το εµπόριο, αποθαρρύνουν την 

εξειδίκευση και τις ανταλλαγές. 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της θέσπισης του ευρώ ήταν η εξάλειψη των 

συναλλαγµατικών διαφορών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένα ενιαίο νόµισµα, µια 

Ελληνική εταιρεία που εξάγει στη Γερµανία,  λαµβάνει Γερµανικά µάρκα, αλλά 

πληρώνει µισθούς σε ελληνικές δραχµές. Λόγω αυτού του γεγονότος, οι επιχειρήσεις 

µπαίνουν στη διαδικασία να πωλούν και να αγοράζουν γερµανικά µάρκα ή άλλα ξένα 

νοµίσµατα. Εκτός από τον κίνδυνο που συνδέεται µε τις κυµαινόµενες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, η Ελληνική επιχείρηση χάνει τη διαφορά µεταξύ της τιµής 

αγοράς και της τιµής πώλησης. Οι τράπεζες αγοράζουν τα νοµίσµατα σε χαµηλή τιµή 

και τα πωλούν σε υψηλότερη τιµή. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται µε 

ξένο συνάλλαγµα χάνουν, από αυτό το περιθώριο κέρδους των τραπεζών, κατά την 

πώληση και την αγορά ξένου συναλλάγµατος. Έτσι, ένα σύστηµα κυµαινόµενων 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορεί να δηµιουργήσει απώλειες τόσο από την 

διαφορετική συναλλαγµατική ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος όσο και από τη διαφορά  

µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής αγοράς ξένων νοµισµάτων στην αγορά 

συναλλάγµατος. 
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 Ωστόσο, αυτές οι πιθανές απώλειες µπορεί να θεωρηθούν ως κόστος 

συναλλαγών, το οποίο δυσκολεύει  το εξωτερικό εµπόριο, περιορίζει  την 

εκµετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος και τη δηµιουργία µιας κοινής αγοράς. 

Η εισαγωγή του ευρώ έγινε σε µια σταθερή σχέση ανταλλαγής των εθνικών 

νοµισµάτων, η οποία είχε το πλεονέκτηµα της εξάλειψης αυτά των µειονεκτηµάτων. 

Μια σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα µιας πιο 

αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων σε διεθνές επίπεδο, και σε αυτή την 

περίπτωση, για τις χώρες µέλη της Ευρωζώνης.
128

 

Ουσιαστικά, µια σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία εξαλείφει τη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης της , από την εθνική νοµισµατική πολιτική, ως µέσο για την τεχνητή 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονοµιών, µέσω των περιοδικών 

υποτιµήσεων του εθνικού νοµίσµατος. Με βάση ένα κυµαινόµενο σύστηµα, οι εθνικές 

κυβερνήσεις χρησιµοποιούν σκόπιµα την υποτίµηση του νοµίσµατος, προκειµένου να 

τονώσουν βραχυπρόθεσµα τις εξαγωγές. Ωστόσο, ένα τέτοιο µέτρο έχει περιορισµένα 

και βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα και ευνοεί µια συγκεκριµένη οµάδα ενδιαφέροντος 

(εξαγωγείς), ενώ δεν ευνοεί τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές, καθώς προκαλεί 

µια συνολική αύξηση των εγχώριων τιµών των αγαθών. Στο πλαίσιο ενός συστήµατος 

σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η εξωτερική ανταγωνιστικότητα των αγαθών 

και υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό της χώρας έχει πραγµατική βάση, δεν 

είναι  νοµισµατική ή κατασκευασµένη και δεν δηµιουργήθηκε από µια υποτίµηση του 

εθνικού νοµίσµατος. Όταν η οικονοµία λειτουργεί µε σταθερές συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, µπορεί να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές εµπόριο µέσω 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, χωρίς τη χειραγώγηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

του εθνικού νοµίσµατος, η οποία ωφελεί  µόνο µια  µικρή οµάδα, αυτή των 

εξαγωγέων.
129

 

Ένα, ακόµα, τεράστιο πλεονέκτηµα της υιοθέτησης του ευρώ, ήταν ότι µε το 

ενιαίο νόµισµα, εξαλείφεται η πιθανότητα, οι εθνικές κυβερνήσεις να χρησιµοποιούν τη 

νοµισµατική τους πολιτική, ώστε να προκαλούν τεχνητές ανατιµήσεις. Με το νέο 

νόµισµα, οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να τυπώνουν χρήµα αναγκαστικής κυκλοφορίας 

ή παραστατικό χρήµα (fiat money)  και να καταφεύγουν σε λαϊκιστικές πολιτικές.  
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Ως γνωστό, οι δηµοκρατικές κυβερνήσεις χρησιµοποιούν τη νοµισµατική 

πολιτική ως µέσο για την ικανοποίηση των πολιτικών τους συµφερόντων, χωρίς να 

καταφεύγουν σε σκληρά µέτρα, όπως η αύξηση των φόρων. Στο δεύτερο µισό του 

εικοστού αιώνα, µια σηµαντική αύξηση των κρατικών δαπανών οδήγησε σε τεράστια 

ελλείµµατα του προϋπολογισµού, τα  οποία καλύπτονταν µε νοµισµατικά εργαλεία. Σε 

γενικές γραµµές, οι κυβερνήσεις προτίµησαν να δηµιουργήσουν πληθωρισµό και να 

µην αυξήσουν τα έσοδα του προϋπολογισµού τους από την αύξηση των φόρων, διότι, 

σε ένα δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα, οι ψηφοφόροι απορρίπτουν τις φορολογικές 

αυξήσεις. Έτσι, προτίµησαν να βασιστούν στον κρυφό φόρο του πληθωρισµού, ο 

οποίος νοθεύει τη λειτουργία των σχετικών τιµών και συνεπώς την κατανοµή των 

περιορισµένων πόρων. Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και 

η µεταβίβαση των προνοµίων της  νοµισµατικής πολιτικής,  ανάγκασε τις κυβερνήσεις, 

που συνήθιζαν να καλύπτουν τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού τους µέσω των 

νοµισµατικών µέσων, να στερηθούν ένα από τα πλέον χρησιµοποιούµενα εργαλεία της 

οικονοµικής πολιτικής.
130

 

Η πολιτική αυτή, ευνοούσε ιδιαίτερα τους πολίτες των χωρών εκείνων, στις 

οποίες  οι κυβερνήσεις  τους κατέφευγαν συχνά στην «νοµισµατοποίηση» των 

ελλειµµάτων σε βάρος  της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Το γεγονός αυτό ήταν αρκετά 

εµφανές τα τελευταία χρόνια, όταν πολλές από τις χώρες της Ευρωζώνης,  οπαδοί της 

πληθωριστικής πολιτικής, έπρεπε να λάβουν προληπτικά µέτρα για την µεταρρύθµιση 

της οικονοµίας. Από την άποψη αυτή, το ευρώ είχε αποτέλεσµα,   όπως νωρίτερα και ο 

κανόνας του χρυσού, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων των πολιτικών να 

υποτιµήσουν τα εθνικά τους νοµίσµατα για να λύσουν τα βραχυπρόθεσµα οικονοµικά 

προβλήµατα της δικής τους χώρας. Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών έχει 

αναγκάσει τους πολιτικούς να καταφύγουν σε περιορισµό των ελλειµµάτων του 

προϋπολογισµού, σε προσαρµογή των δηµόσιων δαπανών, σε  απελευθέρωση της 

οικονοµικής δραστηριότητας και σε ενθάρρυνση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας 

κλπ. Χωρίς το ευρώ, η ύπαρξη των εθνικών νοµισµάτων µε ευέλικτη συναλλαγµατική 

ισοτιµία θα έδινε τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών να 

εγκαταλείψουν τις πολιτικές λιτότητας και να καταφύγουν στον πληθωρισµό και την 

υποτίµηση ως µέσο για την προσωρινή επίλυση των οικονοµικών δυσκολιών που 
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προκαλούνται από την οικονοµική κρίση. Αλλά, όπως έχει προαναφερθεί, ο 

πληθωρισµός λειτουργεί ως φόρος που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να χρηµατοδοτούν 

την υπερβολική δαπάνη, από την κρυφή κράτηση µέρους της αγοραστικής δύναµης των 

χρηστών του νοµίσµατος.
131

 

Με το ενιαίο νόµισµα, οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, έχουν πολύ 

περιορισµένες δυνατότητες στη χρησιµοποίηση του πληθωρισµού, ως µέθοδο 

χρηµατοδότησης του ελλείµµατος του προϋπολογισµού. Στην πραγµατικότητα, η µόνη 

επιλογή τους είναι να ελέγχουν τις δηµόσιες δαπάνες, λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα 

υψηλό επίπεδο δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εύκολα µε την αύξηση των φόρων. Από 

την άποψη αυτή, οι περιορισµένες εξουσίες των εθνικών κυβερνήσεων λειτουργούν ως 

ζώνη ασφαλείας για τις οικονοµίες της νότιας πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

ανάµεσα τους και της Ελλάδας - η οποία παραδοσιακά δεν είναι εξοικειωµένη µε τη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία, που επιβάλλεται από µια κοινή νοµισµατική πολιτική, ενώ 

σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε στην Ευρωζώνη .  

Τέλος, το ευρώ είχε το πλεονέκτηµα να καθορίσει για όλες τις χώρες της 

Ευρωζώνης ορισµένα κριτήρια σύγκλισης. Έτσι, προκειµένου τα κράτη – µέλη να 

απολαύσουν τα οφέλη της εξειδίκευσης και της συνεργασίας µέσω µιας ενιαίας και 

ευρείας αγοράς, οι εθνικές κυβερνήσεις τους θα έπρεπε σταδιακά να εγκαταλείψουν τις 

χαλαρές νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές που δυσκολεύουν τη σταθερότητα 

των τιµών, να κρατήσουν υπό αυστηρό έλεγχο την εκτύπωση του εθνικού τους 

νοµίσµατος, να αναδιαρθρώσουν τις δηµόσιες δαπάνες και να  εξαλείψουν τα χρόνια 

δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα. Τα κριτήρια αυτά αποσκοπούσαν στην εισαγωγή µια 

ισχυρής πειθαρχίας σε χώρες που συνήθως είχαν εκπαιδευτεί να χρησιµοποιούν την 

τεχνική του πληθωρισµού και να καθυστερούν επ' αόριστον την επίλυση των 

πραγµατικών οικονοµικών τους προβληµάτων.      

7.2 Τα µειονεκτήµατα του ενιαίου νοµίσµατος – Ευρώ 

Τα οικονοµικά γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν αποκαλύψει ότι το ενιαίο 

νόµισµα  δεν είναι τέλειο και έχει πολλά µειονεκτήµατα. Τα παραστατικά νοµίσµατα 

(fiat money) δεν βασίζονται σε ένα πραγµατικό χαρακτηριστικό, αλλά στην απλή 

εµπιστοσύνη των ανθρώπων. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του ευρώ είναι ότι η 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να διαχειρίζεται τα νοµισµατικά θέµατα και να 

εφαρµόζει πολιτικές, παρόµοιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται από τις εθνικές 

κυβερνήσεις µε τα δικά τους νοµίσµατα. Στερούµενες µιας πραγµατικής βάσης ή 

κριτηρίου , οι ευρωπαϊκές αρχές µπορούν να υποτιµήσουν το ευρώ και να 

χρηµατοδοτήσουν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα των χωρών της Ευρωζώνης.  

Αυτό δεν είναι απλώς µια θεωρητική δυνατότητα, αλλά ένα γεγονός που έχει 

συµβεί τα τελευταία χρόνια, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποδέχτηκε ως 

εξασφαλίσεις τα junk bonds (τοξικά οµόλογα)  της Ελληνικής κυβέρνησης. Βασικά, 

συµπεριφέρθηκε σαν µια εθνική κυβέρνηση, που, αντιµέτωπη µε την αδυναµία να 

χρηµατοδοτήσει τις υπερβολικές δηµόσιες δαπάνες, χρησιµοποίησε τη µέθοδο της 

«νοµισµατοποίησης» του ελλείµµατος. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, παραβίασε θεµελιώδεις αρχές των κριτηρίων σύγκλισης . Έτσι, το 

ευρώ µπορεί να αποτελεί µια ισχυρή εγγύηση για την εφαρµογή αποτελεσµατικών 

µακροπρόθεσµων οικονοµικών πολιτικών και να έχει αποφεύγει εν µέρει τους 

κινδύνους που προκύπτουν από τα πρώην εθνικών νοµισµάτων, όπως η πεσέτα, η 

δραχµή ή το εσκούδο, αλλά δεν έχει εξαλείψει όλους τους κινδύνους των νοµισµατικών 

θεµάτων και της χαλαρής δηµοσιονοµικής πολιτικής.
132

 

Το δεύτερο σηµαντικό µειονέκτηµα του ευρώ είναι ότι περιορίζει την ελευθερία 

επιλογής των πολιτών. Με δεδοµένη την ύπαρξη των εθνικών νοµισµάτων, υπήρχε µια 

αγορά χρήµατος, µέσω της  οποίας αυτά τα νοµίσµατα  ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο. 

Στην πραγµατικότητα, υπήρχε ανταγωνισµός µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

και όφειλαν να είναι πολύ προσεκτικές σχετικά µε τα νοµισµατικά ζητήµατα. Υπό 

αυτές τις συνθήκες , οι πολίτες της Ε.Ε. µπορούσαν να κάνουν συναλλαγές ή είχαν τη 

δυνατότητα να διαφυλάξουν τον πλούτο τους, στο νόµισµα που θεωρούσαν 

καταλληλότερο για την επίτευξη των προσωπικών τους σκοπών. Αντίθετα, σήµερα, µε 

την υιοθέτηση του νοµίσµατος του ευρώ, αυτή η ελευθερία επιλογής έχει µειωθεί 

σηµαντικά. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ είναι το νόµιµο νόµισµα, κάθε πολίτης 

αναγκάζεται να αποδεχθεί και να χρησιµοποιεί το νόµισµα που επιβάλλεται από τις 

ευρωπαϊκές αρχές.  
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Ωστόσο, η έλλειψη της ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή του νοµίσµατος 

είναι αντίθετη προς τις ευρωπαϊκές αρχές της προστασίας των ατοµικών ελευθεριών και 

την επιθυµία των ατόµων να βελτιώσουν τη δική τους ευηµερία. Με την εισαγωγή του 

ενιαίου νοµίσµατος, η αγορά χρήµατος της Ε.Ε. εξαρτάται από ένα µονοπώλιο. Τα 

εθνικά µονοπώλια που κατέχονταν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες έχουν 

αντικατασταθεί από ένα ισχυρότερο µονοπωλιακό, ένα υπερεθνικό , που 

δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προφανώς, οι  αρνητικές 

συνέπειες που προέρχονται από την αναγκαστική συγκέντρωση της παραγωγής ισχύει 

επίσης και για την παραγωγή του χρήµατος.
133

 

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση απουσίας του ανταγωνισµού µεταξύ των εθνικών 

νοµισµάτων, η ύπαρξη του ενιαίου νοµίσµατος, που παρέχεται από το µονοπώλιο, 

µπορεί να επιφέρει τα δυσµενή αποτελέσµατα κάθε µονοπωλίου. Οι απώλειες που 

προκύπτουν από το νέο µονοπώλιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 

µπορούσαν να αντισταθµιστούν από την επιβολή συγκεκριµένων κριτηρίων, σύµφωνων 

µε τα καλύτερα νοµίσµατα που υπήρχαν πριν από το 1999, γεγονός που θα µπορούσε 

να οδηγήσει στην επιβολή µιας νοµισµατικής πολιτικής παρόµοιας µε αυτήν που 

εφαρµόζεται από χώρες όπως η Γερµανία και η Ολλανδία. Αν αυτό θα συµβεί, οι 

πολίτες οποιουδήποτε µέρους της Ευρωζώνης θα έχουν επωφεληθεί από ένα στέρεο, 

σταθερό νόµισµα, όπως το Γερµανικό µάρκο. Αλλά ο πολιτικός οπορτουνισµός έδωσε 

στο ευρώ µια τιµή που αντιπροσωπεύει, µάλλον, µια µέση τιµή των πρώην νοµισµάτων. 

Οι ευρωπαίοι χρήστες του  νοµίσµατος έχασαν την ευκαιρία να επιλέξουν το καλύτερο 

νόµισµα από το καλάθι των ανταγωνιστικών νοµισµάτων. Η υιοθέτηση χαµηλών 

νοµισµατικών κριτηρίων έθεσε σε µειονεκτική θέση τις χώρες µε τη συνετή 

νοµισµατική πολιτική και δηµιούργησε  κίνητρα  για την υιοθέτηση µιας χαλαρής 

νοµισµατικής πολιτικής, µιας πολιτικής µε ένα ασταθές  νόµισµα.  

Ωστόσο, µε δεδοµένη την εξαφάνιση των εθνικών νοµισµάτων, οι ευρωπαίοι 

πολίτες έχουν χάσει την ικανότητα να δηµιουργούν πίεση στις κεντρικές τράπεζες των 

χωρών τους, επιλέγοντας τα νοµίσµατα των άλλων χωρών. Οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008 επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη. 
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Επιπλέον, η καταστολή της ελευθερίας της επιλογής του νοµίσµατος κατέστησε 

αδύνατο να ανακαλυφθούν οι προτιµήσεις των πολιτών.
134

 

Η υιοθέτηση του ευρώ επέτρεψε την εισαγωγή µιας ισχυρότερης νοµισµατικής 

και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας σε χώρες που, παραδοσιακά, χαρακτηρίζονται από 

λαϊκισµό και έλλειψη σοβαρότητας, αλλά είχε ως αποτέλεσµα την προσφορά 

χαµηλότερου επιπέδου  υπηρεσιών στους πολίτες  χωρών, όπως η Γερµανία και η 

Ολλανδία, που ήταν εξοικειωµένοι µε σταθερά νοµίσµατα. Στην πραγµατικότητα, η 

υιοθέτηση του ευρώ έχει οδηγήσει σε αυθαίρετη µεταφορά πλούτου από τις χώρες µε 

χαµηλό πληθωρισµό στις χώρες µε υψηλό πληθωρισµό, µέσω των υπερβολικών 

εισαγωγών, που καλύπτονται από τα κρατικά οµόλογα. Για να αποφευχθούν αυτές οι 

µεταφορές, οι χώρες που προηγουµένως είχαν συνετή δηµοσιονοµική και νοµισµατική 

πολιτική θα πρέπει να υιοθετήσουν τις ίδιες προδιαγραφές, οι οποίες οδήγησαν σε 

γενίκευση των ελλειµµάτων του προϋπολογισµού και σε µια σηµαντική υποτίµηση του 

ευρώ σε όλα τα µέρη της Ευρωζώνης. 

Ένα τρίτο σηµαντικό µειονέκτηµα του ενιαίου νοµίσµατος είναι η τεράστια 

συγκέντρωση των αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. και η συγκέντρωση των εξουσιών στα 

ηνία µιας µικρής οµάδας ατόµων, η οποία µπορεί να θέσει σε κίνδυνο µια από τις 

θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ατοµική ελευθερία. Μια 

συγκεντρωµένη εξουσία λήψης αποφάσεων αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα 

διάπραξης λαθών, επειδή η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε λιγότερα µυαλά από ό,τι 

συµβαίνει σε ένα αποκεντρωµένο σύστηµα. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των εσφαλµένων 

αποφάσεων µπορεί να είναι τεράστιος, γιατί αφορά άµεσα και τα 300 εκατοµµύρια 

πολίτες της Ευρωζώνης. Προφανώς, λόγω της εισαγωγής του ενιαίου νοµίσµατος, οι 

εθνικές κυβερνήσεις δεν µπορούν να ασκήσουν άµεση πίεση στις δικές τους εθνικές 

κεντρικές τράπεζες, προκειµένου να νοµισµατοποιήσουν τα ελλείµµατα του 

προϋπολογισµού τους. Όµως αυτό το πλεονέκτηµα της κοινής νοµισµατικής πολιτικής, 

µπορεί να αποδυναµωθεί από τη συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια µιας µικρής 

οµάδας  τεχνοκρατών, η οποία αποτελείται από τους πιο σηµαντικούς πολιτικούς των 

χωρών  της Ε.Ε.
135
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Τέλος, µία συνέπεια του ευρώ, η οποία από µερικούς ερευνητές χαρακτηρίζεται 

ως πλεονέκτηµα και από άλλους ως µειονέκτηµα, είναι ότι το νοµισµατικό σύστηµα της 

Ευρωζώνης αποτελεί σοβαρό εµπόδιο στην επέκταση του συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εκλογικούς λόγους, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 

υποστηρίζουν ένα τεράστιο κονδύλι δηµοσίων δαπανών, προκειµένου να 

χρηµατοδοτήσουν το κράτος πρόνοιας, ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται από όλα τα 

πολιτικά κόµµατα για να αγοράσουν ψήφους και να παραµείνουν στην εξουσία. Με το 

ενιαίο νόµισµα, είναι πιο δύσκολο να το κάνουν αυτό. Προφανώς, η υιοθέτηση του 

ευρώ δεν έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση αυτού του λαϊκίστικου συστήµατος, αλλά έχει 

θέσει εµπόδια στην πορεία της επέκτασής του.  

Με µια αυτόνοµη νοµισµατική πολιτική, οποιαδήποτε κυβέρνηση µπορεί να 

χρηµατοδοτήσει ένα µέρος των δαπανών αυτών από την νοµισµατοποίηση των 

δηµοσίων ελλειµµάτων. Προκειµένου να αποφευχθεί η αύξηση των φόρων, η 

κυβέρνηση έχει καταφύγει στην κρυµµένο φόρο του πληθωρισµού για την κάλυψη των 

δαπανηρών κοινωνικών προγραµµάτων που προωθούνται από τα πολιτικά κόµµατα. 

Σήµερα, οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ έχουν περιορισµένες ευκαιρίες για να το 

κάνουν αυτό, επειδή έχουν χάσει το δικαίωµα να τυπώνουν χρήµατα αναγκαστικής 

κυκλοφορίας ( fiat money). Φυσικά, το ευρώ δεν έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση του 

κρατικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, αλλά έχει κάνει περισσότερο διαφανή τη  

χρηµατοδότηση του. Οι κυβερνήσεις σήµερα, είναι αναγκασµένες να χρηµατοδοτούν 

τις κοινωνικές δαπάνες µέσω της αυξηµένης φορολογίας, µια διαφανή και δηµοκρατική 

µέθοδο για τη χρησιµοποίηση των εισοδηµάτων των φορολογουµένων. Αλλά, όπως έχει 

προαναφερθεί, οι φορολογικές αυξήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις όχι µόνο στην 

οικονοµία, αλλά και στα πολιτικά κόµµατα που προωθούν µια τέτοια πολιτική. Ως εκ 

τούτου, είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί  ένα τέτοιο µέσο σε ένα δηµοκρατικό 

πολιτικό σύστηµα και συνεπώς µε το ευρώ εισήχθη ένα φυσικό εµπόδιο για την 

επέκταση των προγραµµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό ,όµως, και 

ειδικότερα µετά την οικονοµική κρίση, µειώθηκαν κατά πολύ οι δαπάνες για την 

κρατική πρόνοια, και χειροτέρεψε το βιοτικό επίπεδο αρκετών Ευρωπαίων πολιτών. 
136
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7.3 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του Εθνικού νοµίσµατος – η 

Ελληνική ∆ραχµή 

Από την εκτενή παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του 

ενιαίου νοµίσµατος, που προηγήθηκε στην παρούσα εργασία, γίνεται αντιληπτό ότι, οι 

θετικές συνέπειες του ευρώ, αποτελούσαν αρνητικά στοιχεία για τις οικονοµίες των 

χωρών, οι οποίες διατηρούσαν το εθνικό τους νόµισµα και το αντίστροφο. Η 

αντίστροφη αυτή σχέση γίνεται περισσότερο κατανοητή για χώρες µε αδύνατη 

οικονοµία και σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα,  όπως είναι η Ελλάδα.  

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της χώρας µας, κατά τη διάρκεια των 

παρελθοντικών πετρελαϊκών κρίσεων, προκλήθηκε µεγάλη οικονοµική και κοινωνική 

αναστάτωση στην Ελλάδα καθώς υπήρχε υποτίµηση της δραχµής και συµπληρωµατικά 

µέτρα λιτότητας. Η διεθνής οικονοµική αστάθεια δηµιουργούσε κρίση εµπιστοσύνης 

στην προοπτική της ελληνικής οικονοµίας και στο εθνικό νόµισµα. Η φυγή του 

κεφαλαίου σε συνδυασµό µε τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις οδηγούσαν σε 

ανταγωνιστική υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος και σε συµπληρωµατικά µέτρα 

λιτότητας. Η λιτότητα οδηγούσε την οικονοµία σε περίοδο ύφεσης και στη συνέχεια 

εκδηλωνόταν µια νέα αναπτυξιακή δυναµική. Σήµερα όµως, η πιθανή εκτόξευση της 

διεθνούς τιµής του πετρελαίου πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, έχει για τη χώρα µας 

πολύ περιορισµένες συνέπειες σε σχέση µε το παρελθόν. Άλλωστε, η διεθνής τιµή του 

πετρελαίου τριπλασιάστηκε σε µία τριετία χωρίς να αποσταθεροποιηθεί η ελληνική 

οικονοµία. Το πέρασµα από τη δραχµή στο ευρώ και η συµµετοχή µας στην ΟΝΕ έχουν 

δηµιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής οικονοµίας 

και αντιµετώπισης των όποιων κρίσεων. Σύµφωνα µε ορισµένους οικονοµολόγους, το 

γεγονός αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ισχύος και της χρησιµότητας του 

ευρώ. 

Ωστόσο, το ευρώ και η ΟΝΕ προσφέρουν στην Ελλάδα πρόσθετες δυνατότητες, 

δηµιουργούν όµως και νέες υποχρεώσεις. Η χώρας µας, δεν κινδυνεύει πλέον από 

κάποιου είδους αποσταθεροποίηση αλλά από τη σταδιακή υποβάθµιση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας της. Επίσης, η 

είσοδος της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε ένα µεγάλο 

και αποτελεσµατικό εµπόδιο στην επεκτατική διάθεση της Τουρκίας, η οποία, 

τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία, συντέλεσε στο γεγονός πως η χώρα µας δεν 
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µπόρεσε να αξιοποιήσει οικονοµικά το Αιγαίο, κυρίως όσον αφορά στην ανεύρεση και 

εκµετάλλευση φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα µε το ευρώ ενίσχυσε τον 

«ηγεµονικό» ρόλο της στα Βαλκάνια, αποτελώντας έναν από τους µεγαλύτερους ξένους 

επενδυτές στη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τα Σκόπια.
137

 

Παρ’ όλα αυτά, η ένταξη στην ΟΝΕ, παρά τα θετικά της αποτελέσµατα στην 

άσκηση της οικονοµικής πολιτικής, δεν ήταν σε θέση να εξαλείψει σηµαντικά και 

χρόνια προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας όπως είναι το χαµηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας, το οποίο µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί µε τη βοήθεια διαφόρων 

δεικτών, η σηµαντική µείωση των επιτοκίων και του συναλλαγµατικού κινδύνου, ο 

πληθωρισµός επί σειρά ετών , που είναι υψηλότερος από τον µέσο πληθωρισµό στη 

ζώνη του ευρώ, ο υψηλός βαθµός φτώχειας, η κοινωνική ανισότητα, κλπ. Η Ελλάδα 

µέσα στην Ευρωζώνη – και ιδιαίτερα µετά την οικονοµική κρίση – παρουσιάζει 

µεγάλες οικονοµικές ανισότητες, αύξηση της παραοικονοµίας, ραγδαία αύξηση της 

ανεργίας µε όλες τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες, χαµηλού επιπέδου ποιότητας 

παιδεία, ψηφιακό χάσµα, αύξηση της διαφθοράς, γραφειοκρατία, χαµηλό επίπεδο 

ιατρο-φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, καθώς και  περιβαλλοντικά 

προβλήµατα. 

Γίνεται ήδη έχει γίνει αντιληπτό από τα στοιχεία που προηγήθηκαν, η  ΟΝΕ και 

η παγκοσµιοποίηση των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου προσδιορίζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται να 

διαµορφώσει την οικονοµική πολιτική της. Η οικονοµική πολιτική της χώρας µας 

αναπόφευκτα καλείται να προσαρµοστεί στο νέο αυτό περιβάλλον, µέσω µιας 

διαδικασίας προσαρµογής, τόσο ως προς τη φιλοσοφία της ασκούµενης οικονοµικής 

πολιτικής, όσο και ως προς την ιεράρχηση των στόχων και των εργαλείων άσκησης της 

οικονοµικής πολιτικής. Βέβαια, η έκταση της προσαρµογής αυτής εξαρτάται από τον 

ιδεολογικό προσανατολισµό και την πολιτική ταυτότητα της εκάστοτε κυβέρνησης της 

χώρας. 

Συνεπώς, δεν µπορούµε να αξιολογήσουµε την ασκούµενη πολιτική της 

Ελλάδας, αν πρώτα δεν την εντάξουµε στο µακροοικονοµικό περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής και Νοµισµατικής ένωσης. Το ερώτηµα «Ευρώ ή ∆ραχµή?», το οποίο 

απασχολεί όχι µόνο  τους οικονοµικούς αναλυτές αλλά και τους Έλληνες πολίτες τα 
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τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Ίσως, µόλις φτάσει στο τέλος της, 

η δραµατική οικονοµική  κρίση που βιώνει η χώρα µας, θα είµαστε σε θέση όλοι – 

πολίτες και οικονοµικοί ερευνητές – να αποτιµήσουµε τα πραγµατικά κόστη και οφέλη, 

που αποκοµίσαµε από την συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση.  
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8
Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΗΣ  

  Η εξαιρετικά σοβαρή οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η Ευρωζώνη και 

ιδιαίτερα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια , µπορεί να συγκριθεί σε ένταση µε τη Μεγάλη 

Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Τα τελευταία έξι χρόνια, σύµφωνα µε τις έρευνες, οι 

Έλληνες πολίτες έχουν χάσει το 1/3 της αγοραστικής τους δύναµης και το 1/4 του 

εισοδήµατός τους. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς αναλυτές, οι ρίζες της παρούσας 

οικονοµικής δυσπραγίας εντοπίζονται στις ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν στις 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου κυρίως,  πριν από την παγκόσµια κρίση του 2007-2009. 

Κατά συνέπεια, για να κατανοηθούν και να ερµηνευθούν τα αίτια της σηµερινής 

οικονοµικής κατάστασης, θα πρέπει να αναλυθούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της 

εµφάνισης της κρίσης. 

8.1 Τα Αίτια της Ελληνικής Κρίσης 

   Στη δηµόσια συζήτηση που αναπτύσσεται αναφορικά µε την ελληνική κρίση 

και τα αίτια της, υποστηρίζεται ευρέως ότι το κυριότερο αίτιο για την εµφάνισή της, 

ήταν η δηµοσιονοµική σπατάλη των ελληνικών κυβερνήσεων. Ωστόσο, η αποδοχή της 

άποψης αυτής συνεπάγεται και την υιοθέτηση της παραδοχής ότι η µόνη υπεύθυνη για 

την κρίση είναι η ελληνική κυβέρνηση και οι οικονοµικές της επιλογές καθώς και το ότι 

η µόνη διέξοδος από αυτή τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση είναι η µείωση του 

δηµοσίου ελλείµµατος και του χρέους. Συνεπώς, αποκλειστικά υπόλογη για την 

Ευρωπαϊκή κρίση είναι η Ελλάδα και η είσοδός της στην Ευρωζώνη, επιχείρηµα που 

χρησιµοποιήθηκε προεκλογικά το 2013 στη Γερµανία από την καγκελάριο Μέρκελ και 

από τον πρόεδρο του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος Sigmar Gabriel.  

Τα παραπάνω επιχειρήµατα θεωρούνται αβάσιµα από αρκετούς 

οικονοµολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

αποτελεί σηµαντικό πυλώνα της κρίσης, ωστόσο δεν θεωρείται ότι είναι η κύρια ή 

αποκλειστική αιτία της και συνεπώς η εξάλειψή του δεν θα οδηγήσει αυτόµατα σε 

οικονοµική ανάπτυξη την ελληνική οικονοµία. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται µέσα από 

τη σύγκριση των µακροοικονοµικών µεγεθών τεσσάρων χωρών που έχουν λάβει 

οικονοµική βοήθεια : της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας. 
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Μέχρι το 2008 που ξέσπασε η παγκόσµια οικονοµική κρίση, οι τέσσερις αυτές 

χώρες παρουσίαζαν µεγάλες διαφορές στα δηµοσιονοµικά τους µεγέθη. Η Ελλάδα και η 

Πορτογαλία είχαν υψηλό δηµόσιο έλλειµµα και χρέος ενώ η Ισπανία και η Ιρλανδία 

είχαν ακολουθήσει περισσότερο συνεπείς δηµοσιονοµικές πολιτικές. Παρ’ όλα αυτά και 

οι τέσσερις χώρες οδηγήθηκαν σε εξωτερική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου να ενισχύσουν τους κρατικούς τους 

προϋπολογισµούς ή για να ανακεφαλαιώσουν τις τράπεζές τους. Το κοινό 

χαρακτηριστικό των οικονοµιών αυτών ήταν ότι το 2008, όλες αυτές οι οικονοµίες 

παρουσίασαν µεγάλο εµπορικό έλλειµµα και αυξηµένο εξωτερικό χρέος σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ. Συγκεκριµένα, για το µεγάλο εξωτερικό 

χρέος της Ελλάδας και της Πορτογαλίας κύριος υπεύθυνος ήταν ο δηµόσιος τοµέας ενώ 

για την Ιρλανδία και την Ισπανία ο ιδιωτικός τοµέας. 
138

 

Το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης του 2007-2009 και η απότοµη µείωση των 

χρηµατοδοτικών ροών, είχε ως αποτέλεσµα να προκληθούν σηµαντικά οικονοµικά 

προβλήµατα και στις τέσσερις χώρες ανεξάρτητα από την προηγούµενη δηµοσιονοµική 

τους θέση. Βέβαια, οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν περισσότερο δυσµενείς για τις χώρες 

οι οποίες παρουσίαζαν τα µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα – όπως η Ελλάδα – 

καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα αρκετών εναλλακτικών λύσεων και ήταν λιγότερο 

προετοιµασµένες για µια ενδεχόµενη οικονοµική κρίση. Κατά συνέπεια, γίνεται 

αντιληπτό ότι οι γενεσιουργές αιτίες της κρίσης δεν είναι οι δηµοσιονοµικές 

ανισορροπίες µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης αλλά οι εξωτερικές και εποµένως, η 

απουσία της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν θα απέτρεπε την κρίση. 

Σύµφωνα µε επίσηµα οικονοµικά στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που αναφέρονται στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και στο επίπεδο εξωτερικού 

χρέους, οι χώρες που αναγκάστηκαν να ζητήσουν οικονοµική βοήθεια από τους 

θεσµούς ήταν αυτές που παρουσίαζαν τη µεγαλύτερη επιδείνωση στο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών τους καθώς και τα υψηλότερα επίπεδα εξωτερικού χρέους. 

Επιπρόσθετα, µόνο η Ελλάδα και η Πορτογαλία είχαν επιδείξει δηµοσιονοµικές 

ανισορροπίες κατά τη δεκαετία του 2000. Συνεπώς, σύµφωνα µε τον κο Γαλενιανό, « ο 

πιο ακριβής δείκτης για ποιες χώρες της Ευρωζώνης εισήλθαν σε κρίση µετά το 2009, 

ήταν η ύπαρξη εξωτερικών ανισορροπιών, ενώ οι δηµοσιονοµικές ανισορροπίες ήταν 
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δευτερεύουσας σηµασίας. Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι για να κατανοήσουµε την 

κρίση στην Ευρωζώνη και, κυρίως, για να εκτιµήσουµε το τι πρέπει να γίνει, είναι 

απαραίτητο να εξετάσουµε την πηγή των εξωτερικών ανισορροπιών».
139

 

Η υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος συντέλεσε στην χρηµατοπιστωτική 

ολοκλήρωση των χωρών της Ευρωζώνης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2007, 

τα χρηµατικά κεφάλαια που διακινήθηκαν εντός των κρατών – µελών, είτε για άµεσες 

επενδύσεις είτε για δανεισµό, ανήλθαν στο 40% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, δηλαδή 

ποσοστό διπλάσιο από αυτό του 1999. Ταυτόχρονα, οι πιστωτικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στις χώρες – µέλη του ευρώ, παρουσίασαν σύγκλιση µετά την εισαγωγή 

του ευρώ. Συγκεκριµένα, τα µακροπρόθεσµα επιτόκια, µε τα οποία δανείζεται η 

κυβέρνηση και που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισµό του επιτοκίου στον ιδιωτικό 

τοµέα, µετά την υιοθέτηση του ευρώ, συνέκλιναν σχεδόν απόλυτα, µε αποτέλεσµα όλες 

οι χώρες της Ευρωζώνης να δανείζονται µε το επιτόκιο της Γερµανίας
140

, ενώ τα 

spreads δεν ξεπερνούσαν την τιµή της µισής ποσοστιαίας µονάδας. Αυτή η επίτευξη 

σύγκλισης των επιτοκίων θεωρήθηκε µια σηµαντική επιτυχία του κοινού νοµίσµατος 

καθώς συντέλεσε στην εξάλειψη των συναλλαγµατικών κινδύνων και στην 

ολοκλήρωση των χρηµαταγορών της ζώνης του ευρώ, που ήταν και ένας από τους 

κύριους στόχους της υιοθέτησης του κοινού νοµίσµατος.  

Βέβαια, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, η µεγαλύτερη ροή 

κεφαλαίων πραγµατοποιήθηκε από τις χώρες που θεωρούνται ο πυρήνας της 

Ευρωζώνης (πχ Γερµανία, Γαλλία κλπ) προς τις χώρες της περιφέρειας , όπως είναι τα 

κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου. Ενδεικτικό της εξέλιξης αυτής είναι, η σηµαντική 

µεταβολή της σύνθεσης του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών των χωρών της 

Ευρωζώνης. Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο της εισαγωγής του κοινού νοµίσµατος, οι 

χώρες της περιφέρειας είχαν ένα πολύ µικρό έλλειµµα, το οποίο σταδιακά αυξήθηκε τα 

επόµενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα οι χώρες του πυρήνα παρουσίασαν πλεόνασµα στο 

ισοζύγιό τους , σε ανάλογο ποσοστό.
141
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Η ανακατανοµή των κεφαλαίων εντός της Ευρωζώνης, δεν δηµιούργησε 

ανησυχίες, καθώς ερµηνεύτηκε από τους ιθύνοντες ως απαραίτητη διαδικασία της 

οικονοµικής σύγκλισης. Μάλιστα, ήταν έντονη η προσδοκία σε όλες τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, ότι οι οικονοµικές επιδόσεις των χωρών της περιφέρειας θα συγκλίνουν µε αυτές 

των χωρών του πυρήνα, προσδοκία  που επιβεβαιώθηκε κατά την χρονική περίοδο από 

το 1999 έως το 2008 καθώς η ετήσια αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ των 

περιφερειακών χωρών ανήλθε στο 3,6% κατά µέσο όρο, έναντι 2,2% για τις χώρες του 

πυρήνα, και  το κατά κεφαλήν εισόδηµα έφθασε το 75% του εισοδήµατος των χωρών 

του πυρήνα (από το 61% που ήταν αρχικά). Μερική ανησυχία δηµιούργησε το γεγονός 

της αύξησης του εξωτερικού χρέους και της µείωσης της αποταµίευσης στις χώρες της 

περιφέρειας της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η αύξηση του χρέους αντισταθµιζόταν από την 

ραγδαία οικονοµική µεγέθυνση των χωρών αυτών , γεγονός που δηµιουργούσε 

αισιοδοξία στις χρηµατοοικονοµικές αγορές ότι το χρέος είναι βιώσιµο και 

διαχειρίσιµο.
142

 

Από την άλλη πλευρά, και όπως αποδείχτηκε κατά την εµφάνιση της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η µεγάλη εισροή κεφαλαίων δηµιούργησε αυξήσεις 

στις τιµές και στους µισθούς στις δανειζόµενες χώρες. Ταυτόχρονα, δεν υλοποιήθηκαν 

στο βαθµό που αναµενόταν, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τα δηµοσιονοµικά 

µέτρα, που θα συντελούσαν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους, 

µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων 

και των υπηρεσιών τους , µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η εξάρτηση των χωρών αυτών 

από τις εισροές κεφαλαίων. 

Επιπρόσθετα, ορισµένοι οικονοµολόγοι, στην προσπάθειά τους να απαντήσουν 

στο ερώτηµα γιατί η Ελλάδα έφτασε σε τέτοια κατάσταση παρόλο που τα ποσοστά 

µεγέθυνσης της ήταν πολύ µεγαλύτερα του ευρωπαϊκού µέσου όρου, θεωρούν κύριο 

υπεύθυνο το στρεβλό µοντέλο της πολιτικής και θεσµικής ανάπτυξης της Ελλάδας και 

το αποτυχηµένο µοντέλο διακυβέρνησής της. Η ανάπτυξη πολιτικών φαινοµένων όπως, 

ο κρατισµός, η διαφθορά, οι προσοδοθηρικές συµπεριφορές, η πολιτική και 

κοινοβουλευτική ανισορροπία, η αποτυχία εξευρωπαϊσµού, η επίδραση των 

συνδικάτων και των οµάδων ενδιαφέροντος, ο λαϊκισµός και η αποτυχία των 

µεταρρυθµίσεων, είναι µερικοί από τους λόγους για τους οποίους, δεν είναι δυνατόν να 
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αντιµετωπιστεί ουσιαστικά η ελληνική κρίση, ακόµα και αν συµφωνηθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο µια βιώσιµη οικονοµική λύση.
143

 

8.2 Οι Φάσεις της Ελληνικής Κρίσης  

 Σύµφωνα µε τον καθηγητή κο Πετράκη Παναγιώτη
144

, η ελληνική οικονοµία 

έχει περάσει µέχρι σήµερα από τέσσερις φάσεις και συγκεκριµένα από τη φάση της 

προετοιµασίας της Κρίσης, της εκδήλωσης της Κρίσης, της Κρίσης Πολιτικής και τέλος 

από τη φάση της Αναζήτησης του Μοντέλου Ανάπτυξης. 

 Κατά την πρώτη φάση, η οποία αρχίζει κυρίως µε την ένταξη της χώρας µας 

στην Ευρωζώνη, δηλαδή µετά το 2001, στην Ελληνική Οικονοµία διαµορφώνονται οι 

συνθήκες, που υπήρχαν κατά την εµφάνιση της κρίσης. Το πρότυπο ανάπτυξης της 

χώρας µας αλλά και όλων των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, εξελίχθηκε σε µοντέλο  

κατανάλωση/ζήτηση. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι τα χαµηλά 

επιτόκια και η µη δυνατότητα αναπροσαρµογής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και 

άσκησης νοµισµατικής πολιτικής, στοιχεία που οδήγησαν στην µεγάλη εισροή 

δανειακών κεφαλαίων. Ωστόσο, η διαφορά της Ελλάδας σε σχέση µε τις υπόλοιπες υπό 

κρίση οικονοµίες είναι ότι τις ροές δανεισµού τις προσδιόρισε ο δηµόσιος τοµέας και 

όχι ο ιδιωτικός, µε αποτέλεσµα να συσσωρευτούν πόροι σε µη εµπορεύσιµους τοµείς. 

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για χρηµατοδότηση των δηµόσιων δραστηριοτήτων συνέπεσε 

χρονικά µε την κρίση ανταγωνιστικότητας, η οποία προήλθε από την παγκοσµιοποίηση 

της οικονοµίας. Η αύξηση των µισθών ήταν µεγαλύτερη της παραγωγικότητας, µε 

συνέπεια να αυξηθεί το µοναδιαίο κόστος εργασίας τόσο σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και µε τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές χώρες, ενώ 

σηµαντική ήταν και η συρρίκνωση του εργατικού δυναµικού
145

.  

 Έτσι, κατά την περίοδο αυτή, η απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών, η καταναλωτική έκρηξη, οι σηµαντικές διαρθρωτικές ελλείψεις στο σύστηµα 

παραγωγής, η υπονόµευση της ανταγωνιστικότητας και η διόγκωση του χρέους που 

συνοδεύτηκε από ελλείµµατα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  , κατέστησαν την 
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ελληνική οικονοµία πιο ευπαθή στις εξωτερικές διαταραχές. Στη φάση αυτή και 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κρίση στο επίπεδο της δραστηριότητας της 

οικονοµίας, ακολουθήθηκαν κεϋνσιανές πρακτικές, µε αποτέλεσµα να διογκωθεί 

υπέρµετρα ο δηµόσιος δανεισµός.
146

 

 Στις αρχές του 2010, όπου και άρχισε η δεύτερη φάση, αυτή της εκδήλωσης 

της κρίσης, πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα, µια ξαφνική διακοπή των εξωτερικών 

οικονοµικών εισροών – γνωστή και ως “sudden stop”. Η πραγµατικότητα αυτή 

επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, µε αποτέλεσµα οι χώρες που 

βρίσκονταν σε κρίση, να υποχρεωθούν στην παροχή πακέτων οικονοµικής βοήθειας 

τόσο από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο όσο και από τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς – 

την επονοµαζόµενη διαφορετικά και Τρόικα. Η χρηµατοδότηση αυτή αποσκοπούσε 

στην αποφυγή της τακτικής χρεοκοπίας, ενώ σταδιακά η Ελληνική οικονοµία 

οδηγούνταν σε µια βαθύτατη ύφεση. Η χρηµατοδότηση της προβληµατικής ελληνικής 

οικονοµίας συνοδεύονταν από υποχρεώσεις , τις οποίες επέβαλε ο Μηχανισµός 

Στήριξης και εντάσσονταν στο πλαίσιο της ρυθµιστικής πολιτικής.
147

 

  Οι βασικότερες από αυτές τις υποχρεώσεις ήταν – και παραµένουν µέχρι και 

σήµερα για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου – η απελευθέρωση των αγορών 

(ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ταχυδροµικών υπηρεσιών και µεταφορών) µέσω 

αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων και µεγαλύτερο άνοιγµα στον 

ανταγωνισµό, προκειµένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και να µετασχηµατιστούν οι 

δοµές ώστε να επιτευχθεί οικονοµική ευηµερία στα υπό κρίση κράτη – µέλη της 

Ευρωζώνης. Ειδικότερα, οι πολιτικές που εφαρµόζονται απαιτούν απορρύθµιση, 

ιδιωτικοποιήσεις, προγράµµατα διαρθρωτικών προσαρµογών και περιορισµό των 

κυβερνητικών αρµοδιοτήτων έτσι ώστε να φιλελευθεροποιηθεί η Αγορά, να 

πραγµατοποιηθούν περικοπές στην κοινωνική πρόνοια, να απορρυθµιστούν οι αγορές 

εργασίας (ελαστικοποίηση των όρων και µορφών εργασίας, διευκόλυνση των 

απολύσεων, παρεµβάσεις στο σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων , περικοπή του 

εργατικού κόστους κ.α.) και να αρθούν οι ρυθµίσεις για την κινητικότητα των 

κεφαλαίων.
148
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  Η τρίτη φάση, αυτή της Κρίσης Πολιτικής, χαρακτηρίζεται από τη 

συστηµατική αδυναµία όλων των πολιτικών κοµµάτων,  που ανέλαβαν τη 

διακυβέρνηση της χώρας κατά τη διάρκεια της χρήσης, να αποκτήσουν την κοινωνική 

συναίνεση για τη φύση και το µέγεθος των µεταρρυθµίσεων που απαιτούν οι όροι των 

δανειακών συµβάσεων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να  δηµιουργούνται 

δυνάµεις, που συνήθως προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις.  

Επιπρόσθετα, πολλές λανθασµένες πολιτικές αποφάσεις, όπως για παράδειγµα το 

µέγεθος των προσδοκώµενων πολλαπλασιαστών, είχαν ως συνέπεια τη διάψευση των  

προσδοκιών για οικονοµική ανάπτυξη. Έτσι, η Ελληνική οικονοµία παραµένει στη 

φάση της ύφεσης για αρκετά χρόνια, ενώ επικρατεί απαισιοδοξία για το µέλλον. 

 Στην τέταρτη και τελευταία φάση της εξέλιξης της Ελληνικής κρίσης, γίνεται 

προσπάθεια να αναπτυχθεί σταδιακά ένα µοντέλο εσωτερικής υποτίµησης, το οποίο θα 

βασίζεται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η 

Ελλάδα, έχει πραγµατοποιήσει τη µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις 

περισσότερες µεταρρυθµίσεις σε σχέση µε τις υπόλοιπες υπό κρίση χώρες. Οι 

µελλοντικές εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του IMF, αναφέρονται σε µια 

σχετικά δυναµική ανάκαµψη το 2017 και το 2018, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 2,5 

δις ετησίως των επενδύσεων και των εξαγωγών, έτσι ώστε να επιστρέψει ένα 

µεσοµακροπρόθεσµος ρυθµός µεγέθυνσης γύρω στο 1,5%. Η µεγέθυνση αυτή, 

αναµένεται να συµβεί ταυτόχρονα µε νέα υφεσιακά κύµατα λιτότητας. 

 Ωστόσο , αρκετοί οικονοµικοί αναλυτές παραµένουν επιφυλακτικοί σχετικά µε 

το τι πρόκειται να συµβεί στην πραγµατική οικονοµία. Οι επιφυλάξεις τους απορρέουν 

από το γεγονός ότι το µοντέλο που είναι βασισµένο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές 

ταιριάζει σε οικονοµίες χωρίς προβλήµατα αποθεµατοποίησης χρέους, µε κανονικές 

πληθωριστικές πιέσεις και αποτελεσµατική νοµισµατική πολιτική. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά δεν ισχύουν στην Ελληνική οικονοµία ενώ ισχύουν, αν και µε ορισµένες 

αποκλίσεις, στις περισσότερες άλλες οικονοµίες της Ευρωζώνης. 

8.3 Η Ελληνική Κρίση και η Πολιτική της Εσωτερικής Υποτίµησης 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η περίοδος που διανύει σήµερα η ελληνική 

οικονοµία είναι αυτή της λιτότητας ή της εσωτερικής  υποτίµησης, µια πολιτική που 

υιοθετήθηκε από τους θεσµούς και από τις Ελληνικές κυβερνήσεις. Η επιλογή της 

συγκεκριµένης πολιτικής δεν θεωρείται ιδεολογικά , κοινωνικά και θεσµικά ουδέτερη. 



 

101 

Αποτυπώνει µια συντηρητική αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης ενός κράτους, 

όπως η Ελλάδα, που µε την ένταξη του στην Ευρωζώνη έχει αποδεχτεί να απολέσει τη 

νοµισµατική και συναλλαγµατική του ανεξαρτησία ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ένας 

θεσµοθετηµένος «µηχανισµός ρευστότητας ύστατης προσφυγής», στον οποίο µπορεί να 

απευθυνθεί. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο µακροοικονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής 

που εφαρµόζει είναι αυτό της «Συναίνεσης του Βερολίνου».
149

 

 Οι φάσεις της «εσωτερικής υποτίµησης», διακρίνονται στην βραχυχρόνια, την 

µεσοπρόθεσµη και την µακροχρόνια περίοδο. Στην πρώτη περίοδο – τη βραχυχρόνια – 

η οικονοµία δεν µεταβάλλει τις τιµές και τους µισθούς αλλά µεταβαίνει σε ένα 

χαµηλότερο επίπεδο παραγωγής µε κύρια χαρακτηριστικά τη µείωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας και της απασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας. Στο 

δεύτερο στάδιο – το µεσοπρόθεσµο – αρχίζει η προσαρµογή των µισθών καθώς η 

αύξηση της ανεργίας οδηγεί στη µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας και των 

ονοµαστικών µισθών, προκειµένου να καλυφθούν η αρνητικές επιπτώσεις από τη 

µείωση της παραγωγικότητας του προηγούµενου σταδίου. Τέλος, στη µακροχρόνια 

περίοδο µπαίνουν οι βάσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
150

 

 Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι, η πολιτική της «εσωτερικής 

υποτίµησης» βασίζεται στην υπόθεση ότι η µείωση των µισθών και των τιµών θα 

οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της 

εσωτερικής κατανάλωσης, και σε επανεκκίνηση της ζήτησης και της παραγωγής. Ο 

Ευρωπαϊκός Νότος, αναγκάστηκε να ακολουθήσει την πολιτική αυτή έτσι ώστε να 

καταφέρει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά του στις παγκόσµιες 

Αγορές. Ωστόσο, το τίµηµα που πληρώνουν οι χώρες αυτές – µεταξύ τους και η Ελλάδα 

– είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση και στην ανάπτυξη, η 

συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και η οικονοµική ασφυξία λόγω της 

έντονης ύφεσης.
151

 

 Συµπερασµατικά, η πολιτική της «εσωτερικής υποτίµησης» για τη διαχείριση 

της ελληνικής κρίσης, σύµφωνα µε τον κο Αργείτη Γ. « εξυπηρετούσε την τραπεζική 

και κυρίως την πολιτική συνοχή της Ευρωζώνης και εγκλώβισε την ελληνική οικονοµία 
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σε παγίδα λιτότητας, ενώ τροφοδοτεί την κρίση φερεγγυότητας στην οποία βρίσκεται η 

χώρα µας από το 2009-2010. Επιπρόσθετα, συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ακόµη 

παγίδας, αυτήν της ρευστότητας. Ο συνδυασµός των παγίδων λιτότητας-ρευστότητας-

ύφεσης έχει ενεργοποιήσει µια διαδικασία συσσώρευσης χρέους – αποπληθωρισµού - 

ύφεσης που σκοτώνει τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας και κάθε προοπτική 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την άποψη του ίδιου, η συνέχιση 

αυτής της πολιτικής έχει πολιτικά προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα που ισοδυναµεί µε 

το σηµείο µη αντιστρέψιµης κατάρρευσης της οικονοµίας και της κοινωνίας»
152

. 

8.4 Έξοδος από την Κρίση : Τρόποι και Επιπτώσεις 

Σχετικά µε τη δυσχερή οικονοµική θέση, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια καθώς και τους τρόπους , µε τους οποίους µπορεί να ξεπεράσει τα 

προβλήµατα και να βρει από την κρίση, υπάρχει µεγάλη δηµόσια συζήτηση µεταξύ των 

οικονοµολόγων, Ελλήνων και ξένων. Η συγκεκριµένη συζήτηση πήρε «φωτιά» το 

καλοκαίρι του 2015, λίγο πριν το δηµοψήφισµα του ελληνικού λαού σχετικά µε τα 

µέτρα, τα οποία ζητούσαν οι θεσµοί να παρθούν προκειµένου να συνεχίσει η 

δανειοδότηση της Ελληνικής οικονοµίας. Ορισµένοι οικονοµολόγοι ήταν υπέρ του 

«ΟΧΙ» ενώ ορισµένοι άλλοι υπέρ του «ΝΑΙ», διατυπώνοντας τα δικά της επιχειρήµατα 

η κάθε πλευρά. 

Ο αµερικανός οικονοµολόγος Jeffrey Sachs, πρότεινε σε άρθρο του , που 

δηµοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου του 2015
153

, τέσσερα βήµατα για να βγει η Ελλάδα από το 

οικονοµικό αδιέξοδο. Υποστήριξε ότι το χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιµο και γι αυτό 

θα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά, ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να παραµείνει στην 

Ευρωζώνη. Στην περίπτωση που η Ελλάδα αποµακρυνόταν από την ευρωζώνη, θα 

επωµίζονταν ένα τεράστιο κόστος και αναµφίβολα θα δηµιουργούνταν πολιτικό και 

κοινωνικό χάος και ενδεχοµένως υπερπληθωρισµός στην καρδιά της Ευρώπης. Η αξία 

των αποταµιεύσεων των Ελλήνων κατοίκων θα µειωνόταν δραµατικά, καθώς τα ευρώ 

θα µετατρέπονταν ξαφνικά σε νέες δραχµές. Η µεσαία τάξη θα συντριβόταν. Και η 

µετατροπή του νοµίσµατος δεν θα έσωζε την χώρα ούτε ένα σεντς  από το εξωτερικό 

της χρέος, το οποίο θα παρέµενε σε ευρώ. 
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Συνεχίζοντας, ο ίδιος οικονοµολόγος, αποδοκιµάζει τη στάση της Γερµανίας , η 

οποία απαιτεί από την Ελλάδα να συνεχίσει να εξυπηρετεί το σύνολο του χρέους της, 

αν και οι ΗΠΑ και το ∆ΝΤ πήραν σιωπηρά το µέρος της Ελλάδας, στη θέση της για 

ελάφρυνση του χρέους. Σύµφωνα µε τον κο Sachs, οι πιστωτές της χώρας πρέπει να 

διαπραγµατευτούν µια νέα συναινετική µείωση του χρέους µέσω ενός συνδυασµού 

χαµηλότερων επιτοκίων, µειωµένης ονοµαστικής αξίας και πολύ µεγάλων 

επιµηκύνσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγµατα 

αναδιαρθρώσεων που πραγµατοποιήθηκαν επιτυχώς.  

Στο θέµα της εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, ο κος Sachs, προτείνει στην 

Ελληνική κυβέρνηση πρώτα να αποσπάσει µια συναινετική διάρθρωση του ελληνικού 

χρέους και κατόπιν να συνεχίσει να εξυπηρετεί το εξωτερικό χρέος προς τους πιστωτές 

του επίσηµου τοµέα. Συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι « η Ελλάδα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τις αποταµιεύσεις της για να πληρώσει τους συνταξιούχους, να 

προσφέρει τρόφιµα και να κατευθύνει ρευστότητα προς το τραπεζικό σύστηµα, ενώ 

παράλληλα ο πρωθυπουργός θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τις επικοινωνιακές του 

ικανότητες για να πείσει την κοινή γνώµη, όπως έκανε και ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, ότι 

το µόνο που πρέπει να φοβούνται είναι ο ίδιος ο φόβος». Τέλος, προτρέπει την Ελλάδα 

και τη Γερµανία να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις και να συµφωνήσουν σε ένα 

πακέτο µεταρρυθµίσεων και σε ελάφρυνση του χρέους. Ωστόσο, αυτή η ελάφρυνση του 

χρέους θα πρέπει να κερδηθεί µε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα 

αποκαταστήσουν την οικονοµική ανάπτυξη και θα ωφελήσουν και την δανειζόµενη 

χώρα αλλά και τους πιστωτές της. 

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, διαβλέπει το µέλλον της 

Ελλάδας και ο Τούρκος πρώην υπουργός Οικονοµικών κος Κεµάλ Ντερβίς
154

.  

Σύµφωνα µε τον ίδιο, απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου να βγει ή Ελλάδα από 

την κρίση είναι να εστιαστεί και σε άλλους τοµείς εκτός του τουρισµού και της 

ναυτιλίας. Αν και πρόκειται για δύο εξαιρετικά σηµαντικούς κλάδους, όµως θα πρέπει 

να δοθεί βάρος – κατά τη γνώµη του – στην τεχνολογία και στην ανάπτυξη συνεργειών 

µεταξύ της εκπαίδευσης , της ερευνητικής κοινότητας και του χρηµατοδοτικού κλάδου, 
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 Ο Κεμάλ Ντερβίς θεωρείται ο αρχιτέκτονας του οικονομικού θαύματος της Τουρκίας, 
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προκειµένου να υποστηριχθούν νέες µορφές επιχειρηµατικότητας. Επιπρόσθετα, 

υποστηρίζει τη δύναµη της εθνικής συνεννόησης και των συµβιβασµών µεταξύ όχι 

µόνο των πολιτικών δυνάµεων αλλά και των οικονοµικών και κοινωνικών. Τέλος, στην 

ερώτηση του δηµοσιογράφου για το ποια συµβουλή θα έδινε στην Ελληνική 

κυβέρνηση, η απάντηση του γνωστού οικονοµολόγου ήταν : «Πρώτον, εστίαση στις 

υποδοµές, έµφαση στο επόµενο κύµα της διεθνούς οικονοµικής δραστηριότητας, 

δηµιουργία νέων βιοµηχανιών και προσπάθεια διαρκούς υποστήριξης τους. ∆εύτερον, 

προσπάθεια από κοινού µε ηγέτες και πολιτικούς….. να πειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ότι  η νοµισµατική ένωση συνεπάγεται και µεγαλύτερη συνοχή στην Ευρώπη …. 

Μέρος της λύσης στην Ελλάδα βρίσκεται έξω από τα ελληνικά σύνορα, στο Βερολίνο 

και στις Βρυξέλλες». 

Στον αντίποδα των παραπάνω απόψεων βρίσκονται οι απόψεις των 

οικονοµολόγων , οι οποίοι βλέπουν καλύτερο το µέλλον της Ελλάδας έξω από το Ευρώ 

και την Ευρωζώνη. Μάλιστα, µέσα από τις συγκρίσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που βρίσκονται εντός ή εκτός ευρώ και των οικονοµικών πιέσεων που 

δέχονται, αυτοί οι οικονοµικοί αναλυτές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συµµετοχή 

στο ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για την κρίση.
155

 Συγκεκριµένα, ο οικονοµολόγος κος 

Λαβδιώτης Σπύρος
156

, στα άρθρα του, υποστηρίζει ότι το µέλλον της χώρας βρίσκεται 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός της Ευρωζώνης και θεωρεί ως µόνη λύση 

για την οικονοµική ανάπτυξη, την οικειοθελή αποχώρηση της Ελλάδας από το ενιαίο 

νόµισµα όσο το δυνατόν συντοµότερα. Θεωρεί ότι η παραµονή στην Ευρωζώνη για 

όλες τις χώρες της περιφέρειας, σηµαίνει συνεχιζόµενη οικονοµική ασφυξία και 

κοινωνική εξαθλίωση, ενώ συνοδεύεται – και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας – 

από το αναπόφευκτο της de jure χρεοκοπίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο οικονοµολόγο, η 

έξοδος από το ευρώ δίνει την προοπτική της ανάκαµψης και της ανασυγκρότησης της 

Ελληνικής οικονοµίας καθώς και την ελευθερία να διαµορφώσουν οι πολίτες τις τύχες 

τους πάνω σε µια νέα βάση. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση 

των παραπάνω είναι « η αλλαγή νοοτροπίας – κάτι που απαιτεί χρόνο – από τη 

νωχελικότητα και την ανευθυνότητα, στη ζωτικότητα και στην παραγωγικότητα, οι 

οποίες αποτελούν συντελεστές µιας σταθερής επανεκκίνησης, θεµελιωµένης στην 

αναγέννηση της βιοµηχανίας, της εκµετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, και την 
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ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, µε τελικό στόχο την αυτάρκεια. Τότε µόνο η χώρα 

µας θα πετύχει σταδιακά και µε επίπονες προσπάθειες τον απεγκλωβισµό της από τον 

υπέρµετρο δανεισµό και την επίτευξη δηµιουργίας πλεονάσµατος και , θα διατηρήσει 

την εθνική της κυριαρχία». 

Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν και οι δηλώσεις του νοµπελίστα οικονοµολόγου 

Paul Krugman , ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι άδικο να λέγεται ότι η Ελλάδα  δεν 

έκανε τίποτα για να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα της κρίσης. Υποστηρίζει, 

αντίθετα, ότι η χώρα υποβλήθηκε σε απίστευτα σκληρή λιτότητα και έκανε σηµαντικές 

µεταρρυθµίσεις σε άλλα πεδία.  Επικαλούµενος τα στοιχεία του ∆ΝΤ,  ο Paul Krugman, 

διαπιστώνει ότι η Ελλάδα είναι η πλέον υπεύθυνη δηµοσιονοµικά και σίγουρα υπό 

«τρελή λιτότητα», χώρα της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το πρόβληµα της 

δηµοσιονοµικής κρίσης έγκειται στο γεγονός ότι η οικονοµία είναι βαθιά πιεσµένη και 

µόνο όταν εκλείψει αυτή η πίεση θα υπάρχει χώρος για οικονοµική ανάπτυξη. Κατά τη 

γνώµη του , το ελληνικό δηµοσιονοµικό πρόβληµα θα λυθεί µόνο εκτός της 

Ευρωζώνης. Εκτός ευρώ, η ελληνική οικονοµία θα βελτιώσει ραγδαία την 

ανταγωνιστικότητά της αλλά µε αντάλλαγµα ένα πιθανό οικονοµικό χάος. Αν και η 

επιλογή ενός Grexit, δεν είναι , σύµφωνα µε τον αµερικανό οικονοµολόγο, η 

περισσότερο επιθυµητή λύση, όµως όσο βαθαίνει η ελληνική οικονοµική κρίση, η 

έξοδος από το ενιαίο νόµισµα, αποτελεί ένα εύλογο αποτέλεσµα. Σε άρθρο του στο 

προσωπικό του blog, ο Paul Krugman χαρακτηριστικά αναφέρει : «Αυτό που πρέπει να 

καταλάβουµε, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι αν υπάρξει Grexit τα δηµοσιονοµικά 

θέµατα αυτόµατα θα πάψουν να είναι το κέντρο της υπόθεσης. Αντίθετα, το κεντρικό 

ζήτηµα θα είναι η διαχείριση του τραπεζικού πανικού, η διαχείριση της µετάβασης σε 

νέο νόµισµα και πιθανά η αφαίρεση δοµικών εµποδίων για την αύξηση των εξαγωγών 

(που σε µεγάλο βαθµό θα αφορούν και τον τουρισµό). Στην πραγµατικότητα,  δεν ήταν 

ποτέ µια δηµοσιονοµική κρίση. Στη βάση της ήταν πάντα κρίση ισοζυγίου πληρωµών 

που µεταµορφώθηκε εν µέρει σε κρίση προϋπολογισµού η οποία ήρθε ως τέτοια στο 

επίκεντρο από την ιδεολογία…»
157

.  
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8.5 Η Θέση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου  (∆ΝΤ)  τια την 
Ελλάδα και το Ευρώ  

Το ενδιαφέρον των οικονοµικών αναλυτών προκαλούν οι δηλώσεις του ∆ΝΤ, 

µέσω των εκπροσώπων του, αναφορικά µε την παραµονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη 

ή την έξοδό της από αυτή (το λεγόµενο Grexit). Οι δηλώσεις αυτές, συνήθως, 

απασχολούν τα διεθνή και εγχώρια Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, κυρίως κατά τις 

περιόδους που στη χώρα επικρατεί πολιτική αστάθεια, πχ λόγω επικείµενων 

βουλευτικών εκλογών, ή  κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών και των διαπραγµατεύσεων 

που έχει η Ελλάδα µε τους εκπροσώπους των θεσµών, προκειµένου να αξιολογηθεί η 

χώρα και η βιωσιµότητα του χρέους της και να εκταµιεύσει τις δανειακές δόσεις. 

Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των ελληνικών βουλευτικών εκλογών της 25 

Ιανουαρίου του 2015, το ∆ΝΤ, µέσω του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου Γουίλιαµ 

Μάρεϊ, ξεκαθάρισε ότι το Ταµείο σέβεται πλήρως την πολιτική διαδικασία στην 

Ελλάδα και δεν επιθυµεί να κάνει  δηλώσεις, µε τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αναµειγνύεται στα εσωτερικά πολιτικά  δρώµενα της χώρας.  Επίσης, στην ίδια 

συνέντευξη τύπου,  τόνισε ότι το ∆ΝΤ θα ξαναρχίσει τις συζητήσεις  και τις 

διαπραγµατεύσεις, µε την όποια νέα κυβέρνηση  θα προκύψει στην Ελλάδα µετά τις 

εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 2015. Επίσης, στην ερώτηση δηµοσιογράφου, εάν το 

Ταµείο έχει εξετάσει τις επιπτώσεις πιθανού Grexit, ανέφερε χαρακτηριστικά «∆εν το 

θεωρούµε ως πιθανό ενδεχόµενο», ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρείται πιθανή µια έξοδα 

της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
158

 

Από το ίδιο πνεύµα χαρακτηρίστηκε και η συνέντευξη της επικεφαλής του ∆ΝΤ, 

Κριστίν Λαγκάρντ, στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθµό RTE, κατά το ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Στην ερώτηση για το εάν µια πιθανή έξοδος της Ελλάδας θα ήταν 

καταστροφική για την Ευρωζώνη, διευκρίνισε πως αυτό δεν είναι ούτε νοµοθετικά 

εφικτό, ούτε προς το συµφέρον της χώρας. Συγκεκριµένα είπε : «Καταρχήν κάτι τέτοιο 

δεν επιτρέπεται βάσει των κανόνων της ζώνης του ευρώ και στη συνέχεια, πιστεύω ότι 

θα ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα»
159

. Αναφορικά µε την ύπαρξη ενδείξεων 

σχετικά µε έξοδο της χώρας µας από την Ευρωζώνη, η κα Λαγκάρντ, ανέφερε στο 

Council on Foreign Relations, στην Ουάσιγκτον, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο. 
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Οι παραπάνω δηλώσεις των υπευθύνων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 

συνάδουν µε την άποψη του επικεφαλής οικονοµολόγου του ∆ΝΤ, Olivier Blanchard, 

ότι εάν η Ελλάδα αναγκαστεί να φύγει από το ενιαίο νόµισµα, τότε η ευρωζώνη θα 

αντιµετωπίσει µια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, ένα Grexit θα ήταν πολύ 

δαπανηρό και επώδυνο αλλά όχι αδύνατο να διαχειριστεί. Επίσης, επεσήµανε ότι 

υπάρχουν καλύτερα τείχη προστασίας σε ισχύ από το 2012, αλλά προφανώς δεν θα 

είναι µια οµαλή πορεία. Στην περίπτωση που γινόταν έξοδος της Ελλάδας από τη ζώνη 

του ευρώ, ο καλύτερος τρόπος για να καθησυχαστούν οι αγορές, θα ήταν η ανάληψη 

πρωτοβουλιών σχετικά µε µια δηµοσιονοµική και πολιτική ένωση στην Ευρώπη.
160

  

8.6 Οι  Προβλέψεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) και 

του ΟΟΣΑ για τα Έτη 2016 ΚΑΙ 2017 

Οι προβλέψεις του ∆ΝΤ ταµείου σχετικά µε την ευρωζώνη κατά το 2016, 

αναφέρουν πιθανές επιπτώσεις στις χώρες του ευρώ λόγω της πολιτικής αστάθειας στην 

Ελλάδα. Μάλιστα, στις χώρες που παρουσιάζουν πολιτικούς κινδύνους και πιθανώς να 

βλάψουν την εµπιστοσύνη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, µαζί µε τη χώρα µας 

αναφέρεται επίσης η Ρωσία και η Ουκρανία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείµενο 

που συνοδεύει τις προβλέψεις του ∆ΝΤ ότι « η αβεβαιότητα και η απαισιοδοξία 

σχετικά µε την αποφασιστικότητα της ευρωζώνης να αντιµετωπίσουν τις οικονοµικές 

προκλήσεις είναι πιθανό να περιορίσουν την εµπιστοσύνη, όπως και οι εθνικές και 

παγκόσµιες πολιτικές εξελίξεις (όπως οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, στη Ρωσία 

και την Ουκρανία)».
161

  

Σχετικά µε τα µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµικής ανάπτυξης, της 

ανεργίας και του πληθωρισµού, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα,  το ∆ΝΤ 

εκτιµά πως, το 2016, ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα κυµανθεί στο 3,7%, η ανεργία 

θα µειωθεί στο 22,1% ενώ θα υπάρχει µια αύξηση των τιµών της τάξης του 0,3%. 

Επιπρόσθετα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, θα κυµανθεί το 2016 στο 1,1% του ΑΕΠ. Τέλος, οι 

αναβαθµισµένες εκτιµήσεις του Ταµείου για όλες τις µεγάλες οικονοµίες της 

Ευρωζώνης και ειδικότερα της Ισπανίας, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο, οφείλονται στο 

                                                           

160
 Πηγη : http://www.capital.gr/story/2278596 , 14/4/2015 

161
 Πηγή : http://www.capital.gr/story/2278596 , 14/4/2015 
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γεγονός από τη µια πλευρά της πτώσης της τιµής του πετρελαίου και από την άλλη στις 

θετικές επιπτώσεις από την υποτίµηση των νοµισµάτων τους. 

 

 

 

Πηγή: Ίντερνετ, (http://www.capital.gr/story/2278596 , 14/4/2015) 

 

Αναφορικά µε την παγκόσµια ανάπτυξη, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 

παρέµεινε αµετάκλητο στις προβλέψεις του ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα παραµείνει 
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«µετριοπαθής και άνιση», ενώ υποστηρίζει ότι θα παρουσιάσει µεγαλύτερη 

αβεβαιότητα και κινδύνους λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της 

χρηµατοπιστωτικής µεταβλητότητας. Συγκεκριµένα, η εκτίµηση του ∆ΝΤ ανεβάζει την 

οικονοµική ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο στο 3,8% για το 2016.  

Από τη δική του πλευρά, ο ΟΟΣΑ, στην έκθεσή του για την ελληνική οικονοµία 

και την έξοδο από την κρίση, διατυπώνει ότι για την ανάκαµψη της ελληνικής 

οικονοµίας από την κρίση είναι ζωτικής σηµασίας η καταπολέµηση της φτώχιας και της 

ανισότητας. Επιπρόσθετα, σηµαντική για τη βελτίωση των οικονοµικών προβληµάτων 

της χώρας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την αντιµετώπιση 

του ζητήµατος της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους. Σύµφωνα µε τν ίδια έκθεση, ένα 

από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι η εκτεταµένη 

φοροδιαφυγή, η οποία στερεί έσοδα στο δηµόσιο τοµέα και τα οποία θα µπορούσαν να 

υποστηρίξουν τις κοινωνικές πολιτικές που χρειάζεται η χώρα. 

Ο οργανισµός εκτιµά ότι η πλήρης ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας θα 

χρειαστεί αρκετό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της εκτεταµένης ύφεσης, που βιώνει η χώρα 

µας τα τελευταία χρόνια, το πραγµατικό ΑΕΠ της µειώθηκε κατά 26%, ενώ οι εξαγωγές 

και οι επενδύσεις δεν βρίσκονται στα επιθυµητά επίπεδα. Η ύφεση έχει κάνει πιο 

έντονη την εισοδηµατική ανισότητα αφού παρατηρείται συνύπαρξη, από τη µια πλευρά, 

ανθρώπων που υποφέρουν από τη φτώχια και από την άλλη υπέρµετρα πλούσιων. Οι 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις αν και έχουν βελτιώσει τη θέση του ελληνικού 

προϋπολογισµού, εντούτοις το δηµόσιο χρέος της χώρας παραµένει υψηλό. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ΟΟΣΑ « η οικονοµία ανακάµπτει σταδιακά από τη 

βαθιά ύφεση, ωστόσο το κοινωνικό κόστος παραµένει υψηλό». 
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Πηγή : http://www.huffingtonpost.gr/2016/03/10/oikonomia-oosa-

ellada_n_9425666.html , δηµοσίευση 10/3/2016 

 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραµµα, η έκθεση του ΟΟΣΑ προβλέπει την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας µε ρυθµό 1,9% το 2017, ενώ για το 2016 προβλέπει ότι 

το ΑΕΠ της χώρας θα µειωθεί κατά 0,1%. Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει από το 

25% το 2015 σε 24,7% το 2016  και 23,8% το 2017. Ο πληθωρισµός (εναρµονισµένος 

δείκτης τιµών καταναλωτή) αναµένεται να κινηθεί και το 2016 και το 2017 σε θετικό 

έδαφος (0,5% κάθε χρονιά) από -1,1% το 2015. Τέλος, Το δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι θα 

διαµορφωθεί το 2016 στο 191,6% του ΑΕΠ και το 2017 στο 187,1% του ΑΕΠ από 190,2% 

του ΑΕΠ που ήταν το 2015. 

Σύµφωνα µε τον κο Γκουρία, η ελληνική οικονοµία έχει επιδείξει εξαιρετική 

αντοχή και αρκετά σηµάδια βελτίωσης. Τις απόψεις του αυτές , τις στηρίζει αρχικά στο 

γεγονός ότι η ύφεση το 2015 ήταν µικρότερη απ’ ότι αναµενόταν. Το πραγµατικό ΑΕΠ 

µειώθηκε µόνο 0,3% και σε αυτό συνετέλεσε η αύξηση των τουριστών στην Ελλάδα, οι 

οποίοι ανήλθαν στα 24 εκατοµµύρια. Επίσης, αν και το 2016 δεν προβλέπεται θετική 

ανάπτυξη, όµως οι εκτιµήσεις είναι αισιόδοξες για το 2017 καθώς αναµένεται ένας θετικός 

ρυθµός ανάπτυξης της τάξης του 2%. Αλλά και στο πεδίο της ανεργίας διαφαίνονται 

σηµάδια σταδιακής βελτίωσης, καθώς το ποσοστό ανεργίας δείχνει να υποχωρεί σε σχέση 

µε αυτό των προηγούµενων χρόνων. Τέλος, σηµαντική βοήθεια προς την οικονοµική 
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ανάπτυξη είναι η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήµατος και η ενίσχυση της 

αποκατάστασης της εµπιστοσύνης και των πιστώσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

σύµφωνα µε τον κο Γκουρία, οδήγησε η επιτυχηµένη ανακεφαλαίωση των τραπεζών, η 

σταδιακή άρση στην κίνηση των κεφαλαίων και οι µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση 

του υψηλού ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

Από όλα τα παραπάνω αλλά και από τις αναλύσεις πλείστων οικονοµικών 

αναλυτών είναι ξεκάθαρο ότι το 2016 θα είναι τόσο κρίσιµο όσο το 2015 καθώς 

διαψεύδονται πολλές προσδοκίες για οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Αυτό έχει 

µία θετική πλευρά, αφού η προσγείωση σε ένα στέρεο έδαφος δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για µία στέρεη επανεκκίνηση. Ωστόσο, η Ελληνική πραγµατικότητα 

χαρακτηρίζεται από τη µία µεριά από µία διογκωµένη κοινωνική και πολιτική δυσφορία 

και από την άλλη από µία επανάπαυση στη µισή αλήθεια ότι η πολιτική σταθερότητα 

θα δηµιουργήσει λύσεις. Λείπει η άλλη µισή αλήθεια, που αφορά το πολιτικό και 

οικονοµικό περιεχόµενο της σταθερότητας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής µας θέσης. Γι’ 

αυτό το ζητούµενο δεν είναι το πολιτικό σχήµα που θα κυβερνά (οικουµενικές κ.τ.λ.). 

Το ζητούµενο και για το 2016 και για τα επόµενα χρόνια είναι η αλήθεια για την 

προοπτική της χώρας ως πολιτικό περιεχόµενο της διακυβέρνησης. Μία αλήθεια που 

την αναζητά πλέον η κοινωνία για να κτίσει το µέλλον της. Τέλος, από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονοµική διοίκηση της Ευρώπης χρειάζεται µεγαλύτερη 

συναίνεση στον δρόµο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι ώστε να συµµετάσχουν 

σε αυτήν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. 

8.7 Ελληνική Κρίση : Μελλοντικές Πολιτικές και Προοπτικές 

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό από τον 

αναγνώστη, ότι η ελληνική οικονοµική κρίση δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί άµεσα , 

ανεξάρτητα από τη βοήθεια που θα λάβει από τους τεχνοκράτες του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο συνεχίζεται η φάση της 

έντονης ύφεσης τόσο αυξάνονται οι ανησυχίες για την πορεία της Ελλάδας και για το 

µέλλον της Ευρωζώνης.  

Η παρατεταµένη εξοντωτική λιτότητα που επιβάλλεται στην χώρα µας είναι 

πολύ πιθανό να οδηγήσει την χώρα σε περαιτέρω εξαθλίωση και το κυριότερο να 

εξασθενίσει ακόµα περισσότερο τη σχέση πολιτικής και πολίτη. Από την άλλη πλευρά, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει τις 
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απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, προκειµένου να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις 

προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, το µείγµα 

των πολιτικών εξόδου από την κρίση που ακολουθήθηκαν έως σήµερα στόχευαν 

περισσότερο στη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών και του κοινού νοµίσµατος παρά 

στην πραγµατική µεταµόρφωση του ευρωπαϊκού οικονοµικού συστήµατος. 

Η ριζική µεταβολή του επενδυτικού κλίµατος από την υπέρµετρη αισιοδοξία 

στην απόλυτη απαισιοδοξία , είχε ως αποτέλεσµα την αποστροφή προς κάθε είδους 

επενδυτικό κίνδυνο και την απροθυµία των ξένων επενδυτών να χρηµατοδοτήσουν τις 

χώρες της περιφέρειας, χειροτερεύοντας έτσι της προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξής 

τους. Επιπλέον, η απώλεια του δικαιώµατος των κρατών – µελών της Ευρωζώνης για 

υποτίµησης του νοµίσµατος τους, προκειµένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητάς 

τους, οδηγεί αναγκαστικά τις υπό κρίση χώρες, στην υιοθέτηση πολιτικών που 

βασίζονται στη µείωση των ονοµαστικών µισθών και των τιµών και στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας τους. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές της «εσωτερικής υποτίµησης» είναι 

χρονοβόρες και µπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά επώδυνες για τις χώρες των οποίων 

οι οικονοµίες χαρακτηρίζονται από εκτενείς δυσλειτουργίες, όπως είναι και η 

περίπτωση της Ελλάδας και γενικότερα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.
162

 

Για αρκετούς οικονοµικούς αναλυτές, η αντιµετώπιση της ελληνικής 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει απελευθέρωση 

των αγορών εργασίας, ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων, χρηµατοδότηση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και διευκόλυνση των πληγέντων χωρών µε 

επεκτατικές πολιτικές των εύρωστων οικονοµικά ευρωπαϊκών χωρών. Βέβαια, οι 

τρόποι αυτοί αντιµετώπισης της κρίσης προϋποθέτουν παράλληλα και την υιοθέτηση 

µιας σειράς κοινωνικών πολιτικών, όπως µείωση του κοινωνικού κόστους µε αύξηση 

των κοινωνικών δαπανών για τις ασθενέστερες τάξεις και διάρρηξη του ολιγοπωλιακού 

καθεστώτος στις αγορές προϊόντων έτσι ώστε να επιτευχθεί πραγµατική µείωση στις 

τιµές των αγαθών, που θα συντελέσει στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και στη 

µείωση του κοινωνικού κόστους, το οποίο προκλήθηκε από τη µείωση των 

ονοµαστικών µισθών.
163
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Επιπρόσθετα, σηµαντικές µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν και 

στην εσωτερική λειτουργία του Ελληνικού Κράτους. Η αποκατάσταση των στοιχείων 

καλής διακυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας, όπως για παράδειγµα του νόµου και του 

κράτους δικαίου στα µάτια των πολιτών της, είναι εξαιρετικά σηµαντική , όπως επίσης 

και η δηµιουργία εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες από τη µια πλευρά και των 

πολιτών και της πολιτικής από την άλλη. Παράλληλα, η δηµιουργία ενός νέου πλαισίου 

πολιτισµικών και πολιτιστικών αξιών και ηθικής που να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη της ελληνικής πολιτείας είναι επίσης τόσο σηµαντική όσο και οι 

οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Όπως υποστηρίζει και στο άρθρο του ο κος Μαρής Γ. 

«Έστω και αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο το στοίχηµα κερδηθεί, τίποτα δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ακόµα δεδοµένο στο εσωτερικό. Η αναµόρφωση της ελληνικής πολιτικής 

κουλτούρας είναι ένα πολύ σηµαντικό και δύσκολο έργο στο οποίο θα πρέπει να 

επικεντρωθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση για να µπορέσουµε οριστικά να µπούµε στον 

δρόµο της οικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας και ανάπτυξης και να ξεπεράσουµε 

την κρίση της ελληνικής πολιτείας».
164
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 Πηγή : http://topolitiko.blogspot.gr/2012/05/blog-post_19.html , δημοσίευση 19/5/2012 
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9
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η οικονοµική κρίση που βιώνει όχι µόνο η Ελλάδα αλλά και το σύνολο των 

χωρών του ευρωπαϊκού νότου, δηµιούργησαν τριγµούς στο Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και 

έφεραν στο προσκήνιο προβληµατισµούς, οι οποίοι είχαν εκδηλωθεί από αρκετούς 

οικονοµολόγους κατά τη διαδικασία της δηµιουργίας της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης αλλά είχαν ξεχαστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

Η ύπαρξη µιας ενιαίας αγοράς και µιας κοινής νοµισµατικής πολιτικής, είχε ως 

αποτέλεσµα την συνύπαρξη χωρών µε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και συνεπώς 

διαφορετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και κερδοφορίας. Οι χώρες της «περιφέρειας» 

κατόρθωσαν να µειώσουν το οικονοµικό χάσµα µε αυτές της κεντρικής Ευρώπης, λόγω 

της ραγδαίας ανάπτυξης των πρώτων και της στασιµότητας των δεύτερων. Παράλληλα, 

µειώθηκε το κόστος του εγχώριου δανεισµού για τις χώρες της περιφέρειας ενώ 

εισήχθησαν ξένες «αποταµιεύσεις». Αυτά τα δύο γεγονότα, είχαν ως αποτέλεσµα να 

παρουσιαστούν σταθερά πλεονάσµατα στο ισοζύγιο των χρηµατοπιστωτικών 

συναλλαγών. Σύµφωνα µε τους Μηλιός – Σωτηρόπουλος
165

 « Τα ελλείµµατα στις 

τρέχουσες συναλλαγές (και η µερική υστέρηση της ανταγωνιστικότητας παρά τη 

σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας) «αντικατοπτρίζουν» ακριβώς 

την ισχυρή αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και την εισροή ξένων επενδύσεων». 

Επιπλέον, οι πιέσεις στον εργασιακό τοµέα των χωρών της περιφέρειας, 

αντισταθµίστηκαν από τις ανισορροπίες στα ισοζύγια χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών 

στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και από τη διόγκωση των εγχώριων τραπεζικών 

συστηµάτων. Με τον τρόπο αυτό, από τη µια µεριά υποστηρίζονταν η κοινωνική 

συναίνεση αναφορικά µε την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωζώνης ενώ από την 

άλλη διαµορφώνονταν µια συνθήκη που ερχόταν σε αντίθεση µε την ευρύτερη 

φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Έτσι, δηµιουργήθηκε ένα ασταθές και 

ευάλωτο πλαίσιο συνύπαρξης, το οποίο δεν άργησε να αποδιοργανωθεί µετά την 

πρόσφατη κρίση στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η κρίση αυτή αποτέλεσε και 

την αφορµή για την ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων στρατηγικών που συνδέονται µε το 

Ευρώ.  
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Όπως υποστηρίζουν αρκετοί οικονοµολόγοι, η Νοµισµατική Ενοποίηση 

ενδείκνυται µόνο για οικονοµίες µε ευέλικτες αγορές, κινητικότητα εργασίας και 

χαµηλής συχνότητας ασύµµετρες διαταραχές. Γίνεται αντιληπτό όµως, ότι οι 

προϋποθέσεις αυτές δεν ίσχυαν και δεν ισχύουν για τη ζώνη του ευρώ καθώς η 

Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από σηµαντικά στοιχεία δυσκαµψίας στην αγορά εργασίας 

και προϊόντων, από έλλειψη ενός ισχυρού κεντρικού µηχανισµού δηµοσιονοµικών 

µεταβιβάσεων και από εθνικές οικονοµίες, όπου η κάθε µια από αυτές έχει τα δικά της 

θεσµικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά. Εξ’ αίτιας των συνθηκών αυτών, η συχνότητα 

εµφάνισης ασύµµετρων διαταραχών είναι υψηλή και οι επιδράσεις τους έντονες.  

Σύµφωνα µε την ίδια επιχειρηµατολογία, υπό τις συνθήκες αυτές, οι ασύµµετρες 

διαταραχές είναι πιθανόν να προκαλούν διεύρυνση των διαφορών τιµών, µε 

αποτέλεσµα η ύπαρξη ενός κοινού ονοµαστικού επιτοκίου στη Νοµισµατική Ένωση να 

οδηγεί στη διαµόρφωση πραγµατικών επιτοκίων στις επιµέρους χώρες. Σε χώρες-µέλη 

µε σχετικά ισχυρή εγχώρια ζήτηση και πληθωρισµό υψηλότερο του µέσου όρου, η 

ύπαρξη χαµηλότερων πραγµατικών επιτοκίων αυξάνει την εγχώρια ζήτηση και τον 

πληθωρισµό. Αντίστροφα, σε χώρες µε σχετικά ασθενή εγχώρια ζήτηση και 

πληθωρισµό χαµηλότερο του µέσου όρου, η ύπαρξη υψηλών πραγµατικών επιτοκίων 

ασκεί περαιτέρω καθοδικές πιέσεις στην εγχώρια ζήτηση και στον πληθωρισµό. Με 

άλλα λόγια, η εφαρµογή µιας νοµισµατικής πολιτικής κοινής για όλους, δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των µελών της ένωσης.
166

 

Επιπρόσθετα, µια περισσότερο σε βάθος, ανάλυση των µειονεκτηµάτων που 

έχει το ευρώ, είναι πιθανό να οδηγήσει ορισµένους αναγνώστες στο συµπέρασµα ότι , 

στην πραγµατικότητα, το ευρώ έχει σχεδιαστεί να είναι ένα πολιτικό εργαλείο, που 

χρησιµοποιείται από τους πολιτικούς, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν έναν 

υπερβολικό συγκεντρωτισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιθανή ενοποίηση της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία συζητείται τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσει 

την κοινή νοµισµατική πολιτική, µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι, στην 

πραγµατικότητα, το ευρώ δεν θεσπίστηκε ειδικά για τα οικονοµικά οφέλη του. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τη θεωρία των Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών 

(Optimal Currency Areas – OCA), η οποία αναπτύχθηκε εδώ και 30 χρόνια από τον 
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οικονοµολόγο Robert Mundell,
167

 η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, δεν είναι 

συµφέρουσα για όλες τις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, κατά 

την άποψη αυτής της θεωρίας, δύο χώρες προκειµένου να προχωρήσουν σε 

συγχώνευση των εθνικών τους νοµισµάτων, θα πρέπει να ικανοποιούν δύο σηµαντικά 

κριτήρια. Πρώτο κριτήριο αποτελεί η µη αναγκαιότητα άσκησης ανεξάρτητης 

νοµισµατικής πολιτικής. Εάν οι χώρες είναι οικονοµικά ταυτόσηµες, δεν κερδίζουν 

τίποτα από το να έχουν διαφορετικά νοµίσµατα  και νοµισµατικές πολιτικές. Αλλά εάν 

οι χώρες είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν διαφορετικές οικονοµικές συνθήκες, θα 

πρέπει να χαράξουν τις  δικές τους πολιτικές. Για παράδειγµα, η άνοδος των τιµών του 

πετρελαίου, διεθνώς, έχει αντίθετα αποτελέσµατα στις χώρες  εξαγωγής πετρελαίου και 

στις χώρες εισαγωγής πετρελαίου. Κάθε χώρα θα µπορούσε να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικότερα αυτή την αύξηση µέσω διαφορετικών νοµισµατικών πολιτικών. 

Από την άλλη πλευρά, εάν οι δύο χώρες αντιµετωπίζουν παρόµοιες εξωτερικές 

συνθήκες, δεν χρειάζεται να έχουν ξεχωριστά νοµίσµατα. 

Το δεύτερο κριτήριο, το οποίο θεωρείται σηµαντικό για την συγχώνευση των 

εθνικών νοµισµάτων, είναι η απουσία δυνατότητας σε µια χώρα να ασκήσει 

αποτελεσµατικά µια ανεξάρτητη νοµισµατική πολιτική. Ο παράγοντας αυτός, συνδέεται 

άµεσα µε την ύπαρξη της κινητικότητας και ιδιαίτερα αυτής του εργατικού δυναµικού. 

∆ηλαδή, αν παρουσιάζεται µεγάλη κινητικότητα στον εργασιακό τοµέα µεταξύ των δύο 

χωρών, στη συνέχεια, θα παρέχει µικρή χρησιµότητα και στα δύο κράτη η διατήρηση 

ξεχωριστών εθνικών νοµισµάτων. Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι, συγκρίνοντας την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις ΗΠΑ, έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι παρουσιάζεται 

µεγάλη διαφορά στις χώρες της Ε.Ε. και στις περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών καθώς 

παρουσιάζεται στην Ευρώπη πολύ λιγότερη κινητικότητα στην εργασία απ’ ότι στις 

ΗΠΑ. Συνεπώς, για τους περισσότερους οικονοµολόγους, η Ε.Ε. δεν αποτελεί τη 

βέλτιστη νοµισµατική ζώνη.
168

 

Τέλος, η πλειοψηφία των οικονοµολόγων, υποστηρίζει ότι το οικονοµικό 

κόστος και τα οφέλη της ΟΝΕ έχουν υπολογιστεί εσφαλµένα, κυρίως επειδή είναι 

δύσκολο να υπολογιστούν µε ακρίβεια τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα µιας ενιαίας 

οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής. Η άποψη αυτή αναφέρεται τόσο στην 
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εσφαλµένη εκτίµηση του κόστους της ένωσης, καθώς µπορεί να αποδειχθεί πολύ 

δαπανηρό, όσο και του οφέλους της, αφού το εµπόριο και οι επενδύσεις έχουν τη 

δυνατότητα να µεταβληθούν σηµαντικά και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των 

ευρωπαϊκών οικονοµικών στο µέλλον.
169

 

Ωστόσο, όλα τα θέµατα που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία δεν 

υποδηλώνουν, σε καµία περίπτωση, ότι  η ΟΝΕ είναι µια άσχηµη ιδέα ή ότι, είναι 

καταδικασµένη σε αποτυχία. Στην πραγµατικότητα, έχει αποδειχθεί ότι έχει πολλές 

θετικές συνέπειες για όλα τα κράτη – µέλη της και επίσης απολαµβάνει µια αρκετά 

ευρεία πολιτική υποστήριξη, η οποία  απαιτείται για την αντιµετώπιση των σοβαρών 

δυσκολιών που αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια. 

Οι πολιτικές πραγµατικότητες της σηµερινής Ε.Ε. θα καθορίσουν το µέλλον του 

ευρώ. Μία από αυτές τις πολιτικές πραγµατικότητες είναι ότι σχεδόν κάθε πιθανή 

νοµισµατική πολιτική εγείρει αντιδράσεις από τους  ισχυρούς Ευρωπαίους. Υπάρχουν  

κράτη που ευνοούν ένα σφιχτό και ένα χαλαρό νόµισµα  και ένα ισχυρό και ένα 

αδύναµο ευρώ. Η δυναµική αυτή δεν είναι διαφορετική από ό,τι συµβαίνει σε κάθε 

χώρα, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης. Εν τούτοις, η καινοτοµία της ΟΝΕ είναι 

ότι οι αντιθέσεις µεταξύ των διαφόρων χωρών πολλαπλασιάζονται λόγω της µεγάλης 

ποικιλίας των οικονοµιών της Ευρώπης και από την ακόµα µεγαλύτερη ποικιλοµορφία 

των ευρωπαϊκών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων και ιδρυµάτων. 

Η ΕΚΤ θα πρέπει να επιτύχει µια ευρεία συναίνεση επί της νοµισµατικής της 

πολιτικής. Η συναίνεση αυτή , γίνεται περισσότερο αναγκαία σήµερα, που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διανύει µια περίοδο ύφεσης και κρίσης, και η ΕΚΤ αποτελεί το 

επίκεντρο έντονης πολιτικής πίεσης από τις επιχειρήσεις, τα εργατικά συνδικάτα, τις 

κυβερνήσεις και τις χώρες µε διαφορετικά συµφέροντα. Η ΕΚΤ θα πρέπει να λάβει υπ΄ 

όψη της αυτές τις πολιτικές πιέσεις καθώς και να αντιµετωπίσει την αβεβαιότητα και 

τις ανησυχίες των κρατών – µελών της Ε.Ε. Η απάντηση της ΕΚΤ, και των θεσµικών 

οργάνων της ΟΝΕ γενικότερα, θα καθορίσουν τη µελλοντική πορεία του ευρώ και της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
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