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Τα Ευρωπαϊκά Νομίσματα και το Σύστημα του Bretton
Woods
Οι 8ερισσότερες χώρες της Ευρω8αϊκής Ένωσης, ό8ως άλλωστε και η Ελλάδα, ήταν
ιδρυτικά +έλη του συστή+ατος του Bretton Woods, του συστή+ατος σταθερών αλλά
ανα8ροσαρ+όσι+ων ισοτι+ιών, 8ου υιοθετήθηκε +ετά τον Β΄ Παγκόσ+ιο Πόλε+ο.
Σύντο+α +ετά την κατάρρευση του συστή+ατος του Bretton Woods, οι οικονο+ίες της
ΕΕ (τότε Ευρω8αϊκής Οικονο+ικής Κοινότητας, ΕΟΚ) συνειδητο8οίησαν ότι οι
κυ+αινό+ενες συναλλαγ+ατικές ισοτι+ίες δη+ιουργούσαν σοβαρά 8ροβλή+ατα στο
+εταξύ τους ε+8όριο και τη λειτουργία των εξελισσό+ενων κοινών κοινοτικών
8ολιτικών.
Άλλωστε, α8ό τα τέλη της δεκαετίας του 1960, 8ριν α8ό την κατάρρευση του
συστή+ατος του Bretton Woods, οι χώρες της τότε ΕΟΚ, ε8ιδίωκαν να δη+ιουργήσουν
ένα θεσ+ικό 8λαίσιο +έσα στο ο8οίο θα +8ορούσαν να σταθερο8οιήσουν τις
ισοτι+ίες των νο+ισ+άτων τους, 8έραν των α8αιτήσεων του υφιστά+ενου τότε
διεθνούς νο+ισ+ατικού συστή+ατος.
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Η Έκθεση Werner
Το 1970, είχε συγκροτηθεί +ία ο+άδα +ελέτης υψηλόβαθ+ων στελεχών, υ8ό την 8ροεδρία του
8ρωθυ8ουργού του Λουξε+βούργου Pierre Werner, 8ροκει+ένου να +ελετήσει 8εραιτέρω βή+ατα
8ρος την κατεύθυνση της νο+ισ+ατικής ενο8οίησης στην Ευρώ8η.
Η έκθεση Werner, η ο8οία 8ροέκυψε α8ό την ο+άδα αυτή, 8εριγράφει +ια διαδικασία +έσω της
ο8οίας θα +8ορούσε να δη+ιουργηθεί νο+ισ+ατική ένωση +έχρι το 1980.
Πρότεινε τη δη+ιουργία κεντρικής αρχής για την καθοδήγηση και την εναρ+όνιση των εθνικών
οικονο+ικών 8ολιτικών, τη συγκέντρωση των δη+οσιονο+ικών λειτουργιών σε κοινοτικό ε8ί8εδο και
την ε8ιτάχυνση της ενο8οίησης των αγορών αγαθών και υ8ηρεσιών και συντελεστών 8αραγωγής.
Αντί +ιας κεντρικής τρά8εζας και ενός κοινού νο+ίσ+ατος, 8ρότεινε ένα ‘Ευρω8αϊκό Σύστη+α
Εθνικών Κεντρικών Τρα8εζών’ και +ια 8ροοδευτική α8αγόρευση των +εταβολών στις
συναλλαγ+ατικές ισοτι+ίες.
Παρόλο 8ου η έκθεση Werner εγκρίθηκε ε8ίση+α, τα γεγονότα 8ου ακολούθησαν, κυρίως η
+ετάβαση στο σύστη+α κυ+αινο+ένων ισοτι+ιών το 1973, ακύρωσαν την εφαρ+ογή της.
Qστόσο, η έκθεση Werner 8αρείχε τη βάση για την αντίδραση της ΕΕ στην κατάρρευση του
συστή+ατος του Bretton Woods.
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Το ‘Φίδι’
Ήδη +ετά τη συ+φωνία Smithsonian του 1971, και 8ριν την 8λήρη κατάρρευση του συστή+ατος του Bretton Woods το
1973, οι χώρες της ΕΟΚ 8ροσ8άθησαν να 8εριορίσουν τη διακύ+ανση των δι+ερών συναλλαγ+ατικών ισοτι+ιών τους σε
ένα εύρος ± 41/2 %, σε +ια ρύθ+ιση γνωστή ως το ‘φίδι’.
∆ιατήρησαν αυτή τη ρύθ+ιση και +ετά το 1973. Η ∆ανία, η Ιρλανδία και το Ηνω+ένο Βασίλειο, όταν έγιναν +έλη της ΕΟΚ,
ε8ίσης συ++ετείχαν στο ‘φίδι’.
Εντούτοις, λόγω των α8οκλινουσών νο+ισ+ατικών 8ολιτικών και των 8οσοστών 8ληθωρισ+ού +εταξύ των βασικών
οικονο+ιών της Γερ+ανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, το ‘φίδι’ βρέθηκε σύντο+α υ8ό 8ίεση, 8αρά το γεγονός ότι
8ροέβλε8ε βραχυ8ρόθεσ+ες και 8ολύ βραχυ8ρόθεσ+ες διευκολύνσεις χρη+ατοδότησης για τα ασθενέστερα νο+ίσ+ατα.
Η Ιταλία α8οσύρθηκε α8ό το ‘φίδι’ στις αρχές του 1973. Τον Ιανουάριο του 1974 η Γαλλία εξαναγκάστηκε να α8οσυρθεί
και αυτή. Παρέ+εινε εκτός +έχρι τον Ιούλιο του 1975, όταν και ε8ανήλθε. Η Γαλλία α8οσύρθηκε 8άλι α8ό το ‘φίδι’ τον
Μάρτιο του 1976, λόγω της ασυ+βατότητας της γερ+ανικής και της γαλλικής αντίδρασης στην 8ρώτη διεθνή 8ετρελαϊκή
κρίση.
Τον Οκτώβριο του 1976 υ8ήρξε +ια συ+φωνία για +εταβολές των συναλλαγ+ατικών ισοτι+ιών, η ε8ονο+αζό+ενη
‘αναδιάρθρωση της Φρανκφούρτης’. Ακολούθησαν 8εραιτέρω ανα8ροσαρ+ογές. Η Σουηδία α8οχώρησε το 1977.
Στο τέλος το ‘φίδι’ α8έτυχε ως +ηχανισ+ός διασφάλισης της σταθερότητας των συναλλαγ+ατικών ισοτι+ιών στην
Ευρώ8η, +ε εξαίρεση σύντο+ες 8εριόδους. Μέρος του λόγου της α8οτυχίας ήταν η 8ρώτη 8ετρελαϊκή κρίση και οι
ασύ++ετρες οικονο+ικές συνέ8ειές της στην Ευρώ8η. Μια δεύτερη ασυ++ετρία συνδέθηκε +ε τις διαφορετικές
8ροσεγγίσεις εντός της ΕΟΚ, αναφορικά +ε την κατάλληλη αντίδραση της οικονο+ικής 8ολιτικής στην 8ετρελαϊκή κρίση.
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Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Παρά την α8οτυχία των αρχικών τους 8ροσ8αθειών, οι χώρες της ΕΕ δεν
στα+άτησαν να ε8ιδίωκουν τη στενότερη νο+ισ+ατική συνεργασία. Το 1978,
8ροχώρησαν στη δη+ιουργία του Ευρω8αϊκού Νο+ισ+ατικού Συστή+ατος (ΕΝΣ),
+ίας 8ιο φιλόδοξης και συντονισ+ένης 8ροσ8άθειας να διασφαλισθεί +ια σχετική
σταθερότητα συναλλαγ+ατικών ισοτι+ιών στην Ευρω8αϊκή Κοινότητα.
Η σταθερότητα αυτή θεωρήθηκε α8αραίτητη 8ροϋ8όθεση για την
α8οτελεσ+ατική λειτουργία των υ8όλοι8ων +ηχανισ+ών της Κοινότητας, ό8ως
το ελεύθερο διακοινοτικό ε+8όριο, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η 8εριφερειακή
και διαρθρωτική 8ολιτική και, 8ιο 8ρόσφατα, το 8ρόγρα++α της Ενιαίας Αγοράς.
Η 8ρωτοβουλία ανήκε στον άξονα Γαλλίας και Γερ+ανίας και οι λε8το+έρειες
καθορίσθηκαν σε δύο ευρω8αϊκά συ+βούλια, της Βρέ+ης τον Ιούλιο του 1978 και
των Βρυξελλών το ∆εκέ+βριο του ίδιου έτους.
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Η Διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος
Τέσσερα ήταν τα κύρια στοιχεία 8ου καθόριζαν το Ευρω8αϊκό Νο+ισ+ατικό Σύστη+α:
1. Η Ευρω8αϊκή Νο+ισ+ατική Μονάδα, το ECU (European Currency Unit)
2. Ο Μηχανισ+ός Συναλλαγ+ατικών Ισοτι+ιών (ΜΣΙ)
3. Οι Χρη+ατοδοτικές ∆ιευκολύνσεις
4. Οι Αναδιατάξεις των Ισοτι+ιών
Όλες οι χώρες της τότε ΕOΚ +ετείχαν α8ό την αρχή στο Ευρω8αϊκό Νο+ισ+ατικό
Σύστη+α. Qστόσο το Ηνω+ένο Βασίλειο δεν +ετείχε στο ΜΣΙ, και η στερλίνα
εξακολούθησε να διακυ+αίνεται ελεύθερα.
Ε8ι8λέον, η Ελλάδα, +ετά την ένταξή της το 1981, δεν +ετέσχε στον ΜΣΙ και έτσι
διατήρησε την αυτονο+ία της νο+ισ+ατικής και συναλλαγ+ατικής της 8ολιτικής,
ενισχύοντας την 8ολιτική της διολίσθησης της ισοτι+ίας της δραχ+ής.
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1. H Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU)
Το 8ρώτο στοιχείο του ΕΝΣ ήταν η Ευρω8αϊκή Νο+ισ+ατική
Μονάδα, το ECU (European Currency Unit), 8ου ορίστηκε ως
σταθ+ικός +έσος όρος των εθνικών νο+ισ+άτων της Κοινότητας.
Για κάθε εθνικό νό+ισ+α, υ8ήρχε +ία κεντρική ισοτι+ία ως 8ρος
το ECU.
Για ο8οιαδή8οτε δύο νο+ίσ+ατα, ο λόγος των κεντρικών
ισοτι+ιών τους ως 8ρος το ECU όριζε τη δι+ερή κεντρική ισοτι+ία
τους.
Το σύνολο των δι+ερών κεντρικών ισοτι+ιών όριζε το ‘8λέγ+α’
ισοτι+ιών του συστή+ατος (parity grid).
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020

7

2. O Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ)
Το δεύτερο στοιχείο του συστή+ατος ήταν ο Μηχανισ+ός Συναλλαγ+ατικών Ισοτι+ιών (ΜΣΙ).
Για τα νο+ίσ+ατα 8ου +ετείχαν στον ΜΣΙ, οι εθνικές κεντρικές τρά8εζες ανελά+βαναν να διατηρούν
τις αγοραίες ισοτι+ίες έναντι ο8οιουδή8οτε άλλου νο+ίσ+ατος του συστή+ατος εντός
8ροκαθορισ+ένων ορίων α8ό τις δι+ερείς κεντρικές ισοτι+ίες.
Τα όρια αυτά, έως το 1993, ήταν ±2,25%. Για ορισ+ένα νο+ίσ+ατα ε8ιτρέ8ονταν ευρύτερα όρια, της
τάξεως του ±6%.
Οι 8αρε+βάσεις 8ου γίνονταν όταν +ια δι+ερής ισοτι+ία έφτανε το ε8ιτρε8ό+ενο όριο, καλούνταν
οριακές, και έ8ρε8ε να γίνουν και α8ό τις δύο ε+8λεκό+ενες κεντρικές τρά8εζες. Προκει+ένου 8ερί
οριακών 8αρε+βάσεων, η κεντρική τρά8εζα του ισχυρότερου νο+ίσ+ατος ανελά+βανε να 8αρέχει στην
κεντρική τρά8εζα του ασθενέστερου νο+ίσ+ατος 8ιστώσεις χωρίς όρια, αλλά και η τελευταία έ8ρε8ε
να χρησι+ο8οιήσει όλα τα συναλλαγ+ατικά της διαθέσι+α.
Υ8ήρχαν και οι ενδο-οριακές 8αρε+βάσεις, 8ου δεν ήταν υ8οχρεωτικές, αλλά α8αιτούσαν την έγκριση
της κεντρικής τρά8εζας το νό+ισ+α της ο8οίας χρησι+ο8οιείτο στις 8αρε+βάσεις.
Στοιχείο του +ηχανισ+ού 8αρε+βάσεων ήταν και ο δείκτης α,οκλίσεων (divergence indicator).
Α8οτελούσε ένα σταθ+ικό +έσο όρο των α8οκλίσεων, 8ου α8ο+όνωνε το νό+ισ+α εκείνο 8ου ήταν σε
α8όκλιση α8ό το +έσο όρο. Qστόσο, ο δείκτης αυτός ουδέ8οτε έ8αιξε ουσιαστικό ρόλο στο σύστη+α.
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3. Οι Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις
Τρίτο στοιχείο του ΕΝΣ ήταν οι χρη+ατοδοτικές διευκολύνσεις 8ου
διακρίνονταν σε τρία είδη:
Η Πολύ Βραχυχρόνια Χρη"ατοδοτική ∆ιευκόλυνση, η Βραχυχρόνια
Νο"ισ"ατική Υ,οστήριξη και η Μεσοχρόνια Χρη"ατοδοτική Βοήθεια.
Η διαχείριση των δύο 8ρώτων ανήκε στη δικαιοδοσία των κεντρικών
τρα8εζών, ενώ η τρίτη ανήκε στη δικαιοδοσία του Συ+βουλίου Υ8ουργών.
Η Βραχυχρόνια Νο+ισ+ατική Υ8οστήριξη 8αρείχε βραχυχρόνιες
8ιστώσεις για ανάγκες του ισοζυγίου 8ληρω+ών, ενώ η Πολύ
Βραχυχρόνια Χρη+ατοδοτική ∆ιευκόλυνση α8οσκο8ούσε στη
χρη+ατοδότηση 8αρε+βάσεων στα 8λαίσια του Μηχανισ+ού
Συναλλαγ+ατικών Ισοτι+ιών.
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4. Οι Αναδιατάξεις των Κεντρικών Ισοτιμιών
Το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο του ΕΝΣ ήταν οι
αναδιατάξεις των δι+ερών κεντρικών ισοτι+ιών (realignments).
Στην ουσία ε8ρόκειτο 8ερί δυνατότητας εφά8αξ υ8οτι+ήσης
ενός ασθενούς νο+ίσ+ατος, ό8ως 8ροέβλε8ε και το σύστη+α
του Bretton Woods.
Ενώ αρχικά οι αναδιατάξεις γίνονταν +ονο+ερώς, +ετά το 1981
α8αιτούντο συλλογικές α8οφάσεις, στα 8λαίσια της
Νο+ισ+ατικής Ε8ιτρο8ής της Κοινότητας και του Συ+βουλίου
ECOFIN.
Μεταξύ 1986 και 1992 οι αναδιατάξεις ουσιαστικά στα+άτησαν.
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Η Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος
Το ΕΝΣ 8εριόρισε τις διακυ+άνσεις των συναλλαγ+ατικών ισοτι+ιών στην
Ευρώ8η, συ+βάλλοντας έτσι στη σταθερο8οίηση των σχετικών τι+ών.
Qστόσο, 8αρά το συ++ετρικό σχεδιασ+ό του, το ΕΝΣ λειτούργησε ασύ++ετρα.
Οι ασυ++ετρίες του 8ροέρχονταν α8ό το γεγονός ότι η νο+ισ+ατική 8ολιτική της
Γερ+ανίας ήταν συστη+ατικά 8ιο 8εριοριστική α8ό ό,τι στις υ8όλοι8ες
οικονο+ίες 8ου +ετείχαν στο σύστη+α, και α8ό το γεγονός ότι το γερ+ανικό
+άρκο α8οτελούσε διεθνές νό+ισ+α σε 8ολύ +εγαλύτερο βαθ+ό α8ό τα
υ8όλοι8α νο+ίσ+ατα της Ευρω8αϊκής Ένωσης.
Η 8ιο 8εριοριστική νο+ισ+ατική 8ολιτική της Γερ+ανικής Bundesbank είχε ως
συνέ8εια την ανάγκη ενδο-οριακών 8αρε+βάσεων α8ό τις υ8όλοι8ες κεντρικές
τρά8εζες. ΄Ετσι η νο+ισ+ατική 8ολιτική ήταν 8εριοριστική σε όλες τις χώρες του
συστή+ατος. Αλλοιώς, η 8ίεση στα ασθενή νο+ίσ+ατα γινόταν τόσο ισχυρή,
ώστε να δη+ιουργείται ανάγκη αναδιάταξης των ισοτι+ιών.
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Το ΕΝΣ ως Ευρεία Ζώνη του Γερμανικού Μάρκου
Λόγω της συλλογικότητας των α8οφάσεων για αναδιατάξεις, οι υ8οτι+ήσεις των χωρών
+ε χαλαρή νο+ισ+ατική 8ολιτική και υψηλό 8ληθωρισ+ό, 8οτέ δεν ήταν ίσες +ε τη
σωρευτική διαφορά 8ληθωρισ+ού +εταξύ της οικονο+ίας +ε το ασθενές νό+ισ+α και της
Γερ+ανίας, +ε α8οτέλεσ+α να κερδίζει ανταγωνιστικότητα η Γερ+ανία. Μεταξύ δε 1986
και 1992, οι αναδιατάξεις ουσιαστικά έ8αψαν, και το Ευρω8αϊκό Νο+ισ+ατικό Σύστη+α
+ετατρά8ηκε σε +ία ευρεία ζώνη +άρκου.
Το ΕΝΣ κατέληξε σε +ία ευρεία ζώνη +άρκου, ό8ου η νο+ισ+ατική 8ολιτική καθοριζόταν
ουσιαστικά α8ό την 8ολιτική της Bundesbank, της Γερ+ανικής Κεντρικής Τρά8εζας. Οι
υ8όλοι8ες χώρες του συστή+ατος ‘δανείζονταν’ την αντι8ληθωριστική φή+η της
Bundesbank, και έτσι κατέληγαν +ε χα+ηλό 8ληθωρισ+ό.
Παράλληλα, η Γερ+ανία κέρδιζε σε ανταγωνιστικότητα, καθώς είχε χα+ηλότερο
8ληθωρισ+ό α8ό τους υ8όλοι8ους και οι τυχόν αναδιατάξεις δεν κάλυ8ταν 8λήρως αυτή
τη διαφορά 8ληθωρισ+ού. Κατά συνέ8εια, όλοι έβγαιναν κερδισ+ένοι α8ό το σύστη+α, αν
και η ε8ι+ονή των άλλων χωρών για την 8ροώθηση της 8λήρους νο+ισ+ατικής ένωσης
δείχνει ότι η Γερ+ανία +άλλον ήταν 8ιο κερδισ+ένη.
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Η Ισοτιμία Γαλλικού Φράγκου Γερμανικού Μάρκου,
1957-1998
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Οι Ασυμμετρίες του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος
Στο 8ροηγού+ενο διάγρα++α 8αρουσιάζεται η ονο+αστική ισοτι+ία του γαλλικού φράγκου ως 8ρος το γερ+ανικό +άρκο
α8ό το 1971 (αρχή του τέλους του συστή+ατος του Bretton Woods), έως το 1998 (στο τέλος του ο8οίου δη+ιουργήθηκε το
ευρώ σε λογιστική +ορφή).
Είναι σαφές ότι το Ευρω8αϊκό Νο+ισ+ατικό Σύστη+α οδήγησε σε σταθερο8οίηση της ισοτι+ίας των δύο νο+ισ+άτων,
8αρά τις ση+αντικές αναδιατάξεις της 8εριόδου 1981-1983 (α8οτέλεσ+α της χαλάρωσης της νο+ισ+ατικής και
δη+οσιονο+ικής 8ολιτικής της Γαλλίας α+έσως +ετά την εκλογή ως Προέδρου του Francois Mitterand και της διεθνούς
ενίσχυσης του δολαρίου των ΗΠΑ) και του 1986 (α8οτέλεσ+α της διεθνούς αδυνα+ίας του δολαρίου έναντι του
γερ+ανικού +άρκου).
Η δεύτερη ασυ++ετρία, αυτή 8ου 8ροέκυ8τε α8ό την ιδιότητα του γερ+ανικού +άρκου ως διεθνούς α8οθε+ατικού
νο+ίσ+ατος, είχε ως συνέ8εια να ασκούνται 8ιέσεις στο σύστη+α, όταν υ8ήρχαν διεθνείς διαταραχές 8ου ε8ηρέαζαν το
δολάριο ή το γιεν. Τέτοιες διαταραχές είχαν ως συνέ8εια την +ετακίνηση κεφαλαίων κυρίως α8ό και 8ρος το γερ+ανικό
+άρκο, και όχι αναλογικά α8ό και 8ρος τα υ8όλοι8α ευρω8αϊκά νο+ίσ+ατα. Και τούτο διότι το +άρκο, ως το δεύτερο σε
ση+ασία διεθνές α8οθε+ατικό νό+ισ+α, ήταν το ευρω8αϊκό νό+ισ+α 8ου διακρατούσαν οι διεθνείς ε8ενδυτές. Οι
κινήσεις αυτές δη+ιουργούσαν 8ιέσεις στο σύστη+α, διότι οι συναλλαγές σε +άρκα στις διεθνείς χρη+αταγορές ήταν
8ολύ +εγαλύτερες α8ό ό,τι στα υ8όλοι8α νο+ίσ+ατα του ΕΝΣ. Α8οτέλεσ+α αυτού ήταν η ε+φάνιση τάσεων ανατί+ησης
ή υ8οτί+ησής του όχι +όνο έναντι του δολαρίου αλλά και έναντι των νο+ισ+άτων του ΕΝΣ. Ο ΜΣΙ υ8έστη ση+αντικές
8ιέσεις σε τέτοιες 8εριόδους, ό8ως το 1981-83, ή το 1986. Οι 8ιέσεις αυτές οδηγούσαν σε αναδιατάξεις.
Η σχέση +εταξύ αναδιατάξεων της ισοτι+ίας γαλλικού φράγκου γερ+ανικού +άρκου και των διακυ+άνσεων της
ισοτι+ίας του δολαρίου των ΗΠΑ 8αρίσταται στο διάγρα++α 8ου ακολουθεί.
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Ισοτιμίες FF/DM και DM/$ 1957-1998
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Πιέσεις στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
Η δεύτερη ασυ++ετρία του συστή+ατος 8ροέκυ8τε α8ό τη διεθνή θέση του
γερ+ανικού +άρκου. Αυτό είχε ως συνέ8εια να ασκούνται 8ιέσεις στο ΜΣΙ, όταν
υ8ήρχαν διαταραχές στις διεθνείς χρη+αταγορές 8ου ε8ηρέαζαν την ισοτι+ία
του δολαρίου ή του γιεν.
Οι διαταραχές αυτές 8ροκαλούσαν +εγαλύτερες +εταβολές στη ζήτηση και την
8ροσφορά +άρκων σε σχέση +ε τα άλλα ευρω8αϊκά νο+ίσ+ατα, +ε α8οτέλεσ+α
να υ8άρχουν 8ιέσεις και στις δι+ερείς ισοτι+ίες των ευρω8αϊκών νο+ισ+άτων +ε
το +άρκο.
Ο ΜΣΙ υ8έστη ση+αντικές 8ιέσεις σε τέτοιες 8εριόδους, ό8ως το 1981-83, ή το
1986. Οι 8ιέσεις αυτές οδηγούσαν σε αναδιατάξεις.
Η 8λήρης κατάργηση των συναλλαγ+ατικών 8εριορισ+ών α8ό τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 κατέστησε εξαιρετικά ευάλωτο τον ΜΣΙ, ό8ως κατέδειξαν οι
κρίσεις του Σε8τε+βρίου 1992 και του Αυγούστου του 1993.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020
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Η Κρίση του 1992-93
Η 8λήρης κατάργηση των συναλλαγ+ατικών 8εριορισ+ών α8ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατέστησε εξαιρετικά ευάλωτο τον
ΜΣΙ.
Ε8ι8λέον, +ια σειρά α8ό δυσ+ενείς διαταραχές και 8αράγοντες στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αδρανο8οίησαν τους α+υντικούς
+ηχανισ+ούς του ΕΝΣ, ό8ως το +ηχανισ+ό συντονισ+ού των +ακροοικονο+ικών 8ολιτικών και της αναδιάταξης των ισοτι+ιών, και
οδήγησαν στις κρίσεις του Σε8τε+βρίου 1992 και του Αυγούστου του 1993.
Πρώτον, η Γερ+ανική ενο8οίηση, 8ου +ετέτρεψε τη Γερ+ανία α8ό καθαρό δανειστή σε καθαρό δανειζό+ενο στην 8αγκόσ+ια
οικονο+ία.
∆εύτερον, το 1992, λόγω των εκλογών και της ύφεσης στις ΗΠΑ η νο+ισ+ατική 8ολιτική ήταν 8ερισσότερο χαλαρή, και το δολάριο
εισερχόταν σε +ια δίνη υ8οτί+ησης 8ου αύξησε ση+αντικά τις 8ιέσεις στον ΜΣΙ.
Τρίτον, υ8ήρχε το 8ρόβλη+α της 8ολιτικής κρίσης στην Ιταλία 8ου, σε συνδυασ+ό +ε το 8ρόβλη+α των δη+οσιονο+ικών της
ελλει++άτων και τη +εγάλη αύξηση του δη+όσιου χρέους της, 8ροκάλεσε κρίση ε+8ιστοσύνης και κερδοσκο8ικές 8ιέσεις στη λιρέτα.
Τέταρτον, το αρνητικό α8οτέλεσ+α του δη+οψηφίσ+ατος στη ∆ανία για την ε8ικύρωση της συνθήκης του Maastricht, η 8ροο8τική
του Γαλλικού δη+οψηφίσ+ατος και η α+φιλεγό+ενη στάση των 8ολιτικών στη Μ. Βρετανία, 8ροκάλεσαν γενικότερη κρίση
ε+8ιστοσύνης στο σύστη+α και στη διαδικασία της Οικονο+ικής και Νο+ισ+ατικής Ένωσης.
Το Σε8τέ+βριο του 1992 η αξιο8ιστία του ΜΣΙ τέθηκε εν α+φιβόλω, και το σύστη+α δεν άντεξε. Τόσο η ιταλική λιρέτα (8ροσωρινά)
όσο και η στερλίνα (+όνι+α) έ8αψαν να +ετέχουν στον ΜΣΙ.
Μετά α8ό ένα χρόνο αναδιατάξεων και 8εριοδικών κρίσεων, στα τέλη Ιουλίου του 1993, και +ετά α8ό νέες 8ιέσεις στις ισοτι+ίες των
ασθενέστερων νο+ισ+άτων, α8οφασίστηκε η διεύρυνση των 8εριθωρίων διακύ+ανσης στο ± 15%, ώστε να εκτονωθούν οι 8ιέσεις,
ό8ως και έγινε.
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Πραγματική Ισοτιμία FF/DM 1971-1998
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Πληθωρισμός Γαλλίας Γερμανίας
1956-2013
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Η Πορεία προς το Ευρώ
Η 8ρωτοβουλία για τη δη+ιουργία του ενιαίου νο+ίσ+ατος ανήκε στη Γαλλία, η ο8οία στις αρχές του
1988 +ε ένα υ8ό+νη+α του Υ8ουργού Οικονο+ικών στους συναδέλφους του στην ΕΟΚ 8ρότεινε την
8ορεία 8ρος το ενιαίο νό+ισ+α. Η Ιταλία συ+φώνησε α+έσως και 8ολύ γρήγορα συ+φώνησε και η
Γερ+ανία.
Το Ευρω8αϊκό Συ+βούλιο του Ανόβερου τον Ιούνιο του 1988 8ροέβλεψε τη δη+ιουργία +ιας
οκτα+ελούς ε8ιτρο8ής, υ8ό την 8ροεδρία του Jacques Delors, τότε Προέδρου της Ευρω8αϊκής
Ε8ιτρο8ής, η ο8οία θα +ελετούσε το θέ+α. Η ε8ιτρο8ή αυτή, τον Α8ρίλιο του 1989, υ8έβαλε έκθεση
στο συ+βούλιο των Υ8ουργών Οικονο+ικών (ECOFIN) +ε την ο8οία 8ρότεινε +ία 8ορεία δη+ιουργίας
ενός ενιαίου νο+ίσ+ατος σε τρία στάδια.
Το 8ρώτο στάδιο αφορούσε κυρίως στην α8ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων για τις χώρες 8ου
συ++ετείχαν στο ΕΝΣ, έως τον Ιούλιο του 1990.
Το δεύτερο στάδιο, 8ου άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1994, στόχευε στη +εγαλύτερη δυνατή σύγκλιση
των δη+οσιονο+ικών και νο+ισ+ατικών ε8ιδόσεων των χωρών-+ελών της Ένωσης, ό8ως αυτή
διατυ8ώθηκε στη συνθήκη του Maastricht, ώστε να ε8ιτευχθεί σταθερότητα τι+ών, ικανή και
αναγκαία συνθήκη για τη νο+ισ+ατική ενο8οίηση.
Το τρίτο στάδιο ήταν η ίδια η νο+ισ+ατική ένωση.
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Η Συνθήκη του Maastricht
Στα τέλη του 1991, +ετά α8ό τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, υ8εγράφη στο Maastricht της Ολλανδίας α8ό όλα τα
κράτη-+έλη η Συνθήκη για την Ευρω8αϊκή Ένωση.
Με βάση τη συνθήκη αυτή, 8έραν του 8ρογρά++ατος της Ενιαίας Αγοράς, τέθηκε ένα χρονοδιάγρα++α για την
υιοθέτηση του ενιαίου νο+ίσ+ατος.
Οι 8ροθεσ+ίες και το χρονοδιάγρα++α του σεναρίου εισαγωγής του νέου νο+ίσ+ατος ενεκρίθησαν α8ό το Ευρω8αϊκό
Συ+βούλιο της Μαδρίτης το ∆εκέ+βριο του 1995. Τότε α8οφασίστηκε ε8ίσης το όνο+α ‘ευρώ’ για το ενιαίο νό+ισ+α.
Αναλυτικά, το χρονοδιάγρα++α 8ροέβλε8ε ότι έως την 1η Ιανουαρίου 1994 θα είχε ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά και
όλα τα εθνικά κοινοβούλια θα είχαν ε8ικυρώσει τη συνθήκη.
Ε8ίσης, 8ροέβλε8ε την α8αγόρευση της νο+ισ+ατικής χρη+ατοδότησης των δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων, την άρση
όλων των 8εριορισ+ών στην κίνηση κεφαλαίων και την 8ροετοι+ασία για συ++ετοχή στο Μηχανισ+ό
Συναλλαγ+ατικών Ισοτι+ιών του Ευρω8αϊκού Νο+ισ+ατικού Συστή+ατος καθώς και την 8ολιτική ανεξαρτητο8οίηση
των κεντρικών τρα8εζών.
Με αυτές τις 8ροϋ8οθέσεις άρχισε το δεύτερο στάδιο της Οικονο+ικής και Νο+ισ+ατικής Ένωσης (ΟΝΕ).
Η συνθήκη για την Ευρω8αϊκή Ένωση 8ροέβλε8ε ε8ίσης την υιοθέτηση στόχων για τη +είωση των δη+οσιονο+ικών
ελλει++άτων κάτω α8ό το 3% του ΑΕΠ, του δη+όσιου χρέους κάτω α8ό το 60% του ΑΕΠ και του 8ληθωρισ+ού και των
ονο+αστικών ε8ιτοκίων κοντά στο +έσο όρο των χωρών +ε το χα+ηλότερο 8ληθωρισ+ό. Η ε8ίτευξη αυτών των
στόχων υιοθετήθηκε ως α8αραίτητη 8ροϋ8όθεση για τη συ++ετοχή +ιας χώρας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ.
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Το Τελικό Στάδιο της Δημιουργίας του Ευρώ
Το Μάιο του 1998 α8οφασίστηκε 8οιές χώρες θα συ++ετάσχουν στην τρίτη φάση
της ΟΝΕ. Η ε8ιλογή των 11 χωρών έγινε +ε βάση τα 8έντε δη+οσιονο+ικά και
νο+ισ+ατικά κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης του Maastricht.
Το τρίτο στάδιο άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1999 +ε τον καθορισ+ό α+ετάκλητα
σταθερών ισοτι+ιών των νο+ισ+άτων των συ++ετεχουσών χωρών +εταξύ αυτών
και του ενιαίου νο+ίσ+ατος.
Η τρίτη φάση ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2001 +ε την εισαγωγή του ευρώ σε
λογιστική +ορφή. Στο +εταξύ, τον Ιούνιο του 2000, είχε α8οφασιστεί και η
συ++ετοχή της Ελλάδας, ως δωδέκατου +έλους, στην ζώνη του ευρώ.
Α8ό την 1η Ιανουαρίου 2002 το ευρώ α8οτελεί νό+ι+ο χρή+α, +ε την εισαγωγή του
σε φυσική +ορφή στις καθη+ερινές συναλλαγές. Την η+έρα εκείνη άρχισε η
κυκλοφορία των τρα8εζογρα++ατίων και κερ+άτων σε ευρώ και η σταδιακή (εντός
δύο +ηνών) α8όσυρση των εθνικών νο+ισ+άτων των χωρών της ευρωζώνης.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Α8ό την 1η Ιανουαρίου 2001 στην οικονο+ία της ζώνης του ευρώ ασκείται ενιαία νο+ισ+ατική 8ολιτική α8ό
την Ευρω8αϊκή Κεντρική Τρά8εζα, 8ου στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας των τι+ών.
Μετά τη δη+ιουργία της ευρωζώνης, ένας κεντρικός 8υλώνας του συντονισ+ού της +ακροοικονο+ικής
8ολιτικής υ8ήρξε το Σύ+φωνο Σταθερότητας και Ανά8τυξης. Το Σύ+φωνο βασίζεται στις δη+οσιονο+ικές
διατάξεις για την α8οφυγή υ8ερβολικών δη+όσιων ελλει++άτων (άρθρο 126 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρω8αϊκής Ένωσης, συ+8εριλα+βανο+ένης της διαδικασίας υ8ερβολικού ελλεί++ατος),
8ου α8αιτούν α8ό όλες τις οικονο+ίες στην Ευρωζώνη και την ΕΕ να διατηρούν τα δη+οσιονο+ικά
ελλεί++ατα 8άντοτε κάτω α8ό το 3% του ΑΕΠ, να ε8ιδιώκουν τη δη+οσιονο+ική ισορρο8ία +εσο8ρόθεσ+α
και να διασφαλίζουν ότι το δη+όσιο χρέος δεν υ8ερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, ή τείνει 8ρος το στόχο αυτό.
Το Σύ+φωνο Σταθερότητας και Ανά8τυξης (ΣΣΑ) α8οτελεί 8αράγωγο δίκαιο βάσει των άρθρων 121 και
126 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω8αϊκής Ένωσης.
Τα σχετικά στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης 8αρουσιάζονται στα διαγρά++ατα 8ου ακολουθούν.
Είναι 8ροφανές ότι κανείς α8ό τους δύο αυτούς δη+οσιονο+ικούς στόχους δεν έχει ε8ιτευχθεί +ε συνέ8εια.
Το αρχικό ΣΣΑ 8ροέβλε8ε ά+εση διορθωτική δράση για τις οικονο+ίες εκείνες 8ου δεν ικανο8οιούν αυτούς
τους δη+οσιονο+ικούς στόχους. Το Σύ+φωνο αναθεωρήθηκε το 2005, αφού αρκετές οικονο+ίες,
8εριλα+βανο+ένης της Γερ+ανίας και της Γαλλίας, α8έτυχαν να διορθώσουν εγκαίρως τα υ8ερβολικά τους
ελλεί++ατα.
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Οι Αναθεωρήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης
Μετά την αναθεώρησή του το 2005, το ΣΣΑ κατέστη 8ιο ευέλικτο όσον αφορά τον
χρόνο 8ου ήταν διαθέσι+ος για τη διόρθωση των υ8ερβολικών ελλει++άτων, αλλά
ταυτόχρονα και 8ιο α8αιτητικό αναφορικά +ε τη διατήρηση του δη+οσιονο+ικού
ισοζυγίου στις λεγό+ενες ‘καλές 8εριόδους’. Οι χώρες δεσ+εύτηκαν να τείνουν 8ρος
τη δη+οσιονο+ική ισορρο8ία (+ηδενικά δη+οσιονο+ικά ελλεί++ατα) κατά τη διάρκεια
των ‘καλών 8εριόδων’, +ειώνοντας τα ελλεί++ατά τους κατά τουλάχιστον 0,5% του
ΑΕΠ ετησίως.
Καθώς η διάταξη αυτή δεν εφαρ+όστηκε αυστηρά α8ό όλες τις χώρες, το Eurogroup
και το Συ+βούλιο ECOFIN α8οφάσισαν το 2007 να ε8ιδιώξουν τη δη+οσιονο+ική
ισορρο8ία για όλες τις χώρες +έχρι το 2010. Qστόσο, +ετά τη διεθνή
χρη+ατο8ιστωτική κρίση του 2008, η Ευρω8αϊκή Ε8ιτρο8ή 8ρότεινε και το Συ+βούλιο
ECOFIN α8οφάσισε να εφαρ+όσει το σύ+φωνο +ε 8ιο ευέλικτο τρό8ο, καθώς η
οικονο+ία της ευρωζώνης εισήλθε σε ύφεση και στη συνέχεια υ8ήρξε η κρίση στη
ζώνη του ευρώ η ο8οία α8είλησε την ίδια την ύ8αρξη του ενιαίου νο+ίσ+ατος.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020
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Χρέος Γενικής Κυβέρνησης στην Ευρωζώνη
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Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης στην Ευρωζώνη
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Η Περίοδος της Μακροοικονομικής Ευφορίας
Τα 8ρώτα δέκα 8ερί8ου χρόνια της λειτουργίας της ευρωζώνης ήταν +ια 8ερίοδος +ακροοικονο+ικής ευφορίας, +ε υψηλούς
ρυθ+ούς ανά8τυξης και χα+ηλό 8ληθωρισ+ό για όλες σχεδόν τις χώρες.
Μεταξύ του 1999 και του 2007, των 8ρώτων εννέα ετών 8ριν α8ό την κρίση της ζώνης του ευρώ, το 8ραγ+ατικό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε +ε +έσο ετήσιο ρυθ+ό 8ερί8ου 1,7%. Αυτό ήταν το ίδιο ό8ως και στις ΗΠΑ και ση+αντικά
υψηλότερο α8ό το +έσο 8οσοστό ανά8τυξης 1,4% στην Ια8ωνία.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις οικονο+ίες της ‘8εριφέρειας’ (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισ8ανία και Πορτογαλία) αυξανόταν ταχύτερα
α8ό το +έσο όρο της Eυρωζώνης των 12 (ΕΖ-12), 8ερί8ου 2,6% ετησίως. Το ίδιο ισχύει για τις +ικρές οικονο+ίες του 8υρήνα
(Αυστρία, Βέλγιο, Λουξε+βούργο, Ολλανδία, Φινλανδία), οι ο8οίες 8αρουσίασαν ε8ίσης υψηλότερους α8ό τους +έσους
ρυθ+ούς +εγέθυνσης, +ε 8οσοστά 2,0% ετησίως. Qστόσο, ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός αύξησης στις τρεις +εγαλύτερες
οικονο+ίες ήταν χα+ηλότερος α8ό το +έσο όρο της ευρωζώνης. (Γερ+ανία, 1,7%, Γαλλία 1,4%, Ιταλία 1,1%).
Ε8ι8λέον, τα +έσα 8οσοστά ανεργίας +ειώθηκαν ση+αντικά. Για την ευρωζώνη των 12, το +έσο 8οσοστό ανεργίας
+ειώθηκε α8ό 9,8% στη δεκαετία του 1990 σε 8,5% το 2000-2007. Τα +έσα 8οσοστά ανεργίας στην 8εριφέρεια +ειώθηκαν
ακό+η 8ερισσότερο, α8ό 14,6% στη δεκαετία του 1990 σε 9,3% κατά την 8ερίοδο 2000-2007. Στις +ικρότερες οικονο+ίες του
8υρήνα ο +έσος όρος των 8οσοστών ανεργίας +ειώθηκε α8ό 7,1% στη δεκαετία του 1990 σε 5,9% το 2000-2007.
Η 8εριφέρεια α8οκό+ισε ε8ίσης τα +εγαλύτερα οφέλη όσον αφορά την 8εραιτέρω +είωση του 8ληθωρισ+ού. Ο +έσος
ετήσιος ρυθ+ός 8ληθωρισ+ού στις οικονο+ίες της 8εριφέρειας +ειώθηκε α8ό 5,3% στη δεκαετία του 1990 σε 3,3% το
2000-2007.
∆εν υ8άρχει α+φιβολία ότι τα 8ρώτα εννιά χρόνια 8ριν α8ό την κρίση της ευρωζώνης ήταν 8ερίοδος +ακροοικονο+ικής
ευφορίας, ειδικά για τις οικονο+ίες της 8εριφέρειας.
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Ο Ρόλος των Επιτοκίων και οι Εξωτερικές Ανισορροπίες

Η ά+εση αιτία της ε8ιτάχυνσης της οικονο+ικής +εγέθυνσης στις χώρες της 8εριφέρειας της ζώνης
του ευρώ ήταν η +εγάλη 8τώση των 8ραγ+ατικών ε8ιτοκίων τους, καθώς +ετά την εξάλειψη των
8ροσδοκιών υ8οτί+ησης τα ε8ιτόκια αυτά συνέκλιναν +ε τα ε8ιτόκια της Γερ+ανίας και των
+ικρότερων οικονο+ιών του 8υρήνα.
Qστόσο, δεν ήταν όλα ρόδινα +ετά την εισαγωγή του ευρώ. Ένα α8ό τα κύρια χαρακτηριστικά της
8εριόδου 1999-2007 ήταν η ανά8τυξη ση+αντικών εξωτερικών ανισορρο8ιών +εταξύ των οικονο+ιών
της 8εριφέρειας και του 8υρήνα της ευρωζώνης. Αυτές οι εξωτερικές ανισορρο8ίες οδήγησαν στη
γρήγορη και υ8ερβολική αύξηση του διεθνούς χρέους των χωρών της 8εριφέρειας της ζώνης του
ευρώ, γεγονός 8ου τις κατέστησε εξαιρετικά ευάλωτες +ετά τη διεθνή χρη+ατο8ιστωτική κρίση του
2008-2009.
Η διεύρυνση των εξωτερικών ανισορρο8ιών συνέβη για τον ίδιο λόγο 8ου υ8ήρξε +εγαλύτερη
ε8ιτάχυνση της οικονο+ικής +εγέθυνσης στην 8εριφέρεια σε σχέση +ε τον 8υρήνα. Η α8ότο+η
8τώση των 8ραγ+ατικών ε8ιτοκίων στις χώρες της 8εριφέρειας, 8ου συνέκλιναν +ε εκείνα των
χωρών του 8υρήνα, οδήγησε σε +εγαλύτερη αύξηση των ε8ενδύσεων και της κατανάλωσης στην
8εριφέρεια, η ο8οία, +έσω της συνολικής ζήτησης, οδήγησε σε ε8ιτάχυνση της οικονο+ικής
+εγέθυνσης αλλά και σε διεύρυνση των εξωτερικών ανισορρο8ιών.
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Εξωτερικές Ανισορροπίες μεταξύ Πυρήνα και
Περιφέρειας
Κατά +έσο όρο, +ετά τη δη+ιουργία της ζώνης του ευρώ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης των
12 8αρουσίαζε ένα +ικρό 8λεόνασ+α. Το 8λεόνασ+α αυξήθηκε α8ό 0,1% του ΑΕΠ τη δεκαετία του 1990 σε 0,4%
του ΑΕΠ την 8ερίοδο 2000-2007. Qστόσο, οι οικονο+ίες της 8εριφέρειας είδαν το +έσο έλλει++α του δικού τους
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να αυξάνεται α8ό 2,5% του ΑΕΠ τη δεκαετία του 1990 σε 6,8% του ΑΕΠ την
8ερίοδο 2000-2007. Ε8ι8λέον, η άνοδος ήταν σχεδόν συνεχής σε όλη τη διάρκεια των 8ρώτων εννέα ετών +ετά τη
δη+ιουργία του ευρώ και έφθασε το 10% 8ερί8ου του ΑΕΠ το 2007. Η Ιταλία είδε ε8ίσης ότι το 8λεόνασ+α του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να +ετατρέ8εται 8ροοδευτικά σε έλλει++α. Α8ό 8λεόνασ+α 0,6% του ΑΕΠ τη
δεκαετία του 1990, 8αρουσίασε έλλει++α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά +έσο όρο 0,7% του ΑΕΠ το
2007.
Αυτά τα αυξανό+ενα ελλεί++ατα συνδέονταν +ε αντίστοιχα 8λεονάσ+ατα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών στην υ8όλοι8η ευρωζώνη. Το +έσο 8λεόνασ+α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των +ικρών
οικονο+ιών του 8υρήνα δι8λασιάστηκε α8ό 2,4% του ΑΕΠ τη δεκαετία του 1990 σε 4,8% του ΑΕΠ την 8ερίοδο
2000-2007. Η Γερ+ανία κινήθηκε α8ό ένα +ικρό έλλει++α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 0,6% του ΑΕΠ τη
δεκαετία του 1990 σε 8λεόνασ+α 2,9% του ΑΕΠ την 8ερίοδο 2000-2007. Η Γαλλία 8αρουσίασε θετικό αλλά
συρρικνού+ενο 8λεόνασ+α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Έτσι, τα 8ρώτα εννέα χρόνια της ευρωζώνης χαρακτηρίστηκαν α8ό τη διεύρυνση των ελλει++άτων του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών στην 8εριφέρεια και, σε +ικρότερο βαθ+ό, στην Ιταλία, καθώς και α8ό τα ση+αντικά και
αυξανό+ενα 8λεονάσ+ατα τρεχουσών συναλλαγών στη Γερ+ανία και τις +ικρότερες οικονο+ίες του 8υρήνα.
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‘Φούσκες’ Ακινήτων, Δημοσιονομικές Ανισορροπίες και
Επιδείνωση της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας
Για +εγάλο χρονικό διάστη+α οι κίνδυνοι α8ό την 8τώση των 8ραγ+ατικών ε8ιτοκίων και την ε8ακόλουθη διεύρυνση των εξωτερικών
ανισορρο8ιών υ8οτι+ήθηκαν. Πολλοί +άλιστα θεώρησαν την 8τώση των ε8ιτοκίων ως ιδιαίτερα ευεργετική για τις οικονο+ίες της
8εριφέρειας και ένδειξη +ιας ε8ιτυχη+ένης οικονο+ικής ολοκλήρωσης +εταξύ της 8εριφέρειας και του 8υρήνα της ΕΕ.
Ένα ση+αντικό 8ρόβλη+α ήταν ότι +εγάλο +έρος των 8ρόσθετων ε8ενδύσεων στην 8εριφέρεια κατευθύνθηκε στους το+είς των +η
ε+8ορευσί+ων διεθνώς αγαθών, ό8ως δη+όσιες ε8ενδύσεις και ε8ενδύσεις σε ακίνητα, της στέγασης συ+8εριλα+βανο+ένης. Qς εκ
τούτου, η αύξηση του εξωτερικού χρέους δεν συνδέθηκε +ε την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας των οικονο+ιών της 8εριφέρειας.
Αυτό δεν ήταν 8αράξενο, δεδο+ένου ότι όλες σχεδόν οι οικονο+ίες της 8εριφέρειας εισήλθαν στη ζώνη του ευρώ +ετά α8ό +ία 8ερίοδο
ε8ιδείνωσης της διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας.
Ακό+η χειρότερο ό+ως ήταν ότι τα χα+ηλά 8ραγ+ατικά ε8ιτόκια και οι εισροές κεφαλαίων συνέβαλαν στο να δη+ιουργηθούν ‘φούσκες’
των τι+ών των ακινήτων. Όταν οι ‘φούσκες’ αυτές έσκασαν +ετά τη διεθνή χρη+ατο8ιστωτική κρίση, υ8ήρξαν ση+αντικές α8ώλειες για
τους ε8ενδυτές και τις εγχώριες τρά8εζες οι ο8οίες τους είχαν δανείσει.
Λόγω της στενής σχέσης +εταξύ των κυβερνήσεων και των εγχώριων τρα8εζών, υ8εύθυνες για τη διάσωση των τρα8εζών ήταν οι
κυβερνήσεις και όχι η Ευρω8αϊκή Κεντρική Τρά8εζα. Έτσι, η κατάρρευση των τι+ών των ακινήτων οδήγησε τελικά σε αύξηση των
δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων και χρεών ακό+η και σε χώρες ό8ως η Ιρλανδία και η Ισ8ανία, 8ου κατά τα άλλα είχαν αντι+ετω8ίσει το
δη+οσιονο+ικό τους 8ρόβλη+α.
Οι εισροές συνέβαλαν ε8ίσης στην αύξηση των +ισθών και του κόστους εργασίας, γεγονός 8ου οδήγησε σε συνεχείς α8ώλειες
ανταγωνιστικότητας 8ου συνέβαλαν 8εραιτέρω στη διεύρυνση των ελλει++άτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Όλες οι
οικονο+ίες της 8εριφέρειας - Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισ8ανία - είχαν ρυθ+ούς 8ληθωρισ+ού 8άνω α8ό το +έσο όρο της
ζώνης του ευρώ. Α8ό την άλλη, όλες οι οικονο+ίες του 8υρήνα, εκτός α8ό την Ολλανδία και το Λουξε+βούργο, είχαν ρυθ+ούς
8ληθωρισ+ού κάτω α8ό το +έσο όρο της ζώνης του ευρώ.
Qς εκ τούτου, οι οικονο+ίες της 8εριφέρειας δεν ε8ένδυαν ε8αρκώς σε το+είς οι ο8οίοι θα βοηθούσαν +ακρο8ρόθεσ+α στην
εξυ8ηρέτηση του αυξανό+ενου εξωτερικού χρέους τους, και ε8ι8λέον έχαναν συνεχώς σε διεθνή ανταγωνιστικότητα.
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Χρηματοπιστωτικές Ανισορροπίες
Η συσσώρευση των ανισορρο8ιών των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών είχε ως α8οτέλεσ+α την
αντίστοιχη συσσώρευση χρη+ατο8ιστωτικών ανισορρο8ιών. Αυτές +εταδόθηκαν στις οικονο+ίες του
8υρήνα 8ου χρη+ατοδότησαν τα ελλεί++ατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 8εριφέρειας,
αλλά και τις υψηλότερες ε8ενδύσεις στις ίδιες τις οικονο+ίες του 8υρήνα.
Ο σωρρευτικός 8ρόσθετος δανεισ+ός των τρα8εζών της Ιρλανδίας ανήλθε σχεδόν στο τετρα8λάσιο του
ΑΕΠ της χώρας. Για τις τρά8εζες στην Αυστρία ανήλθε σε 2,5 φορές το ΑΕΠ. Για τις τρά8εζες στην
Ισ8ανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία ο νέος τρα8εζικός δανεισ+ός ήταν 8άνω α8ό 100% του ΑΕΠ.
Μέχρι το 2007, 8ολλές τρά8εζες της ζώνης του ευρώ δεν ήταν +όνο 8ολύ ‘+εγάλες για να α8οτύχουν’,
ήταν ε8ίσης 8ολύ ‘+εγάλες για να σωθούν’. Καθώς η ευρωζώνη δεν ήταν τρα8εζική ένωση, η διάσωση
των τρα8εζών 8αρέ+ενε εθνική ευθύνη. Οι τρά8εζες στην Ιρλανδία είχαν υ8οχρεώσεις ισοδύνα+ες +ε
7 φορές το Ιρλανδικό ΑΕΠ. Οι τρά8εζες στις οικονο+ίες του 8υρήνα της ζώνης του ευρώ δεν βρίσκονταν
σε 8ολύ καλύτερη θέση, δεδο+ένου ότι οι τρά8εζες είχαν δανείσει 8ερισσότερο α8ό το δι8λάσιο του
ΑΕΠ της +έσης χώρας. Ο τρα8εζικός δανεισ+ός ήταν 8ερισσότερο α8ό τρεις φορές το ΑΕΠ στη
Γερ+ανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Για το Λουξε+βούργο, το 8ολλα8λάσιο ήταν αστρονο+ικό.
Αναδρο+ικά, 8ροκαλεί έκ8ληξη το γεγονός ότι αυτές οι ανισορρο8ίες 8έρασαν σχεδόν α8αρατήρητες.
Κατά +ία έννοια, αυτό ισοδυνα+ούσε +ε τη +η συνειδητο8οίηση α8ό τις α+ερικανικές αρχές του
τοξικού χαρακτήρα των τίτλων +ε βάση τα αυξανό+ενα στεγαστικά δάνεια +ειω+ένης εξασφάλισης.
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Από την Ευφορία στην Κρίση
Η Ελλάδα υ8ήρξε +ια α8ό τις 8ρώτες οικονο+ίες της ευρωζώνης 8ου α8οσταθερο8οιήθηκε α8ό τη διεθνή
χρη+ατο8ιστωτική κρίση και την ύφεση, κατά την 8ερίοδο 2009-10. Λόγω των ση+αντικών εξωτερικών
ανισορρο8ιών, οι ο8οίες ε8ιδεινώθηκαν λόγω της διεθνούς ύφεσης, του εκλογικού κύκλου και των εσωτερικών
8ολιτικών ανταγωνισ+ών, η Ελλάδα οδηγήθηκε στις αρχές του 2010, ε8ί της νεοεκλεγείσας τον Οκτώβριο του 2009
κυβέρνησης του Γιώργου Πα8ανδρέου, σε +ια κρίση ε+8ιστοσύνης, +ία ‘αιφνίδια στάση’ δανεισ+ού α8ό τις διεθνείς
κεφαλαιαγορές, και σε αναγκαστικό ε8ίση+ο δανεισ+ό α8ό τις άλλες οικονο+ίες της ΕΕ και το ∆ιεθνές Νο+ισ+ατικό
Τα+είο (∆ΝΤ).
Ο ε8ίση+ος δανεισ+ός δεν έγινε +έσω της Ευρω8αϊκής Κεντρικής Τρά8εζας (ΕΚΤ), ό8ως έγινε στις ΗΠΑ, το
Ηνω+ένο Βασίλειο και άλλες χώρες 8ου ε8ηρεάστηκαν α8ό τη διεθνή χρη+ατο8ιστωτική κρίση και οι ο8οίες
δανείστηκαν α8ό την Κεντρική τους τρά8εζα. Λόγω της τότε ερ+ηνείας του καταστατικού της, θεωρήθηκε ότι η ΕΚΤ
δεν έ8ρε8ε να λειτουργήσει ως δανειστής ύστατης 8ροσφυγής για την Ελλάδα και τις άλλες οικονο+ίες της
8εριφέρειας της ευρωζώνης. Έτσι δη+ιουργήθηκε ένα νέο διακυβερνητικό χρη+ατοδοτικό όργανο της ζώνης του
ευρώ, 8ου +ετεξελίχθηκε στον ση+ερινό Ευρω8αϊκό Μηχανισ+ό Σταθερότητας (ΕΜΣ).
Η 8αροχή βοήθειας 8ρος την Ελλάδα, και λίγο αργότερα 8ρος την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, συνδέθηκε +ε
8ολυετή 8ρόγρα++ατα δη+οσιονο+ικής και +ακροοικονο+ικής 8ροσαρ+ογής, υ8αγορευ+ένα α8ό τους διεθνείς
8ιστωτές τους, 8ου δεν ήταν άλλοι α8ό τις υ8όλοι8ες οικονο+ίες της ζώνης του ευρώ. Τα 8ρογρά++ατα αυτά,
βασιζό+ενα σχεδόν α8οκλειστικά στη δη+οσιονο+ική συρρίκνωση, αλλά και στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, ως
το 2015 για την 8ερί8τωση της Ελλάδος, οδήγησαν την ελληνική οικονο+ία στην βαθύτερη και +ακρύτερη
+ετα8ολε+ική της ύφεση.
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Η Κρίση της Ευρωζώνης
Ήδη α8ό τις αρχές του 2010, οι χρη+ατο8ιστωτικές αγορές είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται εάν η α8οτυχία
της Ελλάδας να αντι+ετω8ίσει την κρίση θα +8ορούσε να αφορά και άλλες χώρες. Αυτές οι α+φιβολίες - σε
συνδυασ+ό +ε την α+είλικτη λογική της ανατροφοδοτού+ενης δίνης +εταξύ ε8ιτοκίων και χρέους - ήταν
αρκετές για να αυξηθεί το ασφάλιστρο κινδύνου και για άλλα +έλη της ζώνης του ευρώ εκτός α8ό την
Ελλάδα.
Αυτό 8ου α8οδείχθηκε α8οφασιστικό ήταν εάν τα δη+οσιονο+ικά 8ροβλή+ατα ενός κράτους συνδυάζονταν
και +ε 8ροβλή+ατα του ισοζυγίου 8ληρω+ών. Μόνο οι χώρες 8ου είχαν δανειστεί ση+αντικά 8οσά α8ό τις
διεθνείς κεφαλαιαγορές αντι+ετώ8ισαν 8ροβλή+ατα. Το κόστος δανεισ+ού της Πορτογαλίας και της
Ιρλανδίας αυξήθηκε α8ότο+α όταν ανακοινώθηκε η διάσωση της Ελλάδας.
Αυτή ήταν η αρχή της +ετάδοσης της κρίσεις δανεισ+ού α8ό τις διεθνείς χρη+ατο8ιστωτικές αγορές, η ο8οία
ε8ηρέασε όλες τις χώρες +ε ση+αντικά και 8αρατετα+ένα εξωτερικά ελλεί++ατα, ό8ως η Ιρλανδία, η
Πορτογαλία, η Ισ8ανία και η Ιταλία. Ό8ως α8οδείχθηκε, λόγω της ‘εθνικής +εροληψίας’ των ευρω8αϊκών
τρα8εζών, οι ε8ενδυτές της ευρωζώνης ήταν 8ολύ 8ιο ε8ιφυλακτικοί όσον αφορά τη χορήγηση δανείων σε
κυβερνήσεις άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ α8ό ό,τι για τη χορήγηση δανείων στη δική τους κυβέρνηση.
Η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου οδήγησε στην έγκριση σχεδίων διάσωσης τόσο για την Ιρλανδία όσο
και για την Πορτογαλία, αν και +ε 8ολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά α8ό την Ελλάδα. Στην 8ερί8τωση της
Ιρλανδίας, η ανισορρο8ία 8ου α8οδείχθηκε α8οφασιστική ήταν η κατάσταση των ιρλανδικών τρα8εζών.
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Η ‘Χρηματοπιστωτική Δίνη’ και ο ‘Μοιραίος Βρόχος’
Τόσο οι τρά8εζες όσο και οι κυβερνήσεις υ8όκεινται στους κινδύνους +ιας ‘χρη+ατο8ιστωτικής δίνης’. Οι τρά8εζες
δανείζονται χρή+ατα βραχυ8ρόθεσ+α για να δανείσουν +ακρο8ρόθεσ+α. Για κάθε ευρώ βραχυ8ρόθεσ+ων καταθέσεων,
+ία τρά8εζα 8αρέχει +ακρο8ρόθεσ+α δάνεια δώδεκα και 8λέον ευρώ - αυτή είναι η φύση της +όχλευσης.
Η +όχλευση αυξάνει την κερδοφορία αλλά αυξάνει και τους κινδύνους για το τρα8εζικό σύστη+α. Οι κίνδυνοι αυτοί
εκδηλώνονται σε 8εριόδους κρίσης. Το 2008, οι ιρλανδικές τρά8εζες είχαν δάνεια 7,8 φορές υψηλότερα α8ό το Ιρλανδικό
ΑΕΠ. Η διεθνής χρη+ατο8ιστωτική κρίση οδήγησε σε κρίση τις ιρλανδικές τρά8εζες και ώθησε την κυβέρνηση της
Ιρλανδίας σε ένα σχέδιο διάσωσης το Νοέ+βριο του 2010, το ο8οίο αύξησε ση+αντικά το δη+όσιο χρέος της χώρας. Αυτό
ήταν το 8ρώτο 8αράδειγ+α του ‘+οιραίου βρόχου’ (doom-loop) +εταξύ τρα8εζικού και δη+όσιου χρέους.
Η ένταξη και της Ιρλανδίας σε σχέδιο ‘διάσωσης’ ε8ιδείνωσε την κρίση στην ευρωζώνη. Ακολούθησε η Πορτογαλία τον
Μάιο του 2011 και το δεύτερο ελληνικό σχέδιο διάσωσης τον Ιούλιο του 2011.
Τον Ιούλιο του 2011, συ+φωνήθηκε καταρχήν το δεύτερο ελληνικό 8ρόγρα++α. Ένα α8ό τα στοιχεία του ε8ιδείνωσε την
κατάσταση σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Στο 8λαίσιο της νέας ά8οψης των ηγετών της EA ότι ο ιδιωτικός το+έας 8ρέ8ει να
καλύψει +έρος του κόστους της διάσωσης, οι ιδιώτες κάτοχοι χρέους της ελληνικής κυβέρνησης θα δέχονταν την α8ο+είωση
8ερί8ου στο +ισό της ονο+αστικής αξίας των το8οθετήσεων τους σε ο+όλογα, +έσω αυτού 8ου ονο+άστηκε κατ’
ευφη+ισ+όν συ++ετοχή του ιδιωτικού το+έα (Private Sector Involvement ή PSI).
Αυτή ήταν +ια κλήση αφύ8νισης για όσους ε8ενδυτές εξακολουθούσαν να θεωρούν αξιό8ιστη τη ρήτρα της Συνθήκης του
Μάαστριχτ 8ερί +η 8τώχευσης. Οι αγορές άρχισαν να α8αιτούν υψηλότερες α8οδόσεις στα κρατικά ο+όλογα του Βελγίου,
της Ισ8ανίας και της Ιταλίας. Ιδιαίτερα η Ιταλία, δεδο+ένου του +εγέθους της οικονο+ίας και του τεράστιου χρέους της,
ήταν +ια ενδεχο+ένως θανάσι+η α8ειλή για τη ζώνη του ευρώ. Ο ‘+οιραίος βρόχος’ άρχισε να κινείται α8ό την 8εριφέρεια
8ρος τον 8υρήνα της ευρωζώνης.
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Η Διπλή Ύφεση και οι Δημοσιονομικές Περικοπές
Οι δη+οσιονο+ικές 8ερικο8ές στην 8εριφέρεια, +ετά την κρίση του 2010, ε8ιδείνωσαν το 8ρόβλη+α της
ύφεσης, καθώς οι χώρες 8ου εντάχθηκαν στα 8ρογρά++ατα διάσωσης, ή εκείνες 8ου ε8ηρεάστηκαν α8ό τον
‘+οιραίο-βρόχο’, δεν είχαν άλλη ε8ιλογή 8αρά να +ειώσουν τα δη+οσιονο+ικά τους ελλεί++ατα.
Η ευρωζώνη στο σύνολό της 8αρουσίαζε ένα 8ρωτογενές έλλει++α 8ερί8ου 350 δισ. ευρώ το 2010, το ο8οίο
+ειώθηκε σε +όλις 10 δισ. ευρώ το 2014. Ε8ρόκειτο για ένα τεράστιο αρνητικό +ακροοικονο+ικό σοκ - ίσο +ε
τέσσερις εκατοστιαίες +ονάδες του ΑΕΠ της ευρωζώνης.
Οι δη+οσιονο+ικές 8ερικο8ές 8ροήλθαν τόσο α8ό τις χώρες της 8εριφέρειας όσο και α8ό τις χώρες του
8υρήνα 8ου δεν αντι+ετώ8ιζαν κρίση χρέους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ύφεση του 2009 είχε ωθήσει
8ολλές άλλες χώρες στο όριο του 3% για το έλλει++α της γενικής κυβέρνησης 8ου 8ροβλέ8εται στο δρό+ο
σταθερότητας και ανά8τυξης.
Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισ8ανία αντι8ροσώ8ευαν το 48% 8ερί8ου των
συνολικών δη+οσιονο+ικών 8ερικο8ών, αν και αντι8ροσω8εύουν +όνο το ένα τρίτο του ΑΕΠ της ζώνης του
ευρώ. Qστόσο, οι δη+οσιονο+ικές 8ερικο8ές στη Γερ+ανία αντι8ροσώ8ευαν το 32% του συνόλου, ενώ αυτές
στη Γαλλία το 13% των συνολικών 8ερικο8ών στη ζώνη του ευρώ.
Ε8ειδή οι δη+οσιονο+ικές 8ερικο8ές ήταν κυρίως φορολογικές αυξήσεις και, σε +ικρότερο βαθ+ό, +ειώσεις
8ρωτογενών δα8ανών, οι αρνητικές ε8ι8τώσεις στην οικονο+ική δραστηριότητα ήταν ακό+η +εγαλύτερες.
Qς εκ τούτου, το 2011, η ζώνη του ευρώ βρισκόταν και 8άλι σε ύφεση, +ετά τη βραχύβια ανάκα+ψη του 2010.
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Δήλωση Draghi: Η ΕΚΤ θα κάνει ‘ότι χρειάζεται’
Τα 8ράγ+ατα 8ήγαιναν α8ό το κακό στο χειρότερο. Κάθε 8ροσ8άθεια να τερ+ατιστεί η κρίση φαινόταν να ε8ιδεινώνει την
κατάσταση.
Οι αρνητικές ε8ι8τώσεις ε8ηρέασαν ακό+η και τη Γαλλία. Το χρέος της υ8οβαθ+ίστηκε και οι α8οδόσεις των κρατικών
ο+ολόγων της αυξήθηκαν ση+αντικά σε σχέση +ε εκείνες άλλων χωρών του 8υρήνα της ευρωζώνης ό8ως η Γερ+ανία και οι
+ικρότερες οικονο+ίες της κεντρικής και βόρειας Ευρώ8ης. Ο 8ρωθυ8ουργός της Βρετανίας Gordon Brown έρριξε λάδι στη
φωτιά όταν σε δηλώσεις του υ8ονόησε ότι η Ιταλία και η Γαλλία ενδεχο+ένως θα χρειαστούν 8ρογρά++ατα διάσωσης.
Το 8ρόβλη+α εξα8λώθηκε στην Κύ8ρο, οι τρά8εζες της ο8οίας δέχθηκαν σοβαρό 8λήγ+α α8ό την α8ο+είωση του
ελληνικού χρέους. Η Κύ8ρος ζήτησε να ενταχθεί σε 8ρόγρα++α διάσωσης τον Ιούνιο του 2012. Το 8ρόγρα++α
συ+φωνήθηκε το Μάρτιο του 2013.
Περιττό να 8ού+ε ότι +ια κρίση 8ου α8ειλούσε την Ιταλία και τη Γαλλία ήταν +ια κρίση 8αγκόσ+ιων διαστάσεων. Αυτό δεν
ήταν 8λέον ζήτη+α της Ελλάδας και των άλλων +ικρότερων οικονο+ιών της 8εριφέρειας. Μια κρίση αυτών των διαστάσεων
είχε τη δυνατότητα να ανατινάξει τη ζώνη του ευρώ και την ίδια την ΕΕ. Η 8αγκόσ+ια οικονο+ία α8ειλείτο +ε ένα άλλο σοκ
+εγέθους Lehman. Με τους ηγέτες της EΖ 8ροδήλως ανίκανους να διαχειριστούν τα γεγονότα, κάτι έ8ρε8ε να γίνει.
Αυτό ήταν η ισχυρή και α8οτελεσ+ατική 8αρέ+βαση του 8ροέδρου της ΕΚΤ, Mario Draghi, στη διάση+η ο+ιλία του τον
Ιούλιο του 2012. ∆ήλωσε δη+όσια ότι η ΕΚΤ θα κάνει ‘ό,τι χρειάζεται’ για να διασώσει τη ζώνη του ευρώ. Η δήλωση αυτή
8ροκάλεσε αντιστροφή των αρνητικών 8ροσδοκιών. Καθώς η ΕΚΤ στήριξε τη δήλωση αυτή +ε ένα 8ρόγρα++α 8οσοτικής
χαλάρωσης, το κόστος δανεισ+ού για τις χώρες 8ου είχαν αρχίσει να ε8ηρεάζονται αρνητικά σταδιακά ε8έστρεψε σε
ε8ί8εδα 8ριν α8ό την κρίση.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020

36

Γιατί Λειτούργησε η δήλωση Draghi
Ο βασικός +ηχανισ+ός +εταγωγής 8ου 8υροδότησε ο Draghi +ε τη δήλωσή του είναι
+ια ά+εση συνέ8εια της λογικής +ιας κρίσης χρέους.
Οι +αζικές 8ωλήσεις ο+ολόγων 8ου δη+ιουργούν την κρίση χρέους 8ροκαλούνται
α8ό το φόβο. Ο φόβος 8ροκαλείται α8ό την υ8οψία ότι όλοι οι άλλοι θα 8ουλήσουν
τα ο+όλογα +ιας χώρας, οδηγώντας έτσι το κόστος δανεισ+ού +έχρι το ση+είο ό8ου η
χώρα δεν θα +8ορεί να εξυ8ηρετεί το χρέος της.
Αλλά αν υ8άρχει ένας αγοραστής ‘ύστατης 8ροσφυγής’ - κά8οιος 8ου +8ορεί να
αγοράσει +εγάλες 8οσότητες ο+ολόγων - ο φόβος εξαφανίζεται και οι ε8ενδυτές
είναι ευτυχείς να συνεχίσουν να διακρατούν τα ο+όλογα.
Αυτό έκανε ο Mario Draghi το καλοκαίρι του 2012 και η 8αρέ+βασή του λειτούργησε.
Ήταν η αρχή του τέλους της κρίσης της ευρωζώνης.
∆υστυχώς η 8αρέ+βασή του ήλθε 8ολύ αργά για την Ελλάδα, την ο8οία άλλωστε δεν
αφορούσε στην 8ερίοδο εκείνη.
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Συμπεράσματα από την Κρίση της Ευρωζώνης
Η βασική αιτία της κρίσης της ευρωζώνης ήταν η ανάγκη για ταχεία εξάλειψη των εξωτερικών
ανισορρο8ιών +εταξύ της 8εριφέρειας και του 8υρήνα. Οι ανισορρο8ίες αυτές δη+ιουργήθηκαν στη
δεκαετία του 2000, 8ριν α8ό την κρίση. Ορισ+ένες α8ό αυτά αφορούσαν +όνο τον ιδιωτικό δανεισ+ό
(ιδίως στην Ιρλανδία και την Ισ8ανία) και ορισ+ένες αφορούσαν τόσο τον ιδιωτικό όσο και το
δη+όσιο δανεισ+ό (ειδικά στην Ελλάδα και την Πορτογαλία). Σε κάθε 8ερί8τωση, +ετά το
ξέσ8ασ+α της κρίσης, το ιδιωτικό χρέος +ετατρά8ηκε σε δη+όσιο χρέος, λόγω της στενής σχέσης
+εταξύ εθνικών τρα8εζών και κυβερνήσεων, καθώς η ευρωζώνη δεν ήταν καν τρα8εζική ένωση.
Η ‘στάση’ οδήγησε σε +ια 8αρατετα+ένη κρίση και όχι σε ένα διαχειρίσι+ο 8ροσωρινό 8ρόβλη+α,
καθώς τα +έλη της ευρωζώνης δεν +8ορούσαν να 8ροσφύγουν σε υ8οτί+ηση του νο+ίσ+ατός τους,
και η ΕΚΤ δεν +8ορούσε να χρη+ατοδοτήσει τις κυβερνήσεις, ό8ως συνέβη +ε την Fed στις ΗΠΑ
στην χρη+ατο8ιστωτική κρίση του 2008-09.
Αυτό δη+ιούργησε +ια κρίση ε+8ιστοσύνης, αρχικά για τις χώρες της 8εριφέρειας, αλλά αργότερα
και για ορισ+ένες α8ό τις χώρες του 8υρήνα, όσον αφορά την ικανότητά τους να συνεχίσουν να
εξυ8ηρετούν κανονικά τα δη+όσια και ιδιωτικά εξωτερικά τους χρέη. Η κρίση ε8ιδεινώθηκε στα
αρχικά της στάδια α8ό τις ανε8ιτυχείς 8ροσ8άθειες αντι+ετώ8ισης του 8ροβλή+ατος του χρέους.
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Η Ευρωζώνη μετά την Κρίση
Α8οτέλεσ+α των +εγάλων ασυ++ετριών και άλλων οικονο+ικών και διακυβερνητικών 8ροβλη+άτων της ζώνης του ευρώ είναι το
γεγονός ότι οι 8ροσ8άθειες 8ροσαρ+ογής +ετά την κρίση +ετατό8ισαν το βάρος σχεδόν α8οκλειστικά 8ρος τις ασθενέστερες
οικονο+ίες στην 8εριφέρεια της ζώνης του ευρώ, οι ο8οίες καταδικάστηκαν σε βαθειές υφέσεις, 8αρατετα+ένη αύξηση της ανεργίας,
συνεχείς αυξήσεις των φόρων και υ8ερβολικό κοινωνικό κόστος για τους νέους εργαζό+ενους και τους συνταξιούχους. Οι οικονο+ίες
του 8υρήνα, και ιδίως οι Γερ+ανία, εξήλθαν σχεδόν αλώβητες α8ό την κρίση, αν δεν ωφελήθηκαν κιόλας.
Μολονότι +εταρρυθ+ίσεις ό8ως η ενο8οίηση των χρη+ατο8ιστωτικών αγορών και η α8οτελεσ+ατικότερη ρύθ+ιση τους έλαβαν
8ροτεραιότητα +ετά την κρίση του 2010, οι +εταρρυθ+ίσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, και η ζώνη του ευρώ 8αρα+ένει +ια ζώνη
ενιαίου νο+ίσ+ατος +ε ση+αντικές 8ραγ+ατικές και δη+οσιονο+ικές ασυ++ετρίες, διαχωρισ+ένα εθνικά δη+οσιονο+ικά συστή+ατα,
αδύνα+ο συντονισ+ό των δη+οσιονο+ικών 8ολιτικών και σχεδόν ανυ8όστατο ο+οσ8ονδιακό 8ροϋ8ολογισ+ό.
Ταυτόχρονα, η Ευρω8αϊκή Κεντρική Τρά8εζα (ΕΚΤ) 8αρα+ένει η +όνη +εγάλη κεντρική τρά8εζα στον βιο+ηχανικό κόσ+ο, η ο8οία
δεν +8ορεί να λειτουργήσει ελεύθερα ως δανειστής ύστατης 8ροσφυγής σε κυβερνήσεις και ε+8ορικές τρά8εζες σε 8εριόδους
κρίσης.
Ε8ι8λέον, οι αγορές εργασίας στη ζώνη του ευρώ 8αρα+ένουν κατακερ+ατισ+ένες, συ+βάλλοντας σε ση+αντικές διαφορές στα
8οσοστά ανεργίας, οι ο8οίες δεν διορθώνονται ούτε σε βάθος χρόνου, λόγω της αξιοση+είωτα χα+ηλής κινητικότητας του εργατικού
δυνα+ικού στην Ευρώ8η.
Qς εκ τούτου, η ευρωζώνη όχι +όνο δεν ικανο8οιεί το βασικό κριτήριο 8ου 8ροτείνεται α8ό τις αναλύσεις για βέλτιστες νο+ισ+ατικές
8εριοχές, δηλαδή την α8ουσία ασυ++ετρίας και ασύ++ετρων διαταραχών, αλλά ε8ι8λέον δεν ικανο8οιεί ούτε τα άλλα δύο βασικά
κριτήρια +ακροοικονο+ικήςσταθερο8οίησης, δηλαδή τις ενο8οιη+ένες αγορές εργασίας και την ύ8αρξη ενός ο+οσ8ονδιακού
8ροϋ8ολογισ+ού ο ο8οίος θα λειτουργούσε ως αυτό+ατος σταθερο8οιητής στην 8ερί8τωση ασύ++ετρων +ακροοικονο+ικών
διαταραχών. Τέλος, η αντίδρασή της σε ση+αντικές χρη+ατο8ιστωτικές κρίσεις 8αρε+8οδίζεται α8ό την έλλειψη ενός
α8οτελεσ+ατικού δανειστή της έσχατης λύσης, 8αρά τη δη+ιουργία του Ευρω8αϊκού Μηχανισ+ού Σταθερότητας (ΕΜΣ).
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Οι ΗΠΑ και η Ευρωζώνη ως Βέλτιστες Νομισματικές
Περιοχές
Οι ΗΠΑ είναι 8ολύ εγγύτερα στα κριτήρια +ιας βέλτιστης νο+ισ+ατικής 8εριοχής α8ό ό,τι η ζώνη του ευρώ.*
Πρώτα α8ό όλα, οι αγορές των ΗΠΑ είναι 8ολύ 8ιο ενο8οιη+ένες α8ό τις αγορές της ΕΕ, καθώς το διασυνοριακό ε+8όριο +εταξύ
των 8ολιτειών ανέρχεται στο 66% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ενώ το διασυνοριακό ε+8όριο +εταξύ των κρατών-+ελών ανέρχεται σε +όλις
17% του ΑΕΠ της ΕΕ.
∆εύτερον, όσον αφορά τις ασύ++ετρες ε8ι8τώσεις των διαταραχών, δεν φαίνεται να υ8άρχουν +εγάλες διαφορές +εταξύ των ΗΠΑ
και της EΕ. Ο +έσος συντελεστής συσχέτισης των ρυθ+ών αύξησης του ΑΕΠ στις 8ολιτείες των ΗΠΑ είναι 0,46 και στις χώρες-+έλη
της EΕ είναι 0,50. Οι +ακροοικονο+ικές ασυ++ετρίες φαίνεται να ε8ηρεάζουν τις ΗΠΑ και την ΕΕ στον ίδιο 8ερί8ου βαθ+ό.
Qστόσο, οι ΗΠΑ βρίσκονται 8ολύ +8ροστά α8ό την ΕΕ όσον αφορά το κριτήριο της κινητικότητας του εργατικού δυνα+ικού. Το +έσο
8οσοστό των 8ολιτών σε +ία α+ερικανική 8ολιτεία οι ο8οίοι γεννήθηκαν εκτός αυτής της 8ολιτείας είναι 42%, ενώ το αντίστοιχο
+ερίδιο σε +ια χώρα της ΕΕ είναι +όλις 14%. Με βάση αυτό το κριτήριο, η κινητικότητα της εργασίας είναι τρεις φορές +εγαλύτερη
στις ΗΠΑ α8ό ό,τι στην ΕΕ.
Ε8ι8λέον, οι ΗΠΑ βρίσκονται 8ολύ +8ροστά αναφορικά +ε το κριτήριο της δη+οσιονο+ικής ενο8οίησης, το ο8οίο σχετίζεται +ε τις
δη+οσιονο+ικές +εταβιβάσεις και την α8οτελεσ+ατικότητα των αυτό+ατων σταθερο8οιητών, όταν υ8άρχουν διαταραχές 8ου
8λήττουν ασύ++ετρα τις διάφορες 8ολιτείες και χώρες-+έλη. Στις ΗΠΑ 8ερί8ου το 30% +ιας εισοδη+ατικής διαταραχής σε +ία
8ολιτεία αντισταθ+ίζεται +έσω των ο+οσ8ονδιακών δη+οσιονο+ικών +εταβιβάσεων. Στην ΕΕ, το σχετικό 8οσοστό είναι +όνο 0,5%
για ένα κράτος-+έλος της. Έτσι, το χα+ηλό ε8ί8εδο του ο+οσ8ονδιακού 8ροϋ8ολογισ+ού της ΕΕ σε σχέση +ε τις ΗΠΑ έχει
ση+αντικές ε8ι8τώσεις στην ικανότητα της ΕΕ να αντι+ετω8ίσει διαταραχές +ε ασύ++ετρες ε8ι8τώσεις +έσω +εταβιβάσεων α8ό τις
χώρες 8ου δεν ε8ηρεάζονται α8ό τη σχετική διαταραχή.
_____________________________
* Βλ. O’Rourke, K.H. and Taylor A.M. (2013), “Cross of Euros”, Journal of Economic Perspectives, 27 (3), pp. 167-192.
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Οι Ημιτελείς Μεταρρυθμίσεις
Μετά την κρίση, έγιναν 8ολλές 8ροτάσεις για +εταρρυθ+ίσεις στην ίδια τη ζώνη του
ευρώ. Qστόσο, υ8ήρξε ελάχιστη 8ρόοδος.
Οι ε8ικεφαλής των ευρω8αϊκών θεσ+ικών οργάνων εξέδωσαν ένα σχέδιο για το +έλλον,
την έκθεση των τεσσάρων 8ροέδρων τον Ιούνιο του 2012 (Van Rompuy et al (2012)).
Σε δήλωσή τους στις 29 Ιουνίου 2012, οι αρχηγοί κρατών της ζώνης του ευρώ συ+φώνησαν
να σ8άσουν τον φαύλο κύκλο +εταξύ τρα8εζών και κυβερνήσεων, δη+ιουργώντας +ια
τρα8εζική ένωση. Η η+ερήσια διάταξη, η ο8οία εγκρίθηκε α8ό το Ευρω8αϊκό Συ+βούλιο,
δεν έχει ολοκληρωθεί και ο χάρτης 8ορείας για το +έλλον 8αρα+ένει ανοικτό ζήτη+α.
Στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου 2018, 8αρά την 8ροηγού+ενη γαλλο-γερ+ανική
8ροσέγγιση και την κοινή “∆ιακήρυξη Meseberg” του 8ροέδρου Macron και της
καγκελαρίου Μέρκελ, οι αρχηγοί κρατών της ευρωζώνης +8όρεσαν +όνο να
συ+φωνήσουν να ζητήσουν 8εραιτέρω +ελέτη για +ια σειρά ζητη+άτων 8ου
εξακολουθούν να τους χωρίζουν. Γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο δύσκολες οι
+εταρρυθ+ίσεις της ζώνης του ευρώ;
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Οι ‘Μάχες των Συμφερόντων’ και οι ‘Μάχες των Ιδεών’
Ό8ως 8ρότεινε ο Pisani-Ferry (2018), σ. 1, “Υ8άρχουν ουσιαστικά δύο 8ιθανές θεωρίες για αυτή τη διαρκή κατάσταση
αντι8αράθεσης: η “+άχη συ+φερόντων” και η “+άχη των ιδεών”. Η 8ρώτη θεωρεί ότι τα 8ροβλή+ατα είναι κατά βάση
διανε+ητικά. Οι α8οφάσεις είναι α+φιλεγό+ενες διότι βάζουν τους 8ιστωτές α8έναντι στους οφειλέτες, τις χώρες +ε
υψηλό χρέος α8έναντι στις χώρες +ε χα+ηλό χρέος, τις χώρες 8ου χαρακτηρίζονται α8ό σταθερότητα α8έναντι στις
χώρες 8ου είναι ευε8ίφορες σε κρίσεις, τις 8ολυεθνικές τρά8εζες α8έναντι στις το8ικές τρά8εζες. Η δεύτερη τονίζει
τα γνωστικά ζητή+ατα. Σύ+φωνα +ε αυτή την ανάγνωση, ένας ση+αντικός 8αράγων 8ίσω α8ό τις διαφωνίες είναι το
ότι οι χώρες δεν +οιράζονται την ίδια ανάλυση της 8ραγ+ατικότητας, αλλά +άλλον λειτουργούν +ε διαφορετικά
σιω8ηρά ή ρητά υ8οδείγ+ατα.”
Μια 8ροσ8άθεια ε8ίτευξης συναίνεσης στη +άχη των ιδεών έγινε 8ρόσφατα α8ό +ια ο+άδα 14 γάλλων και γερ+ανών
οικονο+ολόγων, στην εργασία των Benassy-Quere et al. (2018). Αυτοί υ8οστηρίζουν ότι η ζώνη του ευρώ “8αρα+ένει
ευάλωτη, υ8οβαθ+ισ+ένη και διαιρε+ένη”. (σελ. 2). Τονίζουν τρεις βασικές αδυνα+ίες για τη ζώνη του ευρώ: “Πρώτον,
η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να αντι+ετω8ίζει ση+αντική χρη+ατο8ιστωτική ευ8άθεια και 8εριορισ+ένη θεσ+ική
ικανότητα για να αντι+ετω8ίσει +ια νέα κρίση. Η σταθερο8οίηση και η ανάκα+ψη βασίστηκαν κυρίως στη
νο+ισ+ατική χαλάρωση α8ό την ΕΚΤ. ∆εύτερον, η ζώνη του ευρώ δεν διαθέτει ε8αρκείς θεσ+ικούς όρους και κίνητρα
για +ακρο8ρόθεσ+η ευη+ερία. Η ατελής τρα8εζική ένωση και οι κατακερ+ατισ+ένες κεφαλαιαγορές ε+8οδίζουν την
ε8ίτευξη 8λήρους νο+ισ+ατικής και χρη+ατο8ιστωτικής ολοκλήρωσης, η ο8οία θα ενίσχυε τόσο την ανά8τυξη όσο και
τη σταθερότητα. ... Τρίτον, και ίσως 8ιο ανησυχητικό, οι αδυνα+ίες της δη+οσιονο+ικής αρχιτεκτονικής της ζώνης του
ευρώ 8ροκαλούν 8ολιτικά 8ροβλή+ατα. Αυτό οφείλεται εν +έρει στην κακή σχεδίαση και την 8ολυ8λοκότητα των
δη+οσιονο+ικών κανόνων της ΕΕ και εν +έρει στην αδυνα+ία της ζώνης του ευρώ να αντι+ετω8ίσει χώρες +ε
δη+οσιονο+ικές δυσκολίες ευέλικτα αντί +ε δάνεια 8ου 8ροα8αιτούν σκληρή δη+οσιονο+ική 8ροσαρ+ογή.”

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2019-2020

43

Οι Προτάσεις των Benassy-Quere κ.ά. (2018)
Οι Benassy-Quere κ.ά. (2018) 8ροσ8αθούν να συ+φιλιώσουν της καλύτερη κατανο+ή των κινδύνων +ε την 8ειθαρχία της
αγοράς και ε8ικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς το+είς:
1. Μεταρρύθ"ιση των δη"οσιονο"ικών κανόνων, συ",εριλα"βανο"ένου του "ηχανισ"ού ε,ιβολής τους: Εισαγωγή ενός κανόνα
για τις δη+όσιες δα8άνες 8ου να βασίζεται στο ύψος του χρέους (+η κυκλικές διακριτικές δα8άνες), την εγκατάλειψη των
κυρώσεων εκ +έρους της ΕΕ και ανάθεση +εγαλύτερης ατο+ικής ευθύνης στις χώρες
2. Μεγαλύτερη και καλύτερη κατανο"ή των κινδύνων: Μείωση της εθνικής +εροληψίας στα χαρτοφυλάκια των τρα8εζών
+έσω τελών συγκέντρωσης, καθιέρωση κοινής ασφάλισης των καταθέσεων +ε εθνικά τ+ή+ατα, 8ροώθηση ενός “ασφαλούς
8εριουσιακού στοιχείου” βασισ+ένου σε διαφορο8οιη+ένο χαρτοφυλάκιο κρατικών χρεωστικών τίτλων, την αυξη+ένη
8ροσβασι+ότητα στη ρευστότη+α του ΕΜΣ +ε χα+ηλό ε8ί8εδο 8ροϋ8οθέσεων για τη ρευστότητα του ΕΜΣ για τις χώρες
8ου 8ληρούν τις 8ροϋ8οθέσεις, και τη δη+ιουργία ενός τα+είου αντασφάλισης ανεργίας / α8ασχόλησης
3. Ένα στοχευ"ένο ρόλο για την ,ειθαρχία της αγοράς: Προτείνουν την εφαρ+ογή του δη+οσιονο+ικού κανόνα +έσω της
έκδοσης υ8οδεέστερων (κατώτερων) ο+ολόγων για τη χρη+ατοδότηση των υ8ερβολικών δα8ανών και την αναδιάρθρωση
του δη+όσιου χρέους ως αξιό8ιστη τελευταία λύση, όταν το χρέος είναι σαφώς +η βιώσι+ο.
4. Α,οσαφήνιση του ρόλου των θεσ"ικών οργάνων: ∆ιαχωρισ+ός των ρόλων του «εισαγγελέα» και του «δικαστή» (8ολιτικός),
αναβάθ+ιση του ΕΜΣ σε ίδρυ+α 8αρό+οιο +ε το ∆ΝΤ, καθιέρωση 8ολιτικής λογοδοσίας και ενίσχυση των εθνικών
δη+οσιονο+ικών συ+βουλίων.
____________________________
Βλ. Benassy-Quere, A., Brunnermeier, M. K., Enderlein, H., Farhi, E., Fratzcher, M., Fuest, C., Gourinchas, P.-O., Martin, P., PisaniFerry, J., Rey, H., Schnabel, I., Veron, N., Weder di Mauro, B. and Zettelmeyer, J. (2018), “Reconciling risk sharing with market
discipline: A constructive approach to euro area reform”, Policy Insight 91, CEPR, London.
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Δύο Επιπλέον Προτάσεις
Θα 8ροχωρούσα 8έρα α8ό αυτές τις 8ροτάσεις, σε δύο τουλάχιστον κατευθύνσεις. Πρώτον, την ανάγκη για έναν ε,αρκή κοινό
,ροϋ,ολογισ"ό της ζώνης του ευρώ και, δεύτερον, την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΚΤ ως ‘δανειστού ύστατης ,ροσφυγής’ σε
,εριόδους κρίσης. Και οι δύο 8ροτάσεις α8αιτούν +εταρρύθ+ιση των συνθηκών της ΕΕ, κάτι εξαιρετικά δύσκολο.
Θα ήταν ση+αντικό για τη σταθερότητα της ευρωζώνης ευρύτερα, να 8ροχωρήσει η δη+ιουργία ενός ε8αρκούς και κατάλληλα
στοχοθετη+ένου κοινού 8ροϋ8ολογισ+ού της ευρωζώνης, 8ου θα συ+βάλει στην εξο+άλυνση της ασύ++ετρης ε8ίδρασης των
+ακροοικονο+ικών διαταραχών +έσω της λειτουργίας αυτό+ατων δη+οσιονο+ικών σταθερο8οιητών. Θα βοηθούσε τις χώρες 8ου
εισέρχονται σε ύφεση λόγω ασύ++ετρων διαταραχών να αντι+ετω8ίζουν +ικρότερες δη+οσιονο+ικές και χρη+ατοοικονο+ικές
συνέ8ειες. Ε8ίσης θα +8ορούσε να βοηθήσει και στην αντι+ετώ8ιση του κατακερ+ατισ+ού των αγορών εργασίας. Ση+αντικό +έρος
του κατακερ+ατισ+ού των αγορών εργασίας στην Ευρώ8η είναι το α8οτέλεσ+α της έλλειψης ενός κοινού συστή+ατος ανεργίας και
ασφάλισης υγείας. Αυτό θα +8ορούσε να αντι+ετω8ιστεί +ε +ια +εταρρύθ+ιση 8ου θα ε8έτρε8ε τη δη+ιουργία ξεχωριστού
8ροϋ8ολογισ+ού για την ευρωζώνη, στοχευ+ένου στην ασφάλιση της ανεργίας και της υγείας. Ένα σύστη+α ασφάλισης ανεργίας
και υγείας της ευρωζώνης θα +8ορούσε να έχει κοινούς κανόνες, ό8ως κοινό δείκτη αντικατάστασης και κοινούς κανόνες
ε8ιλεξι+ότητας, και θα +είωνε τις εθνικές δη+οσιονο+ικές α8οκλίσεις σε 8ερι8τώσεις ασύ++ετρων κυκλικών διαταραχών.
Θα ήταν ε8ίσης ση+αντικό να υ8άρξει ρητή αναγνώριση της ευθύνης της ΕΚΤ να ενεργεί ως “δανειστής ύστατης 8ροσφυγής” σε
τρά8εζες και κυβερνήσεις σε 8εριόδους κρίσης. Αυτό θα βοηθήσει στην α8οτρο8ή των “αιφνιδίων στάσεων” και των διαταραχών της
αγοράς 8ου συνδέονται +ε κρίσεις κρατικών χρεών 8ολύ καλύτερα α8ό την αναβάθ+ιση του ΕΜΣ σε ίδρυ+α 8ου να +οιάζει +ε ∆ΝΤ,
λόγω της +εγαλύτερης δυνατότητας των κεντρικών τρα8εζών να δη+ιουργούν ρευστότητα.
Ταυτόχρονα, η τρα8εζική ένωση θα 8ρέ8ει να 8ροχωρήσει ό8ως έχει 8ρογρα++ατιστεί και θα 8ρέ8ει να ενισχυθούν εθνικές
+εταρρυθ+ιστικές λύσεις 8ου θα ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις χώρες της 8εριφέρειας.
Η κρίση 8ου βρίσκεται σε εξέλιξη και η δια8ιστω+ένη αδυνα+ία της ευρωζώνης να την αντι+ετω8ίσει α8οτελεσ+ατικά α8ό κοινού
κάνει αυτές τις 8ροτάσεις ακό+η 8ιο ε8ίκαιρες. Το ίδιο και η 8ρόσφατη α8όφαση του Γερ+ανικού Συνταγ+ατικού ∆ικαστηρίου, η
ο8οία α+φισβητεί το 8ρόγρα++α 8οσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
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Το Μέλλον του Ευρώ
Μ8ορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς δανειστή
ύστατης 8ροσφυγής;
Πως θα ξεφύγουν α8ό τη +εγάλη ύφεση οι οικονο+ίες
της 8εριφέρειας;
Υ8άρχει η 8ολιτική δυνατότητα για θεσ+ικές
+εταρρυθ+ίσεις;
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