ΜΙ

Η' i^<VerJe^

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟ.\Η ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΠαΐΣ

ΘΕΜΑ: <( ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΕ ».

Κ αθηγητής ; Κηπουρός Αναγνώστης
Σπουδαστές; Μπαμτάδης Μιχαήλ
Σαμουηλίδης Γ εώργιος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Π εριεχόμε\’α
Μέρος Α'
1 .Η πρώτη προσπάθεω ίδρυσης νομισματικής έ\·ωσης
στην' Ευρώπη(φίδι)
2,Από το φίδι στο ΕΝΣ
3 .Θεσμικά χαρακτηριστικά του ΕΝΣ
3.1 Μ ηχανισμός Συνα>ν}χιγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ)
3.2 Ευρωτιαική Νομισματιχτή Μονάδα
3.3 Δείκτης απόκ>Λσης
3.4 Βραχυχρόνιες Πιστωτικές Διευκολύνσεις
4. Οι φάσεις του ΕΝΣ
5. Παρεμβατική Πολίτικη στο ΜΣΙ
5.1 Παρεμβατικτή Πολίτικη στα όρια της ζώνης
5.2 Παρεμβατική Πολιτική ι.ιέσα στη ζώνη
6. Η Ασυμμετρία του ΕΝΣ
7. Το ΕΝΣ και το δο>χιριο

σελ.3
σελ.4
σελ.5

8. ΚερδοσκΌτηκές ετηθέσεις

σελ.28

σελ.8
σελ. 15
σελ. 15
σελ. 15
σελ. 16
σελ. 17
σελ. 19
σελ.22
σελ.22
σελ.24
σελ.25
σ ελ.27

9. Το παράδοξο των προσδοκιών
σ ελ.29
9.1 Απολο'/χσμός και προοπτικές
σελ. 31
ΜΕΡΟΣ Β' ’
'
σελ.36
1 .Η Συνθήκη '/ία π·|ν Ε.Ε.(Μααστριχτ)
σελ.37
1.1 Οι δυσκολίες επικύρωσης της Συνθιίκης του Μααστρί'χτ
σελ.39
2. Η ΟΝΕ σε τρία στάδια
σ ε λ .4 1
2.1 Το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ
σ ε λ .4 1
2.1.1 Το ECU και η ως τόορα πορεία του
σελ.42
2 .2 Το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ
σελ.44
2.2.1 Η οικονομική πολιτική κατά το δεύτερο στάδιο
σελ.45
2.2.1.1 Ε /9χίμματα του Δημοσίου
σελ.46
2.2.2
Η νομισματική πολιτική κατά το δεύτερο στάδιο
σελ.48
2.3 Το τρίτο στάδιο
σ ελ,50
2.3.1 Διαδικασία και κριτήρια για τη (.ιετάβαση
στο τελικό στάδιο
σ ελ.50
2.3.2 Η σύγκ>αση των Οικονομικών
σελ.52
2.4 Βάσιμα χαρακτηριστικά της ΟΝΕ
σελ.53
2.4.1 Η ισορροπία ^ιεταξύ της Οικονομικής και της Νομισματικής
Εξουσίας.
σελ.53
2.4.2.Ανεξαρτησία και ευθύνες του ΕΣΚΤ
σ ελ.54
2.5 Η Νομισματική πολιτική κατά το 3*^ στάδιο
σ ελ.55
2.5.1 Μια Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα
σ ελ.55

2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

Η Εκτε>χστική Ετητροπή
σε).. 5 6
Το Διοικητικό Συμβούλιο
σε)..56
Γενακό Συμβούλιο
σε).. 5 8
Ενιαίο Νόμισμα το ECU
σε)..58
Γιατί στο τε/.ικό στάδιο το ECU δεν θα είναι πια
νόμισμα-κα)ύιθι
σε).. 59
2.5.7 Ενιαία νομισματική πολιτική
σελ.60
2.5.8 Μια εξωτερικτ| συνα)Ααγματική πολιτική
σε)..60
2.6 Η οικονομική πολιτική κατά το τρίτο στάδιο
σελ.62
2.6.1 Χρηματοδοτική Ενίσχυση
σελ.62
2.6.2 Κυρώσεις
σε)..63
2.6.3 Τα περιθώρια ανεξαρτησίας 'fia τι; εθνικές
οικονομικές πολιτικές
σελ.64
3 .Εφαρμογή των κριτηρίων σύγκλισης και προοπτικές για την ΟΝΕ σελ.65
Ε)2.ηνικ·ή Βιβλιογραφία
σε).. 75
Ξένη Βιβλιογραφία
σε)..76
Συντομογραφίες
σελ.77

ΜΕΡΟΣ A

1.

Η ΠΡΩΤΗ n P O ir iA O E U ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΦΙΔΙ).

Η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης νομισματικής ένοχτης στην Ευρώπη
ξεκίνησε με τη συμφιονία της Βασιλείας τον Απρίλιο 1972, όταν έξι
Ευροοπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γ αλ/.ία, Ιταλία,
Ολλανδία και Γερμανία) ίδρυσαν ένα σύστημα σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών το Ευρίοπαϊκό Νομισματικό φίδι
(European Currency Snake). To νόμισμα κάθε χώρας-μέλους
κυμαίνονταν γύρω από την διμερή κεντρική του ισοτιμία έναντι τοαν
άλλων νομισμάτοαν’ του συστήματος μέσα στη ζώνη +/- 1,125%, και
όλα τα νομίσματα μαζί κυμαίνονταν έναντι του δολαρίου μέσα στη
ζώνη +/- 2,25%, η οποία είχε καθορισθεί με τη
συμιρωνία
τον Δεκέμβριο του 1971. Με άλλα λόγια , η στενή ζώνη διακύμανσης
των διμερή ισοτιμιών μεταξύ των ευροοπαϊκών νομισμάτων (φίδι)
καθορίστηκε στο μισό της ζώνης διακύμαν'σης τους έναντι του
δολαρίου (τούνελ), και ο μηχανισμός ονομάστηκε το «φίδι μέσα στο
τούν'ελ».
Αλλά το φίδι δε\’ παρέμεινε εττί πολύ μέσα στο τούνελ. Στις 12
Μαρτίου 1973, το συμβούλιο, διατιιστώνο\’τας τις δικτκολίες τήρησης
των' περιθωρίων διακύμανσης των κοινοτικών νομισμάτων και του
δολαρίου, αποφάσισε να αφήσει τις κεν-τρικές τράτιεζες ε)-εύθερες να
μην επεμβαίνουν' όταν' οι συναλλαγματικές τιμές των' νομισμάτων'
τους έφθαν'ον' τα περιθώρια διακύμανσης σχετικά με το δολάριο.
Έγινε τότε λόγος για «φίδι χωρίς τούν'ελ». Τα νομίσματα του φιδιού
(μάρκο, φιορίνι. Βελγικό φράγκο, Λουξεμβούργιο φράγκο
και
Δανακή κορώνα) ελίσσον'ταν' τότε ελεύθερα δηλαδή άσχετα από το
δολάριο, αλλά ελλίσονταν' όλα μαζί, γιατί ο σεβασμός του
περιορισμένου περιθωρίου διακύμαν'σης μεταξύ των, έπρετιε να
εξασφαλίζεται με συντονισμέν'ες παρεμβάσεις των αρχών που
εξέδιδαν τα νομίσματα τα οποία βρίσκονταν' προς στιγμή σε
αντιπαράθεση.
Η διεθνής νομισματική κρίση, η οποία εν'τάθηκε από την'
ττετρελαϊκή κρίση του 1973, η οποία, με τη σειρά της παρατάθηκε
από την οικονομική ύφεση που άρχισε το 1975, αύξησαν τις διαιρορές
και τις διαρθρωτικές ανισορροπίες στους κόλπους της κοινότητας, η
οποία είχε μόλις διευρυνθεί. Οι διαφορές ανταγωνιστικότητας και
ικαν'ότητας αν'τίστασης στον' πληθωρισμό εν'έτειναν' τις αποκλείσεις

μεταξύ των οικονομικών των κρατών μελών. Ενώ εταζητούσε τη
νομισματική ένωσή της, η κοινότητα χωρίστηκε στην πράξη σε δύο
νομισματικές ζώνες. Εκείνη του φιδιού και εκείνη
των
κυμαινόμενων συναλλαγματικών τιμών. Το ίδιο το φίδι, αν και τηο
περιοριστικό από το καθεστώς των κυμαινόμενισν συναλλαγματικών
τιμών, είχε γίνει τε/^είοος ασταθές αφότου είχε εξέλθει από το τούνελ.
Τίποτα δεν περιόριζε πλέον τους ελιγμούς του.
Οι κερδισμένοι ήταν οι κερδοσκόποι. Αρκούσε ένας σημαντικός
αριθμός αυτών να είναι πωλητές σε μια δεδομένη στιγμή του
νομίσματος του φιδιού, το οποίο θεωρούσαν σαν πιο ασταθές, για να
βρεθεί αυτό στο κατώφλι. Οι νομισματικές αρχές της
προσβαλλόμενης χώρας όφειλαν τότε να σταματήσουν το τιέσιμο της
τιμής του νομίσματος της αγοράζοντάς το έναντι των αποθεμάτων
τους σε συνάλλαγμα. Η τύχη του τιροσβαλλόμενου από τη διεθνή
κερδοσκοτήα νομίσματος εξαρτιόταν τότε από τον όγκο των
αποθεμάτων που διέθετε ή που μπορούσε να διαθέσει η κεντρική
τράπεζά του. Έτσι έγινε και τα περισσότερα των δυτικών
νομισμάτων, μεταξύ των οποίων, η στερλίνα, το γαλλ.ικό φράγκο και
ιταλική λιρέτα, αναγκάστηκαν' να εισέλθουν' στο καθεστιος των
κυμαινόμενων συναλλαγματικών τιμών.
Σε μια πρώτη φάση, αυτό το καθεστώς παρείχε μια κάποια
ανακούφιση απαλλάσσοντας τις κεν'τρικές τράπεζες από την αδύν'ατη
προσπάθεια να υπεραστήσουν τα ασθενή νομίσματά τους. Σε δεύτερη
φάση, όμως, καθο'^ς κανένας μηχανισμός δεν' ανάγκαζε π>«έον τα
κράτη ν'α εφαρμόζουν' αυστηρές και συγκλίνουσες ναμισματικές και
οικοδομικές πολιτικές, αυτί υτιέκυπταν στον' πειρασμό της παραγωγής
ν'ομίσματος, που είχαν προϊδει οι κερδοσκόποι, και παρασύρονταν'
ό>νθ και περισσότερο από τον πληθωρισμό, της κοινοννακές πιέσεις, τη
στασιμότητα και την' αν'εργία.
Ετηπλέον, η ίδια η τελων'ειακή ένωση και η κοινή γεωργική
πολιτική διέτρεχαν' μεγάλους κινδύνους εάν δεν περιοριζόταν η
διάιρορη εξέλιξη των συναλλαγματικών τιμών των κρατών - μελών ,
όπως αυτή εκδηλωνόταν' στα μέσα της δεκαετίας του ‘70. Πράγματι,
τα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. που είχαν' σοβαρά προβλήματα ισοζυγίου
πληρωμών, αναγκάζονταν καμιά ιρορά να περιορίζουν τις εισαγοογές
από εταιρικά κράτη ευτυχώς για σύντομα χρονικά διαστήματα αλλά
σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο το οποίο απαγόρευε οποιαδήποτε
προστατευτικά μέτρα μέσα στην κοινότητα. Η κοινή γεωργική

αγορά, η οποία μόλις είχε δημιουργηθεί, στις αρχές της δεκαετίας
'70, ήταν ακόμη πιο ευά/^τη. Η διάφορη εξέλιξη των αξιών των
κοινοτικών νομισμάτων διατάρασσε την ενότητα των τιμοαν των
γεωργικών προϊόντιον και οδηγούσε στη λήψη ετηκίνδυνοαν
ημίμετρων, όπίος ήταν τα νομισματικά εξισωτικά ποσά.
Έτσι , οι στόχοι οι οποίοι είχαν οριστεί για την πρώτη φάση της
οικονομικής και νομισματικής έναχτης, δεν μπόρεσαν ν α ετητευχθούν
και το πέρασμα στη δεύτερη, που προβλεπόταν για τις αρχές του
1974, δεν έγινε ποτέ. Αλλά ενώ η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας
μιας Ο.Ν.Ε. ατιέτυχε, η κτηθείσα κατ’ αυτήν εμτιειρία ήταν πολύτιμη
για την κοινότητα. Τα όργαν'α τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία από το
1972, το νομισματικό φίδι, δηλαδή η κοινοτική ταινία διακύμανσης
των νομισμάτων με τους μηχανισμούς βραχυπρόθεσμης παρέμβασης
και υποστήριξης , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας
(ΕΤΝΣ) και η Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (ΕΛΜ) δοκιμάστηκαν
με επιτυχία, βελτιώθηκαν' και μεταβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ).

2.

ΑΠΟ TO ΦΙΔΙ ΣΤΟ ΕΝΣ

Τον Ιούλιο του 1978 το Ευριοπαϊκό Συμβούλιο, παρακινούμ£νο
από τον Valery Giscard d’ Estaing, τότε τιρόεδρο της Γαλλική
Δημοκρατίας και του Helmut Schmidt, τότε καγκελάριο της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προετοίμαζε το έδαφος
για τη θέσπιση ενός βελτιωμένου νομισματικού συστήματος. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 4 και 5 Δεκεμβρίου 1978,
κάλεσε το Συμβούλιο (των υπουργών) να αποφασίσει ετή τοον
προτάσεων της Επιτροπής για την εγκαθίδρυση ενός τέτοιου
συστήματος. Έτσι, το Συμβούλιο εξέδοκτε, στις 18 Δεκεμβρίου 1978,
έναν κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
(ΕΝΣ) και έναν άλλο ο οποίος τροποποιούσε την αξία της λογιστικής
μονάδας την οποία χρησιμοποιούσε το Ε.Τ.Ν.Σ.(Ι)
Ο βασικός σκοπός του ΕΝΣ ήταν η δημιουργία μιας ζώνης
νομισματικής σταθερότητας στην Ευρώττη μέσα από την στενή
(νομισματική) συνεργασία τοον χωρών με)-ών του. Η νομισματική
σταθερότητα έχει δύο διαστάσεις
1)σταθερότητα στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες και 2) σταθερότητα στο επίπεδο των
ημών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η υιοθέτηση του ΕΝΣ έχει
συμβάλλει στη μείοχτη τόσο της ονομαστικής όσο και της
πραγματικής συναλλαγματικής αστάθειας (RoyofT1985,Artis,1987)
σε αντίθεση με την αυξημένη συναλλαγματικη'-ι αστάθεια των’ χοίριον
που δεν·' συμμετέχουν στο σύστημα .
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις διακυμάνσεις των ονομαστικών
ισοτιμιών για τις χώρες - μέλη του ΕΝΣ, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.
Η συναλλαγματική αστάθεια μετράται ως η τυτηκή απόκλιση το3ν'
μηνιαίων μεταβολών' των ονομαστικών ισοτιμιών. Στην τιερίπτωση
των χωρών μελών του Μ .ΣΙ., η τυτηκή απόκλιση κάθε χώρας έχει
σταθμισθεί με το ειδικό βάρος της, στην ECU ώστε να
κατασκευασθεί ο δείκτης σταθερής απόκλισης του Μ.Σ.Ι

( ΐ ) . Ε.Ε. L379nis30-12-19T8

Όταος προκύπτει από τον τάνακα 1, ο Μ.Σ.Ι. έχει )«ειτουργήσει ως
ένας σταθεροποιητικός μηχανασμός εφόσον έχει οδηγήσει σε μείοχτη
της συναλλαγματικής αστάθειας ανάμεσα στα νομίσματα των χωρών
- μελών του, σε αντίθεση με ότι έχει συμβεί στις ισοτιμίες των χο^ρών
που δεν συμμετέχουν στο σύστημα .

ΧΩΡΕΣ

1974-79

2.1 (2.2)
2-4 (2.3)
1.8 1 6

(.)

ΠΙΝΑΚ ΑΣ 1
1979-83

1984-86

1987-89

2.3 (2.6)
2.9 (2.7)
1.6 (0.9)

2.6 (3.0)
2.7 (2.1)
1.3 (0.6)

2.4 (2.8)
2.4 (1.9)
1.1 (0.4)

Πηγή : Artis (1995). Οι αριθμοί έξω από τις παρεν-θέσεις δείχνουν
τον δείκτη τυτακής απόκλισης τατν αντιστοίχισν’ χωρών σε σχέση μα
20 βιομηχανικές χώρες. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις δείχνουν
τον δείκτη τυτακής απόκλισης των αντιστοίχο^ν χωροτν σε σχέση με
τις χώρες - μέλη του Μ.Σ.Ι.___________________________________
Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η μείωση της συ\'ολλαγματικής
αστάθειας οφείλεται όχι τόσο στην σύγκλιση της νομισματικής
πολιτικής των χωρών - μελών όσο στην υιοθέτηση συναλλαγματικών
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από πολλές χώρες - μέλη, όπιος
για παράδειγμα Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία και Ιταλία. Αξίζει να
σιιμειωθεί ότι ό/.οι οι σιΛ’αλλαγμαακοί περιορισμοί καταρ'ι'ήθιικαν
σταδιακά μέχρι τον Ιούλιο 1990 στα πλαίσια ττις ειιαίας Ευρωπαϊκής
πράξης ( Single European ΑςΙ)η οποία οριοθετούσε το πλαίσιο
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς με την πλήρη κατάρ"/ηση όλων
των ττεριορισμών στη κίνηση αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και
κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέχρι το 1992. Ότκος μας
παρουσιάζει ο τήλ'ακας 2, το ΕΝΣ φαίνεται να έχει συμβάλει
στ] μαντικά στη σύγκλιση του ρυθμού πληθωρισμού μεταξύ τω\’
χωρών - μελών του, και κατά συ\’έπεια οι χώρες - μέλη που μττήκαν
στο σύστημα με υψηλό πληθωρισμό κέρδισαν' αν^τιπληθωριστική
φήμη και αξιοτηστία.(Ι)
Στην αρχική του φάση το ΕΝΣ ήταν, στην πραγματικότητα, ένα
βελτιωμένο «νομισματικό φίδυ>, τηο ευέλικτο και πιο αλληλέγγιχ).
(1)Με τον όρο αντιπληθωριστική φήμη εννοούμε την πιθανότητα ότι η νομισμαηκές
αρχές μιας χώρας-μέλους με υψηλό πληθωρισμό θα ακολουθήσουν συνεπή
αντιπληθωριστική πολιτική.

Η μεγίστη ανεκτή απόσταση
μεταξύ δύο νομισμάτοαν' του
συστήματος ήταν πάντα 2,25%, όπο3ς και στο φίδι (6% για την
Ιταλική λιρέτα μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 1990), αλλά οι
συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενός νομίσματος δεν υπο>-ογίζονταν
πλέον, ότκος μέσα στο φίδι, σχετικά με κανένα από τα άλλα
νομίσματα του συστήματος, αλλά σχετικά με την Ευροοπαϊκή
Νομισματική Μονάδα (ECU). Αυτή χρησίμευε έτσι οος χρήμα έχουν
νόμιμη αξία για τον υπολογισμό τοτν συναλλαγματικών
διακυμάνσεατν των νομισμάτων του συστήματος και για τη θέση σε
κίνηση των υποχρεωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες, κατά τα ά)λα,
ήταν ανάλογες με εκείνες του φιδιού.
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Αλλά το ΕΝΣ χρησιμοποιεί μηχανισμούς πιο εκλεπτυσμένους σχετικά
μ’ εκείνους του φιδιού , «Τιμές στρόφιγγες » χρησιμεύουν για τον
καθορισμό διμερώς ισοτιμιών, δηλαδή μεταξύ δύο νομισμάτωΐ’ του
συστήματος. Γύρω απ' αυτές τις ισοτιμίες ορίζοιτας τα περιθώρια
διακύμαν'σης του 2.25%. Οι τιμές στρόφιγγες προσαρμόζονται με
κοι\ή διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη που
παίρνουν μέρος στο σύστημα, καθ03ς και η Ευρωιπαϊκή Επιτροττή.
Ένας «δείκτης απόκ>αση9> βασισμέν'ος στο ECU χρησιμεύει -μα να
φανερώσει τις αποκλίσεις μεταξύ κοινοτικών νομισμάτων και να
προλαβαίνει τη στιγμιαία παρεκτροττή που θέτει σε κίνηση τις
υποχρεωτικές παρεμβάσεις. Το «κατώφλι της απόκ/.ισης» βρίσκεται
στα 75% του ορίου του μεγίστου περιθωρίου κάθε νομίσματος
σχετικά με το ECU.
Όταν' ένα νόμισμα διαβαίνει το κατώφλι της απόκλισής του, ο
«κώδων κινδύνου» ηχεί και οι αρχές που εκδίδουν το νόμισμα αυτό
πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν την πίεση
που υφίσταται στις αγορές συναλλάγματος. Οι «εθελοντικέο>
παρεμβάσεις όταν ένα νόμισμα διαβαίνει το κατώφλι απόκλισής του

γίνολ'χαι καταρχήν, σε νόμισμα χώρας που συμμετέχει στο σύστημα.
Οι υποχρεο^τικές παρεμβάσεις όταν έν-α νόμισμα κινδυν'εύει να διαβεί
«το κατόχρλι» ή «την οροφή» του, γιατί η τιμή του απέχει
περισσότερο από 2.25% (6% για την Ισπανική πεσέτα)α7ΐό την «τιμή
στρόφιγγε9 >σχετικά με τα άλλα νομίσματα, γίν'ονται επίσης καταρχήν
σε νομίσματα
των συμμετεχουσών χωρών,
α/.λά
στην
πραγματικότητα γίνονται ακόμη κατά μεγά/χ> ποσοστό σε δολάρια.
Για να βασιστεί το ΕΝΣ σε αρκετά χρηματοοικονομικά μέσα, τα
οποία να μπορούν να αποτρέψουν την κερδοσκοτήα, οι μηχανισμοί
κοινοτικής τυίστωσης οι οποίοι προϋττήρχαν' μέσα στο καθεστιος του
φιδιού, ένδυνα
μειώθηκαν σημαντικά. Η διάρκεια της
Βραχυτφόθεσμης χρηματοοικονομικής συνδρομής, η οποία ετητρέπει
παρεμβάσεις σε συνάλλαγμα, προεκτάθηκε από 30 μέρες τέλος του
μήνα, σε 45 μέρες τέλος του μήνα. Η βραχυπρόθεσμη νομισματική
συνδρομή μπορεί να παραταθεί δύο φορές για τρεις μήνες. Το σύνο/Λ
των πιστώσεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διάρκειας
αυξήθηκε σημα\'τικά. Τα κράτη που μετέχοιτν στο ΕΝΣ θέτοιΛ' στη
διάθεσή του ΕΤΝΣ 20% των αποθεμάτων τους σε συνάλλαγμα και
χρυσό.
Αυτή η θέση από κοινού 20% των αποθεμάτιον των κρατών με)λύν έπρεπε κα\Ό\ακά να είναι η απαρχή ενός αληθινού
ευρωπαϊκού \’ομισμαπκού ταμείου, το οποίο, όπως το προέβ>«ετιε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 1978, θα έπρετιε \ α
δημιουρ'ι'ηθεί δύο χρό\αα μετά την ίδρυση του συστήματος, και στο
οποίο θα μεταβιβάζο\'τα\' αυτά τα αποθεματικά. Σε ττρώτη φάση,
όμως, οι κεντρικές τράπεζες διατηρούσαν την κυριότητα απ’ αυτών-.
Η διαχείρισή τους γη-όταν' από κοινού από το Ευρο^παϊκό Ταμιείο
Νομισματικής Συνεργασίας, το οποίο είχε ιδρυθεί με απόφαση του
Συμβουλίου της 3'’“’ Απριλίου 1973 στα πλαίσια του συστήματος του
φιδιού (1), και του οποίου η διοίκηση είχε ανατεθεί στα μέλη της
επιτροτπίς των διοικητών των κεντρικών τραττεζών και σ ’ ένα μέ/Λς
της Ευρωπαϊκής Επιτροττής. Το Ευροοπαϊκό νομισματικό ταμείο, το
οποίο θα έπρεπε να είν-αι κάτι παραπάνω από ένας χώρος λογιστικής
καταχώρησης των συναλλαγών μεταξύ κεντρικών τραπεζών, δεν
ιδρύθηκε ποτέ, για λόγους τεχνικούς και πολιτικούς, ο κυρτότερος
των οποίων ήταν η οριστική εκχώρηση σ’ αυτό μέρους των εθνικών
αποθεμάτων.
E.E.L89 της 05.4.1973

To ΕΤΝΣ λειτουργεί επομε\'ως πά\'τα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος.
Εκείνη που εξελίχθηκε πολύ ήταν η Ευροοπαϊκή λογιστική μονάδα
(UCE), η οποία χρησιμοποιούταν αρχικά στο σύστημα του φιδιού.
Στο ΕΝΣ προβιβάστηκε σε Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα και
βαπτίστηκε ECU, από τα αρχικά του European Currency Unit, τα
οποία θυμίζουν' το γαλλικό χρυσό νόμισμα που κυκλοφορούσε ετή
πολλούς αιώνες. Το ECU, ότκος και το UCE, αττοτελείται από έν'ον’
συνδυασμό ή «καλάθυ> των διαφόροον’ νομισμάτων που το αποτελούν',
του οποίου η αρχική σύνθεση καθορίστηκε βάση αντικειμενικών
κριτηρίων σχετικών με την οικονομική βαρύτητα κάθε κράτους μέλους, ιδίοος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, του
ενδοκοινοτικού εμπορίου και των μεριδίων συμμετοχής στον
μηχανισμό βραχυπρόθεσμης νομισματικής συνδρομής. Αντίθετα από
το UCE, όμως, η σύνθεση του «καλαθιού» του ECU μπορεί να
αλ>.άξει. Έτσι, τώρα, η δραχμή, η Ισπανική πεσέτα και το
Πορτογαλικό εσκούδο συμ|.ιετέχουν' στη σύνθεση του ECU (1).
Μόνον η πεσέτα, όμως, συμμετέχει στον' μηχανισμό στήριξης των
συν'αλλαγματικών' τιμών, αλλά με έν'α περιθώριο διακύμολ'σης της
τιμής του 6%.
Η αξία του ECU μεταβάλλεται ανάλογα με τη σταθμισμένη εξέλιξη
των συν'αλλαγματικών τιμών των νομισμάτων που συνθέτουν' το
καλάθι και είναι επο[.ιέν'ως πιο σταθερή από την' αξία καθεν'ός απο τα
νομίσματα χωριστά, εφόσον μέσα στο καλάθι εξισορροπούνται οι
τάσεις για άν'οδο ή κάθοδο των' διαφόρων νομισμάτων. Η αξία του
ECU, ότιως του UCE, σ’ έν'α εθνακό ν'όμισμα ισούται με το σύνολο
των αξιών των ποσοστών των νομισμάτων που σχηματίζουν το
καλάθι. Ο υπολογισμός της αξίας του ECU σε όλα τα κύρια
νομίσματα γίνεται καθημερινά από την' Επιτροττή και δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών' Κοινοτήτων (σειρά C).
Εκτός από τις γενικές λειτουργίες του σαν λογιστικής μονάδας,
ιδίοος για την έκφραση των ποσών του γενικού προϋττολογισμού της
κοινότητες και των' κοιν'ών' τιμών των γεωργικών προϊόν'των, το ECU
αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος, έτσι χρησιμοποιείται σαν : κοινός παραν'ομαστής για τον
υπολογισμό των συναλλαγματικών τιμών των κοινοτικών νομισμάτων
βάση για τον υπολογισμό
του δείκτη απόκλισης μεταξύ των'
κοινοτικών νομισμάτων, παραν'ομαστής για τις πράξεις
(1)Ε.Ε L189 της 04-07-1989

παρέμβασης και μέσο διακανονισμού των πιστωτικών ή χρεοχττικών
υπολοίπων μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και του ΕΤΝΣ.
Το ECU έχει κατά πολύ ξεπεράσει το αρχικό του θεσμικό πλαίσιο
και η χρήση του γίνεται ό}χ> και πιο συνήθης στις χρηματοτηστεοτικές
αγορές. Στο διεθνές επίπεδο, το ECU έχει γίνει ένα
χρηματοταστωτικό εργαλείο τιρωτεύουσας σημασίας, τόσο ώστε να
έχει ξεπεράσει το περισσότερα νομίσματα που το συνθέτουν
ως προς τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές πράξεις : έκδοση διεθν'ών
ομολογιακών δανείων, διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίο^ν αξιών...
Οι ιδιωτικές χριήσεις ECU εξελίσσονται επίσης ; τραπεζικές
καταθέσεις και ταστώσεις, ταξιδιωτικές ετιιταγές, πιστωτικές
κάρτες... Αυτή η εξέλιξη του ECU σε χρηματοταστωτικό μέσο, το
οποίο διαθέτει ορισμένα λειτουργικά χαρακτηρισπκά ενός
νομίσματος ετηβεβαιώνεται από τη χρήση του από τις νομισματικές
αρχές όχι μόνον των' κρατών με>θ)ν της ΕΟΚ, α).λά και ενός συνεχώς
αυξανόμενου αριθμού τρίτων χωρών. Η ολοκλήροχτη της εσωτερικής
αγοράς το 1992 θα δοοσει στο ECU τη δυνατότητα να αναπτύξει τον
ρόλο του σαν μέσου αναιροράς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
στο πεδίο των χρηματοοικονομικών υττηρεσιών, ότιως οι ασφάλειες
ζωής και τα ενυπόθηκα δάν'εια, τα οποία θα προσφέρονται εκτός των
εθνικών συνόρων'.
Αντίθετα, το ECU δεν έπαιξε παρά περιορισμένο ρόλο στους
μηχανισμούς διαχείρισης του ΕΝΣ, του οποίου αποτε>ε:ί βασικό
στοιχείο. Ο ρόλος του σαν αποθεματικού μέσου δεν' αναπτύχθηκε,
γιατί οι κενπρικές τράπεζες προτίμησαν' τις παρεμβάσεις μέσα στα
περιθώρια διακύμαν'σης από τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις και τη
σύσταση χρεωστικών' υπολοίπων σε ECU. Ετάσης, δεν' αν'απτύχθηκαν
πολύ οι καταθέσεις σε ECU του μη τραπεζικού τομέα πράγμα που
δείχνει ότι το ενδιαφέρον του ECU σαν' νομισματικού υποκατάστατου
ή σαν αποθέματος ρευστότητας είναι περιορισμέν'ο.
Μετά από μια περίοδο μαθητείας κατά τα πμ^ώτα χρόνια της
δεκαετίας ’80 , η οποία συνοδευόταν από συχν'ές ευθυγραμμίσεις των
ισοτιμιών, οι συμμετέχοντες στο ΕΝΣ αντικατέστησαν προοδευτικά
τις προηγούμενες πρακτικές με μέτρα εσωτερικής προσαρμογής,
βασιζόμενα σε μια ευρεία συναίνεση επί των προσανατολισμών της
νομισματικής πολιτικής. Αυτή η ρεαλισηκή προσέγγιση συνοδεύτηκε

από ορισμέν'ες διευθετήσεις των μηχανασμών του ΕΝΣ, αλλά όχι από
ουσιώδεις θεσμικές μεταβο>-ές. Έτσι, το 1985, θεστήστηκε έν'ος
μηχανισμός κινητοποίησης ο οποίος επιτρέτιει σε μια κεντρική
τράπεζα έχουσα ανάγκη νομισμάτων παρέμβασης να κινητοποιεί
προσωρινά ECU αντί δολαρίων ή κοινοτικών νομισμάτων και ο
ετήσημος κύκ)ο)ς του ECU ανοίχτηκε σε κεντρικές τράπεζες τρίτων
χωρών και διεθνών νομισματικών θεσμών (1). Στις 12 Σεπτεμβρίου
1987 η συμιρωνία της «Bale Ing borg» σύσφιξε τις σχέσεις
συνεργασίας στους κόλπους του ΕΝΣ. Η διαδικασία της πολυμερούς
επιτήρησης
ενασχύθηκε,
η
ευρύτητα
των
ενδεχόμενων
ευθυγραμμίσεων περιορίστηκε και οι διαφορές το)ν ετπτοκίοον έ·)Τναν'
το κύριο μέσο καταπολέμησης των εντάσεων αν'άμεσα στα νομίσματα
του συστήματος.
Γενικά το ΕΝΣ απέδειξε τη σημασία του πλαισίου συλλογικής
πειθαρχίας, το οποίο έχει ετηβάλλει. Μέσα σ’ ένα διεθν’ές
νομισματικό περιβάλ>χ>ν ταραγμένο από το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ,
ττ| συν'εχή άνυδο του δολαρίου στις αρχές της δεκαετίας του '70, τη
θεαματική πτώση μετά το Φεβρουάριο 1985, και τη χρηματιστηριακή
κρίση του Οκτωβρίου 1987, το ΕΝΣ επέτυχε κατά ικαν'οποιητικό
τρόπο του πρωταρχικό στόχο του : τη στενή συνεργασία μέσα σε μια
ζώνη νομισματικής σταθερότητας στην Ευρώττη. Αναγκάζοντας τα
κράτη που είναι μέλη του να σέβονται μια σαφή πειθαρχία ως προς
τις συναλλαγματικές ισοπμίες, συνέβαλλε σττ|ν καταπο/.έμηστι του
πληθωρισμού. Από το 1987 οδηγεί επίσης σε μια προσέγγισΐ] των
ετητοκίων των κρατών - μελών' του.
Η είσοδος της πεσέτας στις 19 Ιουνίου 1989 στον μηχανισμό
συναλλαγματικι'ις πειθαρχίας του ΕΝΣ ( με περιθιοριο διακύμανσης
6% σχετικά με την τιμή στρόφιγγας) και η είσοδος της Ιταλικής λίρας
στο περιθώριο διακύμαν'σης του 2.25%, από τις 8/6/1990,
τηστοποιούν την επιτυχία του ΕΝΣ και την απόφαση των
κυβερνήσεων της Ισπανίας και της Ιταλίας να παίζουν το ευρωπαϊκό
νομισματικό παιχνίδι με όλους τους κανόνες που επιβάλει. Αλλά ενώ
το ΕΝΣ πρέπει καν'ονικά να περιλαμβάνει όλα τα κοινοτικά
νομίσματα, η μη συμμετοχή της στερλίνας στον μηχανισμό των
συναλλαγματικών ισοτιμιών περιόρισε την ανάπτυξη του συστήματος
κατά τη δεκαετία '80 και την αίγλη του έναντι τρίτων κρατών.

U) Ε.Ε L290 της 01-11-1985

3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΣ
Το ΕΝΣ ττεριλαμβότνει τα εξής χαρακτηριστικά : 1) το μηχανισμό τατν’
συ\'θ>.λαγματικών ισοτιμιών (Exchange Rate Mechanism) , 2)την
ECU, 3) το δείκτη απόκ^ασης (Divergence indicator), και 4)τις
βραχυχρόνιες τηστωτικές διευκολύνσεις (Very Short - Term Credit
Facilities).
3.1 Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ)
Ο ΜΣΙ είναι ένα σύστημα διμερών κεντρικών ισοτιμιών ανάμεσα
στα νομίσματα των χωρών - μελών. Οι κεντρικές ισοτιμίες μπορούν
να επανευθυγραμμισθούν όταν το απαιτεί η οικονομική συγκυρία. Η
διακύμανση των ισοτιμιών γύρω από τις κεντρικές τους ισοτιμίες
καθορίστηκε στο +/- 2.25% με εξαίρεση την λιρέτα, τη στερλίνα, τη
πεσέτα και το εσκούδο όπου η ζώνη διακύμανσης ήταν +/- 6% (1).
Τον Ιαν’ουάριο 1990, η Ιταλία υιοθέτησε τη στενή ζώνη διακύμα\'σης
υποτιμώντας τη λιρέτα κατά 3.67%.
3.2 Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα
Η E.C.U. είναι έν'α καλάθι νομισμάτων όλων των χωρών - μελώ\'
της Ένωσης. Η
E.C.U. χρησιμοποιείται σαν βάση για τον
προσδιορισμό των διμερών κεντρικών ισοτιμιών α\'άμεσα στα
διάφορα νομίσματα. Αν για παράδειγμα, ECU1=DM 1,94 και
ECU1=FFR 6,40 τότε DM=FFR 3,35.
Η ισοτιμία εν'ός νομίσματος j σε σχέση με την ECU, (e(j, ECU))
δίνεται από τη σχέση :
η
eG ,E C U ) = E g i e ( i j )
(1)
J=1
όπου, gi είναι η ποσότητα του νομίσματος i στην ECU, και e (ij) είναι
η ισοτιμία του νομίσματος j σε μονάδες του νομίσματος i. Το ειδικό
βάρος ενός νομίσματος j στην ECU αντιπροσωπεύουν την ποσότητα
του νομίσματος j στην ECU σε σχέση με τη%' ποσότητα ό>^υ\' τιον
άλλων νομισμάτων και δίνεται από τη σχέστ):
(1) Οι πρώτες χώρες που συμμετέχουν στο ΜΣΙ του ΕΝΣ ήταν ; Βέλγω Γαλλία, Γερμανία, Δανία
Ιρλανδία ΙτεΛία και Ολλανδία Η Ισπανία μπήκε στο σύστημα το 1989, η Βρετανία και πόρτοι 1992

VV] = gj / Σ g ie(i,j),j=l,2,3.... ή
J=1

(2)

όπου το άθροισμα όλων των ειδικών βαρών ισούται με την μονάδα.
Ο Πίνακας 3 δείχνει τη σύν'θεση και το ειδικό βάρος κάθε νομίσματος
χώρας - μέλους στην ECU, και τον δείκτη απόκλ.ισης.
3.3 Δείκτης απόκ>.ισης
ο δείκτης απόκ).ισης είναι στεν'ά συνδεδεμέν'ος με τον ΜΣΙ. Αν η
τρέχουσα ισοτιμία ενός νομίσματος σε σχέση με την ECU αττοκλίνει
κατά 75% από την κεντρική της ισοτιμία, τότε οι νομισματικές αρχές
θα πρέτιει να διορθώσουν τη συγκεκριμένη κατάσταση με μέτρα
οικονομικής πολιτικής, ότκος παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος,
μεταβολή ετατοκίω\·, επανευθυγράμμιση της κεντρικής ισοτιμίας. Ας
υποθέσουμε για παράδειγμα ότι όλα τα νομίσματα βρίσκονται στις
κεντρικές τους ισοτιμίες και ότι το Γα?νακό φράγκο αν-ατιμάται κατά
2.25% έν'οντι όλων των άλλων νομισμάτων. Επειδή το ποσοστό του
φράγκου στην ECU είναι 19.3%, η ανατίμηση του θα αυξήσει την
ισοτιμία της ECU κατά 0.43% (19.3% χ 2.25%), και συνεπώς το
φράγκο θα ανατιμηθεί κατά 1,82% έναντι της ECU. Με άλλα λόγια
το μέγιστο ποσοστό απόκλισης (Μ.Π.Α.) της τρέχουσας ισοτιμίας
ενός ν'ομίσματος j έναν'τι τιις ECU σε σχέστ| με την κεντρική του
ισοημία
(σε ECU) πριν το νόμισμα j πλησιάσει ττ] ζώνη διακύμανσης του
έναντι οττοιουδήποτε άλλου νομίσματος υπο>Λγίζεται ως εξής :
Μ.Π.Α. = +/-2.25% (1-vyj), όπου v\j είναι το ποσοστό του νομίσματος
j στην ECU. Επειδή όμως το ποσοστό αν-ατίμησης του φράγκου
έν’οντι όλύ)ν των αλ/χον νομισμάτων είναι μεγα>ώτερο από το
«σκαλοπάτι απόκλασης» (thres hold indicator) 1.69% το οποίο
υπολογίζεται ως το 75% του Μ.Π.Α., οι νομισματικές αρχές της
Γαλλίας θα πρέτιει να διορθώσουν την κατάσταση παίρνοντας
διάφορα οικονομικά μέτρα. Ο πίν’ακας 4 παρουσιάζει την ποσοστιαία
απόκλιση της τρέχουσας ισοτιμίας κάθε νομίσματος του ΕΝΣ από τις
κεντρικές του ισοτιμίες έν'οντι της ECU, καθώς επίσης και έν'οντι της
διμερής κεντρικής ισοτιμίας του πιο αδύνατου νομίσματος του
συστήματος.

Βλέπουμε, λοιπόν ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 1995, η Ιρλανδική λίρα
ήταν' το πιο αδύν'ατο νόμισμα του Μ.Σ.Ι. εφόσον η τρέχουσα ισοτιμία
της απέκ)ανε από τη κεντρική της ισοτιμία κατά 2,64%.
Όσον αφορά τις αποκλίσεις τοαν τρέχοιχτων ισοτιμιών όλων τοον
άλλων νομισμάτο3ν έναντι της Ιρλανδικής λίρας σε σχέση με τις
διμερείς κεν'τρικές του ισοτιμίες, το φιορίνι είχε αν'ατιμηθεί κατά
4,78%, ενώ το Γαλλικό φράγκο κατά 1.31%.
[
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1,69
1,52
1,53
4,47
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Πηγή: Αρχές (1995, Πίνακας 12,1, σελ30). Weber (1991.Πίνακας 1 σελ.65-66). Η
τελειιταία στήλη δείχνει το σκαλοπάτι απόκ3.ισης. Β LFR = Βελγικό φράγκο, DKR =
Δανική κορώνα FFR = Γα3λ.ικό φράγκο. DM = Μάρκο. GDR = δραχμή, IRL=
Ιρλανδική λίρ α LIT = Ιτοά-ΐκή λιρέτα HLF = Ολ>.ανδικό φιορίνχ ESC =
Πορτογαλικό εσκούόο. PES = Ισπανική πεσέτα, BST = ·\γγλική λίρα._______________

Από τα τρία νομίσματα που δεν συμμετέχουν' στον Μ.Σ.Ι. μόνο η
λιρέτα ήταν ανατιμημένη κατά 3,53%, ενώ η δραχμή και η στερλίνα
ήταν υποτιμηΐ-ΐένη κατά 1,19% και 2,90% αν’τίστοιχα.
3.4 Βραχυχρόνιες Πιστωτικές Διευκολύνσεις.
Οι βραχυχρόνιες πιστωτικές διευκολύνσεις του ταμείου
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Συνεργασίας (European Monetary'
Cooperation Fund) μπορούν να χρησιμοποιηθούν- από τις
νομισματικές αρχές κάθε χώρας - μέλους για παρεμβάσεις στα δύο
όρια της ζώνης με σκοπό την εξομάλυνση ανετηθύμητων
συν-αλλαγματικών καταστάσεων. Οι διευκολύν-σεις αυτές παίρνουν
την μορφή αμοιβαίων πιστώσεων ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες
κεν-τρικές τράπεζες. Με την συμφωνία Balse - Ng borg τον
Σεπτέμβριο 1987 η περίοδος εξόφλησης αυτών των πιστώσεων

ετιεκτάθηκε από 45 σε 75
πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση.
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Πη·;πί: Financial Times (Priday , September 1995). (4)={[(3)-(2)]/(2)}xi00.
' (5)={[(3>(2')]/(2')}χ100, όπου(3 ) δηλώνει τη διμερή τρέχουσα ισοτιμία της |
I Ιρλανδικής λίρας έναντι του νομίσματος j, και (2 ) δηλώνει τη διμερή κεντρική :
! ισοτιμία της Ιρλανδικής λίρας έναντι του νομίσματος j
(j= HLF, |
' BFR,ATS,DM,PES,DKR,FFR,GDR,rTL,BST) (a)H Ιταλική λιρέτα επανασυνδέβηκε j
με το VCI στις 25 Νοεμβρίου 1996.______________________________________________

4. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΣ.

Η ισοτιμία του ΕΝΣ τεερνά μέσα από τρεις περιόδους. Η πρώτη
περίοδος ( Μάρτιος 1979- Ιανουάριος 1987), χαρακτηρίζεται από 38
επανευθυγραμμίσεις των διμερών κεντρικών ισοτιμιών οι οποίες
έλαβαν χώρα σε έντεκα διακριτικές προσαρμογές (ττίνακας 5). Το
μάρκο κυμαινόταν ελεύθερα έναντι του δολαρίου, γιεν, στερλίνας,
και άλλων νομισμάτων που δεν' συμμετείχαν' στον ΜΣΙ, ενώ
διατηρούσε σχεδόν σταθερές ισοτιμίες σε σχέση με τα υπόλοιπα
νομίσματα του συστήματος. Το ΕΝΣ της πρώτης τιεριόδου
παρουσιάζει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με το σύστημα του
Bretton Woods, με μια μόνη διαφορά ότι οι επανευθυγραμμίσεις
ήταν πολλές και έτσι μικρού σχετικά μεγέθους, κάτι που φαίνεται να
οδήγησε σε αποφυγή οποιοσδήποτε συνα>.λαγματικής κρίσης. Κατά
την διάρκεια της δεύτερης περιόδου (Φεβρουάριος 1987 - Αύγουστος
1992), το ΕΝΣ φαίνεται ότι λειτούργησε ως έν'α σύστημα σταθερών’
ισοτιμιών εφόσον δεν υπήρξε καμία επανευθυγράμμιση με εξαίρεση
της Ιταλική λιρέτα η οποία υιοθετώντας την στενή ζώνη διακύμαν'σης
υποτιμήθηκε κατά 3,67%. Όμως, η διαδικασία σύγκλισης των
μακροοικονομικών μεγεθών των χωρών - μελών επιβραδύνθηκε και
σε πολλές περιπτιοσεις αντιστράφηκε. Η σταθερότητα των
συναλλαγματικών ισοτιμιών που ετηκρατούσε κατά την περίοδο αυτή
οδήγησε σε αύξηση της πραγματικής ισοτιμίας σε χώρες όπως Ιταλία
και Ισπανία όπου ο πληθωρισμός ήταν’ υψηλότερος από τον’ μέσο όρο
της ένωσης, και κατ’ επέκταση σε μείωση της αν’ταγωναστικότητας
και σε αύξηση αν’εργίας των' χωρών αυτών.
Η Τρίτη περίοδος (Σεπτέμβριος 1992 μέχρι σήμερα), φαίνεται να
χαρακτηρίζεται από συναλλαγματική αστάθεια. Θα πρέπει εδώ να
αν'αφέρουμε ότι τόσο πολιηκοί παράγον'τες όπως η άρν'ησις των
Δανών να ψηφίσουν ι>πέρ της συνθήκης του Μάαστριχτ και η
υιοθέτηση της συνθήκης αυτής από την πλευρά της Γαλλίας με μια
μικρή π>χιοψηφία, όσο και οικονομικοί παράγοντες, ότιως η ύπαρξη
μακροοικονομικών ανισορροταών σε πολλές χώρες - μέλη συνέβαλαν’
στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένοκτης (ΕΝΕ). Αυτό είχε σαν
αποτέ>νεσμα να ξεσπάσει συναλλαγματική κρίση στο ΕΝΣ.
Συγκεκριμέν’α , στις 14 Σεπτεμβρίου 1992 η Ιταλική λιρέτα

υποτιμήθηκε κατά 3,5%, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου η στερλίνα και η
λιρέτα εγκατέλειψαν το ΜΣΙ, και η πεσέτα υποτιμήθηκε κατά 5%.
Στις 21 Νοεμβρίου η πεσέτα και το εσκούδο υποτιμήθηκαν' κατά 6%.
Οι κερδοσκοτηκές επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 1993 με θύμα αυτή τη φορά την Ιρλανδική
λίρα, η οποία στις 30 Ιανουαρίου υποτιμήθηκε κατά 10%. Στις 15
Μαΐου υποτιμήθηκαν ξανά η πεσέτα και το εσκούδο κατά 6,5%. Στη
διάρκεια του καλοκαιριού, οι κερδοσκοτηκές επιθέσεις είχαν σαν'
στόχο όλα σχεδόν τα νομίσματα του ΜΣΙ συμπεριλαμβανομένων του
Βελγικού και Γαλλικού φράγκου και της Δανική κορών'ος. Όμως, τον
Αύγουστο το συμβούλιο των υπουργών εθνικής οικονομίας και
οικονομικών (ECO FIN) σε μια ύστατη προσπάθεια να αναχαιτίσει τη
μεγάλη κίνηση κερδοσκοτηκών κεφαλαίων που στόχο είχε τη
διάλυση του συστήματος αποφάσισε να αναθεωρήσει τη ζώνη
διακύμανσης των νομισμάτων γύρω από τις διμερής κεντρικές τους
ισοτιμίες από +/-2,25% σε +/-15% με εξαίρεση την ισοτιμία φιορίνιμάρκο. Αξίζει ετήσης να αν'αφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια των
ανωτέρω γεγονότων οι Σκαν'διναβικές χώρες που είχαν' ήδη δέσει τα
νομίσματα τους με το ΜΣΙ απεφάσισαν' \'α αν'αστείλουν την
συναλλαγματική τους δέσμευση. Συγκεκριμένα, στις 8 Σεπτεμβρίου
1992 η Φιλανδία, στις 19 Νοεμβρίου η Σουηδία και στις 10
Δεκεμβρίου η Νορβηγία διέκοψαν' την σύν'δεσή τους με το ΜΣΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
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Πη-ιή; \LA,SER.A (1994,Πίνακας 1, σελ.253). (1)H στερλίνα μπήκε στο ΜΣΙ στις
8 10/90. (2) η πεσέτα μπήκε στο ΜΣΙ στις 19 6.1990. (3) Το
εσκούδο μπήκε στο

MΣIστ^6.4 92.
(4) Η λιρέτα υιοθέτησε τη στενή ζώντ] διακύμανσης. Καμία αλλα·/ή δεν έγινε στο κάτω
όριο της ζώνης. (5)Η στερλίνα και η λιρέτα εγκατέ/χιψαν τον ΜΣΙ. (6)Το ECOFIN
υιοθετεί την ζώνη διακύμανσης +-15%. (7) Η λιρέτα επανασυνδέθηκε με τον ΜΣΙ στις
25/11Τ996._______________________________________________________________________

5. ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ HOAITHCH ΣΤΟ ΜΣΙ.
Δύο είδη παρεμβατικής πολιτικής λαμβάν'ουν χώρα στο ΜΣΙ= (1)
παρέμβαση μέσα στη ζώνη διακύμανσης, και (2) παρέμβαση στο
πάνω και στο κάτω όριο της ζώνης. Η παρέμβαση στα όρια της
ζώνης είναι ι>ποχρεωτική και ασκείται από όλες τις ενδιαφερόμενες
κεντρικές τράπεζες. Η Bundesbank, η κεντρική τράπεζα της
Γερμανίας, συμμετέχει στις παρεμβάσεις αυτές ακολουθώντας
παρεμβατική πολιτική αποστείροκτης η οτιοία δεν μεταβάλει την
νομισματική της κυκλοφορία. Με ά}1α λόγια η Γερμανία η οποία
είναι η
χώρα - άγκυρα του συστήματος ασκεί ανεξάρτητη
νομισματική πολιτική εξουδετερώνοντας την ετήδραση της
παρεμβατικής της πολιτικής, στη προσφορά χρήματος, που σημαίνει
ότι σε ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών μόνο η χώρα που
εξασφαλίζει τον νομισματικό κανόνα (δηλαδή η χώρα - άγκυρα) του
συστήματος έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει νομισματική
πολιπκή ανεξάρτητη από την πολιτική των άλλων κρατών - με)ώ)ν.
5.1

Παρεμβατική Πολιτική στα όρια της ζώνης.

Α : υποθέσουμε ότι η λιρέτα διολισθαίν-ει σημαν-τικά έναντι του
μάρκου προσεγγίζοντας το άνω όριο της ζώνης διακΐιμαν'σής της. Οι
κεντρικές τράπεζες της Ιταλίας και Γερμανάας για να στηρίξουν την
λιρέτα παρεμβαίνουν στις αγορές συν'αλλάγματος αγοράζοντας
λιρέτες έναντι μάρκων. Η πολιτική αυτή θα αυξήσει την προσφορά
χρήματος της Γερμανίας και θα μειοχτει αν-τίστοιχα την προσφορά
χρήματος της Ιταλίας. Αν η Bundesbank επιθυμεί να εξουδετερώσει
την επίδραση της νομισματικής επέκτασης στις τιμές της θα παρέμβει
στην χρηματαγορά της Φραγκφούρτης πουλώντας Γερμανικά
χρεόγραφα (Β) έναντι μάρκων σταθεροποιώντας έτσι τη νομισματική
της κυκλοφορία, με αποτέλεσμα η επιτοκιακή διαιρορά να αυξηθεί
υπόρ της Ιταλίας πράγμα που θα ενασχύσει τη λιρέτα χωρίς
πληθωριστικές παρενέργειες στη Γερμανική οικονομία. Η
παρεμβατική πολιτική της Bundesbank στις αγορές συναλλάγματος
και χρήματος ονομάζεται πολιτική αποστείροκτης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η κεντρική τράτιεζα της Ιταλίας δανείζεται τα μάρκα

που χρειάζεται για την παρεμβαπκή της πολιτική από τις
βραχυχρόναες τηστωτικές διευκολύνσεις ή από την Bundesbank. Το
σχήμα 1 ατιεικονίζει τη χρηματαγορά κάθε χώρας και ττεριγράφει την
πολιτική της απυστείροκτης. Οι καμττύλες M ldG και M IDI
δηλώνουν τη ζήτηση χρήματος στη Γερμανάα και στην Ιτα>.ία, ενώ οι
καμττύλες M1SG και M1SI δηλώνουν την προσφορά χρήματος σε
κάθε χώρα αντίστοιχα. Η αρχική θέση ισορροττίας δίνεται από το
σημείο 1 όπου το Γερμανικό εττιτόκιο ισούται με το Ιταλικό εττιτόκιο.
Η παρεμβατική πολιτική των δύο κεντρικών τρατιεζών στις αγορές
συνα).λάγματος θα αυξήσει την προσφορά χρήματος της Γερμανίας
και θα μεκόσει αντίστοιχα την προσιρορά χρήματος της Ιταλίας.
Συνεπώς, οι καμπύ)-ες M ISG και M1SI θα μετακινηθούν στις θέσεις
M2SG και M2SI αντίστοιχα.
ΣΧΗΜΑ 1

Το Γερμανικό ετητόκιο θα μειωθεί λόγω αύξησης της ρευστότητας
και το Ιταλικό επιτόκιο θα αυξηθεί λόγω μείοχτης της ρευστότητας.
Αν τώρα, η Γερμανία αποστειρώσει την αύξηση της νομισματικής
της κυκλοφορίας μειώνοντας τις τηστώσεις προς την οικονομία, η
καμπύλη M2SG θα μετακινηθεί πίσω στην αρχική της θέση, και
συνεπώς η επιτοκιακή διαιρορά υπέρ της Ιταλίας θα στηρίξει της
λιρέτας έναντι του μάρκου.

5.2 Παρεμβατική Πολιτική Μέσα στην Ζώνη.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι η κεντρική τράττεζα της Ιταλίας ασκεί
παρεμβατική πολιτική μέσα στη ζώνη πουλώντας μάρκα τα οποία
δανείζεται από την διεθνή χρηματαγορά. Αιηό θα έχει ως συνέπεια
να μεταβληθεί μόνο η νομισματική κυκλοφορία της Ιταλίας. Η μορφή
αυτή παρέμβασης ονομάζεται παρεμβατική τιολιτική της μη
αποστείροοσης. Αν για παράδειγμα η Ιταλική λιρέτα διολισθαίνει
έναντι του μάρκου μέσα στη ζώνη, η κεντρική τράττεζα της Ιταλίας
αναλαμβάνει την ιτποχρέοοση να τη στηρίζει παρεμβαίνοντας στην
αγορά συναλ>ώιγματος αγοράζοντας λιρέτες έναντι μάρκων. Η
πολιτική αυτή θα μειώσει την προσφορά χρήματος της Ιταλίας, θα
αυξήσει τα ετπτόκια της σε σχέση με τα αντίστοιχα ετητόκια της
Γερμανίας και κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε ανατίμηση της λιρέτας
έναντι του μάρκου.

6. Η ΑΣΥΜΕΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΣ.
Σε ένα σύστημα σταθερών αλλά αν-απροσαρμοσμένων ισοτιμιών
όταος το ΕΝΣ, η συναλλαγματική ισοτιμία εξασφαλίζει την «άγκυρα»
του συστήματος που στόχο έχει την σταθεροποίηση του ετητιέδου των
ημών. Αυτό σημαίνει ότι μια χώρα με υψηλό ρυθμό πληθο^ρισμού θα
μπορούσε να δέσει το νόμισμα της με το νόμισμα της χώρας άγκυρας του συστήματος που έχει χαμηλό και σταθερό ρυθμό
πληθωρισμού, εισάγοντας έτσι αξιοπιστία νομισματικής πολιτικής
από το εξωτερικό. Είναι ήδη γνοοστό ότι πολλές Ευρωπαϊκές χώρες,
όταος Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, με τη συμμετοχή τους στο ΜΣΙ του
ΕΝΣ έδεσαν το νομίσματά τους με το μάρκο σε μια προσπάθεια να
επιτύχουν αποκλιμάκοχτη του πληθωρισμού τους και κατ’ επέκταση
να σταθεροποιήσουν το ετάπεδο των τιμών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι
χώρες αυτές καθώς και οι υπόλοιπες χώρες - μέλη του συστήματος
εκτός της χώρας - άγκυρας (Γερμανίας), θα πρέπει να σχεδιάζοιΛ' τη
νομισματική τους πολιτική με στόχο τη διατήρηση των διμερή
συναλλαγματικών του ισοτιμιών, ενώ η Γερμανία μπορεί να
καθορίζει τη νομισματική της πολιπκή αν-εξάρτητα από την πολιτική
των άλ/χον χωρών - με>ώ)ν με στόχο τη σταθεροποίηση του επιπέδου
των τιμών' της. Αυτό το είδος ασυμμετρίας ήταν ετπσης
χαρακτηρισπκό 'ιοώρισμα και του συστήματος του Bretton Woods.
Σε ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών που χαρακτηρίζεται από
ασυμμετρία, η χώρα - άγκυρα έχει την δυν'ατότητα μα ασκεί
ανεξάρτητη νομισματική πολιτική αποστειρώνοντας την επίδραση
της κίνησης κεφαλαίο^ν στην προσφορά χρήματος. Αυτό σημαίνει ότι
οποιαδήποτε διατάραξη οφειλόμενη είτε σε προσδοκώμενη μεταβολή
της ισοτιμίας ή σε μεταβολή του ασφαλίστρου κινδύν'ου δεν θα
οδηγήσει σε αλλαγή του ετατοκίου της αλλά σε μεταβολή του
επιτοκίου των άλλων χωρών - με/«ί)ν οι οποίες παρεμβαίνοντας στην
αγορά συναλλάγματος να σταθεροποιήσουν την ισοτιμία του
νομίσματος του θα μεταβάλλουν' την' προσφορά χρήματος. Το σχήμα
2 το οποίο παρουσιάζω παρακάτω, περιγράφει την ασυμμετρία του
ΕΝΣ. Η καμπύλη ΜΜ δηλώνει ισορροπία στην αγορά χρήματος,
ενώ η καμπύλη FA δηλώνει ισορροτήα στην αγορά συναλλάγματος
και έχει κατασκευασθεί |.ιε δεδομένη την' τιμή των μεταβλητών R*.
Ee (+1) και ρ. Η αρχική θέση ισορροπίας του συστήματος δίνεται

από το σημείο 1 που αντιστοιχεί στην κεντρική ισοτιμία el. Για
χάριν απλούστευσης, το συγκεκριμέν’ο παράδειγμα υποθέτει ότι δεν
υπάρχει ζώνη διακύμανσης γύρω από τη διμερή κεντρική ισοτιμία.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι η Γερμανία στα πλαίσια μιας
ανππληθωριστικής οικονομικής ττολιτικής υιοθετεί συσταλτική
νομισματική πολιτική μειώνοντας τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς
χρήματος και αυξάνοντας τα ετητόκια της. Αυτό θα αυξήσει την
ελκυστικότητα των Γερμανικών χρεογράφοτν και θα οδηγήσει σε
έντονη τυίεση για υποτίμηση του Γαλλικού Φράγκου έναντι του
μάρκου.
'Οτιχος βλέπουμε στο σχήμα, η αύξηση του Γερμανικού ετητοκίου θα
μετατοττίσει την καμπύλη ΜΜ1 προς τα δεξιά στη θέση MM2. Υπό
καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών η νέα ισορροτήα θα αντιστοιχούσε
στο σημείο 2 οπού το φράγκο θα έχει υποτιμηθεί έναντι του μάρκου.
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τώρα, όμως που οι δύο χώρες λειτουργούν υπό καθεστώς σταθερών
ισοτιμιών, η Banque de France στην προσπάθειά της να
σταθεροποιήσει την ισοτιμία του νομίσματος της μέσα στο ΜΣΙ θα
παρέμβει στη\’ αγορά συν'ολλάγματος αυξάνοντας το ετητόκιο της
από R1* σε R2*. Η καμπύλη FA1 θα μετακινηθεί προς τα πάνω και
δεξιά στη θέση FA2 και συνεττώς η ισοτιμία μάρκου-φράγκου θα
σταθεροποιηθεί στο ετήπεδο e l .

7. TO ΕΝΣ ΚΑΙ TO ΔΟΛΑΡΙΟ
Είναι γεγονός ότι η χρονική στιγμή που έχουν' λάβει χώρα οι
περισσότερες επανευθυγραμμίσεις στο ΕΝΣ συμτήπτει με τις
συναλλαγματικές χρίσεις του δολαρίου. Συγκεκριμέν'α, όταν το
δολάριο διολισθαίνει στις διεθνείς αγορές συν'αλλάγματος, το μάρκο
ανατιμάται έναντι των άλλων νομισμάτων των χωρών - μελών του
ΜΣΙ. Η ύπαρξη συναλλαγματικοί περιορισμών στις κινήσεις
κεφαλαίων ανάμεσα στις χώρες - μέλη, η οποία αυξάνει το κόστος
συναλλαγής θα μπορούσε να εξηγήσει τη μη-συμμετρική αντίδραση
των Ευρωπαϊκών νυμισμάτων στις μεταβολές του δολαρίου (Giavazzi
και Govaimini, 1986). Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι πρώτον,
αυξάνει το ετητόκιο των Ιταλικών και των Γερμανικών χρεογράφων
κατά το ίδιο ποσοστό, και δεύτερον η Ιταλία έχει υιοθετήσει
συναλλαγματικούς περιορισμούς. Η ζήτηση για μάρκα θα αυξηθεί
τιερισσότερο από τη ζήτηση για λιρέτες, επειδή οι συναλλαγματικοί
περιορισμοί αυξάν'ουν το κόστος συναλλαγής σε Ιταλικά χρεό"φαφα.
Συνεπώς, το μάρκο ανατιμάται έναντι της λιρέτας. Εταπ>νεον, η
διολίσθηση της λιρέτας έναν'τι του μάρκου θα συν'οδευτεί με τη
διολίσθηση της σταθμισμένης συνα>.λαγματικής ισοτιμίας του
δολαρίου καθώς οι επενδυτές θα μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στην
Γερμολακή χρηματαγορά αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για Γερμαχακά
χρεόγραφα και μάρκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη
συναλλαγματικών περιορισμών στην κίχηση κεφαλαίων, θα
μπορούσε να εξηγήσει τις μη-συμμετρικές μεταβολές των ισοτιμιών
των Ευρωπαϊκώχ' νομισμάτων έναντι του μάρκου στις
συχ'θ>.λαγματικές κρίσεις του δολαρίου.

8. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης (1987-1992) του ΕΝΣ, η
διαδικασία σύγκλισης τοον μακροοικονομικοον μεγεθών των
οικονομικών των χωρών - μελών ετηβραδύνθηκε και σε πολλές
περιπτόκτεις αντιστράφηκε. Η σταθερότητα το)ν συναλλαγματικών
ισοτιμιών που επικράτησε κατά τη τιερίοδο αυτή οδήγησε σε αύξηση
κατά 30% περίπου της πραγματικής ισοτιμίας σε χώρες όπιος η
Ιταλία και η Ισπανία όπου ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος από τον
μέσο όρο του πληθωρισμού της ένοχτης, και κατ’ ετιέκταση σε
μείωση της ανταγωνιστικότητας, σε χειροτέρευση του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών και σε αύξηση της αν-εργίας. Αξίζει, επίσης
να τονιστεί ότι η αιχιτηρή νομισματική πολιτική που ακολούθησαν οι
νομισματικές αρχές των χωρών μελών του ΕΝΣ με στόχο τη
σταθεροποίηση των ισοτιμιών τους οδήγησε σε εταδείνωση του
προβλήματος της ανεργίας, αυξάνοντας έτσι το οικονομικό και το
πολιτικό κόστος διατήρησης αυτής της πολιτικής. Από την άλλη
πλευρά όμιος, η αγορά συναλλάγματος βλέποντας ότι η διατήρηση
των μακροοικονομικών ανασορροιηών δεν ήταν εφικτή, προσδοκούσε
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον, και κατ’
επέκταση υποτίμηση των αδύνατων νομισμάτων του συστήματος, για
να αντισταθμίσει λοιπόν, τον συναλλαγματικό της κίνδυνο, και να
κερδοσκοττήσει από τις προσδοκώμενες μεταβολές των ισοτιμιών
επιτέθηκε στα αδύ\'ατα νομίσματα. Στη\' προσπάθειά τους, οι
νομισματικές αρχές να σταθεροποιήσουν τις ισοημίες των
νομισμάτων τους υιοθέτησαν συσταλτική νομισματική πολιτική
μειώνοντας την προσφορά χρήματος και αυξάνοντας τα ετητόκια τους
επιδεινώνοντας περαιτέρω τη μακροοικοιομική τους κατάσταση.

9. TO ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
Το παράδοξο των προσδοκιών (The paradox of expectations)
δηλώνει ότι μια προσδοκώμενη πτώση του ετητοκίου στο μέλλον θα
οδηγήσει σε αύξηση του τρέχοντος επιτοκίου, ώστε να
σταθεροποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία. Το παράδοξο των
προσδοκιών περιγράφει την κρίση του ΕΝΣ την περίοδο 1992-93.
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το παράδοξο των προσδοκιών στα
πλαίσια του παρακάτω υποδείγματος. Ξεκινάμε την ανάλυσή μας με
την ισορροτήα στην αγορά χρήματος η οποία δίνεται από τη σχέση:
M/P(e)=L(R); LR<0, Pe >0
(1)
οπού M,P,R, και e είναι, αντίστοιχα, η ονομαστική ποσότητα του
χρήματος, το εγχώριο ετήτιεδο των τιμών, το εγχώριο επιτόκιο, και η
τρέχουσα ισοτιμία.
Η σχέση (1) η οποία απεικονίζεται στο σχήμα (3) με ττ) καμπύλη
ΜΜ , δηλώνει συνδυασμούς ισοτιμίας και ετητοκίου που
εξασφαλίζουν ισορροτήα στην αγορά χρήματος. Το υπόδειγμα
υποθέτει ότι οι τιμές συσχετίζονται θετικά μα την ισοτιμία. Μια
αύξηση της ισοτιμίας θα αυξήσει την ονομαστική ζήτηση χρήματος
εφόσον αυξάνει το επίπεδο των τιμών. Με δεδομένη τη προσφορά
χρήματος, η ισορροτήα θα αποκατασταθεί μόνο όταν αυξηθεί το
ετητόκιο.
Η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά συ\-αλλάγματος δίνεται από τΐ]
σχέση :
R = R *+(te(+ l)-e)/e
(2)
όπου R* και te(+l) είναι, αν'τίστοιχα, το ετητόκιο της αλλοδαπής και
η προσδοκώμενη ημή της ισοημίας στην περίοδο t +1, και δηλώνει
όη το εγχώριο επιτόκιο ισούται με το αν'τίστοιχο ετητόκιο της
αλλοδαττής αναπροσαρμοσ|,ιένο με την προσδοκώμενη μεταβολή της
ισοημίας (θεώρημα ακάλυπτου αρμιτράλ ετητοκίων ΑΑΕ). Η
ανωτέρω σχέσΐ] στο σχήμα (4) με την καμττύλη FA η οποία έχει
αρνηηκή κλίση. Μια πτώση (ανατίμηση) της τρέχουσας ισοτιμίας θα
αυξήσει την προσδοκώμενη υποτίμηση του εγχώριου ν'ομίσματος
((Ee(+l)-e/e). Αυτό θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό
και σε αύξηση του εγχωρίου ετητοκίου με στόχο την σταθεροποίηση
της κίνησης κεφαλαίων. Η αρχική θέση ισορροπίας του συστήματος
δίνεται από το σημείο 1.

Ας υποθέσουμε ότι η αγορά συναλλάγματος αναμένει ότι η κεντρική
τράπεζα της χώρας θα αυξήσει τη\' προσφορά χρήματος στο μέλλον
για να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, και να μειώσει την
ανεργία. Αυτό θα δημιουρ'/ήσει προσδοκίες για υποτίμηση του
εγχωρίου νομίσματος στο μέλλον, με αποτέλεσμα η αγορά
συναλλάγματος να προσφέρει το εγχώριο νόμισμα προκαλώντας έτσι
έντονες πιέσεις για υποτίμησή του. Στο σχήμα ( ) , η καμττύλη ΜΜ1
θα μετακινηθεί προς τα πάν'ω και αριστερά στη θέση MM2 ενώ η
καμπύλη FA1 θα μετακινηθεί προς τα πάν'ω και δεξιά στη θέση FA2.
Οι νομισματικές αρχές στην προσπάθεια τους να υπεραστήσουν το
νόμισμα τους διατηρώντας την ισοτιμία του σταθερή στο επίπεδο e l,
αυξάν'ουν τα ετητόκια μειώνοντας την προσφορά χρήματος. Έτσι, η
καμπύλη MM2 θα μετακινηθεί προς τα κάτω και δεξιά στη θέση
ΜΜ1.
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To συμτιέρασμα που τφοκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση είναι ότι
μια προσδοκώμενη πτώση του ετητοκίου στα πλαίσια ετιεκτατικής
νομισματικής πολιτικής στο μέλλο\’ θα οδηγήσει σε αύξηση του
τρέχοντος επιτοκίου ότα\' οι νομισματικές αρχές της χώρας επιθυμούν
να διατηρήσουν τη\' ισοτιμία του νομίσματος τους σταθερή.
9.1

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η διαδικασία δημιουργίας μιας οικονομικής και νομισματικής
έλ'ωσης, δεν άρχισε της 1'’ Ιουλίου του 1990, όπως πρότεινε η
έκθεση Delors και αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Μαδρίτης τον Ιούναο 1989. Ξεκίνησε την Ρ Ιανουαρίου 1971,
ημερομηνία εκκίνησης της πρώτης προσπάθειας της Κοινότητας να
δημιουργήσει μια ΟΝΕ, βάσει του σταδίου Wemer και του
ψηφίσματος του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων
των κρατών - μελών της 22ας Μαρτίου 1971. Βέβαια αυτό το πρώτο
εγχείρημα ναυάγησε, γιατί ήταν' παράτολμο εκτός του διεθνούς
νομισματικού περιβάλλοντος, το οποίο είχε πολύ διαταραχθεί από την
κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods και πρόωρο
δεδομένης της κατάστασης της οικονομικής ολοκλήροχτης της
Κοινότητας, η οποία μόλις είχε υλοποιήσει την τελωνειακή της
έν'ωση. Οι ηγέτες της Κοινότητας,ειχαν τότε θελήσει να επιταχύνουν
τη διαδικασία ολοκλήροχτης υτιερττηδώντας το στάδιο της κοινής
αγοράς το οποίο προηγείται κανονικά του σταδίου της ΟΝΕ. Γρήγορα

είχαν χάσει τις αυταπάτες και είχαν’ εγκαταλείψει τον αγώνα ήδη από
το τέλος του πρώτου γύρου.
Αλλά η προσπάθεια δεν ήταν μάταιη. Κατά τη διάρκεια τους
υλοποιήθηκαν εργαλεία και μηχανισμοί ιδίιος το νομισματικό φίδι, η
Ευριοπαϊκή λογιστική μονάδα και το Ευροοπαϊκό Ταμείο Νομισματικό
Συνεργασίας τα οποία αναπτύχθηκαν από το 1979 στα πλαίσια του
Ευρο^παϊκού Συστήματος. Οι μηχανισμοί αυτοί απέδειξαν τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους και θα χρησιμεύσοιτν στη
δεύτερη προσπάθεια δημιουργίας της ΟΝΕ στη δεκαετία του ’90.Το
ΕΝΣ πέτυχε το μετριασμό των' μεταβολών των ονομαστικών και
πραγματικών συναλλαγματικοόν τιμών των νομισμάτο)ν που
συμμετέχουν στο σύστημα, τη μείωση του πληθωρισμού και τη
προσέγγιση των ετατοκίων. Σταθεροποιώντας τις συναλλαγματικές
σχέσεις μεταξύ των συμμετέχοντων νομισμάτων ετυέτρεψε τη σχετικά
ικανοποιητική λειτουργία της κοινής αγοράς βιομηχανικών και
γεωργικών προϊόντων μείωσε τους αστάθμητους παράγοντες στις
οικον'ομικές σχέσεις μεταξύ τω\' κρατών-μελών και διατήρησε την
εμτηστοσύνη των επιχειρηματιών - επενδυτών στην οικονομική
πρόοδο -η]ς κοινότητας.
Δεν πρέτιει όμως να ξεχνάμε ότι το ΕΝΣ δεν καθορίζει αμετάκ/.ητα
τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των συμμετεχόντων σ' αυτό
νομισμάτων, τιεριορίζει μόνο τις μεταβολές των συναλλαγματικών
τιμών. Το ECU, βασικό στοιχείο του συστήματος, δεν είναι
πραγματικό νόμισμα. Είναι μόνο έ\'α καλάθι αποτελούμε\’ο από τα 12
νομίσματα, το σχετικό βάρος των οποίων μπορεί να αλλάξει αν'άλογα
με ης διαφορετικές επιδόσεις των εθνικών οικονομιών.
Όσο υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένης τροποποίησης της
ισοτιμίας εν'ός εθνικού νομίσματος
ή διάσταση
των
συναλλαγματικών τιμών των νομισμάτων της Κοινότητας, εκείν'ες
που θέλει να ετιενδύσει ή να πωλήσει με τήστωση σ ’ ένα εταιρικό
κράτος δεν είναι τόσο ήσυχες όσο είναι όταν' επενδύσει ή πουλάει στη
χώρα του. Αυτή η ανησυχία δεν επιτρέπει την ολοκλήροοση των
ελευθεριών κυκλοφορίας των αγαθών, των υττηρεσιών' και των'
κεφαλαίων τις οποίες επεδίωκε η Συνθήκη της Ρώμης. Για να
μοιάσουν οι συνθήκες που ισχύουν' μέσα στην Κοινότητα με εκείνες
που ισχύουν μέσα σ’ ένα κράτος, χρειάζεται ένα κοινό νόμισμα ή η
βεβαιότητα ότι τα εθνικά νομίσματα είναι τελείως και αμετακλήτως
μετατρέψιμα σε σταθερές ισοτιμίες και ότι οι συν'αλλαγματικές τιμές

Ι,ιεταξύ τους δεν μπορεί π)£ον να μεταβληθούν. Για να γίνει αυτό
πρέπει να ξεπεραστεί η ΣΐΛ’θήκη της Ρώμης, η οποία δεν τφοβλέτιει
κάτι τέτοιο.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα διάιρορα εθνικά νομίσματα χρειάζονται
όσο υπάρχουν διάφορες οικονομικής αν'άπτυξης μεταξύ των κρατιόν μελών της Κοινότητας. Έτσι όμως αναβάλουν για το ατιώτερο μέλλον
την πραγματοποίηση της νομισματικής ένοχτης, όταν θα έχουν
ισοπεδωθεί αυτές οι διαιρορές. Ξεχνούν ότι διαφορές ανάπτυξης
ίΛιάρχουν και μεταξύ των τιεριφερειών ενός και μόνον κράτους. Γιατί
μια πτωχή περιοχή δεν έχει προβλήματα ισοζυγίου πληρωμής οος
προς τις υπόλοιπες περιοχές του κράτους του οποίου είναι μέρος;
Γιατί όταν' οι εισαγωγές της από το υπόλοιπο κράτος ξεπερνούν- τις
εξαγιογές της, η διαφορά πληρώνεται σε εθνικό νόμισμα από την
περιφερειακή αποταμίευση από τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων για
επεν'δύσεις από άλλες περιοχές ή τέλος, από τις εθνικές ενισχύσεις.
Εφόσον προβλήματα ισοζιτ/ίου πληρωμών δεν υπάρχουν' μεταξύ
των περιοχών ενός κράτους, δεν- θα έπρεπε ν'α υπάρχουν και μεταξύ
των κρατών - με>ώον μιας αληθινής οικονομικής και νομισματικής
ένθεσης, δηλαδή μιας ένωσης μέσα στην’ οποία οι οικονομικές και
νομισματικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με εκείνες που ιχρίστανται
μέσα σ’ ένα εθνικό κράτος. Μέσα σε μια τέτοια ένωση θα πρέπει να
είναι τόσο εύκολο σ' έναν' Εγγ/^ζο να πληρο^σει έναν' Έλληνα . όσο
θα
είναι σ’ έν-α Ιταλό του Βορρά ν'α πληρώσει έν'ον Ιταλό του
Νότου. Οι επεν-δύσεις ενός Γερμανού στην Γαλλία θα πρέπει να
γίνονται υπό συνΌήκες απλότιιτας και ασφάλειας ανάλογες με εκείνες
τΐΰν ετιεν’δύσεων εν-ός Αθηναίου στην' Κρήτη.
Στις αρχές του 19°“ αιώνα, σε μια εποχή όχι τόσο απομακρυσμένη
από πι δική μας, τα γερμανικά κράτη, που ήταν τότε πάν-ω από 300,
είχαν το καθένα το νόμισμά του και επομένοχ τη δική του
νομισματική πολιτική. Για να εξασφαλίζει το έσοδα του μονάρχη του,
καθέν-α από τα κράτη είχε τη δική του κεν-τριιαί τράπεζα, το δικό του
φορολογικό σύστημα και βέβαια τη δική του τελωνειακή προστασία
έν'ον'τι του υπολοίπου κόσμου συμπεριλαμβαν'ομένου του γερμανικού
κόσμου. Το οικονομικό και νομισματικό χάος που ετηκρατούσε στους
γερμαν'όφωνους γείτονες της Γαλλίας ήταν τέτοιο που ο Βολταίρος
είχε αποφανθεί ότι το γερμανικό έθνος ήταν καταδικασμένο σε
αιώνια φτώχεια. Τι θα έλεγε ο Βολταίρος αν- είχε δει εν-άμιση αιώνα
α(τγότερα την ειρωνεία της γερμανικής οικονομίας και ιδίως του

καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών τους δεν είναι εύκολο
εγχείρημα στην παρούσα κατάσταση της οικονομικής ολοκλήροχτης
της Ευρώττης. Θα σημάνει την κατάργηση των εθνικών νομισματικιον
πολιτικών και ακόμη και των ισοζυγίιον πληρωμών των κρατών μελών, που δεν θα έχουν πλέον νόημα. Αυτό μτιορεί να γίνει, αλλά
υπό δύο όρους: τον στενό συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικιάν
των κρατών - μελών και τη μεταβίβαση πόρων από τις π>χ)ύσιες προς
τις φτωχές περιοχές της Κοινότητας. Αλλιώς η παρούσα διαρθρωτική
ανισορροπία μεταξύ των κρατών - μελών θα κινδύνευε να
χειροτερέψει μέσα στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο το
καταλάβαινε αυτό όταν, στη συνεδρίαση του στις 26 & 27 Ιουνίου
1989, δήλωνε ότι η πραγματοποίηση της ΟΝΕ θα πρέτιει να
βασίζεται στον παραλληλισμό μεταξύ των οικονομικών και
νομισματικών Ρυτωμάτων, να σέβεται την αρχή της ετηκουρικότητας
της κοινοτικής πολιτικής έναντι των εθνικών και να ανταποκρίνεται
στις διάφορες ειδικές καταστάσεις.
Η κάλυψη αυτών των όρων εή'αι ασφα>νώς δύσκολη, α/.λά όχι
αδύνατη. Ο στελ’ός συντονισμός τω\’ οικονομικών πολιτικών των
κρατών μελών σημαίνει νέες εκχωρήσεις εθηκής κυριαρχίας,
εκχωρήσεις πολύ σημαντικές εάν σκεφθεί καν'είς ότι η
δημοσιονομική πολιτική είναι η κύρια έκφραση της οικονομικής
αν'εξαρτησίας ενός κράτους. Δε\' θα είναι εύκολο σε όλα τα κράτη να
κάλΌυν αυτές τις εκχωρήσεις. Θα πρέπει να τιεισθούν ότι είναι στην
πραγματικότητα αμοιβαίες παραχωρήσεις. Όταν ένα κράτος
παραιτείται του δικαιώματος να παίρνει μεμονωμένα ορισμένα μέτρα
οικονομικής πολιτικής, τα οποία μπορεί να θίγουν τα συμφέροντα
των εταίρων του, αποκτά σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να απαιτεί από
αυτούς να φέρονται ανάλογα καθόσον αφορά τα δικά του
συμφέροντα. Θα πρέπει επίσης να πεισθούν όλα τα κράτη - μέλη ότι
το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τρατιεζών θα ενεργεί στον
ν'ομισματικό τομέα προς όφελος όλης της Κοινότητας.
Θα πρέπει τέλος να πεισθούν οι φορολογούμενοι των πλουσίων
χωρών ν'α πληρώνουν φόρους προς όφελος των πτωχότερων χωρών
της Έν'ωσης. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι προς το
συμφέρον τους, όπως είναι προς το συμφέρον των Ιτα)ώ3ν του Βορρά
να πληρώνουν φόρους για να μπορεί το Ιταλικό κράτος να
κατασκευάζει δρόμους ή υδραγιογεία στη Νότια Ιταλία ή όπως είναι

προς το συμφέρον των Αθηναίων να πληρώνουν φόρους για να
κατασκευάζει το κράτος αεροδρόμια στα νησιά του Αιγαίου.
Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση πόρων στο εσωτερικό της
ΟΝΕ θα γίνει μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού και στα πλαίσια
των περιφερειακών και διαρθρωτικών πολιτικών. Αυτές οι πολιτικές
και τα χρηματοτηστωτικά μέσα που τις συ\'θδεύουν θα γίνουν όλο και
πιο σημαντικά καθώς προχωρεί η ευρωπαϊκή ολοκλήροχτη. Ο
διπλασιασμός των διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ του 1988 και του
1993, ο οποίος αποφασίστηκε το 1988, μόλις θα αρκέσει για να
ετητρέψει στις πτωχές τιεριοχές της Κοίλ'ότητας να συμμετάσχουν
χωρίς προσκόμματα στην ολοκλήρο^ση της εσωτερικής αγοράς. Αλλά
για να συμμετάσχουν αυτές, επίσης χωρίς προσκόμματα, στην
οικονομική και νομισματική ένοχτη, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας
νέος διπλασιασμός των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από το
1993 μέχρι το τέλος του αιώνα.

ΜΕΡΟΣ Β

. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.(ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ)
Η τηο σημαντική Συνθήκη για την Ευριοπαϊκή ολοκλήροχτη μετά
την Ενιαία Ευροοπαϊκή Πράξη είναι η Συνθήκη για την Ε.Ε. η οποία
αποφασίσθηκε στο Συμβούλιο Κοριχρής του Μάαστριχτ της
Ολλανδίας στις 9-11 Δεκεμβρίου 1991 και υπεγράφη στις 7/2/92. Η
Συνθήκη αυτή η οποία είναι γνωστή και ο>ς ΣιΛ'θήκη του Μάαστριχτ
άρχισε να ισχύει από την 1/11/93 λόγω του ότι καθυστέρησε
σημαντικά η ετηκύροοσή της από τα κράτη - μέλη. Οι στόχοι της νέας
αυτής Συνθήκης είναι:
α) Να προωθηθεί η ισόρροττη και σταθερά οικονομική και κοινω\ακή
ανάπτυξη, των λαών της Ευρώττης, με τη δημιουργία ενός χώρου
χωρίς εσωτερικά σύνορα.
β) Να ενασχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή στο χώρο της
Ευρώττης.
γ) Να δημιουργηθεί μια οικονομική και νομισματική ένωση με
ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.
δ) Να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της στη διεθνή πολιτική σκη\ή με
την εφαρμογή κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφά>νειας,
συμτιεριλαμβανομένης εν καιρώ και της κοινής αμυντικής πολιτικής,
ε) Να θεστηστεί ιθαγένεια της Ένοχτης για την προστασία των
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών της.
Στ) Να αναπτυχθεί στενή συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης
και των εσωτερικών υποθέσεων και
ζ) τέλος να διατηρηθεί στο ακέραιο το κοινοτικό κεκτημέν'ο. Οι
καινοτομίες που εισάγονται με την νέα Συνθήκη σε σχέση με τις
προηγούμενες είναι οι κάτωθι:
1. Καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος μέχρι το τέλος του
1999.
2. Ιθαγένεια των πολιτών της Ένωσης.
3. Καθιέροχτη κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιπκής ασφαλείας.
4. Παροχή πρόσθετιαν εξουσιών στο Κοινοβούλιο,
α. Συμμετοχή στην νομοθετική διαδικασία.
β. Έγκριση της σύνθεσης της Επιτροπής.
γ. Έγκριση όλων των σημαντικών διεθνών συμφωνιών.
5. Παροχή νέων αρμοδιοτήτων την Ε.Κ. όπως:
α. Προστασία του καταναλωτή.
β. Δημιουργία διευροοπαϊκών δικτύων.

γ. Προστασία της Υγείας των πολιτών,
δ. Προστασία του περιβάλλοντος,
ε. Συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης.
Στ. Συνεργασία στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων.
ζ. Προώθηση της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής στην
εκπαίδευση και τον πολιτισμό.(Ι)
Βασικός ετάσης στόχος της Συνθήκης του Μάαστριχτ είναι και η
επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένοοσης (ΟΝΕ) της
Ευρώπης μέχρι το 1999.
Η ΟΝΕ προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά με τελικό
στόχο την υιοθέτηση ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. (2) Αποτελεί
το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας η οποία άρχισε το 1951 με την
ΕΚΑΧ , συμπληρώθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης, ακολούθησε η
Ενιαία Ευριοπαϊκή Πράξη το 1986 με την ελεύθερη διακίνηση
προσώπων, αγαθών-υπηρεσιών και κεφαλαίων, έγινε μια αγορά
υπηρεσιών και συντε>-εστών’ της παραγοτ/ής και τώρα καταλήγει στη
νομισματική εν'οποίηση.

(1) Η Ευρωποακή Ένωση Ο.Π. σελ.8-9
( 2 ) Γεωργ. Αγαπητός «Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάς του 2000»,
σελ.240,242.

1.1 ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
Η Συνθήκη του Maastricht συνάντησε σοβαρές πολιτικές και
θεσμικές δυσκολίες. Στις διαπραγματεύσεις, η κυρίαρχη πολιτική
σύγκρουση εμφανίστηκε ανάμεσα στην «υπερεθνική» και την
«διακυβερνητική» προσέγγιση ή ανάμεσα στην προσέγγιση της
«ολοκλήροχτης» και σ’ αυτήν της «συνεργασίας».(3) Η σύγκρουση
αφορούσε την θεσμική εξέλιξη της Κοινότητας: οι υποστηρικτές της
υπερεθνικής προσέγγισης υποστηρίζουν' την ενίσχυση των θεσμών
υτιερεθνακού χαρακτήρα, ότιως της Επιτροττής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενώ οι υποστηρικτές της διακυβερνητικής
προσέγγισης υποστήριξαν την ανάδειξη του Ευρουιαϊκού
Συμβουλίου, ως διακυβερνητικού θεσμού σε κεντρικό όργαν'ο
διαμόρφωσης των πολιτικών ετη/»ογών.
Τα δημοψηφίσματα που έγιναν για την επικύρωση της Συλ-θήκης
έδειξαν ότι οι π/-ειοψηφίες που σχηματίστηκαν’ ήτα\' οριακές; τόσο οι
αρνητικές ψήφοι στην Δανία όσο και οι θετικές στην Γαλλία
κιν'ήθηκαν ελάχιστα πάνω από το 50% (στην Ιρλανδία, οι θετικές
ψήφοι έφτασαν το 69%) (4). Στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η
διαδικασία της επικύρωσης έγινε από τα νομοθετικά σώματα, αλλά
και πάλι υττήρξαν' προβλήματα, καθώς ορισμένα κράτη - μέλη
έπρεπε να προχωρήσουν σε σημαν'τικές αλλαγές του νομοθετικού και
συνταγματικού τους πλαισίου για να εκχωρήσουν στην Κοινότητα
τις αρμοδιότητες που προβλέπει η Συνθήκη. Παρά τις δυσκολίες, η
Συνθήκη ετηκυρώθηκε από όλες τις χώρες και άρχισε να ισχύει την
1’^ Νοεμβρίου 1993, με μικρή μόνο καθυστέρηση από την αρχική
ημερομηνία
Ιανουαρίου 1993 που είχε οριστεί στην συνθήκη
(άρθρο Σ).

(3)
Ιωακειμίδης, 1993, σελ. 187-188
(4) Π.Κ.Ιωακειμίδης (1993 σελ. 481-485).

Η εvoπoίηc5η του Ευρωπαϊκού χώρου και η λειτουργία της
Ετατροπής οος υτιερεθνακή
αρχή
στην προοπτική
μιας
«ομοσπονδιακής» δομής της Κοινότητας, δεν είναι εύκολο να γίνει
ευρύτερα αποδεκτή μεταξύ των κρατών - μελών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η αποδοχή ή όχι της Συνθήκης του Maastricht
συναρτήθηκε με την περίιρημη «αρχή της ετηκουρικότητας», η οποία
καθορίζει την ισορροτάα δυνάμεων ανάμεσα στην Επιτροπή και τις
εθνικές αρχές, δηλαδή τις εξουσίες που θα εξακολουθήσουν να
διατηρούν τα εθνικά Κοινοβούλια ατιέναντι στις αυξημένες
αρμοδιότητες της Επιτροπής.(5)

(5)

Αρθρο ημερησίου τύπου (Major, 1992).

2.

Η ONE ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ

Η ΟΝΕ θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο άρχισε
ήδη την
Ιουλίου 1990, ταυτόχρονα με την ελεύθερη κυκλοφορία
των κεφαλαίων μεταξύ οκτώ χωρών της Κοινότητας. Το δεύτερο
στάδιο άρχισε την
Ιανουαρίου 1994, ενώ το τρίτο στάδιο θα
αρχίσει την Ιανουαρίου 1999.
Σε κάθε στάδιο αντιστοιχούν συγκεκριμένες εξελίξεις στον
νομισματικό τομέα αλλά εττίσης και εξελίξεις προς την συνεχώς
μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών των κρατών
με)ώ3ν.
2.1 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΉΣ ΟΝΕ.
Κατά το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ, θα πρέπει να επιτευχθεί αφενός η
μεγα>.ύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών το3ν κρατών [ΐελί'ον και αφετέρου ο αυξημένος συντονισμός των εθνικών
νομισματικών πολιτικών. Κατά το πρώτο αυτό στάδιο της ΟΝΕ, θα
πρέπει να ετητευχθεί αφενύς η μεγαλύτερη σύγκλιση των
οικονομικών πολιτικών των κρατών - μελών και αφετέρου ο
αυξημένος συντονισμός των εθνικών νομισματικών πολιτικών. Κατά
το πρώτο αυτό στάδιο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της ενααίας
εσωτερικής αγοράς. Το πρώτο στάδιο προς ττιν ΟΝΕ άρχισε την Ι'’
Ιουλίου 1990, χωρίς να ισχύουν τότε σχετικές διατάξεις της
Συνθήκης του Μάαστριχτ, |.ιε βάση τις συστάσεις της Έκθεσης
Delors, η οποία αποτέ/«εσε και την βάση των διαπραγματεύσεων για
την ΟΝΕ.
Η κατάσταση όσον αφορά την σύγκλιση των οικονομικών
πολιτικών, αλλά και της οικονομίας γενακότερα, των δώδεκα κρατών
- μελών στις αρχές της δεκαετίας του ’90 δείχν'ει ότι υπάρχουν
σημαν'τικές διαφορές σε βασικά οικονομικά μεγέθη όπως ο
πληθωρισμός, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το δημόσιο χρέος και το
ισοζύγιο με το εξωτερικό. Όλα τα κράτη - μέλη συμφώνησαν ότι θα
πρέπει να ετητευχθεί υψηλός βαθμός σύγκ/ασης των οικονομιών τους,
ήδη από το πρώτο στάδιο, και για τον σκοπό αυτό άρχισε η εφαρμογή
της διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας των βασικών εθνικών
οικονομικών μεγεθών. Εττίσης, τα κράτη - μέλη για τα οποία αυτό
είλ'αι απαραίτητο, έχουν την υποχρέωση να συ\'τάξου\' και να
παρουσιάσουν στη\' Ετητροττή και στο Συμβούλιο προγράμματα για

ιη μεσοπρόθεσμη προσαρμογή της οικονομίας τους. Στο τέ/-ος του
1991 τέτοια προγράμματα παρουσίασαν η Ιταλία και η Πορτογαλία,
τα οποία και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών. Η εφαρμογή
τοΰν προγραμμάτων αυτών θα πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να
δώσει στις χώρες που αιρορούν' τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν
εγκαίρως τους όρους για τη μετάβαση στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ.
Στο νομισματικό τομέα, ήδη κατά το πρώτο στάδιο, εξασφαλίστηκε
η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ των περισσοτέροον
κρατών - μελών. Ενισχύθηκε επίσης ο συντονισμός των
νομισματικών πολιτικών, που επιτρέπει τη διατήρηση σταθερών
ισοτιμιών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος.

2.1.1

ΤΟ ECU ΚΑΙ Η £2Σ Τί2ΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ.

Λόγω της σημασίας του ECU τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον,
όταν θα αποτελέσει το ε\ααίο \όμισμα για την Κοινότητα, κάνουμε
μια πολύ σύντομη υπε\θύμιση για το τι ακριβώς αντιπροσιοπεύει το
ECU σήμερα και στη συ\'έχεια εξετάζουμε το πως αυτό το νόμισμα καλάθι θα πάρει σάρκα και οστά και θα γίνει το πραγματικό νόμισμα
της Ευρώπης.
Το ECU ορίζεται ως καλάθι νομισμάτων και η αξία του ισούται με
το άθροισμα της αξίας σταθερού ποσού από το νόμισμα κάθε
κοι\’οτικής χώρας. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάσιι τιιν
οικοΐ'ομική σημασία κάθε χώρας (μερίδιό της στο συ\'ολικό
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κοινότητας, μερίδιο στο εξωτερικό
εμπόριο της Κοινότητας, κ.λ.π.). Στην σύνθεση λοιπόν του ECU
συμμετέχουν τα δώδεκα νομίσματα των κρατών - μελών της
Κοινότητας. Από τον Μάιο του 1979, όταν' άρχισε να ισχύει το ΕΝΣ,
τα ποσοστά συμμετοχής κάθε εθνικού νομίσματος στην σύνθεση του
ECU έχουν αλλάξει αρκετές φορές, πάν'τα όμως μετά από απόφαση
του Συμβουλίου Υπουργών της Κοινότητας. Από την 2U
Σεπτεμβρίου 1989, όταν έγινε η απαραίτητη αν'απροσαρμογή της
σύνθεσης του ECU, ώστε να περιλάβει και την' ισπανική πεσέτα και
το πορτογαλικό εσκούδο, η σύνθεση αυτή έχει παραμείνει σταθερή.
Έτσι λοιπόν, σήμερα το ECU είναι το άθροισμα των παρακάτω
ποσών από κάθε εθνικό νόμισμα;

Γερμανακό Μάρκο =
γαλλικό Φράγκο =
Ολλαν'δικό Φιορίνα=
Βελγικό Φράγκο=
Φράγκο Λουξεμβούργου=
Λίρα Ιταλίας=
Λίρα Αγγλίας=
; Λίρα Ιρλανδίας=
ί Κορώνα Δανάας=
1Πεσέτα Ισπαν'ίας=
[ Ελληνική Δραχμήν
1Πορτογαλικό Εσκούδο=

; 0,6242
1 1,332
*0,2198
13,301
! ο,13
! 151,8
■0,08784
; 0,008552
'0,1976
' 6,885
■1,44
: 1,393

1
1
1
I

Κατά τΐ]ν ίδρυση του ΕΝΣ και του ECU, το 1979, είχε προβ).εφθεί η
ττεριοδική, ανά ττενταετία. επανεξέταση της σύ\^εσης του καλαθιού
του ECU, καθώς και η επαν'εςέτασή της σύ\θεσης του καλαθιού του
ECU, καθώς και η επανεξέτασή της σε έκτακτες ττεριστάσεις ή μετά
την προσχώρηση \'έων κρατών στη\’ Κοίλύτιιτα, που θα σήμαινε και
τη\’ συμμετοχή νέων \’ομισμάτων.
Το άρθρο 1092 της νέας Συ\·θήκη του Μάαστριχτ, προβ/ώπει ότι «η
λομισματική σύλθεση του καλαθιού του ECU δεν μεταβάλλεται».
Αυτό στιμαίνει ότι ι.ιετά την έν'αρξη ισχύος της Συνθήκης του
Μάαστριχτ δεν θα είναι δυνατή η είσοδος νέων νομισμάτων' στο
καλάθι, ούτε η αλλαγή των' ποσών με τα οποία κάθε νόμισμα
συμμετέχει στο καλάθι. Όσον' αφορά τώρα την αξία του ECU, το ίδιο
άρθρο τΐ]ς Συνθήκης του Μάαστριχτ προβ>ώπει ότι από την έναρξη
του τρίτου σταδίου η αξία αυτή θα καθοριστεί οριστικά και
αμετάκ/.ητα.

2.2

TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕ.

Το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ αποτελεί το μεταβατικό στάδιο στην
πορεία προς το τρίτο και τελικό στάδιο. Φυσική συνέπεια είναι ότι
κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου θα πρέττει να ενταθεί η
προετοιμασία τόσο σε εθνικό ετάπεδο -νοικοκύρεμα των οικονομικών
πολιτικών, μείοκτη τιον δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ανεξαρτησία
των κεντρικών τραπεζών...- όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργία του ΕΝΙ, αρχές εφαρμογής μιας κοινής νομισματικής
πολιτικής, ενίσχυση του ρό>χ>υ του ECU...-. Το δεύτερο στάδιο
άρχισε την Ι'’ Ιανουαρίου 1994.
Πριν από την έναρξη του δεύτερου σταδίου τα κράτη μέλη θα
πρέπει να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση
της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων στο εσωτερικό της
Κοινότητας, καθώς και μεταξύ των κρατών - μελών και των τρίτων
χωρών. Η μόνη παρέκκλιση που προβλέπεται είναι εκεήη του
άρθρου 73Ε σύμφωνα με το οποίο τα κράτη - μέλη για τα οποία θα
ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 1993 παρέκκ>Λση για την ελεύθερη κί\ηση
των κεφαλαίων με βάση το Κοινοτικό δίκαιο, μπορού\· να
παρατείνουν την ισχύ των τυεριορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που
επιτρέπονται με βάση τις εν λόγω παρεκκλίσεις, το αργότερο όμως
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995. Υπενθυμίζουμε ότι σε οκτώ από τα
δώδεκα κράττ] μέλη, η ε/.£ύθερη κίΜίση των κεφαλαίων άρχισε να
ισχύει από τη\· αρχή της πρώτης φάσης, δηλαδή την U Ιουλίου 199Θ.
Επίσης πριν από την έναρξη του δευτέρου σταδίου τα κράτΐ] μέλη
θα πρέπει να έχουν λάβει μέτρα ώστε να απαγορεύεται η
λ'ομισματική χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του δημοσίου.
Η απόφαση για το πέρασμα στο δεύτερο της ΟΝΕ θα ληφθεί από το
Συμβούλιο των Υπουργών με βάση έκθεση της Επιτροπής, η οποία
θα εκτιμά και θα αξιολογεί την πρόοδο που θα έχει πραγματοποιηθεί
ως προς τη σύγκλιση στην οικονομία και στον νομισματικό τομέα,
ιδίοος σε ότι αφορά τη σταθερότητα των τιμών και την υγιή
κατάσταση των δημοσίων οικοιομικών καθώς και την πρόοδο στην
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για την εγκαθίδρυση της ενιαίας
αγοράς.

2.2. 1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΑΔΙΟ.
Με βάση σύσταση της Ετητροττής, το Συμβούλιο Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα πρέπει να ετιεξεργαστεί με
ειδική π>χιοψηφία σχέδιο για τους βασικούς προσανατολισμούς της
οικονομικής πολιτικής των κρατών - μελών και της Κοινότητας.
Σχέδιο το οποίο θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το
ευρωπαϊκό συμβούλιο με βάση την έκθεση του Συμβουλίου
Υπουργών θα διατυπώσει τα συμπεράσματά του για τους βασικούς
αυτούς προσανατολισμούς. Στη συνεχεία το Συμβούλιο των
Υπουργών θα εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία σύσταση που θα
καθορίζει τους βασικούς αυτούς προσανατολισμούς, την οποία θα
ανακοινώσει στο Ευροοπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η οικονομική πολιτική κάθε κράτους - μέλους θα πρέπει σε όλη τη
διάρκεια του δευτέρου σταδίου να ασκείται σύμφωνα με τους
βασικούς προσαΐ'ατολισμούς που προα\'αφέρθηκαν. Το Συμβούλιο,
με βάση εκθέσεις που θα υποβάλει η Επιτροττή, θα εξετάζει κατά
τακτά διαστήματα και θα αξιολογεί τηΐ’ οικονομική κατάσταση σε
κάθε κράτος - μέλος της Κοινότητας (πολυμερής εποπτεία). Εάν' το
Συμβούλιο διαπιστώσει ότι η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέ)ο)υς δεν' συμβιβάζεται με τους προαν'αφερθέν'τες βασικούς
προσανατολισμούς, ή ότι η πολιτική αυτί] μπορεί να υπονομεύει τΐ]ν
πραγματοποίηση των στόχων της ΟΝΕ, τότε μπορεί, μετά απο
σύστασί] της Ετατροττής, να απευθύν'ει τις απαραίτητες συστάσεις στο
εν λόγω κράτος - μέλος.

2.2.1.1. ΕΛΛΕ ΙΜΜΑΤΑ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Κατά την δεύτερη φάση της ΟΝΕ τα κράτη μέλη θα πρέτιεχ να
προσπαθήσουν να αποφύγουν τα υπερβολικά ελ>χίμματα στα
δημόσια οικονομικά. Παράλληλα θα απαγορεύεται η νομισματική
χρηματοδότηση των ελλειμμάτων αυτών καθώς και κάθε προνομιακή
πρόσβαση των δημοσίων αρχοόν στην αγορά κεφαλαίων.
Στην Ετητροττή αν’ατίθεται η ετιίβλεψη της εξέλιξης τοιν
δημοσιονομικών και του δημοσίου χρέους τω\^ κρατών - μεθούν ώστε
να εν'τοττίζονται ενδεχόμενες έκδηλες αποκλάσεις. Εάν ένα κράτος
μέλος δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θεσπίζει η Συνθήκη για
την ΟΝΕ, τότε η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση
αυτή εξετάζει ιδίιος κατά πόσο το δημόσιο έλλειμμα υτιερβαίνει τις
δημόσιες ετιενδύσεις και λαμβάνει υπόψη της και κάθε άλλο σχετικό
παράγοντα, περιλαμβανομένης και της μεσοπρόθεσμης οικονομικής
και δημοσιονομικής κατάστασης του εν' λόγω κράτους - μέλους.
Τα δύο κριτήρια που καθορίζει η Συνθήκη για τη δημοσιον’ομική
πειθαρχία είναι τα εξής ;
α) κατά πόσον ο λόγος του προβλεπόμεν'ου ή υφιστάμενου
δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
υπερβαίνει το 3%, εκτός εάν;
-είτε ο λόγος αυτός σημειώνει ουσιαστικά και συνεχή πτώση και
έχει φτάσει σε επίτκδο παραπλήσιο του 3%.
-είτε εν'αλλακτικά, η υπέρβαση του 3% είναι απ>Τος έκτακττ| και
προσωρινή και ο λόγος παραμένει κοντά σε αυτήν ττιν τιμή
αν'αφοράς.
β) και, κατά πόσον ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υτιερβαίνει το 60%, εκτός εάν ο λόγος
μειώνεται επαρκώς και πλησιάζει τη τιμή αν'αφοράς με ικαν'οποιητικό
ρυθμό.
Ενδεικτικά και σχηματικά μπορούμε να πούμε όπ δημοσιονομικό
έλλειμμα που αν'τιστοιχεί σε δημόσιες επενδύσεις, π.χ. έργα
υποδομής για τις μεταφορές την ενέργεια ή τις τηλετηκοιν'ων'ίες,
μπορεί να θεωρηθεί ως «αποδεκτό» έλλειμμα. Αντίθετα,
αν'τενδεικνύονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα που προκύπτουν από
την χρηματοδότηση των τρεχουσών δαπανών του κράτους.
Όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των’ ελλειμμάτων ο όρος
(Λ’ομισματική χρηματοδότηση» που αναφέρει η Συνθήκη, σημαίν-ει ττ]

χρηματοδότηση των ελ>ν£ΐμμάτων με την ε\’τύτιωση \'έου χρήματος.
Εττίσης, χρηματοδότηση των ελ>^ιμμάτων μπορεί να γίνει με
δανεισμό , και στο σημείο αυτό ακριβώς η Συνθήκη προβλέτιει ότι το
κράτος δεν πρέπει να έχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά
κεφαλαίων. Και αυτό για να μπορούν οι αποταμιευτές να επιλέγουν
ελεύθερα μεταξύ των κρατικών χρεογράφων και το3ν χρεογράφων
του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος εάν το κράτος έχει προνομιακή']
πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων, τηθανόν να αντιμετωτήσει έλ?χιψη
πόρων. Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης των ελλειμμάτων είναι ο
δανεισμός στη διεθνή κεφαλαιαγορά και η αύξηση των φόρων.

2.2.2. Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΑΔΙΟ.
Η Συνθήκη για την ΟΝΕ προβλέτιει τη δημιουργία από την αρχή
του δεύτερου σταδίου του Ευροοπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος
(ΕΝΙ), το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μετά την ίδρυσή
του, θα έχει δική του νομική προσο3τηκότητα και θα διοικείται από το
Συμβούλιο αποτελούμενο από πρόεδρο και μέλη, τους διοικητές των
κεντρικών τρατιεζών των κρατών - με>^ών, από τους οποίους ένας
ορίζεται αντιπρόεδρος.
Το ΕΝΙ θα πρέτυει να συμβάλει στην ενίσχυση του συντονισμού των
νομισματικών πολιτικών των κρατών - μελών, στην εξασφάλιση της
σταθερότητας των τιματν και στη διευκόλυνση της χρήσης του ECU.
Για ττ|ν προπαρασκευή του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, το ΕΝΙ θα
πρέπει επίσης ν α :
-προετοιμάσει τα μέσα και τις διαδικασίες που είναι αν-αγκαίες για
τηΐ' εφαρμογή της ειταίας ΐ'ομισματικής πολιτικής κατά το τρίτο
στάδιο,
-προωθεί την αποτε/.εσματικό'ηιτα το3ν συσττιμάτωλ' διασυνοριακών
πληρωμών,
-εποπτεύει
την
τεχνική
προπαρασκευή
της
έκδοσης
τραπεζογραμματίων σε ECU.
Το ΕΝΙ αποφασίζολ'τας με π/-ειοψηφία τοον 2/3 των μελοον του
Συμβουλίου του, μπορεί να διατυπώσει 'γνώμες ή συστάσεις για το
γενακό προσαίΌτολισμό της νομισματικής και συναλλαγματικής
πολιτικής, καθώς και για τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται σε κάθε
κράτος μέλος.
Μπορεί να διατυπώνει γνώμες ή συστάσεις προς τις κυβερ\ήσεις
και το Συμβούλιο σχεπκά ).ιε τις πολιτικές που μπορούν να
επηρεάσουν ττιν εσωτερική ή εξωτερική νομισματική κατάσταση
στην Κοινότιιτα και ιδίως σχετικά με την λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος.
Το ΕΝΙ μπορεί, επίσης με π?-ειοψΐ]φία των 2/3 των μελών του
Συμβουλίου του, να απευθύνει και συστάσεις στις εθνικές
νομισματικές αρχές των κρατών - μελών σχετικά με την άσκηση της
νομισματικής τους πολιτικής, μπορεί ετάσης να αποφασίσει με
ομοφωνία, να ανακοιν-ώσει δημόσια πς γνώμες και τις συστάσεις που
εξέδωσε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα με τη δημιουρ'/ία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ιδρύματος κατά το δεύτερο στάδιο προβλέπονται και εξελίξεις σε
επίπεδο των εθνικών νομισματικών πολιτικών.
Σιτ/κεκριμένα, προβλέτιεται η εφαρμογή διαδικασίας που θα
οδηγήσει στην ανεξαρτησία των εθνικών τραπεζών. Προβλέτιεται
ετήσης η συμμετοχή στη στενή ζώνη διακύμαν'σης του ευρωπαϊκού
νομισματικού συστήματος (2,25% εκατέρο^θεν των κεντρικών
ισοτιμιών) των νομισμάτων που δεν θα συμμετέχουν έοος τότε.
Πράγματι η συμμετοχή στη στενή ζώνη διακύμανσης του ΕΝΣ
τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τη\’ έναρξη του τρίτου σταδίου της
ΟΝΕ, είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε κράτους - μέλους στο
τρίτο στάδιο.
Έτσι λοιπόν, το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο ενίσχυσης της
οικονομικής και νομισματικής συνοχής της Κοινότητας.

2.3

TO ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

To τιέρασμα στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ θα γίνει την ΐ'’ Ιαν'ουαρίου
1999. Η απόφαση για την υ>νθποίηση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένοχτης από τις χώρες της Κοινότητας είναι
αμετάκλητη και δεν είναι δυν'ατή καμία αν'αβολή πέρα από την Ι'’
Ιανουαρίου 1999.
Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβ>>£7Γει μια
συγκεκριμένη διαδικασία για ν'α ληφθεί η απόφαση έναρξης του
τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, καθώς εττίσης και συγκεκριμένα κριτήρια
με βάση τα οποία θα αποφασίζεται ποια κράτη - μέλη μττορούν να
προχωρήσουν στο τελικό αυτό στάδιο.
2.3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.
Η Ετητροττή και το ΕΝΙ εντός του 1996, υπέβαλαν στο Συμβούλιο
έκθεσης για την πρόοδο που έχουν ετητελέσει τα κράτη - μέλη στην
εκπλήροίση των υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένοχτης. Οι εκθέσεις αυτές
εξετάζουν ιδίως εάν' η εθνακή νομοθεσία κάθε κράτους - μέλους,
συμπεριλαμβαν'ομέν'ου και του κατασταηκού της εθνικής κεντρικής
τράπεζάς του. συμβιβάζεται {.ιε όσο προβ/ώπει η Συνθι'ικη για το
δεύτερο στάδιο της ΟΝΈ.
Οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν επίσης κατά πόσο έχει επιτευχθεί
υψηλός βαθμός σταθερής σύγκλισης, με γνώμονα το κατά πόσο το
κάθε κράτος - μέλος ικανυποιεί τα εξής κριτήρια:
-επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών, πράγμα που
καταδεικνύεται από την ύπαρξη ποσοστού πληθωρισμού που
πλησιάζει εκείνου που επέτυχαν τα τρία κράτη - μέλη που είχαν την
καλύτερη επίδοση ως προς την' σταθερότητα τιμών (κατά την
διάρκεια του έτους που προηγείται της έκθεσης, το ποσοστό
πληθωρισμού του κράτους - μέλους που αφορά η έκθεστ] δεν πρέπει
να υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό
πληθωρισμού των τριών κρατών - μελών με τις καλύτερες επιδόσεις),
-σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών, η οποία καταδεικνύεται
από την ετήτευξη δημοσιονομικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό
δημοσιονομικό έλ/χιμμα (το δημοσιονομικό έλ>.ειμμα θεωρείται

ΐίτιερβολικό εάν ο λόγος μεταξύ του ελλείμματος και του Α. Εγχ. Π.
υπερβαίνει το 3%).
-τήρηστ] των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβ/χπονται
από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος ετή δυο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς
υποτίμηση έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε άλ)>χ)υ κράτους μέλους (καν’ονικό περιθώριο είναι το 2,5% εκατέρωθεν της κεντρικής
ισοτιμίας που καθορίζεται για κάθε νόμισμα του ΕΝΣ).
-ο διαρκής χαρακτήρας της σύγκλισης που έχει ετητευχθεί από το
κράτος - μέλος, και της συμμετοχής του στον μηχανισμό
συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΝΣ, που αντανακλάται και στο
επίπεδο το)ν μακροπρόθεσμων επιτοκίων (κατά τη διάρκεια ενός
έτους πριν από τη σύνταξη της έκθεσης, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει άνω του 2% το ετητόκιο των τριών
κρατών - μελθ3ν που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις οχ προς την
σταθερότητα των ημών).
Ετιίστις, οι εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙ λαμβάνουν υπόψτ]
την εξέλιξη του ECU, τα αποτελέσματα της ολοκ/ήρωσης των
αγορών, την κατάσταση
και την' εξέλιξη το3ν' ισοζυγίθ3ν' των
τρεχουσών συναλλαγών’ και εξετάζουν τις εξελίξεις του κατά μον'άδα
εργασίας και των άλλων' δεικτών τιμών.
Με βάστ| τις εκθέσεις αυτές το Συμβούλιο Υπουιτ/ών Εθνικής
οικονομίας και Οικονομικών, με ειδική π/.ειοψΤ|φία και μετά από
συστασί] τΐ]ς Ετητροπής, εκτιμά
-κατά πόσον κάθε κράτος μέλος πληρει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για την' υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος,
-κατά πόσον η π/^ειoψηφία τιον κρατών με>νών πληρεί τις αν’αγκαίες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος και
διαβιβάζει τα πορίσματά του στο Συμβούλιο, συνερχό|.ιεν'θ σε
ετάπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο).
Ζητείται επίσης η 'ρ/ώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο
τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο, συνερχόμενο σε ετιίπεδο αρχηγών
κρατών ή κυβερνήσεων.
Θα πρέπει να τονασθεί ότι στην τιερίπτωση έν'αρξης του τρίτου
σταδίου της U Ιανουαρίου 1999, δεν έχει σημασία ο αριθμός των
κρατών - μελών που θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις,
δεδο|.ιένου ότι η μετάβαση στο τελικό στάδιο θα γίνει έστω και εάν
οι αναγκαίες προϋποθέσεις πληρούνται μόνο από χτ) μειοψιιφία το)ν

κρατών - μελών. Την στιγμή κατά τη\' οποία θα ληφθεί απόφαστ) για
την μετάβαση στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ, το Συμβούλιο αποφασίζει
με ειδική π>νειοψηφία για το εά\' μερικά και ποια κράτη - μέλη
χρειάζεται παρέκκλιση, δηλαδή μεταβατική περίοδο μεγαλύτερης
διάρκειας πριν να συμμετάσχουν στο τρίτο στάδιο. Τα κράτη - μέλη
με παρέκκ/.ιση δε\' υπόκεινται στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η
συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, ούτε όμοος έχουν δικαίο^μα
ψήφου για τα θέματα τα σχετικά με τη\· εφαρμογή της ΟΝΕ.
Μετά την έν'αρξη του τρίτου σταδίου και του>ώιχιστον μια φορά
κάθε δύο χρόνια, ή όποτε το ζητήσει κράτος - μέλος σε παρέκκ>Λση,
η Επιτροττή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποβάλλουν
έκθεση στο Συμβούλιο. Μετά από διαβού>.εικιη με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία ποια κράτη - μέλη με
παρέκκλιση πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την συμμετοχή
τους στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ και καταρ'ι'εί τις παρεκκλίσεις για
τα συ'ι'κεκριμένα κράτη - μέλη.

2.3.2

Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΌΛΠΩΝ.

Η Συνθι'ικη ολ'αφέρει συν'ολικά πέ\πε κριτήρια για την εκτίμηση
του βαθμού τΐ]ς σύ'/κλισης τιις οικονομίας τιον κρατών - με>χόν και
για τΐ] λήψιι τΐ]ς απόφαστ|ς μετάβασιις στο τρίτο στάδιο. Τα κρ ιπρ ια
αυτά εή'αι η σταθερόττ)τα των τιμών, η κατασταση των δημοσίων
οικονομικών τόσο ως προς το δημοσιονομικό έλ/-ειμμα όσο και ιος
προς το δημόσιο χρέος, η συμμετοχή τουλάχιστον επί δύο έττι στον
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΝΣ, και αυτό ιιε τα
στενά περιθό)ρια διακύμανσης, και τέλος το ετυίπεδο των
μακροπρόθεσμων' επιτοκίων-.
Βεβαίως, η απόφαση για τη συμμετοχή εν-ός κράτους - μέλους
στην τελικιί φάση της ΟΝΕ θα στηριχθεί και σε γενικότερη πολίτικη
εκτίμηση που θα λαμβάν'ει υπόψη εκτός από τους οικονομικούς
δείκτες που προαναφέρθηκαν', τις τάσεις που διαγράφονται για το
συγκεκριμένο κράτος - μέλος και τις ειδικές περιστάσεις που μπορεί
να δικαιολογήσουν κάποια οικονομική επίδοση που δεν πληρεί τα
προαναφερθέντα κριτήρια.

2.4

ΒΑΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΝΕ.

Τα χαρακτηριστικά της ΟΝΕ στον νομισμαηκό τομέα θα είναι το
ενιαίο νόμισμα, δηλαδή το ECU, η Ευρο)παϊκή Κεντρική Τράττεζα
και η ενιαία νομισματική και συναλλαγματική πολιτική για το ECU
που θα καθορίζονται σε κοινοτικό επίττεδο.
Τα χαρακτηριστικά της ΟΝΕ στον οικονομικό τομέα θα είναι η
σύγκλιση των οικονομικών πολιπκών προς στόχους που θα
καθορίζονται από κοη'ού, σύγκ>.ιση ακόμη πιο έντονη σε σύγκριση
με εκείνου του δεύτερου σταδίου, η πολυμερής εποπτεία τωνοικονομικών εξελίξεων' στα κράτη - μέλη, η οποία θα μπορεί
ενδεχομένως να καταλήγει σε κυρώσεις για τις χώρες που ασκούν
οικονομική πολιτική που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβ}^έπει την ισορροτήα της
νομισματικής και της οικονομικής εξουσίας στην τελική φάση της
ΟΝΕ, και εξασφαλίζει ττιν απαραίτητη για την άσκησί] των
καθηκόντων της αυτονυμία της Ευριοπαϊκής Κεν'τρικής Τράπεζας,
αλλά προβ/νέπει επίσης και τον δημοκρατικό της έ>-εγχο.

2.4.1 Η ΙΣΟΡΡΟΠΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΑΠ^ΛΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ^ΌΐVIIΣ^UTIKHΣ ΕΞΟΥΣΤΑΣ.
Η συνθι'ικη εξασφαλίζει μια ισορροτήα μεταξύ των νυμισματικών
και των οικονυμικών αρχών της Ένιοσης. Οι νομισματικές αρχές
απολαμβάνουν' μεν ανεξαρτησίας για -niv’ ετήτευξη του βασικού
στόχου τους, που είναι η σταθερότητα των τιμών, αλλά η πολιτική
εξουσία είναι αυτή που χαράσσει και ασκεί την οικονομική πολιτική.
Tooc βασικούς προσαν-ατολισμούς τΐ]ς οικονυμικής πολιτικής
καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε ετήπεδο
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
λαμβάνει και την απόφαση για την μετάβαση στο τρίτο στάδιο.
Το Συμβούλιο Υπουργών οικονομίας και οικονομικών' θα είναι
αρμοδιότητα το τρίτο στάδιο για την παρακολούθηση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ώστε να αποφεύγονται τα υπερβολικά
ελλείμματα για τον καθορισμό της εξωτερικής νομισματικής
πολιτικιάς όσον αφόρα το ECU και για τον συντονισμό των

οικονομικώλ· πολιτικώ\' τω\' κρατώ\' - με)Μ\ στον βαθμό που ο
συλτονασμός αυτός είναι απαραίτητος για την καλή >^ιτουρ'/ία της
ΟΝΕ.
2.4.2

ΑΝΕΞ.ΛΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ.

Η ανεξαρτησία του ΕΣΚΤ θα είναι ένα από τα κυριότερα
χαρακτηριστικά της ΟΝΕ. Η ανεξαρτησία του ΕΣΚΤ είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ετήτευςη του βασικού στόχου του
ορ'ι'άλ'ου αυτού, που είναι η σταθερότητα των τιμών, που με τη σειρά
της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ετητυχία όσον αφορά την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Είναι σαφές από την αρχή ότι το
ΕΣΚΤ θα έχει κύριο στόχο του την άνευ όρων καταπολέμηση του
πληθωρισμού και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέτιει να υπόκειται σε
οποιαδήποτε πολιτική πίεση. Όμο)ς η αμεξαρτησία του θεσμικού
αυτού οργάνου προϋποθέτει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να εή’αι και
υπόλογο απέλ’Ολ'τι στους πολίτες της Κοηύτητας.
Πράγματι, η Συνθήκη προβ/χπει μέτρα για τη\' εξασφάλιση της
δημοκρατικής λ'ομιμότητας του ΕΣΚΤ. Κατ' αρχάς, η ίδια η πράξη
ιδρυστις του ΕΣΚΤ θα υπόκειται στην επικύρο3ση των εθνακώλ'
κοη’οβουλίων. Στη συνέχεια, τα μέλη της εκτε/χστικής επιτροπής
ττις Ευμχοπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διομχζολται από το
Ευριοπαϊκο Συμβούλιο μετά όμως από διαβου/νΟύσεις ιιε το
Ευριοπαϊκο Κοινοβούλιο. Ετήστις η ΣυλΟιίκτ] προβ/ώπει ότι η ΕΚΤ
θα υποβά/χι ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ και τη
λ'ομισματική πολιπκή που εφάρμοσε κατά το παρελθόν και το τρέχο\·
έτος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο και στη\’
Επιτροτιή, καθώς και στο Ευρο^παϊκό Συμβούλιο, Η έκθεση θα
παρουσιάζεται από το\’ πρόεδρο της ΕΚΤ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όπου θα γίνεται συζήτηση έπ αυτής. Τέλος,
προβ/ώπεται ότι ο πρόεδρος ·π]ς ΕΚΤ και τα άλλα μέλη της
εκτελεστικής επιτροττής ακούγονται από τις αρμόδιες ετατροπές του
Ευρωπαϊκού Κοη’οβουλίου, εφ’ όσολ' τους ζητηθεί από το τε/^υταίο
και μετά από δική τους πρωτοβουλία.

2.5
2.5.1

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 3“ ΣΤΑΔΙΟ.
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KENTPDCH ΤΡΑΠΕΖΑ.

Από τη στιγμή που θα καθοριστεί η ημερομηνάα μετάβασης στο
τρίτο στάδιο θα δημιουρ'ι'ηθεί το Ευριοπαϊκό Σύστημα Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ)που θα αποτε/.£ίται από την Ευραοπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράτιεζες.
Η κύρια αποστολή του ΕΣΚΤ θα είναι η εξασφάλιση της
σταθερότητας των τιμών. Με τΐ]ν επιφύλαξη του στόχου της
σταθερότητας των ημών, το ΕΣΚΤ θα συμβά/.£ΐ στην επίτευξη των
γενικότερων στόχων της οικονομικής πολιτικής της Κοινότητας.
Τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ θα είναι ιδίως:
α) να χαράζει και να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της
Κοινότητας
β) να διεν'εργεί πράξεις συναλλάγματος (σύμφιονα με /χπτο[.ιέρειες
εφαρμογής που θα καθοριστούν στο μέλ/νΟνς σε συνάρτιιση με τις
αποφάσεις που θα ληφθούν για ττ[ν άσκτ|στ| εξοπερικής
συν'αλλαγματικής πολιτικής του ECU)
γ) να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά
διαθέσιμα των κρατών - με}νθον.
Το ΕΣΚΤ θα είναι ανεξάρτητο Πράγματι, το άρθρο 107 της ν-έας
Συνθήκης προβ/ώπει ότι «κατα την άσκηστ| των εξουσιών και την
εκτέ/χση των καθηκόντίιΐν και υποχρεώσεων τους που τους
ανατίθεται από -πιν παρούσα Συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ,
ούτε η ΕΚΤ ούτε οι εθνικές κρατικές τράπεζες ούτε καν'ένα μέλος
των οργάνων λήψης αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών ζητά ή
δέχεται υποδείξεις από τα κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, από την
κυβέ[?νηση κράτους μέλους ή από άλλον ορ'ι'ανασμό. Τα κοινυτικά
όρτ/αν-α ή οργανισμοί καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών
αν’αλαμβάν'ουν την υποχρέωση να τηρούν τιιν αρχή αυτή και να μην
επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων
της ΕΚΤ ή των εθνακών κεντρικών τραπεζών-, κατά -ηιν άσκ~ηση
καθηκόντων τους.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει την δική της νομική
προσωτηκότητα και τα δικά τους όργαν-α λήψης αποφάσεων και
διοίκησης, τα οποία θα διαχειρίζονται και το σύνολο του ΕΣΚΤ. Τα

όργανα αυτά θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτε?«εστική
Ετητροττή.
2.5.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εκτε>χστική Ετητροττή θα αποτεζ-είται από τον πρόεδρο, τον
ανηπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη, όλοι δε οι παραπάνω
διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών-μελών
ή κυβερνήσεων, κατά σύσταση του Συμβουλίου, το οποίο
προηγουμένως διαβου>νεύεται με το Ευριοπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΚΤ. Όλα τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει να είναι προσιοπικότητες αναγνωρισμένου
κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά
θέματα. Η θητεία τους είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη.
Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Ετητροπής θα λαμβάνονται με την
απλή π>νειοψηφία των ψηφισάντων. Κάθε μέλος της Εκτε>.£στικής
Επιτροττής που παρίστανπαι αυτοπροσώπο^ς στις συν'εδριάσεις έχει
δικαίωμα ψήφου και διαθέτει μια ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
2.5.3 ΤΟ AIOIKHTUCO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το διοικιιηκό συμβούλιο της ΕΚΤ αποτε/,είται από τα μέλη ττ]ς
Εκτε^νεστικιίς Επιτροτιης και τους διοικτιτές των εθνικών κεντρικών
τραπεζών των κρατών - με/>ών που θα συμμετέχουν στο 3° στάδιο
της ΟΝΕ. Ο πρόεδρος της Εκτε/χστιια^ς Ετητροττής θα ασκεί ατήσης
καθήκοντα προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αποφάσεις στο δεύτερο αυτό όργανο της ΕΚΤ θα λαμβάν'ονται
γενικά με απλή πλειοψηφία και σε περίπτιοση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του προέδρου. Εν τούτοις, για τις αποφάσεις που
λαμβάνονται με βάση ρητώς προβλεπόμεν'α άρθρα της Συνθήκης για
τη Ευροοπαϊκή Ένοκτη, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδική
πλειοψηφία. Οι ψήφοι κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα
σταθμίζονται σύμφωνα με την κατανομή του εγγεγραμμένου
κεφαλαίου της ΕΚΤ μεταξύ των εθηκών κεντρικών τραπεζών, ενώ οι
ψήφοι των μελών της Εκτελεστικής Ετητροπής θα έχουν στην
περίπτιοση αυτή μηδενική στάθμιση. Με άλλα λόγια, στις

τιεριπτώσεις ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, λαμβάν'ονται υπόψη
μόνο οι ψήφοι των διοικητών των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Το ποσό της εγγραφής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο
κεφάλαιο της ΕΚΤ θα γίνεται με βάση δύο παραμέτρους : τον
πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε κράτους - μέλους. Το 50% του
κεφαλαίου της ΕΚΤ θα κατανέμεται μεταξύ των εθνικών κεντρικών
τραπεζών των κρατών - μελών που θα συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο
της ΟΝΕ ανάλογα με τον πληθυσμό τους και το 50% του κεφαλαίου
της ΕΚΤ θα κατανέμεται ανάλογα με το ΑΕΠ του αντίστοιχου
κράτους - μέλους.
Θα πρέπει να σημεκοθεί ότι παράλληλα με την ίδρυση του ΕΣΚΤ
θα διαλυθεί και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα. Εάν ένας
αριθμός κρατών - μελών δεν συμμετέχει ευθύς εξ’ αρχής στο τρίτο
στάδιο της ΟΝΕ, το ΕΣΚΤ θα αν-αλαμβάνει την εκπλήρωση των
αποστολών που είχε στο παρελθόν το ΕΝΙ, για τα κράτη - μέλη για τα
οποία θα ισχύει παρέκκλιση.

2.5.4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εάν κατά τη στιγμή της μετάβασης στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ
ισχύει για ένα ή τιερισσότερα κράτη - μέλη παρέκκλιση, η Συνθήκη
προβλέπει την ίδρυση ενός τρίτου οργάνου λήψης αποφάσεων της
ΕΚΤ. Το όργανο αυτό θα είναι το Γενικό Συμβούλιο.
Σκοπός του οργάνου αυτού θα είναι να δοθεί η δυνατότητα άμεσης
σύνδεσης και εκείνων των κρατών - μελών που δεν θα συμμετέχουν
ακόμη πλήρως στην ΟΝΕ στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο
πλαίσιο της ΟΝΕ. Το Γενικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τον
πρόεδρο και τον α\'τιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροττής, καθώς
και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραττεζών όλων των
κρατών - μελών της Κοινότητας.

2.5.5

ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟ ECU

Κατά τω\' εν'αρκτήρια ημερομηνία του τρίτου σταδίου, το
Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση τοον κρατών - μελίον χοορίς
παρέκκλιση, μετά από πρόταση της Επιτροτη'ις και διαβούλευση με
την ΕΚΤ, καθορίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν
α^ιετάκλητα για τα νομίσματα τους και με τις οποίες θα τα
αντικαταστήσει το ECU που θα καταστεί π/χον αυτοτε/ώς νόμισμα.
Το εν λόγω μέτρο δεν }.ιεταβά/-ει, αυτό καθ' αυτό, την εςιοτεμνική
ισοτιμία του ECU. το Συμβούλιο λαμβάνει επίσης με την ίδια
διαδικασία, τα λοιπά μέτρα που είναι αν’αγκαία για την' ταχεία
εισαγωγή του ECU ως ενααίου ν-ομίσματος αυτών τιον κρατών μελών'.
Από τη στιγμή που οι ισοτιμίες των εθνικών ν'ομισμάτων ως προς το
ECU θα καθοριστούν αμετάκλητα, το ECU δεν θα είναι πια νόμισμα
καλάθι, αλλά πραγματικό νόμισμα.
Η ΕΚΤ θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ετατρέτιει την έκδοση
τρατιεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα. Τέτοια τραπεζογραμμάτια
μπορούν να εκδίδουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είν'αι
τα μόνα που θα αποτελούν νόμιμο χρήμα μέσα στην Κοινότητα.
Τα κράτη - μέλη μπορούν να εκδίδουν κέρματα, η ποσότητα των
οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Το Συμβούλιο,
αποφασίζον'τας με ειδική'·] πλειοψτ|φία [.ιε βάση πρόταση της

Επιτροττής, και μετά από διαβού>χυμα με Ttiv ΕΚΤ και σε
συνερτ/ασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίζει μέτρα
για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας και των τεχνικών
προδιαγραφών όλο)ν των κερμάτων που πρόκειται να
κυκλοφορήσουν, στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ομαλή
κυκλοφορία τους στην Κοινότητα.

2.5.6 ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΛΙΟ ΤΟ ECU ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑ - ΚΑΛΑΘΙ
Το χαρακτηριστικό 'jV/ώρισμα ενύς νομίσματος - καλαθιού είναι όπ
η αξία του είναι το άθροισμα από συγκεκριμέν'ο ποσό κάθε
νομίσματος του συμμετέχει στη σύνθεση του, νομίσματος του οποίου
η συναλλαγματικιί ισοτιμία μπορεί να κυμαίνεται. Έτσι λοιπόν, η
ισοτιμία του ECU, το οποίο σήμερα είναι νόμισμα - καλάθι,
κ~υμαίνεται σε σχέση με κάθε έν-α από τα νομίσματα που το
αποτελούν, ανάλογα με τις διακυμάνσεις ό/uav των νομισμάτωΐ'
αυτών στις συ\'αλλαγματικές αγορές και αΐ'άλογα με το ποσοστό
συμμετοχής τους στη σύνθεση του ECU. Από τη στιγμή όμο^ς που οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωροόν που
συμμετέχουν στη \'ομισματική έν'ωση θα καθοριστούν' αμετάκ>uητα, η
αξία του ECU σε κάθε ένα από τα νομίσματα τιον κρατιον - ι.ιε/αόν θα
είναι και αυτή σταθερή. Από ττ| στιγμή εκείνη δεν θα έχει καμία
σημασία η σύνθεση του ECU τΐ]ν προηγούμενη μέρα. Το ECU πια θα
αν'τικαταστήσει τα νομίσματα των χωρών της Έν'ωσης με την
προβλεπόμενη σταθερή και αμετάκλητη ισοτιμία και στο εξής θα
κωμαινεται η αξία του μόνον ως προς τα νομίσματα εκτός του
Συστήματος, είτε πρόκειται για τα νομίσματα τοον κρατών - μελίον
της Κοινότητας που δεν συμμετέχουν στη Νομισματική Ένωση είτε
πρόκειται για τα νομίσματα των κρατών - μελών της Κοιν'ότητας που
δεν συμμετέχουν στη Νομισματική Ένωση είτε πρόκειται για τα
ν'ομίσματα τρίτων χωρών όπως το δολάριο το γεν' κλπ. Το Ευρο^παϊκό
Νομισματικό Σύστημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει για να
περιορίζει τις διακυμάνσεις μεταξύ του ECU, ενιαίου νομίσματος και
των νομισμάτοον των κρατών - μελών σε παρέκκλιση από το τρίτο
στάδιο, για όσο διάστημα θα ισχύει η παρέκκλιση αυτή.

2.5.7

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα
είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την άσκηση της νομισματικής
πολιτικής τιον κρατών - μελών της Ενωσης.
Για να μπορεί να εφαρμόσει την ενααία νομισματική πολιτική, η
ΕΚΤ θα έχει στη διάθεσή της όλα τα προνόμια και τα μέσα που
συνήθως έχουν στην διάθεσή του οι εθνικές κεντρικές τράπεζες κατά
τη\' άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα. Οι εθνικές
κεντρικές τράτιεζες των κρατών' - με>-ών της ΟΝΕ θα χάσουν έ\'α
μέρος των δικών τους προνομίων ,μεταβιβάζοντάς τα στην ΕΚΤ.
Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, αναφορικά με την
ανεξαρτησία των εθνικών κεντρικών τραπεζών, ότι σήμερα πολύ
λίγες χώρες στον κόσμο είναι αυτές που μπορούν να ισχυριστούν ότι
ασκούν ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Όσον αφορά τις χώρες της
Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα έχει ήδη μειώσει
τΐ]\' ολ'εξαρτησία των εθνακώ\' %·ομισματικώ\' πολιτικώΐ’ των κρατών' με>νώ\', προς όφελος βέβαια της σταθερότητας των τιμών και της
σταθερότιιτας των' συν'αλλαγών, παράγοντες ιδιαίτερα σημαν'τικοί για
μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
οτι η εκχώρηση από τα κράτη - ιιέλη της νομισματικής τους
πολιτικής στο επίπεδο της Κοινότητας θα έχει ως αποτέ/-εσμα μια
πολύ μεγαλύτεμνη νομισματική ανεξαρττισία τΐ]ς Ευριοττης σε διεθί'ές
επίπεδο, σε σύγκριση ιιε τη ν'ομισματικιι αν'εξαρτησία που
απολαμβάν'ουν' σήμερα σε διεθνές επίπεδο τα μεμονωμέν'α κράτη μέλη της Κοινότητας.

2.5.8

ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΠΟ.ΔΙΤΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ECU

Η συν/κή πολιτική του ECU απέν’αν'τι στα μη κοιν'οτικά ν'ομίσματα
θα ασκείται από το Συμβούλιο υπουργών' εθνικής οικονομίας και
οικονομικών. Το Συμβούλιο θα μπορεί με ομοφωνάα και μετά από
σύσταση της ΕΚΤ ή της Επιτροπής, να συνάψει συμφωνίες για
σίιστημια συναλλαγματικών' ισοτιμιών' του ECU έν'ον'τι μη κοιν'οτικών
νομισμάτων. Ετήσης. το Συμβούλιο υπουργών θα μπορεί με ειδική

π)χιοψηφία και μετά από σύσταση της ΕΚΤ ή της Ετητροπής, να
εγκρίνει, να προσαρμόσει ή να εγκαταλείψει τις κεντρικές ισοτιμίες
του ECU εντός του συστήματος συνα>7κών ισοτιμιών που
προαναφέρθηκε.
Σε περίπτοοση που δεν υπάρχει κάποιο σύστημα συνοάΑών
ισοτιμιώ\' ως προς ένα ή ττερισσότερα μη κοινοτικά νομίσματα, τότε
το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και μετά από σύστασί] της ΕΚΤ
ή της Επιτροττής, θα μπορεί να χαράσσει γενικούς προσανατολισμούς
συναλλαγματικών πολιτικών ως προς αυτό ή αυτά τα νομίσματα.
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις στις οποίες το Συμβούλιο υπουργών
θα λαμβάν'ει αποφάσεις σχετικά με την εξωτερική συνα^Λ,αγματική
πολιτική του ECU, θα πρέττει πάντα να λαμβάνει υπόψη του και να
συμβαδίζει με τον στόχο της σταθερότητας των τιμών. Εάν το
συμβούλιο ενεργεί μετά από πρόταση της Επιτροπής, θα πρέτιει πριν
λάβει οποιαδήποτε απόφαση να έχει υποχρεωτικά διαβου/^εύσεις με
την ΕΚΤ.
Οι παρεμβάσεις στις συναλλαγματικές αγορές και η καθημερινή
διαχείριση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, θα είναι τομέας
άμεσης ευθύνης της ΕΚΤ, η οποία θα έχει την ευχέρεια να
παρεμβαίνει η ίδια στις αγορές χρησιμοποιώντας τα αποθέματα που
θα έχουν τεθεί στη διάθεσή τους ή ζητώντας από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες να πραγματοποιήσουν την παρέμβαση για
λογαριασμό τινς.

2.6 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑ

ΤΟ

ΤΡΙΤΟ

Σε γενικές γραμμές η οικονομική πολιτική κατά το τρίτο στάδιο της
ΟΝΕ ακολουθεί τους ίδιους άξονες, όπως και κατά το δεύτερο
στάδιο; οι γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής θα
αποφασίζονται από το Συμβούλιο και θα ασκείται πολυμερή
εποπτεία. Προβλέπονται όμως δυο νεωτερισμοί για το τελικό στάδιο.
Οι νεωτερισμοί αυτοί είναι η δυνατότητα χορήγησης κοινοτικής
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη - μέλη σε τιερίπτωση
δυσκολιών που οφεί>-ονται σε εξαιρετικές τιεριστάσεις και η
δυνατότητα των οποίων η οικονομική πολιτική, ιδίοος όσον αφορά τα
δημοσιονομικά ελλείμματα, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης.
2.6.1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Όταν' ένα κράτος - μέλος αν-'-ημετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει
μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωτήσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμεν'ες σε
έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έ>^γχο του, το
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Ετατροπής. μπορεί να αποφασίσει
ομόφων'α να του χορηγήσει υπό ορισμένους όρους κοινοτική
χρη ματοδο ηκή εν'ίσχυση.
Εάν οι σοβαρές δυσκολίες οφείλον-ται σε φυσικές καταστροφές το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική π>.£ΐοψηφία.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε όπ η δυνατότητα
χρηματοδοτικής ενίσχυσης αφορά μόνο έκτακτες και εξαιρετικές
περιστάσεις που εν'δέχεται να αντιμετωπίζει κάποιες κράτος - μέλος
και σε καμία περίπτωση δεν αιρορά την κάλυψη ελλείμματος
οποιαδήποτε μορφής Συνθήκη, προβλέττει ότι;
«η Κοινότητα δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάναυν οι κεν-τρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοτηκές ή
άλλες δημόσιες αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή
δημόσιας ετηχείρησης των κρατών - μελών, ούτε τις αναλαμβάν'ει, με
την επιφύλαξη των αμοιβαίων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για
την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Κάθε κράτος μέλος δεν' ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάναυν οι
κεντρικέ^ κυβερνήσεις, περιφερειακέ: ή τοτηκές ή άλλες δημόσιες

αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιας ετπχείρησης
άλλου κράτους - μέλους, ούτε τις αν'αλαμβάν'ει, με την επιφύλαξη
των αμοιβαίων χρηματοοικον'ομικών εγγυήσεων για την από κοινού
εκτέ>χση ενός συγκεκριμέν'ου έργου»
2.6.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Όταν το Συμβούλιο αποφασίσει όη το δημοσιονομικό έλλειμμα
ενός κράτους - μέλους είναι υτιερβολικό, ατιευθύν'ει συστάσεις στο
κράτος - μέλος αυτό, προκειμένου να τερματίσει η κατάσταση αυτή
εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι συστάσεις αυτές δεν’
ανακοινώνονται δημόσια. Εάν όμο)ς το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι
δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή των
συστάσεών του, εκτός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος τότε
μπορεί να τις ανακοινώσει δημόσια.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος - μέλος επιμείνει να
μην εφαρμόζει τις συστάσεις του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο
μπορεί να αποφασίσει ν'α ειδοποιήσει το κράτος - μέλος αυτό να
λάβει, ενπός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέτρα για τη μείωση του
ελλείμματος την’ οποία το Συμβούλιο κρίνει αν’αγκαία για να
αντιμετωτήσει την κατάσταση αυτή.
Σε αυτήν την περίπτοχτη, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το
εν’ λόγω κράτος - μέλος ν’α υποβά/ει εκθέσεις σί'μφιον’α με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να εξετάσει τις προσπάθειες
προσαρμογής που καταβάλει αυτό το κράτος - μέ>-ος,
Εφ’ όσον’ έν’α κράτος - μέλος δεν’ συμμορφών’εται με τις αποφάσεις
που έχει λάβει το Συμβούλιο σύμφων’α με τα προαν’αφερθέν’τα, τότε
το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ν’α εφαρμόσει ή να εν’τείνει ένα
ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:
α) να απαιτήσει να δημοσιεύσει το εν’ λόγω κράτος - μέλος
πρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες ορίζει το Συμβούλιο, πριν’ εκδώσει
ομολογίες και χρεόγραφα
β) να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να
αν’αθεωρήσει την’ πολιτική δαν’εισμού που ασκεί έν’ον'τι του εν’ λόγω
κράτους - μέλους
γ) να απαιτήσει από το εν λόγω κράτος - μέλος να καταθέσει ατόκονς
στην Κοινότητα ποσό κατάλληλου ύψους, έως όταν, κατά τη γνώμη
του Συμβουλίου, διορθωθεί το υπερβολικό έλ>.ειμμα
δ) ν-α ετηβάλει πρόστιμα εύλογου ύψους

2.6.3 ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.
Το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ δεν προβλέτιει ενιαία οικονομική πολιπκή
για τα κράτη - μέλη σε αν'τίθεση με τα προβλεπόμενα για τη
νομισματική πολιτική. Τα κράτη - μέλη θα είναι ελεύθερα να
ασκήσουν τις ετηλογές τους στην οικονομική πολιτική, πάντα υπό τον
περιορισμό της υγιούς οικονομικής διαχείρισης, δηλαδή χωρίς
μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Απλώς, κατά το τρίτο στάδιο θα
υπάρχει συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών, ώστε να
εξασφαλίζεται η σύγκλιση των οικονομικών ετηδόσεων.
Ας επαναλάβουμε το λάφια του προέδρου Delors: «σήμερα
κυριαρχεί η γνώμη ότι η οικονομική πολιτική είναι η νομισματική
πολιτική συν τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν συμμερίζομαι τη
γ\'ώμη αυτή. Προσωτηκά, πιστεύω ότι η εξέλιξη των εισοδημάτων
και του κόστους παραγωγής, η εξέλιξη της δομής της προσφοράς, η
χωροταξική πολιτική. Η διαρθρωτική πολιτική, όλα αυτά αποτελού\'
τίμημα της οικον'ομικής πολιτικής.

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕ.

ΣΥΓΚΑΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ένα βασικό ερώτημα είναι ποια ερμηνεία θα δοθεί και πως θα
εφαρμοσθούν στην πράξη τα δημοσιονομικά κυρίιος κριτήρια, κατά
την αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο το
1998, ποιες χώρες τα ικανοποιούν για να μετάσχουν στην ΟΝΕ την
1'’ Ιανουαρίου 1999. Αναφέρθη ήδη ότι οι χώρες χαμηλού
πληθωρισμού, κατά κύριο λόγο η Γερμανία, έχουν' λάβει θέση υπέρ
της αυστηρής εφαρμογής των ποσοτικών δημοσιονομικών κριτηρίων,
παρά το γεγονός ότι η Σ υ ν ^κ η του Μάαστριχτ αφήνει σημαντικά
περιθώρια για ελαστική εφαρμογή. Διετηστώθει ακόμη ότι η αυστηρή
εφαρμογή ιδίιος των ποσοτικών δημοσιονομικών κριτηρίοαν θα
απέκλειε τη συμμετοχή στην ΟΝΕ των περισσότερων χωρών κατά
τι·) σύστασή της την Ρ Ιανουαρίου 1999.
Με αυτά τα δεδομένα, ανακύπτει το ερώτημα α)γιατί εττιμέν'ει η
Γερμανία στην αυστηρή εφαρμογή των δημοσιονομικών κρι-πιρίων:
Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η Γερμανία αποβλέπει στην ενίσχυση
της διαπραγματευτικής της θέσης στη Διακυβερνητική Συν'διάσκεψη,
ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτησί] ρυθμίσεων που επιθυμεί, π.χ.
για τη λήψη αποφάσεων κατά π/^ιοψηφία που θα αν'ταν’ακ/-ά και το
μέγεθος ττις κάθε χώρας ή για ιτ|ν αποδοχή πρόσθετων δεσμεύσεων
για τι^ν άσκτ|σΐ] περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής από τις
χώρες που θα μετάσχουν στην ΟΝΕ. Οι χώρες που θα απειλούνται
ν'α παραμείν'ουν εκτός της ΟΝΕ είναι αρκετά φυσικό να είναι
υποχρεωτικές στην αποδοχή προτάσεων, όπως είναι π.χ. η σύσταση
Συμβουλίου Σταθεροποίησης, που θα ε>-έγχει την τήρηση των
προτεινόμενων από τη Γερμανία πρόσθετων δεσμεύσεων στην
άσκηστ) της δημοσιονομικής πολιτικής από τις χώρες - |.ιέλη της ΟΝΕ
και θα επιβάλει αυτομάτοος αυστηρές κυρώσεις, όταν' διαπιστώσει
αποκλίσεις από τους αυστηρούς αυτούς δημοσιονομικούς καν'όν-ες.
Φαίνεται όμιος ότι υπάρχουν και εσωτερικοί λόγοι που εξηγούν τη
σκ)νήρυνση της θέσης της Γερμανίας. Η κοινή γερμανική γν'ώμη έχει
σοβαρές επιφυλάξεις στην καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού
ν'ομίσματος, που θα αντικαταστήσει
το γερμανικό μάρκο.
Εκφράζονται φόβοι ότι το νέο ευροοπαϊκό νόμισμα δεν θα είναι
σταθερό όσο το γερμανικό μάρκο και ως εκ τούτου, η νομισματική
ένωσιι θα έχει κόστος για τη Γερμανία. Το σοσιαλδημοκρατικό
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ότι υπάρχοΐΛ' διασφα>.ίσεις ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα θα είναι εξίσου
σταθερό με το γερμανικό μάρκο.
Όπως αναφέρθη, έχει διαπισταοθεί η άποψη, τόσο από το γερμανικό
Υπουργείο Οικονομικών όσο και από τη Bundesbank, ότι προέχει η
αυστηρή τήρηση των κριτηρίων σύγκλισης, ενώ έχει μικρότερη
σημασία ο χρόνος έναρξης της ΟΝΕ. Παράλληλα έχουν διατηστωθεί
απόψεις από τη Bundesbank και από το Σώμα το3ν Συμβούλθ3ν της
Γερμανακής Κυβέρνησης σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής για
μετάθεση της έν'αρξης της ΟΝΕ σε χρόν'Ο μετά τη 1999, οόστε να
δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες χώρες να μετάσχουν.
Η αν'αβολή όμοος της έναρξης της ΟΝΕ και η ετημήκυν-ση έως
μεταβατικής περιόδου συν'επάγονται κινδύνους ακόμη ματαίωσης
έως νομισματικής ένωσης, πράγμα που ασφαλώς γνωρίζει η
γερμανική Κυβέρνηση. Είναι επομένως εύλογο το ερώτημα: μήπως η
γερμανικπί Κυβέρνηση κρίνει ασύμφορη για τα γερμανακά
συμφέροντα ττι νομισματική ένωση, και σκληραίνει εξ αυτού του
λόγου τη θέση πις:
Πρόκειται για εκδοχή που μάλλον δεν' έχει βάσι].
Υπάρχει όμως και μια Τρίτη εκδοχή. Τα κριτήρια σύγκλισης
κυρίως τα δημοσιονομικά, καθορίστηκαν σκοπίμως αυστηρά, για να
αποκ>-εισθούν ορισμέν-ες χώρες, των οποίων η συμμετοχή στην' ΟΝΕ
κρίν'εται αν'ετηθί)μητη επειδή έχει διαπιστο)θεί στις χο)ρες αυτές τάση
διιμιουργίας υψηλών δημοσίων ελ/χιμμάτοη' και υψΐ]λοί»
πληθωρισμού επί μια μακρα χρονακπ] περίοδο.
Οι συν'θήκες αυτές ισχύοιη' κυρίως στις [.ιεσογειακές χώρες της
Ε.Ε. Τα δημοσιονομικά όμως ποσοτικά κριτήρια είναι τόσο αυστηρά
ώστε ακόμη και χώρες, όπο3ς το Βέλγιο και η Γαλλία, που επιθυμούν
τη νομισματική·! ένο^ση και αποδέχονται πς δημοσιονομικές συν'έπειες
που συνεπάγεται εμφανίζονται ν αδυν'ατούν ν-α τα ικανοποιήσουν,
μολονότι πρόκειται για χώρες η συμμετοχή των οποίοον κρίνεται
αν'αγκαία για σύσταση της ΟΝΕ. Ακόμη και η Ολλανδία που
ουσιαστικά ευρίσκεται σε νομισματική έντοση με τη Γερμανία
αν'τιμετωτήζει δυσχέρειες ν'α ικανοποιήσει το κριτήριο του δημόσιου
χρέους.
Ο καθηγητής Jaflrey Frankel, (1) που κάθε άλλο παρά υποεκτιμά
των ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας για την ομαλή λειτουργία
της νομισματικής έν'ωσης αναζήττ|σε στην' Ελληνική μυθολογία την

εξήγηση των ιδιαίτερα αυστηρώΐ’ και δύσκολα ετητεύξιμων
δημοσιονομικών κριτηρίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Στην ελληνική μυθολσι'ία γράφει ο καθηγητής Frankel, όταν' ένας
ήρωας ζητεί κάτι από ένα βασιλιά του αν'αθέτει να ετητελέσει κάποιο
δύσκολο άθλο, που θα αποδεικνύει την αξία του. Ο Πελίας για να
ικανοποιήσει την αξίωση του ανεψιού του Ιάσονα στο βασίλειο, του
ζητεί να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας.
Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αναφέρει ο καθηγητής Frankel τα
δημοσιονομικά κριτήρια είναι άθλος που πρέπει να ετητελέσει μια
χώρα, και η συμμετοχή στην ΟΝΕ το έπαθλο.
Στην ελληνική μυθολογία ο άθλος που ζητείται είναι κάτι που
κρίνεται ακατόρθωτο και η πρόθεση του Πελία ήταν να απαλλαγεί
από τον ενοχλητικό ανεψιό του Ιάσονα, κατ’ αναλογία θα μπορούσε
να υποστηριχθεί ότι καθορίστηκαν αυστηρά και δύσκολα ετητεύξιμα
δημοσιονομικά κριτήρια για να αποκ/.ειστούν από τον ΟΝΕ κάποιες
ανεπιθύμητες χώρες. Δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή είναι
η πρόθεση. Μπορεί όμως να είναι το αποτέ/^σμα, αν ετηκρατήσει
τελικά η άποψη για αυστηρή εφαρμσ/ή των ποσοτικώνδημοσιονομικών κυρίως κριτηρίων-, αλλά και των λοιπών- ποσοτικώνκριτηρίων σύγκλισης.
Εφόσον δεν θα πληρούν τουλάχιστον τα ποσοτικά δημοσιονομικά
κριτήρια, οι περισσότερες χώρες τη: Ε.Ε. όταν θα χάν-ει η
αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο του
1998, οι δυνατές λύσεις θα ήσαν δύο: να μετατεθεί ο χρόνος Εναρξης
της ΟΝΕ για μετά το 1999 ή ν-α γίνει η επιλογή των χωρών που θα
μετάσχουν στην- ΟΝΕ την
Ιαν-ουαρίου 1999 με κάποια αυθαίρετη
ερμηνεία των- κριτηρίων σύγκλισης που θα κάλυπτε τις χώρες τιονοποίων η συμμετοχή θα κρινόταν ετηθυμητή και θα απέκλειε άλ/-ες,
τουλάχιστον κατά την έναρξη της ΟΝΕ. Στη δεύτερη αυτή
περίπτωση πολιτικές σκοπιμότητες θα μπορούσαν να ληφθούν- υπόψη
π.χ. η συμμετοχή της Γαλλίας θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιηκά
σκόπιμα και να αποφασισθεί ακόμη και αν- δεν- ικαν-οποιεί το κριτήριο
του δημοσίου ελλείμματος. Επίσης, το Βέλγιο θα μπορούσε να γί\·ει
δεκτό στην ΟΝΕ παρά το γεγολ-ός ότι παρουσιάζει το υψηλότερο από
όλες της χώρες της Ε.Ε., λόγω δημοσίου χρέους προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν.
Και οι δύο όμως αυτές λύσεις έχου\- μειονεκτήματα . Η αν-αβολή
σημαίνει επιμήκυνση ττ]ς μεταβαηκ-ής περιόδου που όμεος

διατηστώθηκε
συνεπάγεται
κινδύν'ους
νομισματικών
και
συναλλαγματικών διαταραχών, οι οποίες θα μπορούσαν' να
αν'ατρέψουν και την ήδη επιτευχθείσα πρόοδο προς την' κατεύθυν'ση
της οικονομικής σύγκλισης, με κίνδυν'ο να παραπεμφθεί το θέμα της
ΟΝΕ στις Ελληνικές καλένδες. Αλλά και η δεύτερη λύση έχει το
μειονέκτημα ότι θα μπορούσε να διασπάσει την Ευρώττη, και να έχει
σοβαρές πολιτικές συνέτιειες σε ορισμέν'ες χώρες που θα παρέμειναν
εκτός της ΟΝΕ ενώ παράλληλα θα καθιστούσε, κατά πάσα
πιθοΝ'ότητα πολύ δυσχερέστερη την- απαιτούμενη από την Συν'θήκη
οικονομική σύ'ι'κλιση, επομένως αμφιβάλει και τη συμμετοχή
ορισμένων από τις χώρες αυτές στην ΟΝΕ σε μεταγενέστερη φάση
αν'εξάρτητα από της προσπάθειες που θα συνεχίσουν να υποβάλ>ο)υν'.
Υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΝΕ θα αρχίσει την 1’’ Ιανουαρίου
1999, όπως προβλέπει η Συνθήκη είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιες
χώρες θα κριθεί ότι θα ικανοποιούν τα κριτήρια σύγκλισης. Η
απάντηση θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ερμηνεία που
θα δοθεί κυρίως στα δημοσιονυμικά κριτήρια. Α\- τελικά ετηκρατιισει
η άποψη της Γερμαχ'ίας για αυστηρή εφαρμογή των ποσοτικιώ'
κριτηρίων σύγκλισης με κάποιες όμως παρεκκλίσεις, κυρίως όσο\’
αφορά στο κριτήριο του δημοσίου χρέους, θα μπορούσε να
αποφασισθεί η είσοδος στην ΟΝΕ 0>ujov των χιυρών που ουσιαστικά
α\ήκου\' στί] ζ(θ\η του γερμοΜκού μάρκου.
Πρόκειται για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δαιτα, το
Λουξεμβούργο, ττ)ν Ολλανδία και βεβαίως ττ] Γερμαιΐα. Η αποδοχή
όμως του Βελγίου ουσιαστικά θα συλ'επήγετο εγκατάλειψη του
κριτηρίου του δημοσίου χρέους και ελασπκή εφαρμογή του
κριτηρίου αυτού σε ορισμένες άλ/,ες χώρες. Αλ'τίθετα θα μπορούσε
να αποφασισθεί η αυστηρή τήρηση του κριτηρίου του δημοσίου
ελλείμματος υπό 'η]\’ προϋπόθεση ότι ό>«ες οι χώρες αυτές θα έχουν
μειώσει το δημόσιο έλλειμμα στο 3% ή πλησίον του 3% που δεν' θα
πρέπει να θεωρείται βέβαιο. Το Βέλγιο και η Αυστρία παρουσίασαν'
το 1995 ελλείμματα υψηλότερα του 3%.
Αλ)-ες χδΰρες που εκτιμάται ότι θα ικαν'οποιούν ίσως τα κριτι'ιρια
είναι η Αγγλία, η Ιρλαν'δία και η Φιλαΐ'δία, εν'ώ υπάρχουν αμφιβολίες
για την Γαλλία και τη Σουηδία. Η Αγγλία όμως δεν φαίνεται ότι θα
θελήσει να μετάσχει στην ΟΝΕ σε πρώτη φάση ενώ η συμμετοχή της
Γαλλίας θα μπορούσε ενδεχομέν'ως να γίν'ει αποδεκτή, όπως
αν’εφέρθη, ως πολιτικά αναγκαία για την ίδρυστι της ΟΝΕ σε πρώτη

φάση ενώ η συμμετοχή της Γαλλίας θα μπορούσε ενδεχομέν'Οίς \'α
γίνει αποδεκτή όπως ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα είχε
μειώσει το δημόσιο έλλειμμα της στο 3%.
Σημειώνεται ότι όλες αυτές οι χώρες με εξαίρεση την Αγγλία τη
Γαλλία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, εκτιμάται ότι θα έχουν
στο τέλος του 1997 δημόσιο χρέος υψη/ώτερο του 6Θ% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Επομένως, προκειμενου να αρχίσει
η ΟΝΕ το 1999, θα πρέτιει αν'αγκαστικά να υπάρξει ελαστική
ερμηνεία, αν όχι πλήροος εγκατάλειψη, του κριτηρίου του δημοσίου
χρέους, για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και του Βελγίου.
Οι τέσσερις μεσογειακές χώρες - Ελλάδα, Ιταλία, Ισπαιία,
Πορτογαλία- υστερούν σ ’ όλα τα κριτήρια σύγκλισης.
Η έναρξη της ΟΝΕ την 1^ Ιανουαρίου 1999, με ευρύτερη ή
περιορισμένη συμμετοχή, εξαρτάται από τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Αν η Γαλλία δεν επιτύχει τη μεΰοση του δημοσίου ελλείμματος ή η
Γερμανία ταχθεί υπέρ της αναβολής, είναι αδύνατη η έναρξη της
ΟΝΕ το 1999. Το γεγονός ότι η π>ειοψηφία των χωρών - με>χον της
Ε.Ε δεν θα έχει ικανοποιήσει κυρίως τα ποσοτικά δημοσιονομικά
κριτήρια θα παρείχε τη δυνατότητα στί] Γερμανία αν έκρινε
συμφέρουσα την αναβολή, να ισχυρισθεί ότι, μολονότι έχει ανα>-άβει
πλήρη δέσμευση και ετηθυμεί την ταχύτερη δυνατή σύσταση της
ΟΝΕ δεν' έχουν εξασφαλισθεί οι κατάλληλες οικον-ομικές
προϋποθέσεις.
Υπάρχει πράγματι αβεβαιότητα σχετικά με τις προϋποθέσεις ττις
Γερμανίας. Είναι εύλογο να δημιουρτ/εί ερωττ'ιματα η έμμονη της
Γερμανίας στην' αυστηρή τήρηση κυρίως των ποσοτικών
δημοσιονομικών κριτηρίιον, κατά παρέκκ/.ιση ·π]ς ελαστικής
εφαρμογής που προβ/χπει η Συνθήκη, η ακόμη η καθιέρωση
πρόσθετων καν'όνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, που είναι αμφίβολο
αν είναι αν'αγκαίοι για την επιτυχία της ΟΝΕ. Εξάλλου αν πρόθεση
τΐ]ς Γερμανίας είναι να καθησυχάσει ττιν κοινή '^νώμη που φοβάται
ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα θα είναι λιγότερο σταθερό από το
γερμανικό μάρκο αν'ακύπτει ένα εύλσ/Ό ερώτημα: γιατί να τεθεί σε
κίνδυν'ο η πραγματοποίηση της ΟΝΕ με την επίσπευση της
εισαγιαγής του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος που δεν’ είναι
αναγκαία για την σύσταση της νομισματικής ένωσης;
Έχει τονασθεί ότι για την' σύσταση της νομισματικής ένωσης
βασικιί και επαρκής προϋπόθεση είν'αι ο αμετάκλητος καθορισμός

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των ΐ'ομισμάτων τω\'
χωρών που συμμετέχουν στη νομισματική έν-ωση.
Πρόκειται για άποψη που αποδέχεται η οικονομική θεωρία και
σαιροις διατυπώνεται στην Έκθεση της Επιτροπής Delors.
Αναμφισβήτητα, η εισαγωγή κοινού νομίσματος έχει πλεονεκτήματα
δε\' είναι όμως αν'αγκαία προϋπόθεση για τη σύσταση της
νομισματικής ένωσης. Η εισαγωγή του κοινού νομίσματος θα
μπορούσε επομέν'ως να αναβληθεί για αργότερα όταν' θα έχει
εμπεδωθεί η εμτηστοσύνη στην ικαν'ότητα της ΕΚΤ να ασκήσει
αν'τιπληθωριστική νομισματική πολιτική και ν'α διασφαλίσει τη
σταθερότητα των τιμών με συνέτιεια να έχουν εκ/>είψει και οι
ανησυχίες ότι το κοινό νόμισμα θα είναι λιγότερο σταθερό από το
γερμανικό μάρκο.
Υπάρχουν' επομένιος αμφιβολίες αν η Γερμανία επιθυμεί πράγματι
την έναρξη της ΟΝΕ το 1999. Οι αμφιβολίες ενασχύονται και εκ του
ότι το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και η Bundesbank έχουν'
εμμέσως ταχθεί υπέρ της αν'αβολής όταν' υποστηρίζουν' ότι προέχει η
ικαν'οποίηση των κριτηρίων σύγκλισής εν'ώ ο χρόν'ος έναρξης της
ΟΝΕ έχει μικρότερη σημασία. Εξάλλου όπως αν'αφέρθη, το Σώμα
των Οικονομικών Συμβουλίων της γερμανακής Κυβέρνησης αλλά και
μέλη του Γενακού Συμβουλίου της Bundesbank, έχουν λάβει να
τάσσον'ται υπέρ της αν'αβολής. Και χώρες όμοος που εκτιμούν' ότι σε
πρώττ| φάση, θα παραμείν'ουν εκτός τιις ΟΝΕ είναι φυσικό να
τάσσον'ται υπέρ της αναβολής, μολονόπ - όπως έχει επισημανθεί - η
επιμήκυν'ση της μεταβατικής περιόδου συν-επάγεται μεγαλύτερους
κινδύν'ους νομισματικών και συναλλαγματικών διαταραχών και οος εκ
τούτου, δεν' είναι βέβαιο ότι αποτε>-εί ασφαλή πορεία προς τη
νομισματική ένωσι]. Τους κινδύνους αυτούς ασφαλώς δεν' υποεκτιμά
η γερμανακή Κυβέρνηση. Αν επομέν'ως αν'τιιιετωπίζει θετικά την'
αν'αβολή της έναρξης της ΟΝΕ, είναι εύλογο το ερώτημα; μήπως έχει
αμβλυνθεί το ενδιαφέρων της για την ΟΝΕ;
Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι η Γερμαν-ία να σκληρύν'ει τη θέση της,
όσον αφορά εφαρμογή των' κριτηρίων σύγκλισης γιατί αποβ).έπει
στην συμμετοχή στην ΟΝΕ περιορισμέν'ου αριθμού χωρών μεταξύ
των οποίων θα περιλαμβάνονται εκείνες που ανήκουν ουσιαστικά
στην ζώνη του γερμανικού μάρκου και οπωσδήποτε η Γαλλία.
Το πλεονέκτημα της Γερμανίας σε λύση περιορισμένης συμμετοχής
χω(.·>ών είναι ότι θα δυντιθεί να διαττιρήσει σε μεγά>νθ βαθμό, τη

δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην άσκηση της νομισματικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον μεταξύ των χωρών που θα
μετάσχουν θα τιεριλαμβάνονται εκείνες που συμμερίζονται τις
γερμανικές απόψεις στα νομισματικά θέματα.
Αντίθετα σε μια νομισματική ένωση 15 χωρών, ή και
περισσότερων μετά 10 ή 15 έτη, σττιν οποία ο εκπρόσωπος της κάθε
χώρας.
Θα διαθέτει μια ψήφο στο Διοικηπκό Συμβούλιο της ΕΚΤ η
Bundesbank θα ήταί’ δύσκολο να διατηρήσει τη\' ηγεμοιακή της θέση
στις ευρωπαϊκές νομισματικές υποθέσεις.
Υπάρχουν επομέιως >«όγοι για τους οποίους η γερμανική
Κυβέρνηση και περισσότερο η Bundesbank, είναι εύλογο να
προτιμούν μια νομισματική ένοχτη τιεριορισμέλΌυ αριθμού χωρών. Η
Αγγλία φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ήταν διατεθειμένη να
μετάσχει σε νομισματική έ\'03ση περιορισμένου αριθμού χωρών που
θα επέτρεπε στη Γερμανία να διατηρήσει τΐΊν ηγεμονακιί της θέστ]
στις ευρωπαϊκές νομισματικές υποθέσεις. Το ερώτιιμα εή'αι τι θα
πράςει η Γαλλία, α\' βέβαια ετητύχει \'α ικανοποιήσει τα
δημοσιονομικά κριτήρια σύγκλισης; θα συμμετείχε σε μια
νομισματική ένωση στην οποία η Γερμανία θα διασφάλιζε
δεσπόζουσα θέση στη διαμόρφωση της ν'ομισματικής πολιτικής,
χωρίς να υπάρχει το αντιστάθμισμα το)ν μεσογειακών χωρούν και της
Αγγλίας: Η γαλλογερμανική συνεργασία, στα πλαίσια μιας
νομισματικής ένωση περιορισμένης συμμέτοχης χο3ρών που θα
προέρχονται κυρίως από τον περίγυρο της Γερμανίας, θα μπορούσε
να είναι άναση σε βάρος της Γαλλίας η οποία θα είχε μικρή ετπρροή
στιι διαμόρφωση της νομισμαπκής πολιτικής, πρέπει ν'α υπομνησθεί
ότι η Γαλλία ήταν' εξαρχής θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής
νομισματικής ενοποίησης κυρίως για να περιορισθεί η ηγεμονακή
θέση της Γερμανίας και να επιτύχει η ίδια εν'εργότερη συμμετοχή στη
διαμόρφωση της κοινής νομισματικής πολιτικής. Από το άλλο μέρος
υπάρχει το ερώτημα αν η Γερμανία θα ήταν- διατεθειμένη να
μετάσχει σε μια νομισματική έν'ωση στην οποία θα αποτε>-έσει
σημαν'τικό μέρος της ετηρροής της στη διαμόρφωσΐ] της ευρωπαϊκιίς
νομισματικής πολιτικής.
Πρόκειται για ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί να δοθεί απάν-τηση.
Εκείνο που θα μπορούσε να λεχθεί είναι ότι είναι ανοικτό τόσο το
θέμα τιις έναρξης τιις ΟΝΕ ττ|ν Ρ Ιανουαρίου 1999 -το εν'δεχόμενο

α\'αβολής δε\' πρέπει να αποκλεισθεί-όσο και το θέμα της συμμετοχής
στην ΟΝΕ, εφόσον αρχίσει την Ε Ιαν'ουαρίου 1999 αν και όλες οι
ενδείξεις είναι προς την κατεύθυνση της περιορισμένης συμμετοχής
χοιρών σε πρώτη φάση.
Είναι επομένως σκότημο εφόσον όλα τα θέματα φαίνεται να είναι
αν'οικτά, οι χώρες που υστερούν στην ικανυποίηση των κριτηρίο^ν
οικονομικής σύγκλισης και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην ΟΝΕ
να συνεχίσουν και εντείνουν τις προσπάθειες του κυρίως για την
εξασφάλιση δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία για ορισμένες
τουλάχιστο χώρες είναι αναγκαία ακόμη και α\' δεν' υττήρχε θέμα
ικανυποίησης των κριτηρίων οικονομικής σύγκλισης για τη
συμμετοχή τους στην ΟΝΕ.
Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως για την Ελλάδα που εξακολουθεί ν’α
χαρακτηρίζεται από σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες.
ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΣΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Μια χώρα που θα αποτύχει να ικανυποιήσει τα κριτήρια
οικον'ομικι']ς σύγκλασης και θα ι,ιείνει εκτός της ΟΝΕ κατά την' ίδρυσή
της (χώρα σε παρέκκλιση κατά την επίσημη ορολογία) θα μπορεί να
συνεχίσει τις προσπάθειές ττις μέχρις ότου ικανυποιήσει ης
προί^ποθέσεις εισόδου και γίνει δεκτι) στην' ΟΝΕ. Το ερώτημα που
τίθεται είναι αν θα είναι υποχρειομένη \α διατιρήσει μονο^ιερώς
σταθερή την ισοτιμία του νομίσματος τΐ]ς με τα νομίσματα των
χωρών' που θα συμμετέχουν' στην ΟΝΕ (η με το κοινό νόμισμα) ή θα
ισχύσουν' θεσμικές ρυθμίσεις που θα διέπουν και θα στηρίζουν' την
σταθερότητα των ισοτιμιών των νυμισμάτων' το3ν' χο^ρών που θα
μείνουν εκτός της ΟΝΕ με τα νομίσματα το)ν' χαβρών που θα μετέχουν'
στην' ΟΝΕ ( ή το κοιν'ό νόμισμα)
Αναφέρθη ότι η Συνθήκη του Μάαστριχ προβλέπει την κατάργηστι,
κατά "niv έναρξη τΐ]ς ΟΝΕ, του ΕΝΙ, στο οποίο έχει ανατεθεί, μεταξύ
άλλων, η διαχείριση του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών του
ΕΝΣ και δεν προβ/ώττει τη συνέχιση του ΕΝΣ και του μηχανισμού
συν'αλλαγματικών' ισοτιμιών' για τα νυμίσματα των χωρών που δεν' θα
ή δεν θα επιθυμούσαν', να συμμετάσχουν εξαρχής στην ΟΝΕ. Δεν'
προβλέπει δηλαδή αν' θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ρυθμίσεις οι
οποίες θα αναφέρον'ται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των
νομισμάτων' τονν' χιομχίη' που θα μείνουν εκτός ττ|ς ΟΝΕ μεταξύ τους

και έναντι των νομισμάτων των χο^ρών που θα μετέχουν στην ΟΝΕ
ανάλογες με εκείνες που ισχύουν σήμερα για τα νομίσματα που
συμμετέχουν στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΝΣ.
Ειδικότερα, δεν προβλέπεται καθορισμός ορίων διακύμαν'σης τω\'
εκτός της ΟΝΕ νομισμάτοαν, παρέμβαση της ΕΚΤ για τη στήριξη των
συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων εντός ορίων
διακύμανσης, ούτε* παροχή χρηματοδοπκοόν ευκολιών της ΕΚΤ προς
τις κεντρικές τράπεζες των εκτός της ΟΝΕ χο^ρών - μελών της Ε.Ε
των οποίων τα νομίσματα θα αντιμετώτηζαν πιέσεις στις αγορές
συναλλάγματος.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν' δεν ισχύσουν' ρυθμίσεις ανάλογες με
εκείνες που διέπουν σήμερα το ΕΝΣ και το μηχανισμό
συν'αλλαγματικών ισοτιμιών και αναλάβουν οι χώρες που θα μένουν
εκτός της ΟΝΕ μονομερώς το βάρος της στήριξης των ισοτιμιών των
νομισμάτοίν τους με δεδομένη την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων,
ο κίνδυνος νομισματικών και συναλλαγματικών διαταραχών που θα
αντιμετώτηζαν' θα ήταν' κατά πολύ μεγαλύτερος. Τα νομίσματα των
χωρών' αυτών θα ήταν' περισσότερο ευάλωτα σε κερδοσκοτηκές
επιθέσεις. Ακόμα και ο αποκλεισμός από την ΟΝΕ θα μπορούσε ν'α
εκληφθεί από τις αγορές ως απόδειξη αδυναμίας των εν λόγω χο)ρών
να επιτύχουν την αναγκαία δημοσιον'ομική προσαρμογή και
οικονομική σταθεροποίηση, με συνέπεια τον κλονασμό της
αςιοτηστιας και ττ| νομισμαηκή και συναλλαγμαηκή αστάθεια.
Για τΐ] στήριξη τΐ]ς συναλλαγμαηκής ισοημίας των νομισμάτων
τους, ορισμέν'ες τουλάχιστον' από η ς χώρες που θα μείνουν εκτός της
ΟΝΕ είναι πιθανό να υποχρεωθούν' να προσφύγουν σε αύξηση
επιτοκίων, στο μόνο μέσο αμύνης που θα διαθέτουν' για τη στήριξη
των' νομισμάτων' τους ή ενδεχομέν'ως και του ισοζυγίου πληρωμών,
ιδίως αν' υπάρξει ιιεταστροφή στην' κίνηση των κεφαλαίοον. Η
αύέηση των ετητοκίων ή ακόμα σε ορισμέν'ες τιεριπτώσεις και η
αν'ακοπή της πτωηκής τους τάσης θα καθιστούσε ακόμη
δυσχερέστερη τη δημοσιονομική προσαρμογή αφενός γιατί θα
αύξαν'ε το κόστος εξυτηρέτησι-ις του δημοσίου χρέους και αφετέρου
γιατί θα είχε αρνηηκές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα
και στο ρυθμό οικονομικής αν'όδου. Έχει ετησημανθεί όη ακόμη και
η επιμήκυνση της μεταβαηκής περιόδου συν'επάγεται μεγαλύτερους
κινδύν'ους ν'ομισμαηκών και συναλλαγμαηκών διαταραχών, ιδίως αν'
πρόκειται για χώρες των οποίων τα νομίσματα είναι ι.)περημημέν'α.

To πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο στις μεγαλύτερες
δυσχέρειες στις οποίες είναι ε\'δεχόμενο να προσκρούσει η
δημοσιονομική προσαρμογή. Στην περίπτο^ση κατά την οποία θα
αν'τιμετίΰττιζόταν νομισματικές και συναλλαγματικές διαταραχές, ή
έστω που θα ετακρατούσαν εκτιμήσεις στις αγορές ότι η
συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος δεν' είναι διατηρήσιμη, θα
έπρεπε να αναμένεται ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών, που
θα καθιστούσε δυσχερέστερη και την υποχώρηση του πληθωρισμού.
Το συμπέρασμα είναι ότι η πορεία προς την ΟΝΕ το3ν χωρών που
δεν' θα μετάσχουν εξαρχής είναι πολύ πιθανό χα αποδειχθεί
δυσχερέστερη και οικονομικά περισσότερο επώδυνη, ακόμη και υπό
τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Το πρόβλημα θα καταστεί οξύτερο
στις χώρες στις οποίες οι μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. είναι σημαντικές
και συμβάλουν στην στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού, του
ισοζυ'ι'ίου πληρωμών και εν'ός ετηττέδου επενδύσετον, αν οι
μεταβιβάσεις αυτές μειωθούν μετά το 1999.
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ΣΥΝΤΟΜ ΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ε.Ε .= Ευροοπαϊκή Ένοοση
ΕΚΑΧ= Ευρο^παϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χά>,υβα
ΕΟΚ= Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
ΕΕΠ= Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράςη
ΕΚ= Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΕΣ= Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ΕΔ= Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ECU= European Currency Unit
ETE= Ευροοπαϊκή Τράτιεζα Ετιε\'δύσεων
ΚΠΣ= Κοινοτικό Π>ναίσιο Στήριξης
ΟΝΕ= Οικονομική και Νομισματική Έλ'οοση
ΕΝΣ= Ευροοπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
ΕΟΧ= Ε\ααίος Οικονομικός Χώρος
Κ-Μ= Κράτη - Μέλη

