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Η θέση της νέας ολλανδικής κυβέρνησης για το μέλλον της Οικονομικής και 

Νομισματικής  Ένωσης. 

 

 

Με επιστολή που απέστειλαν στις 27 Νοεμβρίου στην ολλανδική Βουλή ο νέος Υπουργός 

Οικονομικών της Ολλανδίας κ. W. Hoekstra και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών κ. H. Zijlstra, 

επ’ ονόματι και του νέου Υπουργού Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος, παρουσιάζουν 

τις θέσεις της νέας ολλανδικής κυβέρνησης ως προς το μέλλον της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης. H επιστολή αυτή αξιολογεί το έγγραφο προβληματισμού της 

Ε.Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Στην 

εν λόγω επιστολή, όπου οι Υπουργοί επαναλαμβάνουν τη δέσμευση της Κυβέρνησης στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (εφεξής ΟΝΕ), αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

Το ενιαίο νόμισμα συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών για βιώσιμη ευημερία για τη χώρα. 

Η ΟΝΕ ενίσχυσε την εσωτερική αγορά με την άρση των εμπορικών φραγμών 

συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών κινδύνων και του κόστους συναλλαγής στις 

διασυνοριακές δραστηριότητες. Χάρη στο Ευρώ, το 60% του ολλανδικού εμπορίου 

πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο που σχετίζεται με τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Η ΟΝΕ εξασφαλίζει επίσης χαμηλό πληθωρισμό. Ο μέσος πληθωρισμός στην 

Ολλανδία και την Ευρωζώνη είναι μετά την εισαγωγή του Ευρώ χαμηλότερος από ό,τι ήταν 

τα τελευταία χρόνια πριν από την εισαγωγή του Ευρώ. Με τη δημιουργία του Ευρώ 

δημιουργήθηκε ένα διεθνές νόμισμα αποθεμάτων το οποίο ενίσχυσε το ρόλο της Ευρώπης 

στην παγκόσμια οικονομία.  

 

Η Ευρωζώνη έχει μόλις βγει από μία δύσκολη περίοδο λόγω της πιστωτικής κρίσης και στη 

συνέχεια της κρίσης χρέους. Έχουν εφαρμοστεί πολλά απαραίτητα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των κρίσεων. Τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει πολλές περικοπές του 

προϋπολογισμού και μεταρρυθμίσεις. Επίσης, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο 

ΕΕ. Οι δημοσιονομικοί κανόνες έχουν ενισχυθεί, καθώς και η προσέγγιση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η Τραπεζική Ένωση ιδρύθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα και επέφερε την τραπεζική εποπτεία. Ένας μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας, ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τα κράτη 

μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης. Όλα αυτά τα μέτρα συνετέλεσαν 

στην ενίσχυση της σταθερότητας εντός της Ευρωζώνης καθώς και στην ενίσχυση της 

αντοχής της Ένωσης και των κρατών μελών. Ενώ το 2013 η Ευρωζώνη ήταν ακόμα σε 

ύφεση, το 2016 η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,8% του ΑΕΠ, ενώ για το τρέχον έτος 

προβλέπεται ανάπτυξη 2,2%, μεγαλύτερη από αυτήν των ΗΠΑ. Η ανεργία, αν και είναι 

ακόμα υψηλή, μειώνεται σταθερά. Το έλλειμμα του ισολογισμού των τρεχουσών 

συναλλαγών της ΟΝΕ έχει μετατραπεί σε πλεόνασμα, κάτι που αντανακλά τη βελτιωμένη 

ανταγωνιστικότητα. Η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην Ευρωζώνη έχει 

ανακάμψει, με αποτέλεσμα να επενδύουν και πάλι όλο και περισσότερο στη Ζώνη του 

Ευρώ. 

 

Παρά τις μεταρρυθμίσεις αυτές, η λειτουργία της ΟΝΕ μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Η 

Ευρωζώνη αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα του παρελθόντος. Μετά την εισαγωγή του 

Ευρώ δεν πραγματοποιήθηκε επαρκής βιώσιμη αύξηση των εισοδημάτων ούτε επαρκής 

σύγκλιση των οικονομικών δεικτών μεταξύ των κρατών μελών. Τα ελλείμματα στον 

προϋπολογισμό έχουν υποχωρήσει αλλά το δημόσιο χρέος παραμένει σε 12 από τα 19 κράτη 

μέλη υψηλότερο από το όριο του 60% του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Επιπλέον, ο τραπεζικός τομέας σε ορισμένα κράτη μέλη πιέζεται ακόμα από έναν μεγάλο 
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αριθμό προβληματικών δανείων ενώ διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ακόμα 

υψηλή ανεργία. 

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές, πρέπει, σύμφωνα με τη νέα 

ολλανδική κυβέρνηση, τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, οι κανόνες να 

εφαρμόζονται ακριβώς και η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ σε ορισμένα σημεία να ενισχυθεί. Για 

την καλή λειτουργία της ΟΝΕ είναι απαραίτητο να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και 

σταθερότητα. Η σύνδεση μεταξύ των δύο στόχων είναι εμφανής.  

 

Η επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής 

των κρατών μελών και της αντοχής των εθνικών οικονομιών μπορεί να βελτιώσει τη 

λειτουργία της ΟΝΕ. Καθώς τα κράτη μέλη μιας νομισματικής ένωσης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της νομισματικής ισοτιμίας ως εργαλείο προσαρμογής, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να παρουσιάζουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ανάλογα βιώσιμα 

σχέδια ανάπτυξης. Είναι επίσης αναγκαίο να διαθέτουν τα κράτη μέλη επαρκή αποθέματα 

προσαρμογής, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν οικονομικές διαταραχές με άλλο 

τρόπο από ό,τι με τη νομισματική πολιτική τους. Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής 

και της αντοχής της ΟΝΕ θα συνεισφέρει επιπλέον σε μια περαιτέρω θετική εξέλιξη του 

βιοτικού επιπέδου και της απασχόλησης στα κράτη μέλη.  

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η νέα κυβέρνηση θεωρεί 

ιδιαίτερα σημαντικό να τακτοποιήσουν πρώτα τα κράτη μέλη τα του οίκου τους και να 

συνεχίσουν να ενισχύουν και στο μέλλον τα οικονομικά θεμέλιά τους. Προς στήριξη της 

διαδικασίας αυτής μπορεί να γίνει χρήση των επονομαζόμενων benchmarks (σημείων 

αναφοράς) καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η νέα κυβέρνηση δίνει ωστόσο 

ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο και την πίεση μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη 

επαρκών μέτρων πολιτικής. Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση πιστεύει ότι η εμβάθυνση της 

εσωτερικής αγοράς μπορεί να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη και να 

βοηθήσει τη σύγκλιση των εισοδημάτων μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Οι Ευρωπαϊκές δαπάνες μπορούν να στοχεύουν περισσότερο στην ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης των κρατών μελών. Προς το σκοπό αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί ο σύνδεσμος 

μεταξύ των επιδοτήσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων από τη 

μία μεριά και της τήρησης των ανά χώρα παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς 

και των κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από την άλλη. Με τον τρόπο 

αυτό τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μπορούν να συμβάλλουν με θετικό 

τρόπο στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 

Ως προς τη σταθερότητα στην πραγματική οικονομία, αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για 

την ΟΝΕ. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έδειξε ότι οι οικονομίες της Ευρωζώνης είναι 

στενά συνδεδεμένες και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν οι 

δημοσιονομικοί και οι οικονομικοί κίνδυνοι. Όταν όμως αυτοί πραγματοποιούνται, 

σύμφωνα με τη νέα ολλανδική κυβέρνηση, τα κόστη πρέπει να βαρύνουν κατά πρώτο λόγο 

τα μέρη που ανέλαβαν τους κινδύνους αυτούς. 

 

Για τη σταθερότητα στον οικονομικό τομέα, είναι ιδιαίτερα σημαντική μία κοινή πολιτική 

στην ΕΕ ως προς τις τράπεζες καθώς και η εποπτεία τους. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για την 

Ευρωζώνη όπως αποδείχτηκε από την κρίση χρέους. Οι αδύναμες τράπεζες προκάλεσαν τα 

προβλήματα στις κυβερνήσεις καθώς αυτές αναγκάστηκαν να τις σώσουν ελλείψει επαρκών 

εναλλακτικών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια με 
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τη θεμελίωση της τραπεζικής ένωσης, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το 

επόμενο διάστημα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προς την κατεύθυνση της 

μεγαλύτερης μείωσης των κινδύνων.  

 

Ως προς τη σταθερότητα στην οικονομία, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες 

διαδικασίες και οι υπάρχουσες διαδικασίες ενισχύθηκαν ώστε να ανακόψουν τη δημιουργία 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και υπέρμετρων ελλειμμάτων προϋπολογισμού και 

κρατικών χρεών. Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αυστηροποιήθηκαν 

τα τελευταία έτη πολλές φορές. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο 

βαθμό και όπου είναι δυνατό να ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω. Η διαδικασία για την 

ανίχνευση και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν έχει ενεργοποιηθεί 

ακόμα από την Ε. Επιτροπή, κακώς κατά τη νέα ολλανδική κυβέρνηση. Η νέα ολλανδική 

κυβέρνηση πιστεύει επίσης ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένας 

σημαντικός ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Στη συμφωνία κυβερνητικού 

συνασπισμού προτείνεται να απλοποιηθούν οι κανόνες του ανωτέρω Συμφώνου ως προς τον 

προϋπολογισμό και να ελέγχεται η εφαρμογή τους με πιο ανεξάρτητο τρόπο. 

 

Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη ακολουθούν τους κανόνες του προϋπολογισμού και 

αποκτούν κατά τον τρόπο αυτόν αποθέματα, μπορούν να ανταποκριθούν σε τυχόν δυσχερείς 

οικονομικές καταστάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή της αρχής του bail-in στο πλαίσιο 

της τραπεζικής ένωσης είναι βασική για την ικανότητα απορρόφησης των οικονομικών σοκ 

από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Σε περίπτωση που, παρά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων, 

ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την κεφαλαιοαγορά, μπορεί να κάνει 

αίτηση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  

 

Κατά την άποψη της ολλανδικής κυβέρνησης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα 

πρέπει να μπορεί να διαπραγματευτεί, να χρηματοδοτήσει και να επιβλέψει προγράμματα 

στήριξης ανεξάρτητα. Η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε ένα 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων, χωρίς να μειώσει το ρόλο των κρατών μελών. Για να παρέμβει το 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, πρέπει πρώτα να έχει αποτύχει η κανονική κοινή αποτροπή 

κρίσεων. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στήριξης του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας μπορεί να ενισχυθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη μιας τακτικής 

διαδικασίας για την αναδιάρθρωση των μη βιώσιμων κρατικών χρεών (Sovereign Debt 

Restructuring Mechanism). Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ενός μη 

βιώσιμου κρατικού δημόσιου χρέους, θα πρέπει το κόστος της αναδιάρθρωσης να βαρύνει 

κατά πρώτο λόγο τους ομολογιούχους και επενδυτές.  

 

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση δεν υποστηρίζει έναν μηχανισμό σταθερότητας για την 

Ευρωζώνη, ο οποίος να ανταποκρίνεται στα οικονομικά σοκ. Στην επιχειρηματολογία για 

την αναγκαιότητα μιας τέτοιας λειτουργίας μπορούν να τεθούν κρίσιμες παρατηρήσεις. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να μπορούν τα ίδια να ανταποκριθούν στα ασύμμετρα σοκ, ώστε να μην 

χρειάζεται καταφυγή στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση πιστεύει ότι η 

κοινή έκδοση χρεογράφων, πέραν της έκδοσης που λαμβάνει ήδη χώρα στο πλαίσιο για 

παράδειγμα των προγραμμάτων στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, είναι 

ανεπιθύμητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνει ένωση χρέους και δεν πρέπει να 

ληφθούν περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της μετατροπής της σε μια ένωση 

μεταφοράς χρέους, ούτε με την έκδοση μορφών ευρωομολόγων. 
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Τέλος, σε σχέση με τη συζήτηση για την αναγκαιότητα ενός Ευρωπαίου Υπουργού 

Οικονομικών, η θέση της Ολλανδίας θα εξαρτηθεί από το πακέτο αρμοδιοτήτων που είναι 

επιθυμητό να έχει ένας τέτοιος Υπουργός. Στο σχετικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής 

προβλέπονται ως πιθανά καθήκοντα ενός τέτοιου Υπουργού η διαχείριση μιας λειτουργίας 

δημοσιονομικής σταθερότητας και η κοινή έκδοση χρεογράφων στην οποία αντιτίθεται η 

ολλανδική κυβέρνηση. 

 

 

 

 
 


