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Στήριξη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας μίας κοινής  ευρωπαϊκής 

δημοσιονομικής πολιτικής 

 

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατες δηλώσεις του κ. Pablo Hernández de Cos, Διοικητού της Τραπέζης 

της Ισπανίας, κρίνεται σημαντική η δημοσιονομική σύγκλιση στην ευρωζώνη, η οποία θα 

επιτρέπει τη δημιουργία του ευρωομολόγου ή ενός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου υψηλής 

ποιότητας. Επιπλέον, αμφισβήτησε τη χρησιμότητα των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανόνων, 

οι οποίοι προέρχονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

O Ισπανός τραπεζίτης υποστηρίζει την άποψη της Ε.Κ.Τ. ότι, πλέον, έχει φθάσει η στιγμή της 

εφαρμογής κοινής δημοσιονομικής πολιτικής, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα οικονομική 

κρίση. Η κοινή δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών του ευρώ, θα συνείσφερε στη 

μακροοικονομική σταθερότητα της εν λόγω οικονομίας. Aκόμη, η νομισματική πολιτική δεν θα 

πρέπει να υπερφορτώνεται, όπως συμβαίνει την τωρινή περίοδο, οπότε και η οικονομία 

επιβραδύνεται ενώ τα μέτρα της Ε.Κ.Τ. είναι περιορισμένα. Δεδομένου ότι τα ομόλογα της 

ευρωζώνης υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας δεν ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ, ποσό το οποίο είναι 

το ήμισυ των αντίστοιχων για το 2009 και αρκετά χαμηλότερα από τα 14 δις δολ. Η.Π.Α. ασφαλών 

αμερικανικών ομολόγων, το κοινό ομόλογο θα μπορούσε να αποτελέσει μία αξιόπιστη 

εναλλακτική. 

Πλέον, τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Ε.Ε. πιέζουν χώρες, όπως την Γερμανία 

και την Ολλανδία να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες τους. Ο κεντρικός τραπεζίτης πάντως τόνισε 

τη σπουδαιότητα της υιοθέτησης ενός κοινού συστήματος πιστοποίησης καταθέσεων και 

ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης. Επιπροσθέτως, προτείνεται η έναρξη ενός κοινού 

χρηματοπιστωτικού περιουσιακού στοιχείου, συγκρίσιμου με το γερμανικό ομόλογο ή ακόμα πιο 

αποτελεσματικού, προκειμένου να λειτουργήσει ως καταφύγιο. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη 

δημιουργία ενός ομολόγου, το οποίο θα αποτελείται από άλλα κυρίαρχα ευρωπαϊκά ομόλογα και 

εξαιτίας αυτής της ποικιλίας, θα μπορεί να είναι ακόμη πιο ασφαλές από το γερμανικό ομόλογο. 

Τέλος, προτείνει τη δημιουργία ενός είδους ευρωπαϊκού οργανισμού επενδύσεων, ο οποίος θα 

διευκολύνει τη μεταβολή της νομισματικής πολιτικής, θα δυναμώσει την παρουσία του ευρώ 

διεθνώς και θα ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση και την αγορά των κεφαλαίων.  
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