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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η περίοδος 2007 – 2008 υπήρξε καθοριστική για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσµο 

καθώς επηρεάστηκε βαθύτατα από τη χρηµατοοικονοµική κρίση που ξέσπασε. Η ανάδειξη 

των στοιχείων, τα οποία καθιστούν την έννοια της άριστης νοµισµατικής πολιτικής ως έννοια 

χωρίς ρεαλιστική αντίληψη κάνουν την Ευρωζώνη µια αδύναµη οικονοµική προοπτική. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να υιοθετήσει κοινό νόµισµα και έχει εφαρµόσει µια 

συνασπισµένη εφαρµογή νοµισµατικής πολιτικής και θεσµικού πλαισίου, η οποία όµως 

εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε επιµέρους τοµείς και δεν έχει επιτευχθεί στον µέγιστο 

βαθµό.  Η παρούσα µελέτη, έχει ως στόχο να εξηγήσει και να αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ως άριστη νοµισµατική περιοχή και την αληθοφάνεια αυτού του χαρακτηρισµού, 

καθώς και στις ικανότητες των θεσµικών οργάνων της να λειτουργήσουν προς όφελος των 

κρατών µελών της την περίοδο της κρίσης. Στη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα 

προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις έννοιες Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές καθώς και τα 

κριτήρια αξιολόγησης που τις προσδιορίζουν, να δούµε το παρελθοντικό πλαίσιο της 

δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κόστη και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή 

για τα κράτη – µέλη. Οι όροι και οι σχετιζόµενες µε τις νοµισµατικές περιοχές θα µας 

απασχολήσουν παράλληλα µε τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της ΟΝΕ. 

Τέλος, αν η πραγµατικότητα ορίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Άριστη Νοµισµατική περιοχή 

καθορίζεται και από την οικονοµική κρίση, αλλά και από τη θέση της Ελλάδας, η οποία είναι 

κράτος – µέλος της, σε αυτή. 
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ABSTRACT 

 

The period 2007 - 2008 was crucial for Europe and the world, as it was influenced deeply 

by the financial crisis that erupted. Highlighting the elements, which make the meaning of 

the optimum monetary policy as a concept without realistic perception make the 

Eurozone a weak economic outlook. The European Union has succeeded in adopting a 

common currency and has implemented a concerted implementation of monetary policy 

and institutional framework, but it is still applied in individual areas and has not been 

reached to the maximum degree. The present study aims to explain and refer to the 

European Union as an excellent monetary area and the veracity of this characterization, as 

well as the capacities of its institutions to operate for the benefit of its members at the 

time of the crisis. In this thesis we will try to explain the concepts Optimum Currency 

Areas and the evaluation criteria that identify them, we will examine the context of past 

EU building and the costs and benefits of this for members – countries. The terms and the 

conditions associated with the monetary areas will work together with the determination 

of the exchange rate of EMU. Lastly, if reality defines the European Union as an 

Excellent Monetary Area, it is determined by the economic crisis as well as by the 

position of Greece in the EU, which is also a member – state. 
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ΝΕ = Νοµισµατική Ένωση 

 



 

7 

 

ΟΝΕ = Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

 

ΣΣΙ = Σταθερή Συναλλαγµατική Ισοτιµία 
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         Optimum Currency Areas = Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές  

 

         Central Bank of Europe = Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

        Floating Exchange Rate = Κυµαινόµενη Συναλλαγµατική Ισοτιµία 

 

        Fixed Exchange Rate = Σταθερή Συναλλαγµατική Ισοτιµία 

  

       Real Exchange Rate = Πραγµατική Συναλλαγµατική Ισοτιµία 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

            Από τη στιγµή της σύλληψης της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

κοινού νοµίσµατος µέχρι την υλοποίηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 

πέρασαν αρκετά χρόνια. Η µετεξέλιξη του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος 

διήνυσε αρκετά χρόνια και υπέστη αρκετές µεταβολές µέχρι την οριστική υιοθέτηση 

του κοινού νοµίσµατος από τις πρώτες δεκαέξι χώρες και την προοπτική 

ενσωµάτωσης περισσότερων µέχρι τη σηµερινή της µορφή. Η αγορά εργασίας, η 

νοµισµατική κυριαρχία, καθώς και τα κεφάλαια και οι ισοτιµίες των κρατών – µελών 

επηρεάστηκαν θεµελιωδώς, καθώς υπήρξαν νέες προϋποθέσεις για ευελιξία 

µετακίνησης εργατικού δυναµικού, σταθεροποίηση των επιτοκίων, αποµάκρυνση 

συναλλαγµατικών κινδύνων και µείωση του κόστους των συναλλαγών, που αφορούν 

στο εµπόριο. Ο έλεγχος των κριτηρίων ένταξης από την ΕΚΤ, ώστε να διατηρηθεί 

οικονοµικά και νοµοθετικά ασφαλές το όλο εγχείρηµα περιόρισε την ελεύθερη 

νοµισµατική πολιτική των χωρών – µελών. Η δηµοσιονοµική πολιτική τέθηκε κάτω 

από τον διακριτικό έλεγχο των θεσµών και η διατήρηση και η µείωση του 

πληθωρισµού είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας σε αρκετά από τα 

κράτη – µέλη
1. 

 

            Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το όλο εγχείρηµα της υιοθέτησης του κοινού 

νοµίσµατος από όλα τις χώρες, οι οποίες προσήλθαν στην ΟΝΕ είχε ως βάση τη 

θεωρία των Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών των Robert Mundell, Peter Kenen και 

Ronald McKinnon η οποία είχε διατυπωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και για 

πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα η χρησιµότητα της αποτέλεσε αντικείµενο 

αντιπαραθέσεων και έρευνας ακαδηµαϊκού επιπέδου. Ένας από τους οικονοµολόγους 

που εξέφρασαν την άποψη ότι είναι συζητήσιµο το γεγονός της επικέντρωσης στην 

θεωρία των Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών, όσον αφορά στα διεθνή νοµισµατικά 

οικονοµικά, ήταν ο Krugman, ενώ από την αντίθετη πλευρά υπήρξε η άποψη ότι δεν 

δόθηκε αρκετή προσοχή στη συγκεκριµένη θεωρία
2.  

 

            Με την πάροδο των ετών αντί του προτεινόµενου από τη θεωρία καθεστώτος 

συνεργασίας, η συζήτηση στράφηκε στον σχηµατισµό πλήρους νοµισµατικής ένωσης 

και στους τρόπους µε του οποίους αυτό θα επιτευχθεί. Η αλλαγή της κατεύθυνσης της 

σκέψης των οικονοµολόγων είχε αντίκτυπο στις εξελίξεις, οι οποίες παρατηρήθηκαν 

διεθνώς αλλά και πιο συγκεκριµένα στην Ευρωπαϊκή περιφερειακή ολότητα στις 

κινήσεις κεφαλαίων και την απελευθέρωση του εµπορίου, µε ότι αυτά 

                                                           
1
 CHANG Michele (et al.). ''Redifining European economic governance'' in Journal of European 

integration, v. 35, n. 3, April 2013, p. 195‐373. 
2 DEFRAIGNE Pierre. The euro, the model and the power = L'euro, le modèle et la puissance. Brussels: 

College of Europe ‐ Foundation, 2013. 
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συνεπάγονταν
3.  

 

            Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί καταρχάς µε τα κριτήρια αξιολόγησης 

εισαγωγή των νέων µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπειτα θα αναφερθούµε στα 

ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν τα κράτη – µέλη σε µια νοµισµατική ένωση, η οποία 

επιτεύχθηκε αναίµακτα, καθώς και στην οικονοµική της ολοκλήρωση. Επιπλέον, θα 

µελετήσουµε τους όρους και τις σχετιζόµενες θεωρίες των Άριστων Νοµισµατικών 

Περιοχών όπως επίσης και τα κόστη και τα οφέλη των κρατών – µελών της 

νοµισµατικής ένωσης και τον καθορισµό των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών. 

Επιφυλάξεις και αµφισβητήσεις προέκυψαν για το αν η Ευρώπη είναι, σύµφωνα µε 

τη θεωρία των Mudell, McKinnon και Kenen, Άριστη Νοµισµατική Περιοχή και αν 

πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης και αργότερα η οικονοµική κρίση έθεσε σε 

µεγαλύτερη αµφισβήτηση τα κριτήρια αυτά. Στο δεύτερο µέρος της συγκεκριµένης 

εργασίας θα εξετάσουµε την περίπτωση της Ελλάδας και το ελληνικό οικονοµικό 

αδιέξοδο και τις παθογένειες του ελληνικού οικονοµικού τοµέα. Η ένταξη της 

Ελλάδας στην ΟΝΕ είναι µία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, γεγονός το 

οποίο δηµιούργησε ελπίδες και προσδοκίες αλλά τα εγχώρια προβλήµατα και η 

διάρθρωση της οικονοµίας της δεν κατέστησαν εφικτή την εξέλιξή της. Τα κριτήρια 

των Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών, τα οποία ήταν προαπαιτούµενα ουσιαστικά 

δεν πληρούνταν, καθώς η ελληνική οικονοµία ήταν η πιο αδύναµη όλων. Το 

δηµοσιονοµικό µέρος της οικονοµίας της Ελλάδας ήταν και είναι το µεγάλο 

πρόβληµά της διότι έχει τεράστια ελλείµµατα και χρέη και η επιβάρυνση µε 

εξωτερικούς δανεισµούς διόγκωσαν το πρόβληµα και η χώρα να οδηγηθεί σε κρίση4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 TILFORD Simon, WHYTE Philip (eds). The future of Europe's economy: disaster or deliverance?. 

London: Centre for European Reform, 2013. 
4
 ARESTIS Philip, SAWYER Malcolm (eds.). The Euro crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012 
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Μέρος Α΄ 

 

Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές – Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

 Το ερώτηµα περί κατάλληλου πεδίου µιας νοµισµατικής ζώνης τίθεται πρώτη φορά 

σε άρθρο του Robert Mundell και εκεί πρωτοαναφέρεται και η θεωρία των ΑΝΠ.5 Για τον 

Mundell είναι αδύνατη η ΣΣΙ σε µια κοινή νοµισµατική ένωση έστω µε δύο διαφορετικά 

νοµίσµατα, έστω κι αν οι µισθοί και ο πληθωρισµός δεν έχουν µεταβλητή προς τα κάτω 

τάση.6 Αναλογικά, για να αντιληφθούµε τη συγκεκριµένη κατάσταση µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι έχουµε δύο κράτη µε αρχικά ίδια ποσοστά ανεργίας και πληθωρισµού, 

καθώς και ΣΣΙ. Αν η ισορροπία µεταξύ αγορών και ζήτησης από το ένα κράτος στο άλλο 

διαταραχθεί, µια επεκτατική νοµισµατική πολιτική θα δηµιουργήσει περαιτέρω προβλήµατα 

καθώς θα αυξηθούν οι φόροι και η πληθωριστική πίεση θα δηµιουργήσει ένταση µεταξύ των 

δύο περιοχών.7 Συνέπεια αυτών είναι η πληθωριστική πολιτική των πλεονασµατικών 

περιοχών επηρεάζει καίρια τον ρυθµό απασχόλησης των ελλειµµατικών περιοχών της 

συγκεκριµένης νοµισµατικής ένωσης. Αντίθετα, σε νοµισµατικές ενώσεις µε κοινό νόµισµα 

οι αποφάσεις ρύθµισης της ανεργίας ή της ρύθµισης του πληθωρισµού παίρνονται από τις 

κεντρικές διοικήσεις, γεγονός που δεν επιλύει τις διατοπικές ανισορροπίες.8 Η εκ 

παραλλήλου αντιµετώπισης ανεργίας και πληθωρισµού µπορεί σύµφωνα πάντα µε τον 

Mundell να προκύψει µόνο µε τη χρήση περιφερειακών νοµισµάτων και την εφαρµογή 

ελεύθερων συναλλαγµατικών ισοτιµιών.9  

            Η µακροχρόνια συζήτηση των οικονοµολόγων που αφορούσε στα οφέλη και στα 

µειονεκτήµατα ΚΣΙ και ΣΣΙ οδήγησε στη διατύπωση της θεωρίας των Άριστων 

Νοµισµατικών περιοχών. Πέρα από τη θεωρία, τα πραγµατικά χαρακτηριστικά των χωρών 

είναι εν γένει διαφορετικά, µε αποτέλεσµα την ασυνεπή εφαρµογή των ίδιων 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε όλες τις χώρες εξίσου. Η συµβολή των οικονοµολόγων από 

τον Mundell και έπειτα οδηγούσε στον προσδιορισµό του καθεστώτος συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας κάθε κράτους σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του. Οι τρεις βασικοί εκφραστές της 

συγκεκριµένης θεωρίας επηρέασαν βαθιά τους οικονοµικούς µελετητές που ασχολήθηκαν µε 

το συγκεκριµένο θέµα µετέπειτα 10. Όσοι ασχολήθηκαν, λοιπόν, µε τις ΑΝΠ εκλέπτυναν τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια δηµιουργίας µιας ένωσης χωρών µε κοινό νόµισµα και 

εξέφρασαν λεπτοµερώς τις εκτιµήσεις τους για τα κόστη και τα οφέλη µιας τέτοιου είδους 

                                                           
5 Mundell, R.,  A. 1961. «A Theory of Optimum Currency Areas» στο American Economic Review, Vol. 51, No. 
4. σελ. 657.  

6 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 658. 

7 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 658. 

8 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 659. 

9 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 659. 

10 Γκαργκανάς, Ν. (2013) “Η αντιµετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και η µετάβαση προς µια πιο 
ολοκληρωµένη Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση”, Παρατηρητήριο για την κρίση, κείµενο πολιτικής, Νο. 
10, Μάιος. 
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ένωσης.  Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι παρόλο που ο Mundell έχει χαρακτηριστεί ως ο 

«πατέρας» των ΑΝΠ, τα βασικά της αξιώµατα είχαν ήδη διατυπωθεί από τον Friedman γύρω 

στο 1950. Ο Friedman παρατήρησε ότι η ύπαρξη διαφορετικών νοµισµάτων και 

κυµαινόµενων ισοτιµιών στις διαφορετικές χώρες θα εξυπηρετούσε την εξοµάλυνση της 

οικονοµίας µεταξύ τους. Σύµφωνα µε τον Friedman ο χώρος, στον οποίο αυτό θα συνέβαινε 

σχετιζόταν µε τον βαθµό δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής ολοκλήρωσης, καθώς και µε την 

κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών και θεωρούσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες – 

οι οποίες υφίστανται ακόµα και σήµερα – η ιδανική επιλογή για τις πραγµατικές οικονοµίες 

ήταν η ελεύθερη κίνηση των ισοτιµιών.11  

 Ο Mundell ενσωµάτωσε τα κριτήρια σε ένα µοντέλο µακρο – οικονοµίας σε µια 

προσπάθεια εκτίµησης των κόστων και των οφελών ενός κοινού νοµίσµατος. Πιο 

συγκεκριµένα σκοπός του ήταν να κάνει λιγότερο δαπανηρή την εγκατάλειψη του 

καθεστώτος των κυµαινόµενων ισοτιµιών. Η ελεύθερη µετακίνηση εργατικού δυναµικού, 

κεφαλαίου και αγαθών, σύµφωνα µε τους κλασικούς θεωρητικούς της οικονοµίας, αν 

συνδυάζονταν µε κοινή και ενιαία νοµισµατική πολιτική θα έκανε την ανάγκη 

προσαρµοστικότητας των κυµαινόµενων ισοτιµιών, να εξαλειφθεί και να δηµιουργηθεί ένας 

κλασικός εξισορροπητικός οικονοµικός µηχανισµός.12 Ύστερα από εκτενή ανασκόπηση της 

σύγχρονής του βιβλιογραφίας, ο Mundell καταλήγει στο ότι η ελεύθερη µετακίνηση 

εργατικού δυναµικού σε περιφέρειες µε κοινό νόµισµα είναι απαραίτητη και ακόµα και 

αναγκαία, καθώς κατάλαβε, ότι ακόµα και σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου κράτους 

υπήρχαν οικονοµικές ανισορροπίες13. Ο επαναπροσδιορισµός των συνόρων ήταν η λύση για 

να γίνει αποτελεσµατικά λειτουργικός ο µηχανισµός εξισορρόπησης και καθόρισε 

γεωγραφικά και όχι εθνικά την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία µέσα στην οποία θα 

µπορούσαν να εξαλειφθούν οι οικονοµικές ανισορροπίες και να επιτευχθούν οι στόχοι. Η 

πραγµατικότητα σαφώς είναι διαφορετική από την θεωρία και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τις 

αλλαγές αυτής της κινητικότητας εξαιτίας γεωγραφικών, πολιτικών, βιοµηχανικών και 

οικονοµικών αιτιών.14 

                Τέλος, οι Mundell και Friedman καθόρισαν την ανάπτυξη της θεωρίας των 

Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών και αποδέχθηκαν ότι για την ίδρυση και διατήρηση  

νοµισµατικής ένωσης υπήρχε ανάγκη συγκεκριµένων κριτηρίων και συνόρων. Η βασική δια 

φορά µεταξύ Mundell και Friedman είναι η πίστη του πρώτου στην αποδοτικότητα 

µακροοικονοµικών πολιτικών και της κυβερνητικής παρέµβασης που στόχευαν στην 

εσωτερική ισορροπία, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα χαµηλά ποσοστά ανεργίας και ισορροπία 

στο ισοζύγιο πληρωµών. Αντιθετικά, ο Friedman µάχονταν υπέρ της ελεύθερης αγοράς και 

της οικονοµικής αυτό – εκπληρούµενης ισορροπίας, καθώς θεωρούσε τον µηχανισµό 

                                                           
11 Cesarano, F. 2006. The origins of the theory of optimum currency areas στο History of Political Economy 38 
(4), 711–731. 

12 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 661 – 663. 

13 Κουτσιαράς, Ν. (2013) Οι καιροί αλλάζουν – εµείς; Κείµενα για την Ευρωπαϊκή πολιτική οικονοµία πριν και 
µετά την κρίση, Αθήνα, Παπαζήση 
14 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 660. 
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προσαρµογής δαπανηρό και χρονοβόρο σε πραγµατικές συνθήκες διαβίωσης, όπου 

επικρατούν άκαµπτες τιµές και µισθοί15.  

 Βασικά κριτήρια των ΑΝΠ θεωρούνται από τον Mundell καταρχήν η κινητικότητα 

συντελεστών παραγωγής, η οποία αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την πραγµάτωση του 

κοινού νοµίσµατος. Συγκεκριµένα, το καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι 

προτιµότερο για περιοχές στις οποίες η υψηλή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής 

είναι δεδοµένη, ενώ, το καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών προτιµάται για 

περιοχές στις οποίες η κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής είναι είτε χαµηλή είτε δεν 

υφίσταται. Η µείωση αυξοµειώσεων της ονοµαστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας και των 

πραγµατικών τιµών οφείλεται στην υψηλή ολοκλήρωση στην αγορά παραγωγικών 

συντελεστών σε συγκεκριµένη οµάδα χωρών16. Ο ρόλος αυτών των αυξοµειώσεων είναι η 

αντιµετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών διαταραχών, που µπορούν να εξαλειφθούν 

µέσω της κινητικότητας. Η αναδιανοµή των συντελεστών παραγωγής ανάµεσα σε χώρες µε 

δεσµούς εµπορίου αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο ενίσχυσης σχέσεων τους, και έχει 

ως αποτέλεσµα την κοινωνική ευηµερία και ανταγωνιστικότητα. Ο λειτουργικός οικονοµικός 

µηχανισµός βασίζεται  στην απόλυτα ελεύθερη κίνηση των συντελεστών παραγωγής, έτσι 

ώστε όταν προκύπτουν διαταραχές – όπως η ανεργία – να αντισταθµίζονται οι αρνητικές 

επιπτώσεις. Γεγονός είναι, ότι σε βραχυχρόνιο ορίζοντα τέτοιου είδους κινητικότητα 

συνηθίζεται να είναι χαµηλή και τα αποτελέσµατα της µακράς διάρκειας. ∆ιευκρινίζουµε σε 

αυτό το σηµείο ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των όρων εργατικό δυναµικό και 

συντελεστές παραγωγής. Επιπλέον, η κινητικότητα του κεφαλαίου παρουσιάζει µείωση 

επειδή οι επενδύσεις που παράγει µια χώρα, απορροφούνται από κάποια άλλη. Ανασταλτικό 

παράγοντα όλων αυτών αποτελούν τα σηµαντικά κόστη της κινητικότητας του εργατικού 

δυναµικού και των συντελεστών παραγωγής17.  

 ∆εύτερο χαρακτηριστικό, κατά τον Mundell, είναι η τέλεια ευελιξία µισθών και τιµών 

των χωρών, οι οποίες επιθυµούν να δηµιουργήσουν ή να συµµετέχουν σε µια νοµισµατική 

ένωση. Η µισθολογική και τιµαριθµική ακαµψία δηµιουργεί αδυναµία εκπλήρωσης του 

φυσικού ρόλου των όρων του εµπορίου στη διαδικασία προσαρµογής.18  Η ευελιξία 

ονοµαστικών τιµών και µισθών σε χώρες, οι οποίες αποτελούν νοµισµατική ένωση 

δηµιουργεί µια πιο οµαλή µετάβαση από µια περίοδο οικονοµικών διαταραχών σε µια 

περίοδο προσαρµογής, µε συνέπεια τη µείωση ανάγκης ύπαρξης και συνεχούς προσαρµογής 

των ΚΣΙ και τη διατήρηση ενός καθεστώτος ΣΣΙ. Αν οι µισθοί και το επίπεδο τιµών 

παραµείνουν άκαµπτα, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες θα πρέπει να γίνουν αναγκαστικά 

ευέλικτες ανεβάζοντας όµως τα ποσοστά πληθωρισµού και ανεργίας. Ως άµεσο αποτέλεσµα 

αυτών των διεργασιών είναι η µη βιώσιµη νοµισµατική ένωση.19   

                                                           
15 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, Ν. και ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ∆. (2016α) “Τα οικονοµικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης”, στο: 
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, Ν. (επιµ.) Ευρωπαϊκή Ένωση: δηµιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Αθήνα, Κριτική, σελ. 149-
189. 
16 ΜΟΥΣΗΣ, Ν. (2015) Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο, Οικονοµία, Πολιτική [15η έκδοση], Αθήνα, Παπαζήση 
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ, Ε. (2012α) “Εισαγωγή: Η πολιτική της κρίσης στην Ευρωζώνη”, στο: Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τεύχος 39, σελ. 7-19. 
18 Mundell, R., A. 1961. ο. π. σελ. 660 – 662. 

19 Kawai, M. 1985. « World finance and adjustment: An agenda for reform: Graham Bird» London: 

Houndmills, Basingstoke/Macmillan. σελ. xiii και 353.    
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  Ένα ακόµα χαρακτηριστικό των ΑΝΠ εισήχθηκε από τον McKinnon το 1963 και 

τονίζει την ανάγκη διατήρησης εξωτερικής ισορροπίας, καθώς θεωρούσε όλο και λιγότερο 

αποτελεσµατικό το καθεστώς ελεύθερων συναλλαγµατικών ισοτιµιών για τη διατήρηση της 

ισορροπίας και αποσυνθετικό της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών. Εφόσον το 

παραγόµενο προϊόν µιας οικονοµίας αποτελείται από µη εµπορεύσιµα και εµπορεύσιµα 

αγαθά, διαπιστώνεται ότι αν µετά από µια διαταραχή αλλάξει η συναλλαγµατική ισοτιµία 

ενός νοµίσµατος µια ανοιχτής οικονοµίας, το αποτέλεσµα είναι η µεγαλύτερη µεταβολή του 

γενικού δείκτη τιµών από ότι του δείκτη µιας κλειστής οικονοµίας σε παρόµοια συγκυρία. Η 

µείωση της χρηµατικής ρευστότητας είναι αποτέλεσµα της διακύµανσης του γενικού δείκτη 

τιµών και επιφέρει αλλαγές στο εγχώριο κόστος διαβίωσης και την ανταγωνιστικότητα.20 

Τα αποτελέσµατα διαταραχών σε συγκεκριµένα εξαγωγικά προϊόντα είναι το αντικείµενο 

µελέτης του Kenen to 1969. H διαφοροποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης σε 

τοµείς του εµπορίου απορροφά την επίδραση των διαταραχών και µειώνει την ανάγκη 

ύπαρξης ΚΣΙ. Σε διαφοροποιηµένες οικονοµίες οι συνολικές εξαγωγές είναι πιο σταθερές 

από ότι σε λιγότερο διαφοροποιηµένες οικονοµίες και καταλήγει στο ότι χώρες που έχουν 

στην οικονοµία τους υψηλό βαθµό διαφοροποίησης, είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι ένταξης 

σε νοµισµατική περιοχή. Αυτό συµβαίνει διότι η χρήση της νοµισµατικής και 

συναλλαγµατικής πολιτικής δεν είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση ανωµαλιών, ενώ 

παράλληλα τα µικρά κόστη τέτοιου είδους οικονοµιών εξαιτίας της εγκατάλειψης των 

κυµαινόµενων ισοτιµιών, ενθαρρύνουν τη χρήση κοινού νοµίσµατος.21 Ο Kenen επίσης 

αναφέρεται στη δηµοσιονοµική ολοκλήρωση, ως ένα επιπλέον χαρακτηριστικό και κριτήριο 

µιας ΑΝΠ. Η µεγαλύτερη δυνατόν δηµοσιονοµική ολοκλήρωση δύο περιοχών προάγει την 

καλύτερη δυνατότητα εξοµάλυνσης των οικονοµικών διαταραχών.22 Η συγκεκριµένη 

διαδικασία προϋποθέτει µικρότερες διακυµάνσεις της ισοτιµίας, εφόσον η ισορροπία 

προέρχεται από την ανακατανοµή των πόρων, όπως επίσης ανάπτυξη και προώθηση και της 

πολιτικής ένωσης όσον αφορά τα κράτη – µέλη.23 

 Οι διαφορές του ποσοστού του πληθωρισµού ανάµεσα σε δύο περιοχές είναι η 

συνήθης αιτία ανισορροπίας του ισοζυγίου πληρωµών. Η παράλληλη διακύµανση ή το 

παρόµοιο επίπεδο πληθωρισµού ανάµεσα στις δύο περιοχές κάνει πιο πιθανή µια 

ισορροπηµένη ροή συναλλαγών µέσα στη νοµισµατική περιοχή, βελτιώνουν τους εµπορικούς 

όρους και διευκολύνουν το διαπεριφερειακό εµπόριο. Οι ΣΣΙ δεν είναι δυνατόν να 

διατηρηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αν οι πληθωριστικές διαφορές ανάµεσα στα 

κράτη – µέλη είναι επίµονες και µεγάλες, καθώς κάνουν την νοµισµατική ένωση 

ασύµφορη.24  

                                                           
20 McKinnon, R. 1963. «Optimum currency areas» στο American Economie Review, τόµ. 53, σελ. 3 – 5. 

21 Kenen, P. 1969. «The theory of optimum currency areas: An eclectic view» στο Mundell R. – Swoboda A. 
(επιµ.), Monetary Problems of the International Economy, Chicago : The University of Chicago Press. 

22 Ο όρος δηµοσιονοµική εξοµάλυνση υπονοεί το κοινό δηµοσιονοµικό σύστηµα, το οποίο µπορεί να διανείµει 
µέσω της φορολογίας τους πόρους ανάµεσα στις περιοχές. 

23 Kenen, P. 1969. ο. π. 

24 Fleming, M. J. 1971. «On Exchange Rate Unification» στο The Economic Journal 

Vol. 81, No. 323. σελ. 467 – 488. 
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 Επιπρόσθετα, όταν µεταξύ δύο περιοχών διαπιστώνεται µεγάλη χρηµατοπιστωτική 

ολοκλήρωση, τότε η εξισορρόπηση των διαταραχών είναι θέµα µικρών αλλαγών στα 

επιτόκια, τα οποία µακρόχρονα έχουν τάσεις σύγκλισης και διευκολύνουν την 

χρηµατοδότηση εξωτερικών ανισορροπιών. Η υψηλή χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση των 

αγορών είναι υποψήφιες να συµµετέχουν σε µία νοµισµατική ένωση.25 
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Ιστορική αναδροµή και Οικονοµική Ολοκλήρωση 

 

 Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψε µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, η οποία όµως δεν πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ο 

οποίος ξέσπασε στο µεσοδιάστηµα και αποδιοργάνωσε πλήρως το διεθνές οικονοµικό 

σύστηµα. Το 1946 ο Sir Winston Churchill, ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας σε οµιλία του 

στην Ζυρίχη αναφέρει τη δηµιουργία Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης.26 Το 1949 ιδρύεται 

το Συµβούλιο της Ευρώπης κι ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα,27 

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας,28 καθώς και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα,29 η οποία το 1992 αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το 1957 έξι χώρες της Ευρώπης αποφασίζουν να διαµορφώσουν κοινή αγορά – µια 

οικονοµική ζώνη, στην οποία άνθρωποι και προϊόντα διακινούνται ελεύθερα. Την ίδια χρονιά 

υπογράφεται η συνθήκη της Ρώµης και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (= ΕΟΚ) ή η 

Κοινή Αγορά γίνεται πραγµατικότητα µε έξι ιδρυτικά µέλη – Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, 

Λουξεµβούργο, Ιταλία και Κάτω Χώρες – τα οποία έχουν κοινή διαχείριση των οικονοµικών 

συµφερόντων τους. Το 1973 τρεις ακόµα χώρες προσχωρούν στην ΕΟΚ – η ∆ανία, η 

Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο – και από το 1979 όλοι οι πολίτες µπορούν να εκλέγουν 

άµεσα τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ∆έκατο µέλος της ΕΟΚ το 1981 είναι η 

Ελλάδα κι ακολουθούν, το 1986 η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το 1987 η ΕΕ θεσπίζει την 

ελεύθερη ροή συναλλαγών στα σύνορα της ΕΕ και η «ενιαία αγορά» είναι πλέον 

πραγµατικότητα.30  

 Η ένωση της ∆υτικής µε την Ανατολική Γερµανία έφερε στην ΕΟΚ όλα τα 

οµόσπονδα κράτη της Ανατολικής Γερµανίας και έπειτα από την πτώση του κοµµουνισµού η 

Κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη έχουν πιο κοντινή γειτνίαση µε την ΕΕ. Η θέσπιση των 

«τεσσάρων ελευθεριών» θεωρούνται «εκ των ουκ άνευ» για την εύρυθµη λειτουργία της και 

αφορούν στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών. Στη 

δεκαετία του 1990 υπογράφονται δυο νέες συνθήκες του Μάαστριχτ το 1993 για την ΕΕ και 

του Άµστερνταµ το 1999 και το 1995 τρία νέα µέλη προστίθενται : η Αυστρία, η Φιλανδία 

και η Σουηδία. Η συνθήκη «Σένγκεν» επιτρέπει σταδιακά τη διακίνηση των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς διαβατήριο και το Ευρώ γίνεται το νέο νόµισµα πολλών από τις 

χώρες της ΕΕ. Η δεκαετία του 2000 θεωρείται δεκαετία επέκτασης. Οι πολιτικές διαφορές 

µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής Ευρώπης επουλώνονται και αρκετές χώρες αιτούνται την 

ένταξη στην ΕΕ. Μεταξύ αυτών, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, 

η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, ενώ το 2007 

ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Τρεις υποψήφιοι, η Κροατία, η ∆ηµοκρατία της 

                                                           
26

Churchill, W. S .;  Marshall, George C. 1973 Landmarks . Lausanne: European Research Center. 16 p.  
27 Το 1952. 

28 Το 1957. 

29 Το 1958. 

30 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 4. 
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Βόρειας Μακεδονίας (πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας), η Τουρκία και 

η Ισλανδία έχουν, επίσης, υποβάλει αίτηση για ένταξη.31 

 Με το γύρισµα της χιλιετίας η απόδοση των ευρωπαϊκών χωρών δεν ήταν ίδια µε την 

απόδοση της δεκαετίας του 1990. Τη δεκαετία 2001 – 2010 η µέση ετήσια αύξηση της 

παραγωγής ήταν 2 µονάδες χαµηλότερη της προηγούµενης δεκαετίας, µε αποτέλεσµα 

υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 4%, εξαιτίας της επιβράδυνσης σε όλες τις µεγαλύτερες 

ευρωπαϊκές οικονοµίες από το 2008 και ύφεση το 2009. Επίσης, η χαµηλή αύξηση της 

παραγωγής οδήγησε σε υψηλά ποσοστά ανεργίας στη ζώνη του Ευρώ. Το µόνο καλό ήταν το 

χαµηλότερο κατά 0,2% στην Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φθινόπωρο του 

2009 η προσοχή της οικονοµικής πολιτικής της Ευρώπης στράφηκε στον απεγκλωβισµό της 

από την ύφεση που έπληξε την παγκόσµια οικονοµία το 2008.32 

Το 2009 οι χώρες, οι οποίες έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή κοινή αγορά ήταν είκοσι 

επτά και η οικονοµική δύναµη που σχηµάτισαν απέδωσε ποσοστό παραγωγής τέτοιο που την 

ίδια χρονιά ξεπέρασε την παραγωγή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και το βιοτικό 

επίπεδο σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσοµοίαζε εκείνο των ΗΠΑ.33 Η 

µακροοικονοµική εξέταση συνηθίζει να εστιάζει στο επίπεδο παραγωγής µιας οικονοµίας 

στο σύνολό της και στον ρυθµό ανάπτυξής της, στα ποσοστά ανεργίας συνολικά και για κάθε 

χώρα ξεχωριστά, καθώς και στον ρυθµό του πληθωρισµού, ο οποίος καθορίζει την αύξηση 

της µέσης τιµής των αγαθών στην πάροδο του χρόνου. Οι τέσσερεις µεγαλύτερες οικονοµίες 

στην ΕΕ των 27 αντιπροσώπευαν το 2009 το 62,5% του ΑΕΠ της ΕΕ. 34 

Ενώ, τα βραχέα προβλήµατα κυριαρχούν τις οικονοµικές συζητήσεις τα τρία µεγάλα 

προβλήµατα της ΟΝΕ εξακολουθούν να απασχολούν τους µακρο – οικονοµολόγους. Το 

πρώτο µεγάλο θέµα είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας στις τέσσερεις 

µεγαλύτερες χώρες – Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία – της ηπειρωτικής Ευρώπης ήταν 

τόσο χαµηλό, φαινόµενο που έκανε τους οικονοµολόγους της Αµερικής να την αποκαλούν 

«χώρα – θαύµα της ανεργίας» και να ταξιδεύουν για να ανακαλύψουν τα µυστικά της. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 το θαύµα είχε ήδη εκλείψει και η ανεργία στις χώρε αυτές 

ξεπέρασε τα ποσοστά ανεργίας των ΗΠΑ και παρότι µειώθηκε προσωρινά στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 εκτοξεύτηκε στο 7,5% το 2008 και στο 12% από το 2010 κι έπειτα. Κατά 

το µεγαλύτερο µέρος η αύξηση αυτή οφείλεται στην παγκόσµια οικονοµική ύφεση του 2008, 

αν και παραδοσιακά το ποσοστό ανεργίας της Ευρώπης ήταν πάντα κατά 2% υψηλότερο των 

ΗΠΑ.35  

Το δεύτερο µεγάλο θέµα είναι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Μετά από το τέλος 

του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου η Ευρώπη είχε καταστραφεί οικονοµικά και ξεκίνησε 

από την αρχή. Τις δεκαετίες 1950 και 1960 το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Ευρώπης  

                                                           
31 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. Macroeconomics. A European perspective. England : 
Pearson Education Limited. σελ. 3. 

32 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 4 – 5. 

33 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 4. 

34 Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. 
σελ. 3 – 4. 

35 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 5. 
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συγκρινόµενο µε το κατά κεφαλήν εισόδηµα των ΗΠΑ συρρικνώθηκε µε το ποσοστό να 

αγγίζει το 80% τη δεκαετία του 1980. Παρόλα αυτά, το χάσµα ανάµεσα στο κατά κεφαλήν 

εισόδηµα της Ευρώπης και των ΗΠΑ από το 1980 και έπειτα άρχισε να µεγαλώνει ξανά.36 

 

 

∆ιάγραµµα 1 : Τα ποσοστά ανεργίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ από το 1970 κι έπειτα. Πηγή : Blanchard et al. 2010. σελ. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ως τρίτο µεγάλο οικονοµολογικό θέµα έχει τεθεί η οικονοµολογική υπόσταση του κοινού 

νοµίσµατος, δηλαδή, η ίδια η ύπαρξη του Ευρώ. Από το 1999 ακόµα τα ερωτήµατα που 

συνοδεύουν το κοινό νόµισµα δεν µπορούν µε ακρίβεια να απαντηθούν αν και ο ρόλος του 

σε σχέση µε την Ευρώπη και τη µακρο – οικονοµική πολιτική της είναι αναµφίβολα 

συµβολικός. Επιπλέον, στα πλεονεκτήµατα του κοινού νοµίσµατος µπορούµε να 

συνυπολογίζουµε το τέλος των ανησυχιών των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες 

αφορούσαν στις µεταβολές των διαφορετικών νοµισµάτων και τις διαφορές από τις αλλαγές 

συναλλάγµατος. Η µετάβαση στο Ευρώ µετατρέπει την Ευρώπη σε µια σηµαντική 

οικονοµική δύναµη και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι ένα από τα µεγαλύτερα οικονοµικά 

γεγονότα του εικοστού πρώτου αιώνα.37  

 Ο όρος Οικονοµική Ολοκλήρωση είναι ασαφής αν και έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες αποσαφήνισής του από διάφορους οικονοµολόγους και συγγραφείς, έχοντας ως 

κοινό τόπο ότι η βελτίωση και η ευηµερία των κρατών είναι ο κύριος στόχος και ότι ο µόνος 

τρόπος επίτευξής του είναι η Οικονοµική Ολοκλήρωση. Το 1952 ο Tinbergen  κάνει 

διαχωρισµό της Ολοκλήρωσης σε θετική και αρνητική. Η θετική Οικονοµική Ολοκλήρωση 

υπαγορεύει την υιοθέτηση κοινής οικονοµικής πολιτικής από όλα τα κράτη – µέλη, ενώ, η 

αρνητική αφορά σε ελευθερία οικονοµικών συναλλαγών και εξάλειψη διακρίσεων και 

περιορισµών.38 Η θέση του Béla Balassa το 1973 ορίζει την Οικονοµική Ολοκλήρωση ως 

κατάσταση πραγµάτων, αναφερόµενος στην παντελή έλλειψη διακρίσεων, ή ως διαδικασία 

                                                           
36 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 5. 

37 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 6. 

2
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, Λ. (2016) Υπεράσπιση της Ευρώπης [µτφρ. Ρ. Γεωργιάδου], Αθήνα, Παπαδόπουλος 

38«z1-policy is necessary and sufficient for target y1, whereas z2 and z3 policy is necessary and sufficient for 

targets y2 and y3». Tinbergen, J. (1952), On the Theory of Economic Policy, Amsterdam: North-Holland. σελ. 

31. 
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σταδιακής εξάλειψης των διακρίσεων µεταξύ των κρατών.39 Η επιτυχηµένη Οικονοµική 

Ολοκλήρωση επιτυγχάνεται µόνον όταν εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα που 

ανήκουν σε διαφορετικές χώρες κατά τον Gunnar Myrdal το 1958.40 Με τη γνώµη του 

Myrdal συµφωνούν αργότερα ο Paul Streeten το 1961, ο οποίος αναφέρεται και στην 

ελευθερία των µελών της κοινωνίας να πραγµατοποιήσουν τους σκοπούς τους, αλλά και ο 

Holzman το 1976, ο οποίος κάνει αναφορά στις τιµές των προϊόντων διάφορων περιοχών και 

πώς αυτές θα έπρεπε να εξισωθούν, γεγονός που θυµίζει έντονα τις πληθωριστικές 

ανισότητες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης.41  

 

 

 

∆ιάγραµµα 2 : Αύξηση µεταβλητότητας συνθηκών της αγοράς προϊόντος. Πηγή : Krugman P. – Obstfeld M. ∆ιεθνής 

οικονοµική : Θεωρία και πρακτική στην αγγλική και την Ελληνική έκδοση του βιβλίου. 
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Κόστη και Οφέλη µιας Νοµισµατικής Ένωσης 

 

 Η κοινή νοµισµατική πολιτική, η οποία σηµατοδοτείται από το κοινό νόµισµα, ενέχει 

και οικονοµικά κόστη, όπως το κοινό επιτόκιο σε όλες της χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός το 

οποίο από µόνο του είναι αρκετά πολύπλοκο αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει η πιθανότητα 

κάποιες χώρες οποιαδήποτε στιγµή να βρίσκονται σε ύφεση και κάποιες άλλες σε οικονοµική 

έκρηξη. Οι χώρες που εισήλθαν στο Ευρώ µε υψηλό δηµόσιο χρέος ωφελήθηκαν από την 

απότοµη µείωση των επιτοκίων, η οποία βοήθησε στη µείωση των φόρων που αφορούσαν 

στο ΑΕΠ. Το ποσοστό των ονοµαστικών επιτοκίων µειώθηκε στο 3% και το σύνολο των 

τόκων του δηµόσιου χρέους έπεσε στο 5%. Αποτέλεσµα ήταν η συνολική εξοικονόµηση 

επτά ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ. Η φήµη της ΕΚΤ είναι πολύ πιο αξιόπιστη από εκείνη 

της Τράπεζας της Ιταλίας γεγονός που οδήγησε στη µείωση των επιτοκίων, τα οποία 

αντανακλούν στη διατήρηση του χαµηλού πληθωρισµού. ∆εδοµένου ότι το µέγεθος του 

χρέους σχετίζεται άµεσα µε τα επιτόκια που δίνει το κράτος στους κατόχους κρατικών 

οµολόγων, όσο χαµηλότερα είναι τα επιτόκια τόσο χαµηλότερο είναι και το µέγεθος του 

χρέους.42 

Από ιστορικής πλευράς οι χώρες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση (= 

ΕΝΕ) είχαν το δικό τους νόµισµα, το οποίο φαίνεται άµεσα συνδεδεµένο µε την εθνική 

ταυτότητα του κράτους στο οποίο ανήκε. Κάθε χώρα από το νοµισµατικό της σύστηµα 

αναµένει να επιτύχει τρεις στόχους : 1) Κινητικότητα Κεφαλαίων, 2) Σταθερότητα 

Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας και 3) Εγχώρια Νοµισµατική Κυριαρχία (= ΕΝΚ). Χώρες που 

έχουν υψηλό ΑΕΠ και δυνατή οικονοµία έχουν πετύχει τους δύο από τους τρεις στόχους, 

αλλά όχι την Σταθερή Συναλλαγµατική Ισοτιµία (= ΣΣΙ) µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν σε 

Κυµαινόµενη Συναλλαγµατική Ισοτιµία (= ΚΣΙ). Αντίθετα, οι χώρες – µέλη ΝΕ έχουν 

παραχωρήσει την ΕΝΚ τους αλλά τα οφέλη που προκύπτουν από την Κινητικότητα των 

Κεφαλαίων και την ΣΣΙ είναι µεγαλύτερα και το κοινό νόµισµα οδηγεί σε µεγαλύτερη 

σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και είναι πιο δύσκολο να αποχωρήσει από την 

ΝΕ από το να υποτιµήσει ή να υπερτιµήσει την συναλλαγµατική ισοτιµία.43 

 Οι οικονοµολόγοι που ασχολήθηκαν µε το Ευρώ πριν την οριστική καθιέρωσή του το 

2002, θεωρητικά µόνο σκεπτόµενοι εφόσον δεν είχε προηγουµένως χρησιµοποιηθεί κοινό 

νόµισµα στην Ευρώπη, χρησιµοποίησαν εκτενώς την θεωρία των ΑΝΠ του Mundell και 

µάλιστα συµπληρωµένη ήδη από τους Kenen και MacKinnon.44 Η θεωρία των ΑΝΠ, η οποία 

θεωρεί πολύτιµο εργαλείο σταθεροποίησης και συναλλαγµατικής πολιτικής την ακαµψία των 

µισθών, τη στασιµότητα των δηµοσιονοµικών µεταβιβάσεων και τον περιορισµό της 

κινητικότητας της εργασίας έχει αµφισβητηθεί από τους T. Persson και G.  

 

                                                           
42 Blanchard, O. – Amighini, A. – Giavazzi, F. 2010. ο. π. σελ. 6. 

43 BARBER, T. και SPIEGEL, P. (2012) “Europe: a shift in the political wind”, Financial Times, 27 Απριλίου. 
3Rose A. (2006) “Currency Unions”, The new Palgrave. σελ. 1 – 3. 
http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/Palgrave.pdf.  

4 McKinnon, R. 1963. ο.π. σελ. 3- 5 και Mundell, R.,  A. 1961. «A Theory of Optimum Currency Areas» στο 
American Economic Review, Vol. 51, No. 4. σελ. 51 και  Kenen, P. 1969. ο. π. 
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Tabellini. Το αποτέλεσµα αυτού του είδους οικονοµικής πολιτικής οδηγεί µε µαθηµατική 

ακρίβεια σε ασυγχρόνιστους επιχειρηµατικούς κύκλους εξ αιτίας των ασύµµετρων 

διαταραχών της ζήτησης.45 Κινούµενοι στο ίδιο πλαίσιο οι Barro και Alesina δηµιούργησαν 

ένα µοντέλο για να εξηγήσουν το πώς µια χώρα µε νοµισµατικές αρχές χαµηλής αξιοπιστίας 

να υιοθετήσει ένα σύστηµα διπλανής χώρας µε νοµισµατικές αρχές υψηλής αξιοπιστίας, µε 

χαµηλό πληθωρισµό.46 Στον αντίποδα εκείνοι που αντιτίθενται σε αυτή τη θεωρία, 

χρησιµοποιούν τη θεωρία του «καθεστώτος πολιτικής», η οποία θεωρεί δόκιµο το γεγονός 

ότι όταν έχουµε εγκατάσταση ενός νοµίσµατος, οι προσδοκίες για τον πληθωρισµό 

εξαϋλώνονται και ο πληθωρισµός αποκαθηλώνεται.47 

 Η φάση «Κόστη – Οφέλη» των ΑΝΠ, επικεντρώθηκε στα κόστη και τα οφέλη, τα 

οποία προκύπτουν από την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος και διερευνήθηκε περισσότερο 

και σε παραπάνω από ένα επίπεδα. Αποτέλεσµα της σχετικής συζήτησης, η οποία αφορά στα 

κριτήρια, είναι η ενδυνάµωση της θεωρίας και η βεβαιότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

κριτηρίων.  Η συµφιλίωση των βασικών κριτηρίων της θεωρίας, η αξιολόγηση των στοιχείων 

τους, καθώς και τα κόστη και τα οφέλη τους έγινε µε τη συνεισφορά των Corden και 

Ishiyama.48 Η µείωση του παραγωγικού κόστους είναι το στοιχείο που παράγει τα οφέλη του 

κοινού νοµίσµατος, αυξάνει τη χρηστικότητα του χρήµατος, κάνει ευκολότερη την 

πρόσβαση στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και συµβάλει σε πολλούς ακόµα παράγοντες. Το 

µειονέκτηµα του κοινού νοµίσµατος είναι η απώλεια της νοµισµατικής κυριαρχίας και 

πολιτικής του κάθε κράτους – µέλους.  

                                                           
5 Persson T. – Tabellini G., 1996. «Monetary cohabitation in Europe» στο CEPR Discussion Paper Series. σελ. 
138. 

6 Alesina A. – Barro R. 2002. «Currency unions» στο Quarterly Journal of Economics,  Volume 117, Issue 2. 
Oxford : Oxford : Oxford University Press. σελ. 409-436. 

7 Sargent, Τ. 1982. «The end of four big inflations», στο Hall R. (επιµ.), Inflation: Causes and Effects, Σικάγο  
University of Chicago Press και Begg D. κ.ά. 1991. «The making of Monetary Union», Monitoring European 

Integration, Λονδίνο  : CEPR.  

7Corden, W. M. 1972. «Monetary Integration» στο Essays in international finance. No. 93. Princeton, 

Jersey : Princeton University. σελ. 1 – 41 και Ishiyama, Υ. 1975. «The Theory of Optimum Currency 

Areas: A Survey (La théorie des zones monétaires optimales: étude) (La teoría de las zonas monetarias 

óptimas: Un examen)» στο Staff Papers (International Monetary Fund) Vol. 22, No. 2. σελ. 344 – 383. 
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Ο Corden επισηµαίνει ότι η δηµιουργία µιας νοµισµατικής ένωσης συνεπάγεται την απώλεια 

της εθνικής νοµισµατικής κυριαρχίας και συνακολούθως και της νοµισµατικής πολιτικής του 

κάθε κράτους – µέλους, καθώς και τη διαχείριση των κρίσεων µέσω των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών. Εποµένως, οι άκαµπτες τιµές και οι άκαµπτοι µισθοί αναγκάζουν τις κυβερνητικές 

αρχές να προσφύγουν στην απορρόφηση των δηµοσίων δαπανών προκειµένου να 

ισορροπήσουν το ισοζύγιο πληρωµών. Παραδείγµατος χάριν, όταν µια χώρα, η οποία 

αντιµετωπίζει αρνητικό κλονισµό των εξαγωγών της βρίσκεται σε καθεστώς ΣΣΙ έχει 

λιγότερες επιλογές νοµισµατικής πολιτικής, καθώς δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 

αλλαγές στην ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία ως εργαλείο και αναγκάζεται να 

καταφύγει κάποιες φορές σε επεκτατική είτε σε περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική.49   

Ο συνδυασµός ΚΣΙ και κατάλληλης νοµισµατικής πολιτικής θεωρητικά είναι δυνατόν να 

διευκολύνει τις διαδικασίες προσαρµογής µισθών και τιµών στον απόηχο ενός ισχυρού 

οικονοµικού κλονισµού. Συνεπώς, η χρήση των εργαλείων αντιµετώπισης των διαταραχών – 

όπως η ανεργία και ο πληθωρισµός – µετριάζεται και οδηγεί σε µία πιο οµαλή προσαρµογή.  

Ο Corden υποστήριξε ότι η κινητικότητα της εργασίας δηµιουργεί ορισµένα κόστη – κόστος 

επανένταξης σε µια χώρα, µετανάστευση κ. λ. π.  – χωρίς να αντιµετωπίζει, εν τέλει, 

αποτελεσµατικά τις εξωτερικές διαταραχές, ενώ αντίθετα η κινητικότητα του κεφαλαίου 

χρησιµοποιείται αποτελεσµατικότερα.50   

Το 1975 ο Yioshihide Ishiyama αναγνώρισε ότι η επιλογή συµµετοχής ή όχι σε µια ΑΝΠ δεν 

µπορεί να περιοριστεί µόνο στα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, αλλά περισσότερο στα 

κυρίως χαρακτηριστικά του κάθε κράτους – µέλους. Τόνισε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη το πόσο ωφέλιµη και προσοδοφόρα ή όχι θα είναι για τη συγκεκριµένη 

χώρα η ένταξη στην ένωση, αφού πρωτίστως µελετηθούν τα πολιτισµικά αλλά και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των πολιτών της.51  Αργότερα, ο McKinnon κάνει το 2001 µια 

βαθιά ανάλυση της έννοιας της χρηµατοοικονοµικής ενοποίησης, µε κύριο στόχο τη 

διαχείριση διεθνών χρηµατοπιστωτικών κινδύνων, προτείνοντας ως εργαλείο διαχείρισης τη  

διακράτηση περιουσιακών στοιχείων άλλων χωρών – µελών. 

Η φάση «Οφέλους – Κόστους» οδήγησε τους µελετητές στο συµπέρασµα ότι η επιρροή που 

ασκούν οι οικονοµικές διαταραχές δεν αφορά µόνο στην εµφάνιση και την επίλυσή τους 

αλλά επηρεάζουν βαθιά και διαφορετικά κάθε κράτος. Το αν οι ΚΣΙ είναι κατάλληλες ή όχι 

για µια οµάδα χωρών µε παρόµοια χαρακτηριστικά έχει να κάνει και µε τον βαθµό 

αντίδρασης της σε έναν εξωτερικό κλονισµό. Ταυτόχρονα, αν υπάρχει χρηµατοοικονοµική 

και δηµοσιονοµική ολοκλήρωση µέσα στην ΑΝΠ. Ακόµα και οι ασύµµετρες διαταραχές 

µπορούν να αντιµετωπιστούν – εδώ µπορούµε να αναλογιστούµε την Ευρωζώνη και το 

γεγονός ότι η αντιµετώπιση της κρίσης είναι αρκετά δύσκολη εξαιτίας της έλλειψης 

δηµοσιονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ολοκλήρωσης – και µας οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι παρόλο που η φύση των διαταραχών παίζει σηµαντικό ρόλο στην επίλυσή τους, δεν 

                                                           
49 Corden, W. M. 1972.ο.π. σελ. 1 – 41. 

50 Corden, W. M. 1972. ο.π. σελ. 1 – 41. 

10 COLLIGNON, S. και DIESSNER, S. (2016) “The ECB’S Monetary Dialogue with the European Parliament: 
Efficiency and Accountability during the Euro Crisis?”, στο: Journal of Common Market Studies, 54(6), σελ. 
1296-1312. 

51 Ishiyama, Υ. 1975. ο. π . σελ. 344 – 383. 
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απαγορεύει τη δηµιουργία µιας ΑΝΠ. Ένα νέο κριτήριο των ΑΝΠ προέκυψε µέσα από τις 

οµοιότητες των διαταραχών στις χώρες που θέλουν να συµµετέχουν σε µία νοµισµατική 

ένωση. Τα καινούρια οικονοµετρικά εργαλεία εµβάθυναν την έρευνα για τους κλονισµούς σε 

ότι αφορά την πολιτική καταλληλότητα των χειρισµών και τη διάδοση µεταξύ των χωρών σε 

βάθος χρόνου και µετέτρεψε την οµοιότητα των διαταραχών σε κριτήριο αντικατοπτρισµού 

της αλληλεξάρτησης των υπόλοιπων κριτηρίων. 

 Όπως συνήθως συµβαίνει όταν η θεωρία εµβαθύνει ή κατά την εφαρµογή της 

προέκυψαν αρκετοί περιορισµοί και αδυναµίες, οι οποίες έφεραν στην επιφάνεια την από 

κοινού ερµηνεία των κριτηρίων πριν από αυτή και τις δυσκολίες αξιολόγησης των 

συγκεκριµένων κριτηρίων. Κάθε οικονοµικός µελετητής βλέπει από διαφορετική γωνία την 

κατάταξη των συγκεκριµένων κριτηρίων και τους προσδίδει διαφορετική βαρύτητα. 

Χαρακτηριστικά, ο Corden θεωρεί πολύ πιο σηµαντικό το πόσο ανοικτή είναι η οικονοµία 

και η συµµετρία των διαταραχών, σε σύγκριση µε την κινητικότητα συντελεστών παραγωγής 

και εργατικού δυναµικού, οι οποίες αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τις βραχυχρόνιες 

διακυµάνσεις και τα κόστη είναι αρκετά µεγάλα.52 Η άποψη του Ishiyama επικεντρώνεται 

στην οµοιότητα των επιπέδων πληθωρισµού µεταξύ των χωρών, ως πιο σηµαντικό κριτήριο, 

από όσα έχουµε προαναφέρει. Αδιαµφισβήτητα, η σύγκριση και η αξιολόγηση των 

κριτηρίων κάθε κράτους – µέλους είναι ιδιαίτερα δύσκολες.   
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Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές – Όροι και σχετιζόµενες θεωρίες 

 

            Κάποιοι οικονοµολόγοι υπήρξαν εξ αρχής ιδιαιτέρως κριτικοί – µε την αρνητική 

πάντα έννοια – απέναντι στον συνολικό σχεδιασµό της Ευρωζώνης, παρόλα αυτά οι 

προειδοποιήσεις τους αγνοήθηκαν. Τα θεµελιώδη σχεδιαστικά λάθη, καθώς και το πώς αυτά 

οδήγησαν την Ευρωζώνη σε οικονοµική κρίση θα το εξετάσουµε ενδελεχώς πιο κάτω. Η 

οικονοµική ανάπτυξη κάποιων Ευρωπαϊκών χωρών ήρθε σε αντίθεση µε την οικονοµική 

καταβύθιση κάποιων άλλων, γεγονός το οποίο είχε σαν αποτελέσµατα µεγάλη οικονοµική 

απόκλιση και επικές εξωτερικές οικονοµικές ανισορροπίες µεταξύ των Ευρωπαϊκών εθνών, 

καθώς η απουσία ανεξάρτητων δανειστών σαν έσχατη λύση – π.χ. εθνικές τράπεζες – 

δηµιούργησαν έναν φαύλο κύκλο προβληµάτων όπως η κρίση ρευστότητας και ο εκφυλισµός 

της φερεγγυότητας κάποιων κρατών. Η πιο πιθανή λειτουργική λύση σε ένα τέτοιου είδους 

πρόβληµα θα ήταν η πολιτική ένωση της Ευρωπαϊκής ένωσης, κάτι καθόλου ελκυστικό για 

τα κράτη – µέλη.53 «Σύµφωνα µε την θεωρία των άριστων νοµισµατικών περιοχών (optimum 

currency areas), οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα ενιαίο νόµισµα µόνο όταν έχουν 

έναν ικανοποιητικό βαθµό οικονοµικής ολοκλήρωσης, όταν έχουν µηχανισµούς για να 

πραγµατοποιούν µεταφορές πόρων αν µία περιοχή της χώρας επηρεάζεται από οικονοµική 

κρίση και όταν δε χρειάζονται πλέον τις αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες για να 

κάνουν αυτές τις προσαρµογές.»54 

Η ελληνική κρίση κάνει απολύτως εµφανή τα σχεδιαστικά προβλήµατα της Ευρωζώνης και 

είναι σίγουρα γνωστά εδώ και καιρό. Εξ αρχής οι σχεδιαστές της Ευρωζώνης είχαν 

προειδοποιηθεί από γνωστούς οικονοµολόγους ότι θα υπάρξει σύγκρουση µεταξύ των 

προβληµάτων που θα δηµιουργούνταν εξ αιτίας των σχεδιαστικών σφαλµάτων της 

Ευρωζώνης και της νοµισµατικής Ένωσης, τα οποία θα οδηγούσαν στην παταγώδη αποτυχία 

της, αν δεν υπήρχε έγκαιρη διόρθωση. Μπορεί προσωρινά να αποφεύχθηκε η έξοδος της 

Ελλάδας από την Ευρωζώνη – το λεγόµενο Grexit – αυτό όµως το γεγονός αποκάλυψε τα 

πρώτα σηµάδια της αποσύνθεσης. Το νέο τιµωριτικό πρόγραµµα, το οποίο επιβλήθηκε στην 

                                                           
53 De Grauwe, P. 2015«Design failures of the Eurozone» into The Eurozone Crisis A Consensus View of the 

Causes and a Few Possible Remedies Edited by Richard Baldwin and Francesco Giavazzi. London: CEPR 
Press. σελ. 99.  

54 Cini, Michelle (επιµ.) 2003, European Union Politics., Oxford University Press, Oxford, σελ. 323. 
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Ελλάδα είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει στην έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Αν η 

έξοδος της Ελλάδας γίνει πραγµατικότητα θα είναι µόνον η αρχή µιας εκ των έσω 

ολοκληρωτικής αλλαγής της Ευρωζώνης. Η νοµισµατική ένωση θα αποσταθεροποιηθεί 

πλήρως και η µόνιµη µορφή της θα µετατραπεί σε προσωρινή και η ύφεση θα εξαναγκάσει 

τα µέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισµό των ελλειµµάτων και των χρεών.55  

 

De Grauwe, P. (2011) “The Governance of a Fragile Eurozone”, CEPS Working Document 

No. 346, Μάιος 

 

 Άριστη Νοµισµατική Περιοχή (=ΑΝΠ) θεωρείται η γεωγραφική περιοχή, της οποίας 

το κοινό νόµισµα είναι το γενικά αποδεκτό µέσο πληρωµών και ο έλεγχος του νοµίσµατος 

γίνεται από Κεντρική τους Τράπεζα.56 Οι ασύµµετρες οικονοµικές διαταραχές που µπορούν 

να συµβούν σε ΑΝΠ µπορούν να αντιµετωπιστούν µε δύο κριτήρια, τα οποία µπορούν να 

λειτουργήσουν ως αυτόµατοι µηχανισµοί αντιµετώπισης τέτοιων κρίσεων. Τα κριτήρια αυτά 

είναι η ευελιξία των µισθών και η κινητικότητα της εργασίας. Οι χώρες που έχουν 

οικονοµική κρίση µέσα στην ΑΝΠ θα αναγκαστούν να µειώσουν τους µισθούς εξ αιτίας της 

ανόδου του ποσοστού εργασίας, ενώ στις υπόλοιπες χώρες η υπερβολική ζήτηση εργασίας θα 

αυξήσει σηµαντικά τα εισοδήµατα των κατοίκων. Οι θέσεις εργασίας που µένουν κενές 

καλούνται να καλυφθούν από τους ανέργους των χωρών µε οικονοµική κρίση, γεγονός το 

οποίο θα µπορούσε να είναι ευεργετικό και για τα δύο είδη χωρών εξαφανίζοντας τις 

πληθωριστικές πιέσεις για τις µεν και τις αυξοµειώσεις των µισθών και για τις δύο 

περιπτώσεις. Η µη επίλυση του προβλήµατος µέσω αυτών των δύο µηχανισµών δύναται να 

επιλυθεί µόνο µέσω του αποπληθωρισµού και οι λύσεις στην παραγωγή και την απασχόληση 

αποδεικνύουν το κόστος της Νοµισµατικής Ένωσης.57 Ένα παράδειγµα ασύµµετρης 

διαταραχής θα µπορούσε να είναι το παρακάτω: Σε µια υποτιθέµενη γνήσια ασύµµετρη 

διαταραχή στη Γερµανία οι αρνητικές επιδράσεις της οικονοµίας της αντισταθµίζονται µε της 

θετικές οικονοµικές επιδράσεις µιας άλλης χώρας στην προκειµένη περίπτωση της Γαλλίας. 

Η ΕΚΤ αναλαµβάνει ως υπεύθυνη – µελετώντας τις διακυµάνσεις και θα λάβει µέτρα 

σταθεροποίησης µόνο σε περίπτωση που οι µεταβολές στις οικονοµίες των δύο χωρών θα 

επιδράσουν στον πληθωρισµό και την ανεργία της ένωσης συνολικά. Στο διάγραµµα 

φαίνεται η άνοδος της ανεργίας U1 στη Γερµανία µε την ταυτόχρονη µείωση της ανεργίας 

στην Γαλλία. Η παραγωγή και η ανεργία θα παρουσιάζουν διακυµάνσεις γύρω από µια 

                                                           
55 De Grauwe, P. 2015. ο. π. σελ. 99. 

56 Στην προκείµενη περίπτωση την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (=ΕΚΤ). 

57 De Grauwe, P. 2008. The economics of monetary union, Oxford University Press: London, σελ. 30 – 40.  
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οριζόντια γραµµή.

 

∆ιάγραµµα 3. Ασύµµετρη διαταραχή και νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ . Πηγή : De Grauwe. 2005. 

∆ιαφορετικά θα αντιµετώπιζε το θέµα η ΕΚΤ σε περίπτωση συµµετρικής διαταραχής καθώς 

η αύξηση της ανεργίας θα επηρέαζε συνολικά τη ζώνη του Ευρώ. Η ΕΚΤ θα ασκούσε 

επεκτατική νοµισµατική πολιτική προκειµένου να σταθεροποιήσει την οικονοµία. Η 

καµπύλη σταθεροποιητικής πολιτικής µας οδηγεί στα σηµεία Α και Α’ τα οποία δείχνουν 

θετική κλίση και µε αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σηµαντικά ο βαθµός ανεργίας και στις δύο 

χώρες.58  

 

 

∆ιάγραµµα 4. Συµµετρική διαταραχή και νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ. Πηγή : De Grauwe. 2005. 

 Η θεωρία του Mundell για τις Άριστες Νοµισµατικές περιοχές παρουσίαζε τα 

χαρακτηριστικά των ΚΣΙ και καθόριζε την ιδανικότητα των ΚΣΙ για χώρες µε εντελώς 

διαφορετικά χαρακτηριστικά σε τοµείς όπως η γεωγραφική τοποθέτηση και το εµπόριο. 

Αντιθέτως, αυτό που καθορίζει τις ΚΣΙ των χωρών είναι το οικονοµικό µέγεθος της χώρας 

και το πόσο «ανοιχτή» είναι η οικονοµία της. Η επιλογή ΣΣΙ συνήθως οφείλεται στον 

συγκεντρωµένο σε συγκεκριµένη νοµισµατική περιοχή εµπορικό της τοµέα. Στον αντίποδα 

χώρες µε όχι αρκετά διαφοροποιηµένη παραγωγή είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν την ΚΣΙ 

                                                           
58

 De Grauwe, P. 2005. Economics of Monetary Union. Oxford : Oxford University Press. σελ. 173 – 199. 

 

EICHENGREEN, B. (2013) Η Ευρωπαϊκή Οικονομία μετά το 1945 [μτφρ. Ε. Παγουλάτου], Αθήνα, Αλεξάνδρεια 
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ώστε να σε περιπτώσεις διαταραχών να αντιμετωπίσουν ευκολότερα μια τέτοιου είδους κρίση. 

Επιπλέον, χώρες των οποίων ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 

προτιμούν και επιλέγουν ΚΣΙ, προσπαθώντας να προστατεύσουν τον άπειρο τραπεζικό τους τομέα 

από την κινητικότητα της τραπεζικής ισοτιμίας.
59

 

                                                           
59 Markiewicz, A. 2006. Choice of exchange rate regime in transition economies: An empirical analysis, Journal 

of Comparative Economics, Middletown, Connecticut, vol. 34, issue 3: σελ. 484 – 498. 
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Καθορισµός Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας 

   

 Η λειτουργία της αγοράς συναλλάγµατος απαιτεί τον προσδιορισµό ενός όρου 

αναφοράς µεταξύ νοµισµάτων, ο οποίος θα αποτυπώνει τη σχετική αξία των νοµισµάτων. 

Γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να προσδιοριστεί το πόσες µονάδες εγχώριου νοµίσµατος 

είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ανταλλαγή µε µια µονάδα ξένου νοµίσµατος. Αυτή η 

σχέση προσδιορίζει την ισοτιµία ενός νοµίσµατος έναντι κάποιου άλλου. Στην ιστορία των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα σηµεία αναφοράς όπως ο 

κανόνας του χρυσού (Gold Special Standard), ο κανόνας χρυσού – συναλλάγµατος (Gold 

Exchange Standard) και οι ΚΣΙ (Floating Exchange Rates). Ο κανόνας του χρυσού 

χρησιµοποιήθηκε και ίσχυσε στην Ευρώπη και στην Αµερική από το 1880 – την εποχή 

δηλαδή της αρχής και της επέκταση του εµπορίου και της κεφαλαιακής κίνησης και 

χαρακτηριζόταν από την ελεύθερη κυκλοφορία – εξωτερική και εσωτερική – του χρυσού και 

τη µετατροπή οποιουδήποτε – κυρίως των τοπικών – νοµίσµατος σε χρυσό. Ήταν ένα 

πρωταρχικό σύστηµα ΣΣΙ των τοπικών νοµισµάτων έναντι του χρυσού, ο οποίος 

υποκαθιστούσε και χρησιµοποιούνταν ως ένα διεθνές µέσω συναλλαγών. Η έκδοση 

χρηµάτων έπρεπε να αντικατοπτρίζει τα αποθέµατα χρυσού, τα οποία είχε στην κατοχή της 

και η χρηµατοπιστωτική της ικανότητα εξαρτιόταν άµεσα από αυτά. Μέχρι τον Α' 

Παγκόσµιο Πόλεµο το σύστηµα είχε ικανοποιητική εφαρµογή, όµως η οικονοµική αστάθεια 

που προέκυψε εξαιτίας του πολέµου διεθνώς, οι νέοι ρυθµοί του πληθωρισµού και της 

ανάπτυξης της κάθε χώρας, όπως και τα µειωµένα αποθέµατα χρυσού οδήγησαν στην 

αµφισβήτηση και την τελική κατάργηση του συστήµατος.59 

Η καθιέρωση του κανόνα χρυσού – συναλλάγµατος έγινε έπειτα από αρκετές προσπάθειες 

καθιέρωσης ενός νοµισµατικού συστήµατος που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τα νέα 

οικονοµικά δεδοµένα και εν τέλει η απόφαση πάρθηκε το 1944 κατά τη διάρκεια της 

διάσκεψης Bretton - Woods.  Ο κανόνας χρυσού – συναλλάγµατος χρησιµοποιούσε ως 

σηµεία αναφοράς τη σχέση του χρυσού µε το αµερικανικό δολάριο και την αγγλική λίρα, τα 

οποία συνδέονταν µε τα αποθέµατα χρυσού και καθόριζαν τις ισοτιµίες όλων των υπόλοιπων 

νοµισµάτων. Από το 1958 ως το 1971 το αµερικανικό ισοζύγιο υπέστη σηµαντικά 

ελλείµµατα λόγω της εκροής του δολαρίου προς την Ευρώπη, µε συνέπεια την υποτίµηση 

του και έτσι η ισοτιµία του µε τα υπόλοιπα νοµίσµατα δεν είχε πλέον την πραγµατική του 

αξία. Παρόµοια προβλήµατα αντιµετώπισε και το άλλο νόµισµα κλειδί η λίρα της Αγγλίας µε 
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αποτέλεσµα την κατάργηση του κανόνα χρυσού – συναλλάγµατος και από την ΣΣΙ περάσαµε 

στη διακύµανση των ισοτιµιών.59 

Το καθεστώτος ΚΣΙ, όπως προαναφέραµε είναι το επόµενο σύστηµα καθορισµού 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας και διαµορφώθηκε χάρη στην ανάπτυξη του όγκου των διεθνών 

συναλλαγών, τις κερδοσκοπικές τάσεις την εκτεταµένη χρήση της πληροφορικής και του 

διαδικτύου. Οι ισοτιµίες των νοµισµάτων στο συγκεκριµένο σύστηµα εξαρτώνται από την 

προφορά και τη ζήτηση κάθε νοµίσµατος. Η διεθνής αλλά και η εσωτερική οικονοµική και 

πολιτική εµπειρία επιδρούν σηµαντικά στη διακύµανση της ισοτιµίας των νοµισµάτων και 

την κατάσταση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών κάθε κράτους – µέλους. Όταν οι 

αποκλίσεις αποκτούν µεγάλο µέγεθος τότε οι νοµισµατικές αρχές της χώρας µπορούν να 

παρέµβουν.59 

Το Ευρώ, ως κοινό νόµισµα των περισσότερων εθνών της ∆υτικής Ευρώπης, υιοθετήθηκε ως 

κοινό νόµισµα το 1995 και εισήχθη στις παγκόσµιες οικονοµικές αγορές την 01/ 01/1999. 

Τρία χρόνια µετά την είσοδό του στις αγορές, το ευρώ έχει χάσει περίπου το 28% της 

αρχικής του αξίας, γεγονός που αποτέλεσε πλήγµα για την Ευρωπαϊκή υπερηφάνεια – αν και 

η πτώση αυτή ευνόησε τους εξαγωγείς. Από το 2007 και µετά σταθεροποιήθηκε στο 1,40 $ 

από το αρχικό 1,17$ της πρώτης του εισόδου, µε µία κάµψη το 2010 στα 1,29$. Η ειδοποιός 

διαφορά ανάµεσα στην διεθνή οικονοµία και άλλες περιοχές οικονοµίας συντελείται εξαιτίας 

των διαφορετικών εθνικών νοµισµάτων. Το Ευρώ αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα, η 

οποία τελικά χρησιµεύει κι ως απόδειξή του. Η συναλλαγµατική διαφορά Ευρώ – ∆ολαρίου 

µας καταδεικνύει, οι συσχετιζόµενες νοµισµατικές αξίες µπορεί να αλλάξουν κατά τη 

διάρκεια του χρόνου δραστικά.59 

 Η µελέτη του καθορισµού της Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας είναι ένας σχετικά 

καινούριος τοµέας της διεθνούς οικονοµίας. Για ένα µεγάλο διάστηµα της σύγχρονης 

οικονοµικής ιστορίας οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ορίζονταν από την εκάστοτε κυβέρνηση 

κάθε κράτους και δεν καθορίζονταν από την αγορά. Πριν τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο οι 

νοµισµατικές δυνάµεις καθορίζονταν από τα αποθέµατα χρυσού,  ενώ ακόµα και για µία 

γενιά µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ο καθορισµός της νοµισµατικής δύναµης των 

κρατών γίνονταν µε όρους Αµερικανικού δολαρίου. Η ανάλυση του ορισµού των 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών παραµένει πάντα ένα σηµαντικό θέµα για µελέτη.59  
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 Σε ένα υποθετικό µοντέλο οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι εντελώς ευέλικτες και 

το εµπόριο των διεθνών νοµισµατικών αρχών δεν τις επηρεάζει καθόλου. Σε αυτό το 

µοντέλο, λοιπόν, οι νοµισµατικές και οι δηµοσιονοµικές αρχές µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να διατηρήσουν σταθερή την πλήρη απασχόληση και τον πληθωρισµό. Στην 

πραγµατικότητα, ωστόσο, η θεωρία της πλήρως ευέλικτης Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας είναι 

σπανίως ακριβής. Όπως προαναφέραµε από το τέλος του ∆εύτερου Παγκοσµίου πολέµου 

έως το 1973 η διεθνής οικονοµία λειτουργούσε κάτω από ένα σύστηµα Συναλλαγµατικών 

Ισοτιµιών σταθερού δολαρίου, µε τις εθνικές τράπεζες να κάνουν τις συνήθεις συναλλαγές 

σε ξένο συνάλλαγµα προσπαθώντας να διατηρήσουν τις ΣΣΙ στα διεθνώς συµφωνηµένα 

επίπεδα. Οι χώρες µε ανεπτυγµένη βιοµηχανία λειτουργούν πλέον κάτω από ένα υβριδικό 

σύστηµα ΚΣΙ – σύστηµα στο οποίο οι κυβερνήσεις µπορούν να µικρύνουν τις κινήσεις των 

ΚΣΙ χωρίς να τις διατηρούν αυστηρά σταθερές.59  
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Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές και ΟΝΕ 

 

 Η βάση των διαφορετικών τύπων αναλύσεων που αφορούν στις ΑΝΠ βρίσκεται στη 

δηµόσια διαφωνία µεταξύ των οικονοµολόγων Mundell, McKinnon και Kenel τη δεκαετία 

του 1960, η οποία αφορούσε στο κριτήριο που οριοθετούσε τους βέλτιστους τοµείς µιας 

νοµισµατικής περιοχής. Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από σαράντα χρόνια από εκείνη 

την εποχή οι θεωρίες των Mundell, McKinnon και Kenel είναι πάντα επίκαιρες και θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην συσχέτιση και τα όρια της θεωρίας των ΑΝΠ για να 

κατανοήσουµε την πραγµατική διαδικασία από την οποία προέκυψε η Ευρωπαϊκή 

Νοµισµατική Ένωση. Ενόσω, η ΝΕ (= Νοµισµατική Ένωση) συνεπάγεται την παραχώρηση, 

ουσιαστικά, της κυριαρχίας των εθνικών κρατών σε µια κεντρική αρχή, τα κράτη χάνουν, σε 

πολύ µεγάλο βαθµό την νοµισµατική και συναλλαγµατική τους πολιτική µε αποτέλεσµα αυτό 

να έχει αντίκτυπο και στην γενικότερη πολιτική κατάστασή τους.60  

 Η κρίση της ευρωζώνης αποκάλυψε ορισµένες ελλείψεις της ΟΝΕ, όπως η ευπάθειά 

της στις ασύµµετρες διαταραχές και η αδυναµία της να ενεργήσει όπως προβλέπεται από τη 

θεωρία των ΑΝΠ. Αν και το µερίδιο του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εµπορίου έχει 

αυξηθεί έπειτα από την εισαγωγή του ευρώ στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι ανοµοιότητες 

στην οικονοµική δοµή, σε συνδυασµό µε υψηλό βαθµό βιοµηχανικής εξειδίκευσης έχουν 

αυξήσει την ευαισθησία της ΟΝΕ σε ασύµµετρες διαταραχές. Επιπλέον, η έλλειψη 

κινητικότητας του εργατικού δυναµικού ή ενός συστήµατος µεταφοράς πληρωµών  

περιορίζει τις δυνατότητες προσαρµογής στην κρίση της ΟΝΕ. Ωστόσο, τα περισσότερα από 

τα εφαρµοζόµενα και προτεινόµενα µέτρα σταθεροποίησης επιδιώκουν την αντιµετώπιση 

αυτής της αδυναµίας της, προωθώντας την οικονοµική ολοκλήρωση, την περαιτέρω 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και την εξόφληση του χρέους.61 

 Η ιδέα της ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης βασίζεται και εξακολουθεί να 

βασίζεται στην υπόθεση της ενδογενείας, η οποία δηλώνει ότι η πολιτική ολοκλήρωση 

ακολουθεί αυτόµατα την αύξηση της ευηµερίας που αποκτάται µέσω της οικονοµικής 
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ολοκλήρωσης. Η αισιόδοξη πλευρά της ΟΝΕ πιστεύει ότι ένα κοινό νόµισµα προωθεί 

περαιτέρω την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και του κεφαλαίου και µε τον τρόπο 

αυτό επιδιώκουν µεγαλύτερο βαθµό οικονοµικής ολοκλήρωσης. Παρόλα αυτά, η 

απαισιόδοξη πλευρά της ΟΝΕ και υποστηρικτές της υπόθεσης ετερογένειας, όπως ο Karras 

και ο Matthes, προειδοποίησαν ότι η ΟΝΕ θα µπορούσε να συµβάλει στη µεγαλύτερη 

επιδείνωση των οικονοµικών αποκλίσεων και ως εκ τούτου υποστήριξε ότι η εισαγωγή ενός 

κοινού νοµίσµατος θα έπρεπε να είχε αναβληθεί έως ότου η ζώνη του ευρώ να έχει επιτύχει 

τις απαραίτητες ιδιότητες µιας ΑΝΠ.62  

 Η αξιολόγηση της ευαισθησίας της ΟΝΕ σε ασύµµετρες διαταραχές, ανάλογα µε την 

οµοιότητα των µελών της σε οικονοµική δοµή, ενδοπεριφερειακό εµπόριο και τον χαµηλό 

βαθµό εξειδίκευσης. Όσον αφορά στην οικονοµική δοµή, η κατανοµή του εισοδήµατος στην 

Ευρωζώνη γίνεται ανοµοιογενώς όπως µπορούµε να δούµε στην Εικόνα 4. Σηµαντικές είναι 

επίσης, οι διαφορές εισοδήµατος ανάµεσα στις χώρες της ΟΝΕ και του µέσου όρου της 

ζώνης του Ευρώ – 65% στην Σλοβακία ως 115% στη Φιλανδία – όπως, επίσης και οι 

διαφορές ανάπτυξης µεταξύ των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες κυµαίνονται από – 7,11% 

στην Ελλάδα ως και 8,28 στην Εσθονία. Χαρακτηριστικά το 2012 η ανεργία στην Ισπανία 

άγγιξε το 24, 4 στην Ισπανία, ενώ στη Γερµανία µειώθηκε στο 6,5%. Τα τόσο υψηλά 

ποσοστά ανεργίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία οφείλονται σε µεγάλο 

βαθµό εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης  το 2008.63 

  

Εικόνα 1 : Ποσοστά των οικονοµικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνη το 2011 και ποσοστά 

ανάπτυξης ΑΕΠ. Πηγή: Eurostat 2013. 

 Ο προσδιορισµός της ανταγωνιστικότητα τους πυρήνα και της περιφέρειας της ΟΝΕ, 

θα πρέπει να συγκρίνουµε την παραγωγικότητα εργασίας και τις εγχώριες εξελίξεις των 

τιµών και του κόστους µεταξύ 1995 και 2011 για τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την 

                                                           
62 Jager J. – Hafner, A. K. 2013. «The Optimum Currency Area Theory and the EMU. An Assessment in the 
Context of the Eurozone Crisis» στο Intereconomics, Volume 48, issue 5. Hamburg : ZBW – Leibniz 
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Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι χώρες µέλη της ΟΝΕ διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Οι χώρες µέλη της ΟΝΕ διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά 

την παραγωγικότητα της εργασίας. Όπως φαίνεται από το γράφηµα, το χάσµα 

παραγωγικότητας αυξήθηκε µε την πάροδο του χρόνου και µέχρι το 2011 η εργασία στη 

Γερµανία είχε γίνει διπλάσια παραγωγική από την εργασία στην Πορτογαλία παράδειγµα. 

Επιπλέον, η κρίση δεν φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στην παραγωγικότητα της 

εργασίας, καθώς οι διαφορές της παραγωγικότητας της εργασίας µεταξύ του πυρήνα και της 

περιφέρειας της ΟΝΕ παραµένουν τόσο µεγάλες όσο στα προ της κρίσης έτη. Το κόστος 

εργασίας στην περιφέρεια της ευρωζώνης αυξήθηκε σταθερά µεταξύ του 1995 και του 2008 

και έκτοτε έµεινε στάσιµο. Αντίθετα, το κόστος εργασίας στη Γερµανία παρέµεινε σχετικά 

σταθερό και ξεπεράστηκε από εκείνους των περιφερειακών κρατών το 2005.64 

 

 

 

Εικόνα 2 : Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Πηγή : Wikipedia 

 Η ΟΝE ήταν ένα πολιτικό εγχείρηµα από το οποίο προέκυψε το ενιαίο νόµισµα ως το 

επόµενο βήµα σε µία διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η δηµιουργία του, ωστόσο, δεν 

είχε τίποτε να κάνει µε την αυστηρή οικονοµική λογική των ΑΝΠ, εφόσον οι οικονοµίες της 

Ευρώπης δεν ανταποκρίνονταν επακριβώς στα κριτήρια της συγκεκριµένης θεωρίας.65 

Ακόµα και αναθεωρηµένη η ίδια θεωρία αναµφισβήτητα ουδέποτε έπεισε ότι οι µηχανισµοί 

της επιτρέπουν στη νοµισµατική ένωση να συνεισφέρει στην αύξηση των διατηρήσιµων 

ρυθµών µεγέθυνσης των συµµετεχουσών οικονοµιών. Ενώ, στην πραγµατικότητα 

αποσιώπησε και τις αναδιανεµητικές συνέπειες που επιφέρει η µεταβολή του 

συναλλαγµατικού και νοµισµατικού καθεστώτος. Ο περιορισµός των δηµόσιων δαπανών και 

οι αγορές ως ο πιο αποτελεσµατικός µηχανισµός ελέγχου της οικονοµίας αποτελούν «sine 

                                                           
64 Jager J. – Hafner, A. K. 2013. σελ.  316. 

65Eichengreen, Β. 1991. «Is Europe an Optimum Currency Area?», στο NBRG Working Papers Series. Working 

Paper No. 3579. Cambridge : National Bureau of Economic Research. σελ.  1 – 6 και Artis M. – Kohler M. – 
Mélitz, J. «Trade and the Number of OCAs in the World» στο Open Economies Review, τµ. 9,  τχ. 1, 1998, σ. 
544 – 551. 
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qua non» για να κατέχουν τη διαχείριση της µακρο – οικονοµικής δραστηριότητας οι 

κυβερνήσεις.66  
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Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Άριστη Νοµισµατική Περιοχή; 

 

 Η απουσία µηχανισµού, ο οποίος θα µπορούσε να σταµατήσει την απόκλιση 

ανάπτυξης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωζώνης δηµιούργησε µεγαλύτερες αποστάσεις 

ανάµεσά τους. Κάποιες χώρες βίωσαν την πλήρη οικονοµική άνθηση, ενώ άλλες την ύφεση. 

Κάποιες χώρες βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ κάποιες άλλες βίωσαν την 

ελαχιστοποίησή της. Αυτού του είδους οι αποκλίνουσες δηµιούργησαν ειδοποιείς διαφορές 

και ανισορροπίες, οι οποίες παγιώθηκαν µε το γεγονός ότι κάποιες χώρες απέκτησαν 

εξωτερικά ελλείµµατα, ενώ κάποιες άλλες εξωγενή πλεονάσµατα. Όταν οι εν λόγο 

ανισορροπίες έπρεπε να εξοµαλυνθούν, έγινε εµφανές ότι οι µηχανισµοί αποκατάστασης – 

δηλαδή, οι εσωτερικές υποτιµήσεις – της Ευρωζώνης κόστισαν πολύ ακριβά σε ανάπτυξη και 

εργασία, γεγονός το οποίο οδήγησε σε κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές. Οι χώρες που 

διέθεταν εθνικό νόµισµα και ήρθαν αντιµέτωπες µε τέτοιου είδους ανισορροπίες, µπορούσαν 

να επανεκτιµήσουν ή να υποτιµήσουν το νόµισµά τους.67  

Η δηµιουργία της Ευρωζώνης είναι σύµφωνα µε κάποιους µελετητές «το µεγαλύτερο 

οικονοµικοπολιτικό πείραµα» όπως επίσης η κρίση και το κοινό νόµισµα από το 2010 έχουν 

εµπνεύσει και ανανεώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη διεθνή νοµισµατική ενσωµάτωση 

και τη δοµή των Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών. Από το 2000 το 20% της παγκόσµιας 

παραγωγής, το 30% του παγκόσµιου εµπορίου, καθώς και 300 εκατοµµύρια άνθρωποι 

βρέθηκαν να χρησιµοποιούν την ίδια νοµισµατική µονάδα. Αν αναλογιστούµε τη σηµασία 

που έχουν τα νοµισµατικά συστήµατα στις κατά τόπους οικονοµίες, η αλλαγή σε Ευρώ 

µπορούµε να αντιληφθούµε πόσο επηρέασε όλους τους τοµείς της οικονοµίας – αλλαγή 

στους φόρους της νοµισµατικής ένωσης, διαπραγµατεύσεις στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, 

στις επιχειρηµατικές στρατηγικές επιχειρήσεις.68  

Στην νοµισµατική ένωση τα κράτη – µέλη αντιµετωπίζουν εξωγενή ελλείµµατα και 

αναγκάζονται να κάνουν έντονη πολιτική µείωσης δαπανών, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα 

οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας. Αυτό το πρόβληµα αναγνωρίστηκε εξ αρχής από τους 

πρωτοπόρους οικονοµολόγους που ασχολήθηκαν µε την θεωρία των Άριστων Νοµισµατικών 

Περιοχών όπως οι : Mundell (1961), MacKinnon (1963), Kennen (1969). Η τυποποιηµένη 

αντίδραση – µε βάση τη θεωρία των Άριστων νοµισµατικών περιοχών – είναι ότι τα µέλη της 

νοµισµατικής ένωσης πρέπει να κάνουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ώστε να γίνει πιο 

ευέλικτη η αγορά εργασίας και τα προϊόντα τους.69  

Αυξάνοντας την ευελιξία µέσω των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, µειώνονται τα κόστη 

των ασύµµετρων σοκ και η Ευρωζώνη να γίνει µια Άριστη Νοµισµατική Περιοχή. Αυτή η 

επιβλητική ιδέα οδήγησε της χώρες της Ευρωζώνης σε προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. 

Παρόλο που θεωρητικώς για χάρη της ευελιξίας οι διαφωνίες είναι αρκετές το τελικό 

αποτέλεσµα είναι δριµύ. Συνεπάγεται περικοπές µισθών και συντάξεων, λιγότερα επιδόµατα 
                                                           
67 De Grauwe, P. 2015. ο. π.  σελ. 100.  
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Πειραιώς 
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ανεργίας, µείωση του κατώτατου µισθού και ευκολία στις µαζικές απολύσεις εργαζοµένων. 

Αρκετοί από εκείνους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τις µεταρρυθµίσεις αντιστέκονται και 

οργανώνονται σε οµάδες που υπόσχονται διαφορετική αντιµετώπιση της κρίσης και έξοδο 

από την Ευρωζώνη.70 

Από οικονοµικής απόψεως η ευελιξία είναι η λύση του προβλήµατος, από κοινωνικοπολιτική 

άποψη η ευελιξία είναι το πρόβληµα. Ο τρόπος µείωσης του κόστους προσαρµογής στις 

ανισορροπίες µιας νοµισµατικής ένωσης µπορεί να γίνει, αν γίνει µε τρόπο συµµετρικό. Αν, 

λοιπόν, η λιτότητα των νοµισµατικών χωρών αντισταθµιστεί µε δηµοσιονοµικά κίνητρα στις 

πλεονασµατικές χώρες, οι αρνητικές επιδράσεις στις πρώτες χώρες µπορεί να 

αντισταθµιστούν από τα θετικά αποτελέσµατα στις δεύτερες. Τέτοιος µηχανισµός 

συµµετρικής προσαρµογής δεν λειτούργησε στην Ευρωζώνη µετά το 2010, όταν 

εκδηλώθηκαν οι µεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες. Οι ελλειµµατικές χώρες εξαναγκάστηκαν 

σε λιτότητα, ενώ οι πλεονασµατικές χώρες προσπάθησαν να εξισορροπήσουν τους 

προϋπολογισµούς τους και το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί µια αποπληθωριστική 

µεροληψία στην Ευρωζώνη.71  

 

∆ιάγραµµα 5. Σύγκριση Εξέλιξης ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ. 

Στο πρώτο σχεδιάγραµµα µπορούµε να δούµε την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (=ΑΕΠ) στην Ευρωζώνη (Eurozone) συγκριτικά µε την εξέλιξη του πραγµατικού 

ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (US) καθώς και µε τις Ευρωπαϊκές χώρες οι 

οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη (EU10). Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Πριν από τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση, το πραγµατικό ΑΕΠ της Eυρωζώνης βρισκόταν σε πιο αργή 

πορεία ανάπτυξης από ότι στις ΗΠΑ και την EU10. Μετά την οικονοµική κρίση του 2008 η 

απόκλιση έχει αυξηθεί ακόµη περισσότερο. Το πραγµατικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη παρέµεινε 

στάσιµο και το 2014 ήταν ακόµη χαµηλότερο από ότι το 2008. Στις ΗΠΑ και στις EU10 

παρατηρείται (µετά την πτώση του 2009) µια σχετικά ισχυρή ανάκαµψη.  
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∆ιάγραµµα 5. Σύγκριση της εξέλιξης της ανεργίας στην Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ. 

 

Στο δεύτερο σχεδιάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη της ανεργίας στις ίδιες οµάδες χωρών. 

Παρατηρούµε το ίδιο φαινόµενο. Η ανάκαµψη στις ΗΠΑ και στην EU10 έρχεται µετά το 

2010 και προκύπτει από τη µείωση της ανεργίας. Γεγονός, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε 

την Ευρωζώνη, στην οποία η ανεργία εξακολούθησε να αυξάνεται, έτσι ώστε το 2014 να 

ήταν σχεδόν διπλάσιο από ότι στην EU10.72 

Στη λογική των βέλτιστων νοµισµατικών περιοχών υποστηρίζεται ότι οι µεταβολές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορεί να είναι επιθυµητές για να διευκολυνθεί η προσαρµογή 

µεταξύ περιφερειών που αντιµετωπίζουν µεγάλες µεταβολές στις σχετικές τιµές, 

υποθέτοντας ότι οι µισθοί και τα άλλα ονοµαστικά έξοδα είναι αργά προσαρµοσµένα. H 

αύξηση της γερµανικής παραγωγικότητας σε σχέση µε τη γαλλική παραγωγικότητα ή η 

µετατόπιση της ζήτησης από τα γαλλικά προς τα γερµανικά προϊόντα θα απαιτήσει πτώση 

των γαλλικών κοστολογίων και τιµών σε σχέση µε τη γερµανικά ή θα προκύψει ανεργία. Η 

υποτίµηση του φράγκου µπορεί να παρακάµψει το πρόβληµα της αποτυχίας του 

συντονισµού, ο οποίος εµποδίζει την προσαρµογή του κόστους και επιταχύνει τη µετάβαση 

στη νέα σταθερή κατάσταση.73 

 Έτσι, όσο πιο αξιόπιστη είναι η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία, τόσο ισχυρότερη 

είναι η περίπτωση ευελιξίας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Ο Poloz το 1990 απέδειξε ότι οι 

πραγµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες των περιοχών εντός του Καναδά είναι πιο 

αξιόπιστες από τις εθνικές ισοτιµίες συναλλάγµατος µεταξύ Γαλλίας, Ηνωµένου Βασιλείου, 

Ιταλίας και Γερµανίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Poloc αποκαλύπτει ότι η Ευρώπη 

είναι τόσο Άριστη Νοµισµατική Περιοχή όσο είναι και ο Καναδάς. Οι εθνικιστές του Κεµπέκ 

έθεσαν κατά µέρους τους λίγους παρατηρητές, οι οποίοι αµφισβητούσαν ότι ο Καναδάς είναι 

µια Άριστη Νοµισµατική Περιοχή. Ως εκ τούτου, το συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι η 

Ευρώπη πρέπει να είναι επίσης µια ΑΝΠ.74  

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο και η σύγκριση µεταξύ 

των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο κατάλληλα 
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39 

 

πρότυπα σύγκρισης από ότι η σύγκριση µε τη Γαλλίας, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιταλία και 

τη Γερµανία. Οι καναδικές επαρχίες είναι εξειδικευµένες στην παραγωγή. Η Αλµπέρτα και η 

Saskatchewan εξειδικεύονται στην παραγωγή βασικών προϊόντων, ενώ, το Οντάριο σε 

µεταποιηµένα και βιοµηχανοποιηµένα αγαθά. ∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 

πραγµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ τους είναι σχετικά σταθερές.  Οι οικονοµίες 

της Γαλλίας και της Γερµανίας είναι εντελώς διαφοροποιηµένες, παρόλο που και στις δύο 

χώρες υπάρχει ουσιώδης βιοµηχανία, αγροτική παραγωγή και τοµείς παροχής υπηρεσιών. 

Επίσης, δεν αποτελεί έκπληξη η µεταξύ τους σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία.75  

Επιπλέον, οποιαδήποτε περίπτωση για κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία για την 

Αλµπέρτα ή το Saskatchewan υπονοµεύεται από το µικρό µέγεθος των επαρχιακών 

πληθυσµών και τη λεπτότητα των επαρχιακών χρηµατοπιστωτικών αγορών. Τα µοντέλα 

Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών στη βιβλιογραφία εξισορροπούν τα οφέλη της υποτίµησης 

από µια περιοχή που υποβαθµίζεται σε όρους συναλλαγών έναντι της απώλειας των 

υπηρεσιών ρευστότητας που υφίσταται µε ένα ανεξάρτητο νόµισµα και µια µεταβλητή 

συναλλαγµατική ισοτιµία. Η απώλεια της  ρευστότητας έχει διαµορφωθεί ως µια συνάρτηση, 

η οποία µειώνεται από το µέγεθος της εγχώριας οικονοµίας και το βάθος των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών. Ακόµη και αν η Αλµπέρτα έχει µια πιο µεταβλητή 

συναλλαγµατική ισοτιµία έναντι του Οντάριο από ότι η Γαλλία έναντι της Γερµανίας, τέτοια 

µοντέλα δεν υποδηλώνουν ότι θα ήταν πιο επιθυµητό για την Αλµπέρτα από ό, τι για τη 

Γαλλία να διατηρήσει µια ευέλικτη συναλλαγµατική ισοτιµία.76 
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Η οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη  

 

Ως ορισµός της κρίσης αναφέρεται η «εγγενώς ασυνήθιστη, ασταθής και πολύπλοκη 

κατάσταση, η οποία αποτελεί απειλή για τους στρατηγικούς στόχους, τη φήµη ή την ύπαρξη 

ενός οργανισµού». Οι οικονοµικές κρίσεις δεν είναι συνώνυµες µε συγκεκριµένα 

περιστατικά και αρκετοί αµφισβητούν ότι η διαχείρισή τους παρουσιάζει διαφοροποιηµένες 

κάθε φορά προκλήσεις και ότι για την κάµψη τους απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις 

και λύσεις.77 Επιπλέον,  ο όρος οικονοµική κρίση1 αναφέρεται στο φαινόµενο, το οποίο 

χαρακτηρίζει µια οικονοµία µε διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας 

σε όλα τα µακροοικονοµικά στοιχεία της, δηλαδή, την απασχόληση, το ΑΕΠ, τον 

πληθωρισµό και τις τιµές υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τις επενδύσεις και την 

αύξηση της ανεργίας. Οι  Rosenthal, Charles και Hart αποδίδουν τον όρο οικονοµική κρίση 

ως «µία σοβαρή απειλή κατά της υφιστάµενης δοµής, των θεµελιωδών αρχών και κανόνων 

του κοινωνικού συστήµατος, η οποία επιβάλλει τη λήψη κρίσιµων αποφάσεων εντός 

περιορισµένου χρόνου και υπό συνθήκες αβεβαιότητας».78 

Επιπλέον, θεωρητικώς τα περιστατικά έχουν ένα είδος δοµής, καθώς δηµιουργούνται από 

κινδύνους που µπορούν να υπολογιστούν και να αναγνωριστούν εκ των προτέρων. Ακόµα 

όπως συµβαίνει µε τα περισσότερα προβλήµατα που αφορούν στoν σχεδιασµό της 

διαχείρισης συνέχισης των επιχειρήσεων (Business Continuity Management) και για τα πιο 

δύσκολα περιστατικά είναι δυνατόν να δοθούν  προϋπάρχουσες απαντήσεις. ∆εν είναι 

απαραίτητο οι κρίσεις να προέρχονται από ένα περιστατικό, η προέλευση τους θα µπορούσε 

να είναι  αντιφατικές. Παραδείγµατος χάριν, οι αλλαγές µπορεί να συµβούν εξ αιτίας 

εξωτερικών παραγόντων που αφορούν σε επιχειρηµατικό, πολιτικό ή κοινωνικό περιβάλλον 

εντός του οποίου λειτουργεί ο οργανισµός ή προέρχονται από εσωτερικούς παράγοντες που 

αφορούν σε παραβιάσεις (αντιληπτών ή πραγµατικών) προτύπων ακεραιότητας, 

δεοντολογίας ή εταιρικής ευθύνης.79 Πολλές φορές υποδηλώνεται ότι η κρίση επιτυγχάνεται 

όταν η χώρα προχωρά πέρα από τις ικανότητές της για να συγκρατήσει τις απαιτήσεις του 

συµβάντος και κλιµακώνεται ακόµα περισσότερο, πέρα από τα όρια των σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης.80 Το γεγονός ότι εξηγεί ότι η διαχείριση κρίσεων είναι πολύ διαφορετική από τη 

διαχείριση των περιστατικών, καθώς  

Η Ευρωζώνη απειλείται µε διάσπαση εξαιτίας της κρίσης δηµόσιου χρέους, ενώ η κυριαρχία 

της πολιτικής εξακολουθεί να κυριαρχεί, αν και πλέον χωρίς πολιτικό όραµα, στρατηγική ή 

έστω πολιτική βούληση. Γεγονός είναι ότι η πολιτική της ΟΝΕ µετατράπηκε σε πολιτική 

διαχείρισης της κρίσης και από σύµβολο ευρωπαϊκής ενοποίησης σε σύµβολο 

κακοδιαχείρισης και αποτυχίας και το αποτέλεσµα αυτό ήταν εξ αρχής αναµενόµενο όπως 

                                                           
77 BSI. 2011. Crisis management. Guidance and good practice. PAS 200:2011. σελ. 4 – 10. 

78 Rosenthal, U. – Charles, M. – Hart, P. 1989. Coping with crises: The management of  

disasters, riots, and terrorism, Springfield : C.C. Thomas. σελ. ix – xi. 

79 BSI. 2011. Crisis management. Guidance and good practice. PAS 200:2011. σελ. 12 – 17 .  

80 Smith, D. – Elliot, D. 2006. Key Readings in Crisis Management. USA : Routledge Publishers. σελ. iv. 
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έχει ήδη αναφερθεί.81 Οι οικονοµικές διαφορές και οι διαταραχές της νοµισµατικής πολιτικής 

ενέτειναν τις αποστάσεις µεταξύ των χωρών και το καθεστώς εφησυχασµού δεν ήταν 

δυνατόν να διαιωνιστεί τόσο σε επίπεδο Ευρωζώνης όσο και σε εθνικό επίπεδο. ∆υόµισι 

χρόνια µετά την κρίση, πέντε κράτη-µέλη αναγκάστηκαν να ενταχθούν σε πρόγραµµα 

οικονοµικής προσαρµογής.82 Παρ’ όλες τις διασκέψεις για την ανάκαµψη της Ευρωζώνης 

και τη σωτηρία του κοινού νοµίσµατος και παρότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος 

κρατικών οµολόγων της ΕΚΤ έχει επιτευχθεί η κρίση δεν παρουσιάζει σηµάδια κάµψης ενώ 

οι αγορές ασκούν συντριπτική δύναµη και γίνονται αυστηρότερες όσον αφορά στις ποινές 

τους.83 Το µοντέλο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που ασκείται µέσω ποινών και 

θεσµοθετηµένων στόχων, το οποίο προτάθηκε ως λύση για την οικονοµική «ενδυνάµωση» 

της διακυβέρνησης οδηγεί σε αποτυχία, έστω και αν η εποπτεία και οι ποινές προβλέπονται 

πιο συστηµατικές και αυτόµατες.84 Η αποτυχηµένη θεραπεία των πιστωτών εξακολουθεί να 

υφίσταται εξαιτίας της πίστης τους στην εµπρόθεσµη υλοποίηση των δοµικών 

µεταρρυθµίσεων και των προγραµµάτων λιτότητας, τα οποία εξ ορισµού δεν οδηγούν στην 

ανάπτυξη των οικονοµικά πιο αδύναµων χωρών αλλά στην περαιτέρω ανισορροπία και την 

οικονοµική διαταραχή. Η Γερµανία και οι περισσότερο αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες 

είναι απρόθυµες να αποδεχθούν υψηλότερα ποσοστά πληθωρισµού από τα δεδοµένα, τα 

οποία ίσως οδηγούσαν σε ένα boom των συγκεκριµένων χωρών.85  

Η κατανόηση του χρέους και κατ’ επέκταση της κρίσης µπορεί να γίνει πιο λειτουργική µε 

βάση δύο άξονες : τον υπερεθνικό και τον εθνικό. Καταρχήν, τα αποτελέσµατα και οι 

προσδοκίες που δηµιουργεί η εκάστοτε εθνική οικονοµική πολιτική στο εκλογικό σώµα 

παραµένουν εθνική υπόθεση. ∆εύτερον, η έλλειψη εθνικών ή υπερεθνικών θεσµών και σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη οικονοµικής σύγκλισης, οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να 

καλύπτουν τις εκ των πραγµάτων ανισορροπίες, δεν βοηθούν στην ύπαρξη µιας βιώσιµης  

και µακρόβιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση που παραµένει διαχρονικά αναπάντητη 

αφορά στο ποιο είναι το ποσοστό εθνικής ανεξαρτησίας και υπερεθνικής αλληλεξάρτησης 

ώστε η Ευρωζώνη να ξεπεράσει τη συγκεκριµένη κρίση. Οι «υπερβολές» και τα «λάθη» των 

εθνικών οικονοµιών από τη µία πλευρά καθώς και οι µηχανισµοί αλληλεξάρτησης από την 

άλλη δηµιούργησαν τις δυσάρεστες επιπτώσεις στην οικονοµία της Ευρώπης και στα εθνικά 

πολιτικά συστήµατα.86 

                                                           
81 INET Council on the Eurozone Crisis. 2012.«Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis», στο Institute 
for New Economic Thinking. σελ. 7. 

82 Αφορά στις χώρες : Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία.  

83 Cannata, R. R. 2012. « The Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard: a set of annual indicators for 
the detection of macroeconomic imbalances », στο Eurostat. European Comision : Euroindicators newsletter 
issue number 03/2012. σελ. 3 – 4.  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/5782905/LN-032012-
EN.PDF/1401daa3-9346-40bb-9af4-cdc73f03da8d.  

84 Cannata, R. R. 2012. ο. π. σελ. 4. 

85 Krugman, P. 2012. ««Crash of the Bumblebee» στο The New York Times, 29 Ιουλίου 2012. 
https://www.nytimes.com/2012/07/30/opinion/krugman-crash-of-the-bumblebee.html.  

86 Lapavitsas C. – Kaltenbrunner A. – Lindo D. – Micheli J. –Painceira J. P. –Pires E. –Powel J. –Stenfors A. – 
Teles N. 2010. «Eurozone crisis: beggar thyself and thy neighbor», Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 
τόµ. 12, τχ. 4, σ. 321-373. 
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Τα πιο αποδεκτά αίτια της παγκόσµιας, αλλά κυρίως της Ευρωπαϊκής και ειδικότερα της 

Ελληνικής κρίσης είναι καταρχήν τα εύθραυστα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα. Η 

χρηµατοοικονοµική αστάθεια µιας οικονοµίας είχε εξηγηθεί από τον Hyman Minsky το 1975 

µε βάση µια µετακεϋσιανή θεωρία, σύµφωνα µε την οποία κάθε καπιταλιστική οικονοµία 

έχει ως τυπικό χαρακτηριστικό την χρηµατοπιστωτική αστάθεια.87 Επίσης, η µόχλευση 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της κρίσης, εφόσον αναφέρεται στον δανεισµό 

για την επενδυτική δραστηριότητα επιχειρήσεων, οι οποίες υπάρχει πιθανότητα σε µια τέτοια 

περίπτωση πέρα από τα χρήµατα που έχουν δανειστεί να χάσουν και τα αρχικά τους 

κεφάλαια. Εποµένως, η µόχλευση δηµιουργεί ναι µεν συνθήκες επιπλέον κέρδους, αποτελεί 

όµως και κίνδυνο χρεωκοπίας. Αν υποθέσουµε λοιπόν ότι µια εταιρεία, η οποία χρεοκοπεί 

αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε άλλες εταιρείες – προµηθευτές ή 

απέναντι στους δανειστές της, µπορεί να συµπαρασύρει στην πτώχευση µια σειρά εταιρειών 

που εξαρτώνται από εκείνη. Χαρακτηριστικό µιας οικονοµικής κρίσης είναι η αύξηση του 

βαθµού µόχλευσης πριν από αυτή.88  

Έναν πρόσθετο παράγοντα αποτελεί η αναντίστοιχη σχέση ενεργητικού – παθητικού, όπου η 

επικινδυνότητα αφορά στα περιουσιακά στοιχεία και τα χρέη, όταν αυτά δεν είναι 

συµµετρικά ευθυγραµµισµένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτει µια αναντιστοιχία ανάµεσα 

στην ονοµαστική αξία του παθητικού και των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή της σχέσης 

οµολόγων και φορολογικών εσόδων. Ακολούθως, η άγνοια των οικονοµικών εξελίξεων και 

τεχνικών µπορεί να οδηγήσει σε µαζική επένδυση συγκεκριµένων τοµέων από επενδυτές που 

είτε λόγω µικρής εµπειρίας, είτε λόγω άγνοιας παρασύρονται και οδηγούν τις τιµές σε πολύ 

υψηλά επίπεδα ελπίζοντας σε επιπλέον αλλά αβέβαια κέρδη, τα οποία σε περίπτωση 

µετάπτωσης των τιµών µπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα. Έτσι, ο Kindelberger 

επισηµαίνει ότι  η κρίση συχνά προκύπτει έπειτα από µεγάλες οικονοµικές ή τεχνικές 

καινοτοµίες των επενδυτών, τις οποίες, ο ίδιος, ονοµάζει «µετατοπίσεις» των επενδυτικών 

προσδοκιών.89  

Επιπλέον, ο παράγων «απάτη» έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην κατάρρευση εταιρειών και 

οργανισµών, ακόµη και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιτίας της προσέλκυσης 

επενδυτών µε παραπλανητικές επενδυτικές στρατηγικές ή λόγω κατάχρησης των εσόδων που 

προκύπτουν. Χαρακτηριστικά δείγµατα τέτοιου είδους απάτης είναι αυτό του Charles Ponzi 

γύρω στο 1920, οι πυραµιδικές απάτες στην Αλβανία, οι οποίες οδήγησαν σε εξέγερση το 

1997 και η κατάρρευση αρκετών επιχειρήσεων µέχρι το 2008. Πολλοί από τους «απατεώνες» 

επενδυτές και εµπόρους έχουν κατηγορηθεί για απόκρυψη άνοµων συναλλαγών µέσω τέτοιο 

είδους «απατών». Υπαιτιότητα της κρίσης του 2008 έχει δοθεί στη χρηµατοδότηση 

ενυπόθηκων δανείων.90  

                                                           
87

 Minsky, H. P. 1975. Financial Instability Hypothesis. Interpretation of Keynes στο Society of Goverment 

Economics. Dallas, Texas : 1975 ASSA Convention. σελ.  1 – 5 και Kindelberger, C. P. – Aliber, R. Z. 2005. 
Manias, Panics and Crashes. A history of financial crisis. Luxemburg : Εκδ. Wiley – Wiley & Sons Inc. σελ. 27 
– 28.  

88 Στη συγκεκριµένη περίπτωση η κρίση επηρεάζει κατ’ επέκταση και τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Brigham, E. F. 1995. Financial Management : Theory and Practice. US : Thompson South – Western. 
σελ. 750 – 759.  

89 Kindelberger, C. P. – Aliber, R. Z. 2005. ο. π. σελ. 17 και 38 – 63.  

90 Kindelberger, C. P. – Aliber, R. Z. 2005. ο. π. σελ. 13 – 14. 
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Μέρος Β΄ 

 

Η περίπτωση της Ελλάδας 

 

Όταν το 2008 η Ελλάδα εισήλθε σε φάση οικονοµικής κρίσης οι δηµόσιες αλλά και οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις περιορίστηκαν σηµαντικά. Το δηµόσιο χρέος πήρε εκτεταµένες 

διαστάσεις και ως µέρος του ΑΕΠ αναγκάστηκε να καλύψει το έλλειµµα µέσω δανεισµών 

από επίσηµους φορείς για να ανταπεξέλθει στην πληρωµή µισθών και κοινωνικών δαπανών. 

Η οικονοµική κρίση δηµιούργησε προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχόληση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς η χώρα βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση από 

τους ευρωπαίους εταίρους της αφού υπολείπεται συµµετοχής του πληθυσµού στο ποσοστό 

απασχόλησης, άµεσων ξένων επενδύσεων και αύξησης της παραγωγικότητας. Η παραµονή 

της χώρας σε οικονοµική ύφεση σταδιακά µετατρέπεται σε κρίση απασχόλησης καθώς το 

2011 η ανεργία αγγίζει το 17% και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Η ελληνική αγορά και 

οικονοµία αδυνατεί να καλύψει τις εργασιακές ανάγκες του πληθυσµού – ιδιαίτερα νέους και 

γυναίκες – και η χαµηλή κινητικότητα του εργατικού δυναµικού δυσκολεύει ιδιαίτερα την 

εύρεση εργασία των νεοεισερχόµενων στην αγορά.91 

Στη συγκεκριµένη κατάσταση της χώρας έχουν εµπλακεί διάφοροι ενδογενείς παράγοντες, οι 

οποίοι δυσχεραίνουν τη µετάβαση σε περίοδο ανάπτυξης και αειφορίας. Η δοµή ζήτησης 

πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί η ελληνική οικονοµία δεν είναι βιώσιµη. Η υλοποίηση και 

ο προγραµµατισµός των επενδύσεων συγκρούονται µε τη γραφειοκρατία µε αποτέλεσµα την 

αύξηση του κόστους και την αποτροπή εισαγωγής ή ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και 

επενδύσεων στη χώρα και µάλιστα σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικότητας αρχής 

γενοµένης από την επαγγελµατική εκµετάλλευση της γης ως τα «κλειστά» επαγγέλµατα92. Η 

δικαιοσύνη καθυστερεί χαρακτηριστικά την έκδοση µεγάλου αριθµού επενδυτικών σχεδίων 

και το αποτέλεσµα είναι η απώλεια πολλών διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων µε ότι αυτό 

συνεπάγεται για την ελληνική οικονοµία. Επιπρόσθετα, η γραφειοκρατία και το ελληνικό 

φορολογικό σύστηµα αποτελούν αντικίνητρο για την εγχώρια και τη διεθνή 

επιχειρηµατικότητα, η οποία βρίσκεται είτε σε ιδρυτικό στάδιο είτε σε στάδιο επέκτασης. 

Ταυτόχρονα, αδυνατεί να ελέγξει τη φοροδιαφυγή, η οποία πιθανόν να κάλυπτε το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Το αρνητικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, τα φορολογικά και 

γραφειοκρατικά εµπόδια και ως συνέπεια η προτίµηση των ξένων επενδυτών να επενδύσουν 

στις ανταγωνιστικές µεσογειακές αγορές – Ιταλία και Ισπανία – έχουν σαν αποτέλεσµα τη µη 

προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την µη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στους 

παραγωγικούς τοµείς και καλύπτει τις ανάγκες της µε εισαγωγές.93  
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 Η ελληνική παραγωγικότητα είναι χαµηλότερη από ανάλογες ευρωπαϊκές, καθώς 

υπολείπεται µεγάλων επιχειρήσεων – οι οποίες εκτινάσσουν την παραγωγικότητα µέσω 

εξειδίκευσης, καινοτοµιών και επενδύσεων – ενώ, η αύξηση της δηµόσιας και  της ιδιωτικής 

κατανάλωσης αυξήθηκε ξαφνικά την περίοδο 2000 – 2008 και στέρησε πολύτιµους 

επενδυτικούς πόρους. Εξαιτίας αυτής της αύξησης διαπιστώθηκε άνοδος του ΑΕΠ κατά 

97%, όταν την ίδια περίπου περίοδο άλλες χώρες – Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία – είχαν 

ποσοστό 71%. Η προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κρίσης και των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων οδήγησε στην υιοθέτηση πολλών µέτρων λιτότητας, εξορθολογισµού των 

εξόδων και των δαπανών, εργασιακή ευελιξία και απελευθέρωση των αγορών, µε κύριο όµως 

στόχο να επιτευχθεί οικονοµική ανάπτυξη στην Ελλάδα.94 
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Το ελληνικό οικονοµικό αδιέξοδο 

 

Η Ελλάδα µετά την είσοδο της στην Ευρωζώνη το 2002 και την χρήση του κοινού 

νοµίσµατος, ξεπέρασε σε ρυθµούς ανάπτυξης τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, ακόµα και τα 

δεδοµένα των ΗΠΑ. Το πρόβληµα όµως ήταν ότι εξαρχής η πρόοδος αυτή που χαρακτήρισε 

την Ελλάδα ως «πρωταθλητή ανάπτυξης» προερχόταν αποκλειστικά από δηµόσια και 

καταναλωτική δαπάνη και οδήγησε σε χαµηλού κόστους πιστώσεις. Η «ανώµαλη» 

προσγείωση της ελληνικής οικονοµίας έγινε το 2009, όταν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είχε 

ξεπεράσει το 15% του ΑΕΠ. Η ελληνική παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών συρρικνώθηκε 

και η ύφεση, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και τα δάνεια από την ΕΚΤ, το ∆ΝΤ και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβασαν το χρέος στο 150% του ΑΕΠ µέχρι το 2011.95  

Τα δοµικά µειονεκτήµατα του ελληνικού µοντέλου υπερδιπλασίασαν τον καταστροφικό για 

την οικονοµία της χώρας υπερδανεισµό και  την υπερκατανάλωση και στον ιδιωτικό αλλά 

και στον δηµόσιο τοµέα µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελλειµµάτων στην παραγωγικότητα 

και την ανταγωνιστικότητα. Καθώς η εγχώρια παραγωγή αδυνατούσε να καλύψει την 

αυξανόµενη καταναλωτική ζήτηση και δαπάνη, το ύψος των επενδύσεων – εγχώριων και 

ξένων – παρέµενε χαµηλό και αδυνατούσε να φτάσει την παραγωγή στα επίπεδα που 

απαιτούνταν. Αντιθέτως, οι περισσότεροι ευρωπαίοι εταίροι επένδυσαν το 20% του ΑΕΠ 

τους στις ντόπιες οικονοµίες, ως αποτέλεσµα των χαµηλότερων εµπορικών ελλειµµάτων. 

Στην παρακάτω εικόνα γίνεται αρκετά ξεκάθαρη η συγκεκριµένη κατάσταση96. 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόλο, που η Ελλάδα έγινε µέλος της Ε.Ο.Κ το 1981, ο οικονοµικός της προσανατολισµός 

δεν είχε ποτέ εξωτερική κατεύθυνση, εξαιτίας του µόνιµου εµπορικού της ελλείµµατος. Οι 
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πλείστες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις χρησιµοποίησαν εγχώρια κεφάλαια, ενώ, οι ξένες 

επενδύσεις αποτέλεσαν το 5 – 6% του συνολικού κεφαλαίου, ποσοστό το οποίο ισοδυναµεί 

µε το ¼ του µέσου όρου των ευρωπαϊκών χωρών. Γεγονός παραµένει ότι η ιδιωτική 

κατανάλωση της Ευρώπης είναι κατά 20 µονάδες χαµηλότερη από αυτή της Ελλάδας και η 

ζήτηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σχεδόν εξ ολοκλήρου εγχώρια. Ο 

τουρισµός, ο οποίος αποτελεί τη «βαριά» βιοµηχανία της Ελλάδας και θα περίµενε κανείς να 

αποτελεί το αγαθό που απευθύνεται σε αγοραστικό κοινό και επενδύσεις από το εξωτερικό 

αλλά παρόλα αυτά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εσωτερική ζήτηση. Καταληκτικά, η 

ανάπτυξη της Ελλάδας σε πολύ µεγάλο βαθµό στηρίχθηκε σε εγχώριες επενδύσεις χαµηλής 

έντασης µε εγχώρια και µεγάλης έκτασης ζήτηση και χρηµατοδοτήθηκε από φθηνό 

δανεισµό.97  

Η ελληνική ανάπτυξη βαρυνόταν από έναν υπερχρεωµένο δηµόσιο τοµέα, ο οποίος 

αυξανόταν κατά 3 µονάδες ετησίως, ενώ ταυτόχρονα τα δηµόσια έσοδα µειώθηκαν επίσης 

κατά 3 µονάδες, εφόσον τροφοδοτούνταν από έµµεσους φόρους και δεν επετεύχθη ποτέ εξ 

ολοκλήρου έλεγχος της φοροδιαφυγής. Από το 2010 µόνη εναλλακτική εισροή χρηµάτων 

στα ελληνικά δηµόσια ταµεία αποτέλεσαν οι διεθνείς αγορές, οι ευρωπαίοι εταίροι και οι 

επίσηµοι φορείς δηµιουργώντας µία από της πιο υπερχρεωµένες χώρες στον κόσµο. Στη 

σηµερινή δοµή της ελληνικής οικονοµίας είναι καταφανή τα µειονεκτήµατα και οι χαµένες 

ευκαιρίες αναδιάρθρωσής της. Το ποσοστό συνεισφοράς της Ελλάδας στο ΑΕΠ είναι κατά 6 

– 7% χαµηλότερο από τις άλλες χώρες – εξαιρείται ο τοµέας της ναυτιλίας – ενώ, σε τοµείς 

όπως η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και η βιοµηχανία το ποσοστό είναι ακόµα 

χαµηλότερο. Παρόλα τα χαµηλά ποσοστά που αφορούν στο διεθνές εµπόριο, το λιανεµπόριο 

αντιπροσωπεύει το 18% του ΑΕΠ ποσοστό αρκετά πιο ψηλό σε αντιστοιχία µε το 11% της 

Νότιας Ευρώπης.98  

 Η χαµηλή παραγωγικότητα και η χαµηλή συµµετοχή των πολιτών στο εργατικό 

δυναµικό είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος στο ΑΕΠ σε 

σύγκριση πάντα µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος 

των ΗΠΑ. Η ελλειµατική – κατά 40% από αυτή των ΗΠΑ και κατά 29% από την αντίστοιχη 

της Ευρώπης – παραγωγικότητα της Ελλάδας το 2009 διατήρησε χαµηλότερη την τιµή της 

εργατικής ώρας και είναι ξεκάθαρο ότι το έλλειµµα της παραγωγικότητας ήταν µεγαλύτερο 

από το «κατά κεφαλήν εισόδηµα ΑΕΠ». Περισσότερες ώρες ανά εργαζόµενο σηµαίνουν 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας που οδηγεί σε έλλειµµα παραγωγικότητας, το οποίο δεν 

οφείλεται αποκλειστικά στη δοµή της οικονοµίας αλλά την επηρεάζει συνολικά. Το ποσοστό 

ανέργων και εργαζόµενων στην Ελλάδα είναι κατά 7% µικρότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε συνολικό επίπεδο και κατά 4% από αυτό της Νότιας Ευρώπης, µε το ποσοστό 

αυτό να µεγαλώνει στην περίπτωση των νέων και των γυναικών παρόλο που στις ίδιες 

πληθυσµιακές οµάδες το ποσοστό ανεργίας είναι περίπου το ίδιο.99  

Συνδυαστικά η περιορισµένη βάση εργατικού δυναµικού, οι επιπλέον κατά κεφαλήν ώρες 

εργασίας έχει ως αποτέλεσµα την σκληρή εργασία µικρού ποσοστού εργαζόµενων 

προκειµένου να συντηρηθεί ένα παραγωγικό σύστηµα που στο τέλος είναι µη αποδοτικό. Το 
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έλλειµµα συµµετοχής στην παραγωγική διαδικασία της χώρας προκύπτει από την 

ανελαστικότητα της εργασίας και των µακροχρόνια τεχνητή στρέβλωση, η οποία στέκεται 

εµπόδιο στην απασχόληση νέων, και φυσικά στην έλλειψη κινητικότητας στην απασχόληση, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στον δηµόσιο τοµέα. Λύσεις µπορούν να επιτευχθούν αν 

δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό και άµεσα η 

ανταγωνιστικότητα. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί µέσω της καταναλωτικής οδού ή µέσω 

δανείων εγχώριας προέλευσης, αλλά αποκλειστικά από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της 

απασχόλησης σε υπηρεσίες διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως επίσης και στην παραγωγή 

προϊόντων όµοιας κατεύθυνσης. Εποµένως, ο ρυθµός αύξησης των νέων θέσεων εργασίας 

στα διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να είναι όµοιος µε τον ρυθµό 

συρρίκνωσης της εγχώριας ιδιωτικής και δηµόσιας κατανάλωσης.100 
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Οι πέντε βασικές παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας 

 

Η ελληνική ανάπτυξη πάσχει σε πέντε τοµείς, οι οποίοι είναι θεµελιώδης για την οικονοµία 

της χώρας. Καταρχήν, η οικονοµική δοµή απωθεί τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και 

την τις εγχώριες αλλά κυριότερα τις ξένες επενδύσεις. ∆εύτερον, το πρόβληµα της 

γραφειοκρατίας και του µεγάλου και 

δυσκίνητου δηµόσιου τοµέα 

δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό την 

ίδρυση και τη λειτουργία νέων 

εταιρειών. Τρίτον, η κινητικότητα 

και η ευελιξία του εργατικού 

δυναµικού παρεµποδίζονται από 

τους όρους και τη δοµή της εγχώριας 

αγοράς εργασίας. Ο τέταρτος τοµέας 

είναι η νοµική πλευρά των 

επιχειρήσεων, καθώς το δικαστικό 

και το νοµικό σύστηµα είναι 

υπερφορτωµένα και αργά, καθιστώντας 

ιδιαίτερα δύσκολη τη δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων και εταιρειών. Η 

εξαιρετικά εκτεταµένη οικονοµία 

αποτελεί τον πέµπτο αποτρεπτικό, ως προς την προσέλκυση νέων εταιρειών και ξένων 

επενδύσεων.101   

Η παράδοση των µεσογειακών χωρών σε οικογενειακές επιχειρήσεις – µικρές ή πολύ µικρές 

– αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονοµίας. Οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε τη µεταποίηση απασχολούν εννέα ή λιγότερους υπαλλήλους και αυτό 

αποτελεί το 30% των εργαζόµενων σε αυτό τον κλάδο. Αντίστοιχα στην Ιταλία, παρόλο που 

ανήκει στη λεκάνη της Μεσογείου, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά µικρότερο και φτάνει στο 

15%, ενώ σε βορειότερες περιοχές της Ευρώπης το ποσοστό µειώνεται ακόµη περισσότερο 

φτάνοντας µόλις το 5%. Τα επίπεδα παραγωγικότητας τέτοιου είδους επιχειρήσεων είναι 

χαµηλότερα του 40% συγκριτικά µε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 

υπαλλήλους
102. Πέρα από την πλειονότητα των µικρών επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολούµενων, η ανάπτυξη µεγάλων επιχειρήσεων φαίνεται επίσης να υστερεί και να 

επηρεάζεται από αντικίνητρα όπως : η ανταγωνιστικότητα, ο αριθµός των συµµετεχόντων 

καθώς και ο αριθµός νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας, τα οποία αποτελούν 

ελεγχόµενους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και ακόµα καθυστερεί αισθητά εξ αιτίας 
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της γραφειοκρατίας, της πολυνοµίας και του πολύπλοκου φορολογικού και εργατικού 

νοµικού πλαισίου και προκαλούν χαµηλή παραγωγικότητα.103 

Αναλογικά µε το µέγεθος της χώρα και της οικονοµίας ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας είναι 

υπερδιπλάσιος και από τους πλέον δαπανηρούς της Ευρώπης και παρόλα αυτά παρέχει 

χαµηλότερης ποιότητας υπηρεσίες από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε το World 

Economic Forum. Η χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών και αγαθών του δηµόσιου τοµέα σε 

συνδυασµό µε τα αυξηµένα κόστη κάνει εµφανή το πόσο ατελέσφορος είναι εν τέλει ο 

ελληνικός δηµόσιος τοµέας. Παράλληλα, η επικάλυψη και η διασπορά αρµοδιοτήτων µεταξύ 

υπουργείων και οργανισµών, έχει ως αποτέλεσµα επιπλέον καθυστερήσεις στις 

δραστηριότητες του επιχειρηµατικού τοµέα κάνοντας έτσι αναγκαίο τον ρόλο της 

παραοικονοµίας.104  

Επιπλέον των στρεβλώσεων του δηµόσιου τοµέα, υπάρχουν πολλές µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις και οργανισµοί που υφίστανται κρατικό έµµεσο ή άµεσο έλεγχο, αν και νοµικά 

ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα, παρουσιάζουν παρόµοιες στρεβλώσεις µε αυτές του δηµόσιου 

τοµέα στην οικονοµική τους διαχείριση. Εφόσον, η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

έχει µεγάλη εξάρτηση από τον δηµόσιο τοµέα, είναι ζωτικής σηµασίας η µείωση εξάρτησης 

της ελληνικής οικονοµίας από τον δηµόσιο τοµέα και να βελτιωθεί η ταχύτητα και η 

απόδοσή του.105 

Ένα από τα αρκετά σοβαρά προβλήµατα στην περίπτωση της Ελλάδας είναι η έλλειψη 

ευελιξίας και η µικρή συµµετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς δεν εκµεταλλεύεται τις 

παρεχόµενες από το εργατικό δυναµικό δυνατότητες. Ορισµένες πρόσφατες προσαρµογές 

προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά τα αντικίνητρα που αντιµετωπίζουν οι εργοδότες όσον 

αφορά στις προσλήψεις και κυρίως λόγω του άκαµπτου νοµικού πλαισίου και της επιρροής 

των συλλογικών συµβάσεων στην αύξηση του κόστους εργασίας, καθώς και τις στρεβλώσεις 

του θεσµού της διαιτησίας. Επίσης, το χάσµα ανάµεσα στα ΑΕΙ και τον επιχειρηµατικό 

κόσµο, αυξάνει το ποσοστό ανεργίας των απόφοιτων και των πτυχιούχων. Οι στρεβλώσεις 

αυτές προκαλούν χαµηλότερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας της Ελλάδας σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το αντίστροφο συµβαίνει µε τη µέση διάρκεια παραµονής 

στην ίδια εργασία, η οποία είναι η υψηλότερη όλων των χωρών του ΟΟΣΑ. Η χαµηλή 

συµµετοχή του εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας αντικατοπτρίζεται από τον 

χαµηλό δείκτη κινητικότητας, η οποία είναι ο δείκτης «υγείας» µιας οικονοµίας.106 

Το δύσκαµπτο, πολύπλοκο και δυσκίνητο νοµικό σύστηµα της Ελλάδας παρεµποδίζει µε τον 

µεγάλο αριθµό νόµων, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αυτοαναιρούνται ή 

αλληλοαναιρούνται, είναι διφορούµενοι ή παρωχηµένοι, έχουν συχνές αναθεωρήσεις ή 

πολλαπλές επικαλύψεις. Ο νοµικός κυκεώνας δηµιουργεί µια µη παραγωγική και ανελαστική 

δηµόσια διοίκηση, η οποία δηµιουργεί σύγχυση,  καθυστερήσεις και τριβές µεταξύ δηµοσίου 

και ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον, το υπερφορτωµένο µε υποθέσεις σε αναµονή εκδίκασης 

δικαστικό σύστηµα, πάσχει από έλλειψη πόρων και διαδικασιών, οι οποίες θα µπορούσαν να 
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αποσυµφορήσουν και να αποφορτίσουν τη συγκεκριµένη κατάσταση. Ο µέσος όρος 

εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων κυµαίνεται από 2 – 6 χρόνια, ενώ δεν υπάρχει τρόπος 

ιεράρχησης ή αξιολόγησης τους και το διοικητικό προσωπικό όπως και οι δικαστικοί 

λειτουργοί είναι ελάχιστοι αναλογικά µε τον όγκο των εκκρεµοδικιών.107 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και άλλοι οργανισµοί εκτιµούν ότι το ποσοστό της 

παραοικονοµίας στη χώρα µας ανέρχεται στο 30% της συνολικής ελληνικής οικονοµικής 

δραστηριότητας. Το εν λόγω γεγονός έχει ως αποτέλεσµα εκτεταµένη φοροδιαφυγή, η οποία 

εκλείπει του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία το ελληνικό κράτος το 2009 εκτιµάται ότι 

υπήρξε απώλεια ύψους 15 – 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ από φόρους που απέτυχε να 

εισπράξει από φόρο εισοδήµατος νοµικών και φυσικών προσώπων, αλλά και από ΦΠΑ 

(=Φόρος Προστιθέµενής Αξίας) και το ποσό αυτό αποτελεί το 7% – 9% του ΑΕΠ και το 

60% – 80% από το έλλειµµα του 2010. Η έλλειψη µεθοδολογίας και διαδικασιών ανίχνευσης 

και προσδιορισµού της φοροδιαφυγής, η απουσία τακτικής παρέµβασης, η παράλειψη 

τοποθέτησης σε κατηγορίες των διαφορετικών υποθέσεων, καθώς και η ανεπάρκεια µεθόδων 

είσπραξης έχουν σαν αποτέλεσµα οι φόροι να µην φθάνουν στα κρατικά ταµεία χωρίς 

απώλειες. Σε σύγκριση µε τις διεθνείς πρακτικές το χάσµα µε την Ελλάδα παραµένει µεγάλο 

παρά τις πρόσφατες προσπάθειες, ώστε να δηµιουργηθεί συστηµατική βάση σε τέτοιου 

είδους θέµατα που αφορούν όλες τις παραµέτρους του φορολογικού συστήµατος. 

Καταφανείς είναι, επιπροσθέτως, και οι παραλείψεις στην αυτοµατοποιηµένη επισήµανση 

περιπτώσεων µέλλουσας φοροδιαφυγής, ο αποτελεσµατικός και γρήγορος έλεγχος µεγάλου 

αριθµού υποθέσεων και η στρατηγική και συχνή ενορχήστρωση µεθόδων, ώστε να 

εισπραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πρόστιµα και οφειλές. Ένας επιπλέον τοµέας 

φοροδιαφυγής είναι η «µαύρη» αγορά εργασίας, κατά την οποία δεν αποδίδονται εργατικές 

και φορολογικές εισφορές. Παράλληλα, οι παράνοµες εισαγωγές και τα τυχερά παιχνίδια, 

όπου ένα µεγάλο µέρος συναλλαγών γίνεται εκτός της επίσηµης οικονοµίας.108 
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Συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρήθηκε η µελέτη και η ανάλυση των Άριστων 

Νοµισµατικών Περιοχών (=ΑΝΠ) όπως αυτή διαµορφώθηκε από την αρχή της σύλληψης της 

µέχρι την εφαρµογή της αρκετές δεκαετίες αργότερα, µέσω των θεωρητικών που την 

εξέφρασαν, τα αποτελέσµατα εφαρµογής της στα περιορισµένα µοντέλα εφαρµογής της – 

ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση –  καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία οι χώρες θα 

πρέπει να πληρούν ώστε να αποτελούν κράτη – µέλη της συγκεκριµένης ένωσης. Αρκετά 

είναι τα ζητήµατα που προκύπτουν από τις νοµισµατικές ενώσεις και µας απασχόλησαν στα 

κεφάλαια που ακολούθησαν την ιστορική αναδροµή, στην οποία ασχοληθήκαµε κυρίως µε 

την περιοχή της Ευρώπης ως Άριστη Νοµισµατική Περιοχή κι αυτά ήταν: τα κόστη και τα 

οφέλη µιας νοµισµατικής ένωσης και ο καθορισµός των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  

Η υφιστάµενη οικονοµική κρίση, γενικότερα στην Ευρωζώνη, όπως και το ερώτηµα αν 

όντως η Ευρώπη αποτελεί Άριστη Νοµισµατική Περιοχή µας απασχόλησαν σε ακόλουθα 

κεφάλαια. Η περίπτωση της Ελλάδας, η οικονοµική κρίση στην χώρας µας, το ελληνικό 

οικονοµικό αδιέξοδο, όπως και οι πέντε παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας είναι οι τοµείς 

τους οποίους µελετήσαµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας.  

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα βασικά κριτήρια των Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών, τα 

οποία είναι η οµοιότητα των διαταραχών, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο της περιοχής και ο 

βαθµός κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και του εργατικού δυναµικού. Στο 

θεωρητικό υπόβαθρο διακρίνουµε ασάφειες και δυσκολίες στην ερµηνεία των κριτηρίων, 

γεγονός το οποίο δηµιουργεί έδαφος αµφισβητήσεων και αµφιβολιών. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά µειονεκτήµατα είναι η ασυνέπεια, ενώ αρκετοί µελετητές έχουν 

προσπαθήσει να απαντήσουν στο ερώτηµα της ενδογενείας, µε αντίρροπα αποτελέσµατα. Το 

να προαποφασιστεί η καταλληλότητα µιας χώρας για την ένταξη σε µια ΑΝΠ είναι επίσης 

ένα από τα θέµατα προς συζήτηση.   

Επιπλέον, στη συγκεκριµένη εργασία δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

την εξέλιξή της ως ΑΝΠ, ενώ συχνά συγκρίνονταν κάποια µεγέθη µε τα αντίστοιχα των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Η ευρωπαϊκή διαδικασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης 

είναι σίγουρο πως ως φαινόµενο απασχόλησε και θα συνεχίσει να απασχολεί την οικονοµική 

θεωρία και πράξη και η αναφορά µας σε αυτό κρίθηκε απαραίτητη, όπως ακριβώς και η 

βελτίωση του ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου και των ευρωπαϊκών θεσµών. Ταυτόχρονα, η 

δηµοσιονοµική και η πολιτική ολοκλήρωση είναι βασικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει ντα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρούν για να διατηρήσουν τη θέση τους σε µία 

ΑΝΠ µε σηµαντική πορεία. Η χαµηλή κινητικότητα της εργασίας µέσα στα γεωγραφικά 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η έλλειψη κοινού δηµοσιονοµικού 

προϋπολογισµού, ο οποίος να δύναται να αντιµετωπίσει τις συµµετρικές και κυριότερα τις 

ασύµµετρες διαταραχές και η βεβαιότητα ύπαρξης ανόµοιων κλονισµών σε κάποιες χώρες 

της Ευρωζώνης, δηµιουργεί το ερώτηµα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εν τέλει µια Άριστη 

Νοµισµατική Περιοχή, αντίθετα από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, για τις οποίες η 

ΑΝΠ είναι διαπιστωµένη βεβαιότητα και µπορούν να θεωρηθούν και να λειτουργούν 

αποτελεσµατικότερα ως ΑΝΠ.   
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται µπροστά από τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων την παρούσα 

χρονική στιγµή και πρόκειται αυτές οι αποφάσεις να αποτελέσουν ορόσηµο για την πορεία 

της. Παρόλ’ αυτά, η έλλειψη κοινού δηµοσιονοµικού πλαισίου και η χαµηλή ενδοκοινοτική 

κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και των συντελεστών παραγωγής, θα αποτελέσουν 

τροχοπέδη στην επιβίωσή της. Η ετοιµότητα των εθνικών κυβερνήσεων να προωθήσουν το 

ευρωπαϊκό συµφέρον παραµερίζοντας το εθνικό, για την αντιµετώπιση των οικονοµικών 

διαταραχών, θα είναι καίρια Αναµφίβολα, σε τέτοιου είδους ερωτήµατα, µπορεί να δώσει 

µόνο η αντοχή της ΟΝΕ σε βάθος χρόνου και οι πολιτικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών 

αρχών θα καθορίσουν το µέλλον της και το µέλλον των κρατών – µελών της.  

Είναι εµφανές, ότι τα αίτια αλλά και οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης δεν έχουν µόνο 

οικονοµικό, αλλά έχουν και πολιτικό αλλά κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα. Η οικονοµική 

κρίση στη χώρα µας δηµιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύνολο της οικονοµίας όχι 

µόνο σε εθνικό αλλά και  σε υπερεθνικό επίπεδο – οι οποίες εκφράζονται µε µεγάλες 

περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις και κατ’ επέκταση στην κατανάλωση ακόµα και 

των βασικών αγαθών – αλλά παρατηρούνται φαινόµενα συρρίκνωσης στον κοινωνικό τοµέα 

και σε όλους τους τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, και η υγεία.   

Η πολυπόθητη εξοµάλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων, όπως η ανεργία 

µέσω της µνηµονιακής πολιτικής, η οποία επιβλήθηκε ως θεραπεία βαθιάς ύφεσης στη χώρα 

µας, δεν έχει καταφέρει ακόµα να φέρει αποτελέσµατα και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον 

περιορισµό της κατανάλωσης, την ανισότητα στην εκπαίδευση και στην υγεία, τη 

φτωχοποίηση, και άλλα δυσεπίλυτα και δυσάρεστα κοινωνικοοικονοµικά φαινόµενα. 

Εποµένως, η σύγχρονη κοινωνικοοικονοµική κατάσταση δείχνει να απαιτεί µια γενικότερη 

αλλαγή σε όσα είχε συνηθίσει ως δεδοµένα η ελληνική κοινωνία.  

Η σηµερινή Ελλάδα βρίσκεται σε µια φάση µετάβασης το µοντέλο που η ανάπτυξη 

λειτουργεί µε κρατικό προστατευτισµό και ρυθµίσεις σε ένα µοντέλο φιλελεύθερης 

κοινωνίας, οπού η κρατική παρέµβαση είναι αρκετά πιο περιορισµένη και θα πρέπει µέσα σε 

αρκετά µικρό χρονικό διάστηµα να αναθεωρήσει και να αλλάξει ριζικά το σύστηµα 

παραγωγής και κοινωνικής αναπαραγωγής της, τις παλιές νοοτροπίες και πολιτισµικές 

συνήθειες, καθώς και  τους πολιτικούς και ιδεολογικούς προσανατολισµούς της. Το ελληνικό 

σύστηµα παραγωγής βασίστηκε κυρίως στις µικροµεσαίες και τις περιορισµένης 

ανταγωνιστικότητας οικογενειακές επιχειρήσεις/βιοτεχνίες, την αυτοαπασχόληση, την 

αποβιοµηχάνιση, την ανάπτυξη υπηρεσιών και τη διόγκωση του δηµόσιου τοµέα, δίνοντας 

κυρίαρχη θέση στην οικογένεια, η οποία συµµετείχε ενεργά στην επιχειρηµατικότητα.  

Η καθιέρωση δοµών, νοοτροπιών και συµπεριφορών, οι οποίες ουσιαστικά 

διαφοροποιούνταν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη διεθνή παραγωγή. Η προσαρµογή της 

Ελλάδας στα νέα δεδοµένα είναι αναπόφευκτη αν θέλει να παραµείνει µέλος της ΟΝΕ και 

της ΕΕ, διατηρώντας µε αυτόν τον τρόπο τη νοµισµατική σταθερότητά της. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο το ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό του 

κοινωνικοοικονοµικού προτύπου και η ευρωπαϊκή ευηµερία µπορεί να προκύψει µόνο µέσω 

της προώθησης του νέου ευρωπαϊκού µοντέλου µε βάση την ανταγωνιστικότητα, την 

κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. 
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