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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας 
 

Οι οικονομικοί αναλυτές σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα 

ευρύ φάσμα προκλήσεων στην σημερινή εποχή καθώς προσπαθούν να αναλύσουν και 

να ερμηνεύσουν την παρατεταμένη οικονομική κρίση αλλά και να προτείνουν τη 

βέλτιστη εκείνη λύση που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη η οποία θα εγγυάται την έξοδο 

από την κρίση. Οι οικονομίες της Ευρωζώνης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 

διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα που προέκυψαν μετά την Νομισματική Ένωση. 

Σε ένα ολοένα περισσότερο παγκοσμιοποιημένο επίπεδο οικονομικών συναλλαγών οι 

χώρες του Ευρωπαϊκού νότου αντιμετωπίζουν αυξανόμενη φτώχεια, εντεινόμενη 

ανισότητα και περιθωριοποίηση πολλών κοινωνικών ομάδων. 

Ο ισχυρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η Γερμανία μετά την 

εθνική της ολοκλήρωση εμφανίζει σημάδια μονομέρειας και επιστροφής στις 

παραδοσιακές θεωρίες της διεθνούς πολιτικής έχοντας ως εργαλείο την ισχύ. 

Οι αναδυόμενες οικονομίες επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο από 

την πίτα που δημιουργείται και διανέμεται μέσω του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ στις 

βιομηχανικές χώρες παρατηρείται μια διάρρηξη του κοινωνικού ιστού από τις 

οικονομικές ανισότητες και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους για χάρη της 

ανταγωνιστικότητας . 

Η Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση ως συνέπεια της Αμερικανικής κρίσης του 2008 

κλονίζει συθέμελα το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θέτει για άλλη μια φορά το 

τελεολογικής υφής ερώτημα της πορείας και του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καθώς η Ευρώπη δρα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον θα πρέπει διαρκώς να επανεκτιμά και να επαναπροσδιορίζει τη θέση της 

ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. 

Στην ιστορική και διαχρονική τους εξέλιξη οι κρίσεις αποδείχτηκε ότι τροφοδότησαν 

την Ένωση με το στοιχείο της υπέρβασης που είτε με μικρά, είτε με μεγάλα βήματα 

οδηγούσε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ένα βήμα ποιο μπροστά, ένα βήμα ποιο κοντά 

στην ολοκλήρωση. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει αν και η σημερινή 

κρίση αποτελεί εργαλείο προώθησης της ομοσπονδιακής δομής της Ένωσης ή θα 

αποτελέσει την απαρχή της αποσύνθεσης και της διάλυσης. 
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1.2 Τα ερωτήματα της έρευνας που θα διερευνηθούν     

      

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα: 

1) Τι είναι οικονομική κρίση, πως δημιουργείται, ποια είναι τα αποτελέσματά 

της και πως αντιμετωπίζεται. 

2) Είναι η σημερινή οικονομική κρίση εργαλείο εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε πολιτική κρίση με 

συνέπεια την αποδόμηση της Ένωσης. 

3)  Αποτελεί πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι περισσότερο από μια 

οικονομική Ένωση της οποίας η πορεία άγγιξε ένα απροσδιόριστο σύνορο που 

πρακτικά δεν μπορεί να υπερβεί, και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 

ανάσχεσης. 

4) Ποιος είναι ο ρόλος της Γερμανίας, ως το ισχυρότερο κράτος της Ευρώπης, 

στη διαχείριση της κρίσης και ποιες είναι οι συνέπειες της πολιτικής που 

«επιβάλλει» στην Ένωση. 

5) Αν το Ευρωπαϊκό μοντέλο στηρίχθηκε στην κοινωνική και οικονομική 

ευημερία προκειμένου να υπερβεί τους φραγμούς και τα όρια που θέτει η 

κυριαρχία του εθνικού κράτους, μπορεί η αποδόμηση του να οδηγήσει και 

στην διάλυση του οικοδομήματος; 

Όλα αυτά τα θεωρητικά ερωτήματα αποτελούν στοιχεία πολιτικοοικονομικής και 

κοινωνικής δράσης. Η έκβαση και το αποτέλεσμα δεν μπορούν να προβλεφθούν 

καθώς η σύγκρουση των συμφερόντων, οι ιδεολογικές διαφορές και η αβεβαιότητα 

ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου θα έκαναν κάθε πρόγνωση αρκετά 

παρακινδυνευμένη. 

Για τους Ευρωπαϊστές  και θιασώτες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η οικονομική 

κρίση είναι η τροφή της ολοκλήρωσης όπως οι οικονομικές κρίσεις είναι η τροφή του 

καπιταλισμού. Για τους Ευρωσκεπτικιστές η βαθιά και παρατεταμένη κρίση 

αποκάλυψε τα όρια της ενοποίησης και την πλάνη των Ευρωπαϊστών.1  

Γι’ αυτούς η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά μια οικονομική Ένωση με 

στοιχεία υψηλού επιπέδου διακυβερνητικής συνεργασίας.  

 

 

1. Όπως αναφέρει ο  Ιωακειμίδης στο «Η Ευρώπη σε μεταλλαγή», Αθήνα, Θεμέλιο, 

1990, σελ 16-17, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, ο όρος Integration  
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 1.3 Μεθοδολογία. 

 
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών όπως αυτά 

προέκυψαν από το 1979 που διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο. Θα γίνει ανάλυση της συμμετοχής του εκλογικού σώματος σε όλες τις 

εκλογικές αναμετρήσεις ανά χώρα καθώς επίσης και η συμμετοχή στην τελευταία 

εκλογική αναμέτρηση για το εθνικό κοινοβούλιο προκειμένου να γίνει σύγκριση για 

το βαθμό ενδιαφέροντος μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν όλα τα ευρωβαρόμετρα από το 1973 για να 

διαπιστωθεί, διαχρονικά, η διάθεση της κοινής γνώμης σε σχέση με ερωτήματα που 

αφορούν στην τελεολογική υφή της Ένωσης ή την παγιωμένη αντίληψη (θετική-

αρνητική) για την ένταξη της χώρας τους στην Ε.Ε. 

Στην έρευνα απομονώθηκαν οι απαντήσεις  σε συγκεκριμένα ερωτήματα που 

διαφέρουν μεταξύ τους καθώς στην πορεία του χρόνου τα ερωτήματα που 

διατυπώνονται δεν είναι πάντα τα ίδια. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα ερωτήματα 

που προσομοιάζουν μεταξύ τους. 

α. Από το 1972 έως και το 1996 το ερώτημα είναι, για το ποια είναι η στάση της 

κοινής γνώμης απέναντι σε μια πορεία Ένωσης της δυτικής Ευρώπης. 

β. Από το 1997 το ερώτημα διατυπώνεται διαφορετικά, δηλαδή, αν ο πολίτης 

αισθάνεται, πρώτον, ότι η χώρα του επωφελείται από την ένταξη στην Ε.Ε και 

δεύτερον, αν υποστηρίζει την ιδέα η χώρα του να είναι μέλος της Ένωσης. 

γ. Το 2005 και το 2006 τίθεται το ερώτημα αν είναι υπέρ ή κατά στην προοπτική μιας 

Ευρωπαϊκής πολιτικής Ένωσης. 

δ. Από το 2007 έως και το 2013 το ερώτημα που οι ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να 

απαντήσουν είναι για το βαθμό της εμπιστοσύνης στην Ε.Ε. 

 

(ολοκλήρωση) σημαίνει συνδυασμό διαφορετικών μερών σε ένα σύνολο («combine 

perts into a whole») Ο όρος ενοποίηση (unification), από το ρήμα unify, σημαίνει τη 

διαμόρφωση μιας ενότητας («form into one»). Η εννοιολογική ερμηνεία οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ό όρος «ολοκλήρωση» (Integration) αποδίδει ακριβέστερα το 

περιεχόμενο και το στόχο της διαδικασίας, διαφορετικών μερών σ’ ένα σύνολο και όχι 

η συγχώνευση των διαφορετικών μερών σε μια ενότητα. Σε πρακτικό επίπεδο η 

διαδικασία της ενοποίησης οδηγεί στην «ένωση» που μπορεί να περιλαμβάνει 

«οτιδήποτε» ενώ η διαδικασία της ολοκλήρωσης οδηγεί σε υπερεθνικές διαρθρώσεις 

(supernational structure). Ο όρος «ενοποίηση» (unification) χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά αλλά και ταυτόσημα με αυτόν της «ολοκλήρωσης», χωρίς σχεδόν καμιά 

εννοιολογική διάκριση. 
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Όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν στόχο να ερευνηθεί η υποστήριξη των ευρωπαίων 

πολιτών απέναντι σε καίρια ερωτήματα που χαρακτηρίζονται από τη διαχρονικότητα 

που τα περιβάλλει καθώς και οι εκατέρωθεν απόψεις για το καταληκτικό πείραμα της 

«Ένωσης» οι οποίες διατυπώνονται από την αρχή της σύλληψης της ιδέας και 

επαναδιατυπώνονται ανάλογα με τις συνθήκες και τα γεγονότα που διαμορφώνουν το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και αν η τοποθέτηση, θετική ή 

αρνητική,  της κοινής γνώμης αντικατοπτρίζεται στην εκλογική της συμπεριφορά. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον συσχετισμό των ευρωβαρόμετρων από την έναρξη 

της κρίσης το 2008 και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2009 και του 2014. 

Συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία θα επιχειρηθεί να εξαχθούν συμπεράσματα αν οι 

μεταβολές είναι σε τέτοιο βαθμό και μέγεθος που να μπορούν να προβλέψουν την 

βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες τείνουν να ερμηνευθούν ως στοιχεία που οδηγούν στην 

αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 

αυτές οι ανησυχίες να λειτουργήσουν ως εργαλείο περαιτέρω εμβάθυνσης της 

Ένωσης;       

 

1.4 Οι κύριοι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας. 

 
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε τις συνέπειες της οικονομικής και 

δημοσιονομικής κρίσης καθώς και τους τρόπους διαχείρισής της. Δεύτερον να 

επισημάνουμε την ελλιπή αρχιτεκτονική της νομισματικής Ένωσης και να 

αξιολογήσουμε την πραγματική της διάσταση στην γενικότερη κρίση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον να εξετασθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην 

πολύπλευρη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνέπειες στην περαιτέρω 

ενοποιητική διαδικασία.  

 

1.5 Ενδεικτική Βιβλιογραφία-Λοιπές Πηγές 
 

Η βιβλιογραφία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οικονομικές κρίσεις καθώς και η 

επιστημονική ανάλυση του φαινόμενου στη χώρα μας ήταν αποσπασματική και 

περιορισμένη έως και τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η μεγάλη 

οικονομική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2009 έδωσε την αφορμή για μια ποιο 
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συστηματική μελέτη καθώς το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αυξήθηκε κατακόρυφα 

για την αναζήτηση ολοκληρωμένων και εμπεριστατωμένων αναλύσεων που να 

ερμηνεύουν το φαινόμενο. Βασικές Ελληνικές πηγές της κρίσης είναι τα διαχρονικά 

κείμενα και η βιβλιογραφία του Ιωακειμίδη Π., το βιβλίο του Χριστοδουλάκη Ν., 

«Οικονομικές Θεωρίες και Κρίσεις» το οποίο περιέχει βασικές γνώσεις των 

οικονομικών θεωριών. Οι αναλύσεις των τραπεζών καθώς και η προσέγγιση του 

θέματος με πλήθος δημοσιευμάτων και συγγραφικών εργασιών από το τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου «Μακεδονία». Από τις 

ξενόγλωσσες πηγές ξεχωρίζουν οι μελέτες του  Taylor, P., του Haas, E., του Mitrany, 

D του. Krugman, P., κ.λ.π. Επίσης πολύτιμες πηγή αποτελεί το διαδίκτυο και οι 

ιστοσελίδες της Ε.Ε, της Eurostat, του ΟΑΣΕ, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 

Τράπεζας.  Ξεχωριστή πηγή μελέτης για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής 

αποτέλεσαν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα το ευρωβαρόμετρο 

που διερευνά τις διαθέσεις της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.   

 

1.6 Μία περίληψη της διάταξης της διπλωματικής εργασίας 
 

Η συγκεκριμένη εργασία επιδιώκει να εξετάσει τους παράγοντες που διαμορφώνουν 

και επηρεάζουν την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιβάλλον που 

διαμορφώθηκε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αναφέρεται στη δομή και τη διάρθρωση της 

εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει τη θεωρία των οικονομικών κρίσεων ως ένα 

νομοτελειακό δεδομένο της οικονομικής διάστασης της ιστορικής εξέλιξης, με 

έμφαση στις αιτίες που συνηγορούν στη δημιουργία τους, τις συνέπειες που 

συνεπάγονται στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων καθώς 

και στα εργαλεία αντιμετώπισής τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει την ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 

πώς αυτή εξελίχθηκε διαχρονικά από τη σύλληψη της ιδέας και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα έως την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται στις θεωρίες της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις θεωρητικές προσεγγίσεις  για την αντιμετώπιση 

της κρίσης. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ατελή αρχιτεκτονική της ΟΝΕ και την 

κρίση στην Ευρωζώνη. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κυρίαρχο ρόλο της Γερμανίας 

ως του ποιο ισχυρού κράτους-μέλος της Ε.Ε και περιγράφει τα επόμενα βήματα της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.     

Το πέμπτο κεφάλαιο είναι το ερευνητικό και επικεντρώνεται στους Ευρωπαίους 

πολίτες, την επίδρασή τους από την οικονομική κρίση και την εκλογική τους 

συμπεριφορά ως καταλυτικό παράγοντα ενίσχυσης ή απορρύθμισης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα με τα οποία επιχειρείται να 

συνδεθούν τα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάστηκαν και να απαντηθούν τα 

ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην εισαγωγή της εργασίας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΡΙΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

2.1 Τι είναι Οικονομική Κρίση 

 
Ο Λέων Τολστόι περίφημα παρατήρησε ότι «κάθε ευτυχισμένη οικογένεια είναι το 

ίδιο. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο. "Κάθε 

οικονομική κρίση είναι διαφορετική και περιλαμβάνει τα δικά της ξεχωριστά 

στοιχεία. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα στοιχεία που είναι κοινά σε πολλές από τις 

αναδυόμενες αγορές, και πρόσφατα στις πιο ώριμες, σχετικά με τις οικονομικές 

κρίσεις που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια.2 

Η Οικονομική κρίση είναι μια διαταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπου  οι 

λανθασμένες επιλογές και τα προβλήματα του ηθικού κινδύνου αυξάνονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι αγορές να αδυνατούν να διοχετεύσουν τα κεφάλαιά τους σε 

παραγωγικές επενδύσεις  και σε αποδοτικούς τομείς. Σαν αποτέλεσμα μια οικονομική 

κρίση μπορεί να οδηγήσει μια οικονομία μακριά από την ισορροπία και να στρέψει 

σε μια καθοδική πορεία τους δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης.3  

Σύμφωνα με τον Ρουμπινί μια ερμηνεία των οικονομικών κρίσεων είναι αυτή που 

προσδιορίζεται από τη φράση του κ. Nassim Taleb περί  «μαύρων κύκνων», δηλαδή 

γεγονότα-απρογραμμάτιστα και απρόβλεπτες καταστάσεις που αλλάζουν την ροή της 

ιστορίας. Όμως, κατά τον ίδιο η οικονομική κρίση είναι, αντ' αυτού, προβλέψιμη με 

μια αλληλουχία γεγονότων «λευκών κύκνων». Οι κρίσεις είναι το αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα της συσσώρευσης των μακροοικονομικών, χρηματοοικονομικών και των 

πολιτικών κινδύνων και τα τρωτά τους σημεία είναι: η υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων, η μόχλευση, η πιστωτική επέκταση,  η έλλειψη κατάλληλης εποπτείας και 

ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η απληστία, και οι ριψοκίνδυνες 

επενδύσεις από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ιστορία δείχνει,  

 

2 Βλ. LAWRENCE H. SUMMERS, (2000). International Financial Crises: Causes, 

Prevention, and Cures, The American Economic Review, Vol. 90, No. 2, Papers and 

Proceedings of the One Hundred Twelfth Annual Meeting of the American Economic 

Association. (May, 2000), pp.3-5. Διαθέσιμο στο: 

http://www.sfu.ca/~kkasa/summers_AER00.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης: 3-4-13 
3 Βλ. Frederic S. Mishkin, (1992). Anatomy of a financial crisis, Journal of 

Evolutionary Economics, Volume 2, Issue 2, pp 115-130. Διαθέσιμο στο: 

http://www.link.springer.com/article/10.1007/BF01193536 

Ημερομηνία πρόσβασης: 3-4-13 

http://www.sfu.ca/~kkasa/summers_AER00.pdf
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Frederic+S.+Mishkin%22
http://link.springer.com/journal/191/2/2/page/1
http://www.link.springer.com/article/10.1007/BF01193536
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επίσης, ότι οι οικονομικές κρίσεις έχουν την τάση να μορφοποιούνται κατά την 

πάροδο του χρόνου.4 

Ο Kindleberger (1978, όπ. αναφ. στο “financial instability hypothesis”, Minsky 1972, 

1977, 1978) υποστηρίζει την «υπόθεση της χρηματοοικονομικής αστάθειας» 

σύμφωνα με την οποία η κρίση χαρακτηρίζεται από μια απότομη πτώση των τιμών 

των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και χρεοκοπίες μεγάλων επιχειρήσεων κλπ.  και 

εισάγει μία τυπολογία των χρηματοοικονομικών κύκλων που έχει πέντε διαδοχικές 

φάσεις: «μετατόπιση» (displacement), «ευφορία» (euphoria), «μανία» (mania), 

«δυσχέρεια» (distress) και «πανικό» (panic). Η «ευφορία» μετατρέπεται σταδιακά σε 

«φούσκα». Αυτό ακριβώς είναι το σημείο όπου οι χρηματοοικονομικοί φορείς 

παύουν να είναι παθητικοί δέκτες των συμβαινόντων στον πραγματικό τομέα και 

παράγοντες της αγοράς με υπέρτερη πληροφόρηση θέλουν να δρέψουν τους καρπούς 

των επενδύσεών τους ρευστοποιώντας τις θέσεις τους. Από εκεί ξεκινά μία φάση 

μετατρέπουν μία αρχικά εξωγενώς προκαλούμενη μετατόπιση σε ενδογενώς 

αυτοτροφοδοτούμενο παιχνίδι προσδοκιών, ωστόσο, όσο ξετυλίγεται η φάση της 

ανόδου και οι τιμές και τα επιτόκια αυξάνονται, φτάνουμε σε σημείο καμπής όπου  

πτώσης των τιμών και αύξησης της ζήτησης ρευστότητας μαζί με αυτή των 

επιτοκίων.  

Αυτή είναι η φάση της «χρηματοοικονομικής δυσχέρειας» (“financial distress”) που 

μπορεί να μετατραπεί σε «πανικό» και κατάρρευση όσο οι τιμές συνεχίζουν να 

πέφτουν, οι χρεοκοπίες αυξάνονται και η ανάγκη για ρευστότητα γίνεται 

απελπιστική.5  

Σύμφωνα με τον Taylor η κλασσική εξήγηση των οικονομικών κρίσεων, πηγαίνοντας 

εκατοντάδες χρόνια πίσω, είναι ότι αυτές προκαλούνται από την επαλαμβανόμενη 

νομισματική υπερέκθεση η οποία οδηγεί σε μια φούσκα με επακόλουθο την έκρηξη. 

Η πρόσφατη κρίση ξεκίνησε από την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ και προκάλεσε 

οικονομική αναταραχή στην  πραγματική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο.6 

 

4 Βλ. Rubini N, (2010). Crisis Economics! A return to the abyss., σελ.33-34. 

Διαθέσιμο στο: http://www.international-economy.com/TIE_Sp10_Roubini.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης: 4-4-13 
5 Βλ. Kindleberger C, ( 1988).  Manias, Panics and Crashes: A history of Financial 

Crises, NY: Basic books, pp. 25-35.  
6 Βλ. Taylor, J., (2008). «The Financial Crisis and the Policy Responses:An Empirical 

Analysis of What Went Wrong» Διαθέσιμο στο: 

https://web.stanford.edu/~johntayl/FCPR.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης: 16-4-13 

https://web.stanford.edu/~johntayl/FCPR.pdf
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2.1.1 Θεωρίες και Ερμηνεία της Κρίσης  
 

Οι οικονομικές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις οικονομικές 

κρίσεις και να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια που τις προκάλεσαν με σκοπό να 

αποτελέσουν εγχειρίδιο γνώσης για τις αναπόφευκτες μελλοντικές κρίσεις  είναι 

ολοκληρωμένες οικονομικές προσεγγίσεις, στις οποίες γίνεται προσπάθεια να 

θεμελιωθούν επιστημονικά, τα αποτελεσματά τους να ελεγχθούν εμπειρικά έτσι ώστε 

να επεξηγήσουν τα γεγονότα, και να διαμορφώσουν το κατάλληλο περιβάλλον 

επηρεάζοντας τις εξελίξεις. Το κριτήριο των 3Π: πιστοί, πλήθη, πλούτη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εύκολα προκειμένου ο μελετητής να εντοπίζει αν μια οικονομική 

διατύπωση που καλύπτει μια ιστορική περίοδο της αξίζει να προσδοθεί ο όρος 

«οικονομική Θεωρία». 

Τα πλήθη είναι καθοριστικός παράγοντας καθώς η έκταση των συνεπειών που θα έχει 

μια οικονομική θεωρία προσδιορίζει και την κοινωνική της απήχηση.  

Τα πλούτη είναι σημαντικός παράγοντας για μια οικονομική θεωρία που ασχολείται 

με τη δημιουργία, συσσώρευση καθώς και την  κατανομή και την αναδιανομή 

ανθρώπινου, γνωστικού και φυσικού κεφαλαίου. 

Οι πιστοί είναι το τρίτο βασικό συστατικό για να κοινωνικοποιηθεί μια πρόταση  από 

το μικρόκοσμο του ερευνητή και να απλωθεί στη σφαίρα των κοινωνικών ιδεών. Με 

αυτό τον τρόπο θα υπάρξουν οπαδοί που θα την ακολουθήσουν και θα θελήσουν να 

τη διευρύνουν, αλλά και αντίπαλοι που θα προσπαθήσουν να την καταρρίψουν 

κάνοντας μια θεωρία αντικείμενο μελέτης αφενός μεν, για την κατανόηση των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και πεπραγμένων που λαμβάνουν κάθε φορά χώρα  

αφετέρου δε για την αποτυχία να προβλέψει και να ερμηνεύσει τις διεργασίες. 

Οι θεωρίες επηρεάζουν την ροή των γεγονότων μόνο αν κάποιος οικονομικός ή 

πολιτικός παράγοντας τις λαμβάνει υπόψη προκειμένου να προσδιορίσει τις επιλογές 

και τις προσδοκίες του. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η θεωρία έχει 

«οργανική διασύνδεση» με τα οικονομικά γεγονότα. Για παράδειγμα, ο 

κεϋνσιανισμός, για όσες κυβερνήσεις υιοθέτησαν επεκτατική δημοσιονομική 

πολιτική, έτσι ώστε  να αντιμετωπίσουν μια κρίση που την ακολουθεί η ύφεση, ήταν 

μια οργανική οικονομική θεωρία Από την άλλη πλευρά ο μονεταρισμός ως οργανική 

οικονομική θεωρία χρησιμοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις Θάτσερ στη Βρετανία και 

Ρέιγκαν στις ΗΠΑ κ.λπ., οι οποίες με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια εφήρμοσαν τη 

θεωρία της νομισματικής συστολής για να μειώσουν τον πληθωρισμό. Τέλος ο 
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μαρξισμός ήταν μια άλλη  οργανική οικονομική θεωρία που έθετε το κέντρο βάρους 

της πολιτικής στη συσσώρευση του κεφαλαίου και τον τρόπο που διαμορφώνονται οι 

τιμές βασιζόμενη στις θεωρίες των Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν περί παραγωγής και 

διανομής θέτοντας τους παραγωγικούς συντελεστές υπό καθεστώς κεντρικού 

σχεδιασμού και ελέγχου. 

Με τον όρο «οργανική διασύνδεση» δεν υπονοείται κάποιου είδους ιδανική και 

επακριβής εφαρμογή της αντίστοιχης θεωρίας από εντεταλμένους και πιστούς 

εγγυητές της. Πολύ συχνά οι κυβερνήσεις που υιοθετούν μια οικονομική θεωρία, με 

λιγότερο ή περισσότερο πίστη, εμπιστεύονται τις προτάσεις και την ανάλυση των 

στελεχών της διοίκησης, τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές 

κατευθύνσεις μιας οικονομικής θεωρίας.7 

Οι οπαδοί της νεοκλασικής και μονεταριστικής σχολής, εντοπίζουν λάθη στην 

πολιτική της FED, αλλά και στην παρέμβαση του κράτους για ενίσχυση της 

απόκτησης ακίνητης περιουσίας και κυρίως κατοικίας. Η επακόλουθη ύφεση 

αποδίδεται στην αδυναμία ευελιξίας των αγορών και σε διαρθρωτικά προβλήματα 

των οικονομικών συστημάτων. 

Από την άλλη η μαρξιστική σχολή θεωρεί ότι η κρίση αποτελεί μια ακόμη απόδειξη 

για τις παθογένειες του καπιταλισμού, την κερδοσκοπική λειτουργία της ελεύθερης 

αγοράς καθώς και την άνιση κατανομή των εισοδημάτων υπέρ των κερδών και εις 

βάρος της κατανάλωσης (Kotz 2009). 

Για τους κεϋνσιανούς η κρίση είναι αποτέλεσμα της απουσίας του ρυθμιστικού ρόλου 

του κράτους στις χρηματαγορές, η απουσία ενός παγκόσμιου εποπτικού οργάνου και 

ελέγχου σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, οι ατέλειες των αγορών καθώς και η πτώση 

της συνολικής ζήτησης εξ αιτίας και των διεθνών ανισορροπιών που συνθέτουν το 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.  (Κρούγκμαν 2009).  

Για τους οπαδούς της θεσμικής οικονομικής η κρίση θα είχε αποφευχθεί εάν 

λειτουργούσαν σωστά οι οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί. ενώ για τη ψυχολογική-

συμπεριφορική οικονομική η κρίση οφείλεται κυρίως σε μη ορθολογικές, πολύ 

ριψοκίνδυνες συμπεριφορές καθώς και στη συμπεριφορά πολλών επενδυτών ως 

«αγέλης».  

Σε διαχρονική εξέλιξη βρίσκεται η σύγκρουση για την θεραπεία των συνεπειών της 

 

7 Βλ.  Χριστοδουλάκης Ν, (2012). Οικονομικές Θεωρίες και Κρίσεις, Ο Ιστορικός 

Κύκλος Ορθολογισμού και απερισκεψίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα: σελ. 29-33. 
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κρίσης όπου υπάρχουν δυο μεγάλες αντίθετες τάσεις: Η πρώτη, εκπροσωπείται από 

τους οπαδούς του Κέυνς και θεωρεί κατάλληλη την επεκτατική δημοσιονομική 

πολιτική καθώς και την επιβολή κανόνων στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

αγορών πιστεύοντας ότι η νομισματική έχει εξαντλήσει τα όρια  της, ενώ η δεύτερη 

των φιλελεύθερων ή αλλιώς των νεοκλασικών οπαδών, επιχειρηματολογεί κατά των 

επεκτατικών νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών εξ αιτίας του κινδύνου να 

δημιουργηθεί μια νέα κρίση αυτή τη φορά ως αποτέλεσμα της υπερχρέωσης των 

κρατών μέσα από την νομισματική επέκταση, που υποκρύπτει μελλοντικούς 

πληθωριστικούς κινδύνους αλλά και την εμφάνιση νέων κερδοσκοπικών φουσκών.8 

Σύμφωνα με τον Γ. Βαρουφάκη οι καπιταλιστικές κοινωνίες είναι αναγκασμένες να 

παράγουν περιοδικές κρίσεις, οι οποίες ολοένα και επιδεινώνονται καθώς η 

ανθρώπινη εργασία εκπίπτει από την παραγωγική διαδικασία και η κριτική σκέψη 

από το δημόσιο λόγο. Σε όσους κατηγορούσαν τη φιλοχρηματία, την ακόρεστη 

πλεονεξία και την υστεροβουλία της ανθρώπινης φύσης ο Marx απαντούσε ότι το 

ένστικτό τους πήγαινε μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά έβλεπαν προς το λάθος 

σημείο. 

Το μυστικό του καπιταλισμού είναι οι φυσικές αντιφάσεις του, δηλαδή η άνεσή του 

να παράγει μαζικό πλούτο και ταυτόχρονα υπερβολική φτώχεια, να υπερασπίζεται 

ένθερμα τις ατομικές ελευθερίες και παράλληλα να ανέχεται τους χειρότερους τύπους 

δουλείας, λαμπερούς ασυναίσθητους σκλάβους και ανθρώπους υποχείρια  της 

ανεργίας και της μερικής απασχόλησης.9 

Στην ίδια κατεύθυνση σύμφωνα με την Moszkwoska η ρίζα των κρίσεων βρίσκεται 

στο γεγονός, ότι λόγω της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης η παραγωγική δύναμη των 

εργατών είναι μεγαλύτερη από την καταναλωτική με συνέπεια και παραγωγική 

δύναμη της κοινωνίας να είναι μεγαλύτερη από την καταναλωτική. Η διαφορά μεταξύ 

της καταναλωτικής και της παραγωγικής δύναμης της κοινωνίας, είναι η 

υποκατανάλωση. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να επισημάνει το γεγονός, ότι η 

πραγματική ωριαία αντιμισθία αυξάνεται βραδύτερα από την αποδοτικότητα της 

εργασίας έτσι ώστε η αξία μιας μονάδας εργασιακής δύναμης να μειώνεται συνεχώς. 

 

8 Βλ. «Κρίση της Οικονομίας ή Κρίση της Οικονομικής Επιστήμης; Μύθοι και 

Πραγματικότητα ενός Δογματικού Διαλόγου», οπ, αν, παρ.  
9 Βλ. Βαρουφάκης Γ, (2011). Παγκόσμιος Μινώταυρος, Οι πραγματικές αιτίες της 

κρίσης, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα: σελ 54. 
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Τη συνεχόμενη αυτή απομείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης τη θεωρεί ως 

εξαθλίωση ή σχετική εξαθλίωση  των εργατών. Κατά την Μοσκόβσκα με την 

ανάπτυξη της τεχνικής και την άνοδο της αποδοτικότητας της εργασίας μειώνεται η 

αξία του ονομαστικού ωρομίσθιου, εξαιτίας  της ισχύος των καπιταλιστών έναντι των 

εργατών, καθώς το πραγματικό ωρομίσθιο αυξάνεται βραδύτερα από την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι ελαττώνεται η καταναλωτική ζήτηση των 

εργατών και συνεπώς και η συνολική ζήτηση με συνέπεια να μειώνονται οι πωλήσεις 

και η παραγωγή.  

Η μείωση της ζήτησης σημαίνει υπερπαραγωγή, καθώς η πραγματική παραγωγή είναι 

μεγαλύτερη από την ζήτηση και συνεπάγεται υπερσυσσώρευση κεφαλαίου. Η 

υπερσυσσώρευση και η υπερπαραγωγή οδηγούν ανάλογα σε πτώση της 

παραγωγικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου. Ως συνέπεια αυτής της πτώσης  

μειώνεται το ποσοστό κέρδους. Για να συγκρατηθεί η μείωση της παραγωγικότητας 

της εργασίας και του κεφαλαίου και ως εκ τούτου του ποσοστού κέρδους οι 

καπιταλιστές, προχωρούν στην απόλυση εργατών και τη μείωση των επενδύσεων.  

Μακροπρόθεσμα αυτό σημαίνει μείωση της πτώσης και αύξηση το ποσοστού 

κέρδους. Ο περιορισμός της παραγωγικής δύναμης και της παραγωγικότητας 

σηματοδοτεί την ανάκαμψη που και πάλι θα την διαδεχθεί αργότερα η περίοδος 

κάμψης.10 

Αυτή η εξέλιξη είναι μια αέναη διαδικασία που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του 

καπιταλιστικού συστήματος και η οικονομική θεωρία την περιγράφει με τον όρο 

«οικονομικός κύκλος» 

Σύμφωνα με τον Μαρξ, οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από ένα πλεόνασμα κεφαλαίου, 

τόσο με τη μορφή επενδυμένων μέσων παραγωγής όσο και με τη μορφή αδιάθετων 

καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών εμπορευμάτων. Υπερπαραγωγή κεφαλαίου, 

όπου η άλλη όψη είναι η υποκατανάλωση και πτώση του ποσοστού κέρδους τις 

οποίες ο Μαρξ θεωρεί ως αλληλεξαρτώμενες εκφάνσεις της κρίσης του 

καπιταλισμού. 11 

 

 

10 Βλ. Μοσκόβσκα, Ν. (2008). Θεωρίες για τις Οικονομικές Κρίσεις, Εκδόσεις 

Κριτική, Αθήνα: σελ.  
11  Βλ. Μηλιός, Γ., Δημούλης, Δ., & Οικονομάκης, Γ. (2005). Η Θεωρία του Μαρξ για 

τον Καπιταλισμό, Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης, Εκδόσεις Νήσος, 

Αθήνα:   σελ 141-143. 
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Και δύο, Μοσκόβσκα και Μαρξ, αναφέρονται στην πραγματική οικονομία καθώς οι 

θεωρίες τους διατυπώθηκαν όταν ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν 

ασθενής ή χρησιμοποιούνταν, περιορισμένα, στο κυνήγι του εύκολου και γρήγορου 

κέρδους.   

Ο καπιταλισμός έχει ο δικό του τρόπο να ξεπερνάει τις μεγάλες κρίσεις και η 

οικονομική ανάπτυξη που ακολουθεί αφήνει το δικό της αποτύπωμα. Π.χ. η κρίση 

του 1930 αντιμετωπίστηκε με την τόνωση της ζήτησης μέσω της κρατικής 

παρέμβασης, ενώ νέες καινοτομίες σε προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής και εισαγωγή 

νέων θεσμών έθεσαν τις βάσεις γι’ αυτό που ονομάστηκε ως «χρυσή εποχή 

συσσώρευσης»  και  διήρκεσε περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960. 

Κανείς βέβαια δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι οι συνθήκες της μεγάλης κρίσης του 

μεσοπολέμου οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανάγκες του πολέμου 

έγιναν η αιτία για αναθέρμανση της οικονομίας και έξοδο από την κρίση με 

επιστέγασμα τη νέα αρχιτεκτονική του παγκόσμιου συστήματος όπως αυτή επιβίωσε 

πολιτικά έως το 1990 και οικονομικά έως σήμερα. Από ηθική άποψη θα ήταν 

παράλογο και απόλυτα απορριπτέο να υποστηριχθεί από οποιονδήποτε ότι μια 

μεγάλη κρίση μπορεί να βρει τη λύση μέσα από τα εργαλεία του πολέμου.   

Η κρίση που ακολούθησε τη δεκαετία του 1970 ξεκίνησε ως νομισματική και 

μετέπειτα ως ενεργειακή. Παρ’ όλο που δεν είχε τις επώδυνες συνέπειες της κρίσης 

του 1930, χάρη στην κρατική παρέμβαση με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης και 

αύξησης της ζήτησης ήταν η αφορμή σταδιακά να εγκαταλειφθεί η Κευνσιανή 

οικονομική πολιτική καθώς τη δεκαετία του 1980 το  κράτος κατηγορήθηκε ότι οι 

λειτουργίες του απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του παραγόμενου πλεονάσματος εις 

βάρος της  ιδιωτικής οικονομίας.  

Η ιδεολογία τού νεοφιλελευθερισμού, που βρήκε θιασώτες σε ολόκληρο τον κόσμο, 

μέσω της συρρίκνωσης του κράτους  και των παρεμβάσεών του με όχημα τις 

ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων απέβλεπε στην αύξηση 

της κερδοφορίας του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, η οικονομική ανάπτυξη αυτή τη 

φορά προήλθε όχι τόσο από μεγάλες καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες που 

δημιουργούν λιγότερες θέσεις εργασίας που όσες καταστρέφουν, αλλά κυρίως από 

την διάλυση αυτού που γνώρισε ο ανεπτυγμένος κόσμος ως κράτος πρόνοιας, τη 

μείωση του επιτοκίου και το πάγωμα των μισθών. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για 

τον θρίαμβο του καπιταλισμού χαρακτηρίζοντας την περίοδο ως «νέα χρυσή εποχή» 
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και «νέα οικονομία» απρόσβλητη από κρίσεις, χάρη στην αλματώδη ανάπτυξη της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας.  

Κάποιος θα περίμενε ότι και η τωρινή κρίση θα «κάνει τον κύκλο της» και θα 

ακολουθήσει η ανάπτυξη. Με τα εργαλεία του νεοφιλελευθερισμού, τους μισθούς να 

έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, με την ανεργία βρίσκεται σε πρωτοφανή ιστορικά 

επίπεδα και με τους φόρους επί των κερδών και το επιτόκιο να έχουν πολύ 

περιορισμένα περιθώρια μείωσης, αν και προσδοκάτε η χαμηλή κερδοφορία να 

αυξηθεί δεν αναμένεται να ξεπεράσει αυτή της «νέας χρυσής εποχής συσσώρευσης». 

 Επομένως, αν αποδεχτούμε, σύμφωνα με τον Μαρξ, ότι η πτωτική κερδοφορία 

υφίσταται ως μακροχρόνια τάση του καπιταλισμού, τότε είναι σίγουρο ότι η 

επενδυτική δραστηριότητα δεν μπορεί να δημιουργήσει τα επίπεδα απασχόλησης και 

το ύψος των εισοδημάτων που είναι απαραίτητα για την κοινωνική συνοχή. Η 

κοινωνία των 2/3 έτσι όπως την οραματίστηκαν οι θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού 

ευελπιστώντας σε μια «νέα χρυσή εποχή συσσώρευσης» είναι ένα όνειρο απατηλό 

που θα αποτελέσει ζητούμενο των οικονομικών πολιτικών του μέλλοντος.12  

Η σχέση των οικονομικών θεωριών με τις κρίσεις είναι μεγάλη και αμφίδρομη, καθώς 

σε μια κρίση αυτός που βρίσκεται επικεφαλής, συνήθως ηγεμόνας, κράτος ή διεθνείς 

οργανισμοί, προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει έχοντας ως εργαλείο μια «Θεωρία». Η 

έναρξη μιας νέας κρίσης μπορεί να είναι η αιτία για τη χρεοκοπία μιας πρότερης 

θεωρίας, στην περίπτωση που δεν κατάφερε να την προβλέψει, ή η αφορμή για τη 

γέννηση μιας νέας, που  ευαγγελίζεται να είναι περισσότερο διεισδυτική και 

προληπτική. Μια οικονομική θεωρία κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί, όταν 

είναι καλά τεκμηριωμένη και εφαρμοστεί με συνέπεια, να οδηγήσει μια κοινωνία σε 

πρόοδο και ευημερία θωρακίζοντάς τη από τις μεγάλες κρίσεις ή, αν είναι εσφαλμένη 

και επιδερμική, να την οδηγήσει σε κρίση και καταστροφή.  

Οι οικονομικές κρίσεις αναγκάζουν συχνά τους διαχειριστές τους να προβούν σε 

ουσιαστικές αλλαγές του τύπου της οικονομικής δραστηριότητας. Άλλοτε με τον 

έντονο κρατικό παρεμβατισμό όπως εφαρμόστηκε κατά την διάρκεια της δεκαετίας 

του 1930 και με την υιοθέτηση πιο συγκεντρωτικών δομών της οικονομίας έτσι ώστε  

 

 

12 Βλ. Τσουλφίδης, Λ.(2011) «Έχει μέλλον ο Καπιταλισμός;» Διαθέσιμο στο: 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=418033 

Ημερομηνία πρόσβασης 17-4-13 

 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=418033
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να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη 

στενότητα παραγωγής και διανομής που δημιούργησαν την κρίση. Άλλοτε με τη 

αποδιοργάνωση των συγκεντρωτικών δομών και την απελευθέρωση των αγορών, 

όπως συνέβη στην Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση με την κατάρρευση 

του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990.13 

Οικονομικές κρίσεις υπήρχαν στο παρελθόν και θα υπάρχουν και στο μέλλον, αλλά η 

σύγχρονη  οικονομική κρίση και το μέγεθος της έντασής της, αν και ελεγχόμενη σε 

μεγάλο βαθμό, ήταν δυνατόν να είχε αποφευχθεί. Αν μετά την έναρξη της κρίσης, οι 

κυβερνήσεις των πιο πλούσιων χωρών δεν είχαν αφυπνιστεί υιοθετώντας πολιτικές 

όπως μείωση των επιτοκίων, αύξηση της ρευστότητας με δημοσιονομική επέκταση, 

αυτή η κρίση πιθανόν να ήταν χειρότερη και οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία 

να ήταν μεγαλύτερες από την Μεγάλη Ύφεση. Δυστυχώς οι πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν τέθηκαν υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συμφερόντων και τα 

αποτελέσματα της διαχείρισης δεν ήταν ομοιόμορφα ιδιαίτερα στην Ε.Ε που η 

αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας είναι οι αδυναμίες του κοινού νομίσματος. Οι 

αδυναμίες του καπιταλιστικού συστήματος με τις κρίσεις να είναι εγγενείς και 

αναπόφευκτες θέτουν επιτακτική την ανάγκη η θεωρητική προσέγγιση να 

προχωρήσει εκεί όπου ο κυκλικός χαρακτήρας  των οικονομικών κρίσεων και η 

απληστία των επενδυτών δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για ερμηνευθεί μια 

τόσο σοβαρή κρίση όπως η σημερινή.14 

 

2.2 Πως δημιουργείται 

 
Η σωστή ανάλυση των αιτιών μιας οικονομικής κρίσης (π.χ. ύφεση, 

υπερπληθωρισμός, συναλλαγματική ή χρηματοπιστωτική) δεν έχει μόνον 

γνωσιολογική αξία. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία μεθόδων και 

δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης καθώς για τη λήψη προληπτικών μέτρων και 

αποτελεσματικής καταστολής. Οι οικονομολόγοι, όμως, είτε λόγω της δογματικής 

τους προσήλωσης που σε πολλές περιπτώσεις προσδιορίζεται από ιδεολογικές 

 
13 Βλ. «Οικονομικές Θεωρίες και Κρίσεις: Ο Ιστορικός Κύκλος Ορθολογισμού και 

απερισκεψίας», οπ. αν. παρ σελ 347 
14 Βλ. Bresser-Pereira L.C, (2010).  Brazilian Journal of political Economy, vol. 30, 

no 1 (117), pp. 3-26. Διαθέσιμο στο: www.scielo.br/pdf/rep/v30n1/v30n1a01.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 17-4-13 

 

http://www.scielo.br/pdf/rep/v30n1/v30n1a01.pdf
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εμμονές, είτε λόγω διαφορετικών μεθόδων έρευνας και παρατήρησης, διαφωνούν 

συστηματικά και σταθερά όχι μόνο στις αναλύσεις τους, αλλά και στις προτάσεις 

πολιτικής. Το γεγονός ότι ένα σχεδόν αιώνα μετά την κρίση του 1929 δεν έχει βρεθεί 

μία ενιαία πλατφόρμα προσέγγισης είναι χαρακτηριστικό των δυσκολιών που 

ανακύπτουν στην ερμηνεία των οικονομικών γεγονότων. Η σύγκρουση μεταξύ της 

κεϋνσιανής, μονεταριστικής, μαρξιστικής, αυστριακής, και νεοκλασικής σχολής 

βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε οικονομικής κρίσης. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει το 

γεγονός ότι και για την περίπτωση της σύγχρονης κρίσης, που ξεκίνησε ως 

χρηματοπιστωτική στις ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων και 

διαδόθηκε διεθνώς έχοντας ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ύφεση στην παγκόσμια 

οικονομία μετά την κρίση του 1929, διατυπώθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πολιτικής σύγκρουσης με 

περιορισμένα όμως περιθώρια εφαρμογής καθώς οι εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό 

υπαγορεύονται από τις αγορές και την ακόρεστη δίψα για κέρδη.15 

Ως οικονομική κρίση θα μπορούσαμε να ορίσουμε μια κατάσταση όπου η σπανιότητα 

των μέσων ικανοποίησης ελαττώνεται μαζικά, απότομα και απροειδοποίητα 

επιφέροντας αναβρασμούς και ανατροπές μεγάλης κλίμακας. Η προσέγγιση αυτή 

επιτρέπει να γίνει μια ταξινόμηση των οικονομικών κρίσεων λαμβάνοντας υπόψη τη 

φύση του αιτίου που τις προκάλεσε και τη μορφή με την οποία εκδηλώθηκαν.  

2.2.1. Τυπολογία των κρίσεων 
 

Κρίσεις Παραγωγής, Αιτία: Απότομη και μαζική μείωση παραγωγής 

 Φυσική Καταστροφή  

 Διοικητική καταστροφή 

 Τεχνολογική καταστροφή 

 Μαζική φυγή παραγωγικών συντελεστών 

Κρίσεις Ζήτησης , Αιτία: Ραγδαία μείωση εισοδήματος ή και πλούτου 

 Υπερπληθωρισμός (νομισματική διάβρωση) 

 Χρεοκοπία τραπεζών 

 Κατάρρευση αξίας άυλων στοιχείων 

 

15  Βλ.Κότιος A, & Γαλανός Γ, (2010). Κρίση της Οικονομίας ή Κρίση της 

Οικονομικής Επιστήμης; Μύθοι και Πραγματικότητα ενός Δογματικού Διαλόγου. 

Διαθέσιμο στο: http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2010/uth-prd-dp-

2010-11_gr.pdf  Ημερομηνία πρόσβασης 13-4-13 

http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2010/uth-prd-dp-2010-11_gr.pdf
http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2010/uth-prd-dp-2010-11_gr.pdf
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 Κατάρρευση εμπράγματων αξιών.16  

Σύμφωνα με μια άλλη ανάλυση οι κρίσεις διακρίνονται σε τραπεζικές και χρέους: 

1. Οι τραπεζικές κρίσεις που προσδιορίζονται από δύο τύπους. 

Τύπος (Ι):  Συστημική (έντονη) 

Απόσυρση των καταθέσεων που οδηγεί σε κλείσιμο, συγχώνευση, ή σε κρατικό 

έλεγχο ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Τύπος (ΙΙ):  Financial distress (Μέτρια) 

Το κλείσιμο, η συγχώνευση, ή η μεγάλης κλίμακας κρατική βοήθεια ενός ή 

περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που σηματοδοτεί την έναρξη ενός 

ντόμινο εξελίξεων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

Οι κρίσεις  χρέους διακρίνονται σε: 

α. Εξωτερική  

Μια κρατική χρεοκοπία ορίζεται ως η αδυναμία μιας κυβέρνησης να αποπληρώσει σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία  ένα κρατικό ομόλογο. 

β. Εσωτερική 

Ισχύει ο ορισμός που δίνεται παραπάνω για την εξωτερική κρίση χρέους. 

Επιπρόσθετα η εσωτερική κρίση χρέους περιλαμβάνει το πάγωμα των καταθέσεων 

και την πιθανή μετατροπή του ξένου συναλλάγματος σε εγχώριο.17 

Σύμφωνα με μια άλλη κατηγοριοποίηση οι οικονομικές κρίσεις, διαφέρουν ως προς 

την φύση, την ένταση, την γεωγραφική έκταση, τις συνέπειες, κτλ. Διαφορετικά 

βιώνουν την κρίση οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά όπως η Γερμανία και η Ολλανδία  

και διαφορετικά οι χώρες του νότου όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αν 

λάβουμε υπόψη το κριτήριο της γεωγραφικής έκτασης, διακρίνονται σε εθνικές, 

περιφερειακές και παγκόσμιες. Ενώ με κριτήριο την χρονική διάρκεια, διακρίνονται 

σε πρόσκαιρες και χρόνιες, ξεχωρίζοντας επτά (7) βασικές κατηγορίες, οι οποίες 

είναι: α) συγκυριακές και αναπτυξιακές, β) πληθωριστικές, γ) κρίσεις στις αγορές 

αγαθών, δ) κρίσεις δημοσίου χρέους, ε) συναλλαγματικές, στ) τραπεζικές, ζ) 

χρηματιστηριακές.18 

 

16 Βλ. «Οικονομικές Θεωρίες και Κρίσεις: Ο Ιστορικός Κύκλος Ορθολογισμού και 

απερισκεψίας», οπ. αν. παρ σελ 347 
17 Carmen, R. & Kenneth, R. (2009). This time is different: Eight Centuries of 

Financial Folly, Princeton University Press.  
18  Κότιος, Α.& Παυλίδης, Γ. (2011). «Διεθνείς Οικονομικές Κρίσεις», Εκδόσεις 

Rosili, Αθήνα: σελ.21 



 23 

2.2.2 Οι κρίσεις της νεότερης ιστορίας.  

 
Οι πρόσφατες κρίσεις αρχικά προκλήθηκαν  από το υπερβολικό χρέος και τη 

μόχλευση μεταξύ του ιδιωτικού τομέα που αφορά στα νοικοκυριά, τις τράπεζες, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό οδήγησε τελικά σε 

μια εκ νέου μόχλευση του δημόσιου τομέα, όπως η δημοσιονομική παρέμβαση, η 

κοινωνικοποίηση των ιδιωτικών απωλειών και τα προγράμματα διάσωσης, με 

αποτέλεσμα την επικίνδυνη αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του 

δημόσιου χρέους. 

Ενώ η δημοσιονομική παρέμβαση και οι διασώσεις μπορεί να ήταν αναγκαίες για να 

αποφευχθεί η Μεγάλη Ύφεση και η μετατροπή της στη Μεγάλη Ύφεση ΙΙ, η 

συσσώρευση δημόσιου χρέος πάνω στο ιδιωτικό συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος. 

Τελικά αυτά τα μεγάλα ελλείμματα και τα χρέη πρέπει να μειωθούν μέσω 

υψηλότερων φόρων και χαμηλότερων δαπανών, και μια λιτότητα τέτοια ώστε να 

αποφευχθεί μια δημοσιονομική κρίση η οποία τείνει να επιβραδύνει την οικονομική 

ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα. Εάν οι δημοσιονομικές ανισορροπίες δεν 

αντιμετωπιστούν μέσω περικοπών των δαπανών και αύξησης των εσόδων, μόνο δύο 

επιλογές παραμένουν, πληθωρισμός για τις χώρες που δανείζονται στο δικό τους 

νόμισμα και χρεοκοπία για τις χώρες που δανείζονται σε ξένο νόμισμα ή δεν μπορούν 

να τυπώσουν το δικό τους.19 

Οι κύριες αιτίες των σύγχρονων κρίσεων εκτός από την αποκαλούμενη φούσκα των 

ακινήτων, είναι η χρεοκοπία των τραπεζών, οι  διάφορες εκφάνσεις του 

υπερπληθωρισμού και η χρηματοπιστωτική κατάρρευση ως αποτέλεσμα της 

ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων, χωρίς εποπτικό έλεγχο, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Από αυτές οι κρίσεις ζήτησης είναι αυτές που παρουσιάζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα και ένταση από την αρχή του 20ου αιώνα έως σήμερα. Ο Γερμανικός 

υπερπληθωρισμός της δεκαετίας του 1920, η κατάρρευση των χρηματιστηριακών 

αξιών το 1929 στις ΗΠΑ, οι χρεοκοπίες των τραπεζών στη Λατινική Αμερική και η 

κατάρρευση της αξίας των ακινήτων επίσης στις ΗΠΑ συνθέτουν το κάδρο των 

οικονομικών κρίσεων των τελευταίων 100 ετών. 

 

19 Βλ. Rubini N, (2010). Crisis Economics! A return to the abyss., σελ.33-34. 

Διαθέσιμο στο: http://www.international-economy.com/TIE_Sp10_Roubini.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης: 4-4-13 
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2.2.2.1 Υπερπληθωρισμός 
 

Όταν ένα κράτος βρίσκεται σε αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες του, κυρίως, με τη 

φορολογική πολιτική προσφεύγει στη λύση της μαζικής έκδοσης νέου χρήματος με 

αποτέλεσμα την άνοδο στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και τον 

υπερπληθωρισμό. Ο υπερπληθωρισμός είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο της 

πρόσφατης ιστορίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Γερμανίας τη 

δεκαετία του 1920, της Ρωσίας το 1998 και πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής.  

Οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου 

ανάγκασαν πολλές κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν το σύστημα του χρυσού κανόνα 

για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες με την έκδοση νέου χρήματος.   

Πολλές χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με καλπάζοντα πληθωρισμό καθώς οι κυβερνήσεις 

τους θεώρησαν ότι η λύση στο πρόβλημα ήταν η επέκταση της δημοσιονομικής 

δαπάνης. Το αποτέλεσμα της έκδοσης νέου χρήματος ήταν η υπερβολική άνοδος της 

προσφοράς χρήματος και των τιμών. 

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι ο Γερμανικός υπερπληθωρισμός, όπου ο 

δείκτης τιμών ανέβηκε από 262 τον Ιανουάριο του 1919 σε 126.160.000.000.000 το 

Δεκέμβριο του 1923 — δηλαδή κατά 481,5 δισεκ. φορές! 

Η Γερμανία αντί να αυξήσει τους φόρους για να καλύψει το τεράστιο  κόστος των 

πολεμικών αποζημιώσεων κατέφυγε στην έκδοση νέου χρήματος. Μια απεργία των 

εργατών αντιμετωπίστηκε με έκδοση ακόμη περισσότερου χρήματος προκειμένου να 

πληρωθούν. Μέσα στο χρόνο, το επίπεδο των τιμών ανέβηκε κατά εκατοντάδες 

χιλιάδες φορές. Κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, η εμπιστοσύνη στο 

γερμανικό νόμισμα κατέρρευσε με συνέπεια την αχρήστευση. 

Όταν η Γερμανική κυβέρνηση προχώρησε σε νομισματική μεταρρύθμιση, υπήρξε 

κάποια ανακούφιση από το κόστος των αποζημιώσεων, και η οικονομία κινήθηκε 

στην κατεύθυνση ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμος.20 

Αυτή η περίοδος είναι το ανάθεμα του σύγχρονου Γερμανικού δογματισμού 

οικονομικής πολιτικής που επιβάλλει την δημοσιονομική πειθαρχεία με κύριο 

εργαλείο την συγκράτηση με κάθε κόστος του πληθωρισμού. Θέλοντας να 

υποστηρίξουν μια πολιτική αυστηρής λιτότητας και πειθαρχίας που μεταξύ άλλων  

 

20 Βλ. Krugman, P & Obstfeld, M. (2003). «Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και 

Πολιτική», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα: σελ. 333  
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υπαγορεύεται και από το προτεσταντικό δόγμα ερμηνεύουν την άνοδο του Χίτλερ και 

των ναζιστών στην εξουσία ως αποτέλεσμα του υπερπληθωρισμού τη δεκαετία του 

1920. Μία έκφανση χαμηλής πολιτικής όπως είναι ο πληθωρισμός που προέκυψε από 

αποφάσεις υψηλής πολιτικής (πολεμικές αποζημιώσεις, χρήση σκληρής ισχύος κ.λ.π) 

χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει και να επιβάλλει την οικονομική πολιτική που 

εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμους οικονομικούς και μακροπρόθεσμους πολιτικούς 

στόχους. 

2.2.2.2 Χρεοκοπία Τραπεζών 
 

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλάκη τα χρηματικά αποθέματα μπορούν να 

εξανεμίσουν εκτός του πληθωρισμού και η χρεοκοπία των τραπεζών την οποία 

διακρίνει σε δύο τύπους: 

α) Κατάρρευση παθητικού: όταν έχουμε μαζική απόσυρση καταθέσεων λόγω 

πανικού, όπως συνέβη αρκετές φορές στην πρόσφατη ιστορία. 

β) Κατάρρευση ενεργητικού: όταν εκδηλωθεί εκτεταμένη αδυναμία είσπραξης  

των χορηγηθέντων δανείων, όπως έγινε πρόσφατα με τα επισφαλή στεγαστικά στις 

ΗΠΑ το 2008 και οδήγησαν στη σημερινή κρίση. 

Σύμφωνα με μελέτη των Honohan και Klingebiel 93 χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με 117 

συστημικές κρίσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως και το 2002, ενώ 46 χώρες 

αντιμετώπισαν 51 μικρότερες (μη συστημικές κρίσεις) την ίδια περίοδο.  

Οι κυβερνήσεις και συνεπώς οι φορολογούμενοι ανέλαβαν το βαρύ φορτίο των 

τραπεζικών χρεοκοπιών. Το δημοσιονομικό κόστος εκτινάσσεται από την κρατική 

διάσωση των τραπεζών για να υποστηριχτούν οι καταθέτες και άλλοι χρήστες 

τραπεζικών προϊόντων και για να διασφαλιστεί η τραπεζική εμπιστοσύνη ως 

ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης οικονομίας. Το κόστος αυτό είναι δυσβάσταχτο 

καθώς σε 40 περιπτώσεις οι κυβερνήσεις διέθεσαν το 12,8% του ΑΕΠ για να 

στηρίξουν τον τραπεζικό τομέα. Το ποσοστό ήταν ακόμα μεγαλύτερο στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (14,3%). Κάποιες από τις κρίσεις οδήγησαν σε ένα φαύλο 

κύκλο και η διαχείριση σε ακόμα μεγαλύτερη δαπάνη. Όπως βλέπουμε στο 

διάγραμμα 2.1 τη δεκαετία του 1980 οι κυβερνήσεις της Αργεντινής και της Χιλής 

διέθεσαν περίπου το 40-55% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Οι τρεις  

περισσότερο εκτεθειμένες χώρες της Ανατολικής Ασίας στη κρίση του 1997-1998 

διέθεσαν  το 20-55% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Στις βιομηχανικά 

ανεπτυγμένες χώρες, τις περισσότερες απώλειες είχε η Ισπανία (1977-85, 17% του 



 26 

ΑΕΠ), η Φινλανδία (1991-93, 8% του ΑΕΠ), η Σουηδία (1991, 6% του ΑΕΠ) και η 

Νορβηγία (1987-99, 4%). 
Δημοσιονομικό Κόστος Τραπεζικών ΚρίσεωνΔημοσιονομικό Κόστος Τραπεζικών Κρίσεων

 

      Διάγραμμα 2.1: Δημοσιονομικό κόστος των Τραπεζικών Κρίσεων. 

Πηγή: Honohan, P., & and Klingebiel, D. (2000) «Controlling Fiscal Costs of 

Banking Crises» p.4.  

Διαθέσιμο στο: http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/depins02.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 12-5-13. 

 

Μια τραπεζική κατάρρευση εκτός από το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος που 

επιβάλλει στον προϋπολογισμό συνοδεύεται επίσης από υψηλό πληθωρισμό, 

συναλλαγματική κρίση και υψηλή φορολογία.   

Έτσι η δημοσιονομικός εκτροχιασμός, δεν είναι η μόνη πτυχή στην οποία τραπεζικές 

καταρρεύσεις επιφέρουν υψηλό κόστος στην οικονομία. Όταν μια κυβέρνηση 

δεσμεύεται να καλύψει κάθε απαίτηση, συνολικά, τότε οι δημοσιονομικές δαπάνες 

τείνουν να συνδέονται με το πραγματικό οικονομικό κόστος. Η ανάληψη από το 

κράτος των τεράστιων δαπανών διάσωσης μπορεί να προκαλέσει συνθήκες 

υπερπληθωρισμού και κατάρρευση του νομίσματος. 

 

 

 

http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/depins02.pdf
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2.2.2.3 Κατάρρευση αξίας άυλων στοιχείων 
 

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις κεφαλαιαγορές ομολόγων και 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και θεωρείτε ως η πιο ολοκληρωμένη μορφή 

παγκοσμιοποίησης. Οι τοποθετήσεις και επενδύσεις σε αυτά τα προϊόντα 

χαρακτηρίζονται από υψηλές προσδοκίες κέρδους και υψηλού ρίσκου. Οι κρίσεις 

αυτής της μορφής μπορεί να είναι:  

 

2.2.2.4 Κατάρρευση χρηματιστηριακών αξιών με σημαντικότερη από 

πλευράς επιπτώσεων τη μεγάλη κρίση του 1929. 

 
Σύμφωνα με τον Τζον Γκαλμπέιθ ο κύκλος της ανόδου αρχίζει με την αύξηση των 

τιμών μετοχών, ακινήτων, έργων τέχνης κ.λ.π. Αυτή η αύξηση προσελκύει την 

προσοχή και δελεάζει τους αγοραστές που ωθούν ακόμη υψηλότερα τις τιμές. 

 Με αυτό τον τρόπο οι προσδοκίες δικαιώνονται από τη δράση που ανεβάζει τις τιμές. 

Η αισιοδοξία και  τα εφήμερα κέρδη ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις τιμές. Τότε, 

για ανεξακρίβωτους λόγους έρχεται το τέλος. Η πτώση είναι ακόμη πιο απότομη από 

την άνοδο. Οι προσδοκίες χαρακτηρίζονται από την λαχτάρα των ανθρώπων να 

γίνουν πλούσιοι γρήγορα και άκοπα.  

Αυτή η ανικανοποίητη δίψα του εύκολου και γρήγορου πλουτισμού τους κάνει 

ευπαθείς στις διαρρέουσες πληροφορίες και τους πλημμυρίζει με ψευδαισθήσεις. Η 

αυτοεξαπάτηση οδηγεί στην κερδοσκοπία και συμπαρασύρει μυημένους και μη στην 

ανάληψη παράλογων κινδύνων.  

Το πνεύμα του καπιταλισμού είναι τέτοιο που θα υπάρχει πάντα κάλυψη της 

πραγματικής ζήτησης. Σε όλα τα μεγάλα κερδοσκοπικά αίσχη έχουν εμφανιστεί 

τεχνάσματα που επιτρέπουν στον κερδοσκόπο να συγκεντρώνει τις δραστηριότητές 

στην κερδοσκοπία. Σε μια ξαφνική πτώση του χρηματιστηρίου, η θέση των 

ανθρώπων  που διαχειρίζονται την κατάσταση και περιβάλλονται με ονομαστική 

ευθύνη γίνεται περίπλοκη. Οι συνέπειες της επιτυχούς δράσης είναι σχεδόν 

αναπόφευκτο το ίδιο τρομερές με τις συνέπειες της απραξίας και μπορεί να είναι 

περισσότερο φρικτές για εκείνους που θα αναλάβουν αυτές τις αποφάσεις.21 

 

21 Βλ. Γκαλμπεϊθ Τ.Κ, (2000) «Το μεγάλο κραχ του 1929», Εκδόσεις Νέα Σύνορα, 

Αθήνα: σσ. 24-59. 
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2.2.2.5 Κατάρρευση αγοράς ομολόγων 
 

Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν κεφάλαια για να 

χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους και από τις τράπεζες, οι κυβερνήσεις δανείζονται 

κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών τους κυρίως μέσω της έκδοσης ομολόγων και 

εντόκων γραμματίων. Τα κρατικά ομόλογα αγοράζονται είτε από επενδυτές 

(investors) στην πρωτογενή αγορά οι οποίοι προσδοκούν την βελτιστοποίηση της 

επένδυσης τους, είτε από επενδυτές που προσβλέπουν να κερδίσουν από την 

αυξομείωση της τιμής του ομολόγου στην δευτερογενή αγορά, οι λεγόμενοι 

κερδοσκόποι (speculators).  

Όταν ένα κράτος περιέλθει σε αδυναμία να εξοφλήσει ένα ομόλογο αυτομάτως 

τίθεται σε κατάσταση χρεοκοπίας με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της 

οικονομικής δραστηριότητας.  Η χειρότερη μορφή κρατικής χρεοκοπίας είναι όταν το 

χρέος οφείλεται σε εξωτερικό δανεισμό και υπάγεται σε ξένο δίκαιο, με συνέπεια να 

φέρνει την χώρα απέναντι στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Όταν το χρέος οφείλεται σε εσωτερικό δανεισμό και είναι συνομολογημένο σε 

νόμισμα  που η χώρα έχει την δυνατότητα να εκδίδει, σπάνια οδηγεί σε χρεοκοπία  

καθώς η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να τυπώσει νέο χρήμα για να αποπληρωθούν 

οι κάτοχοι των ομολόγων. Σε μια τέτοια περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος του 

υπερπληθωρισμού με συνέπεια την οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα της απώλειας 

αγοραστικής δύναμης. 

Το εσωτερικό χρέος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική κρίση αν η 

κυβέρνηση που εξέδωσε τα ομόλογα δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης νέου χρήματος 

όπως συμβαίνει σήμερα στις χώρες της Ευρωζώνης.22 Στην περίπτωση που το χρέος 

είναι εξωτερικό και δεν υπάρχει ευχέρεια έκδοσης νέου χρήματος η κρίση μπορεί να 

λάβει τραγικές διαστάσεις για το σύνολο της πραγματικής οικονομίας. Ως συνέπεια, η 

ανισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τείνει να λάβει χαρακτήρα 

βραδυφλεγής βόμβας που θα εκτινάξει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος σε μη 

διαχειρίσιμα επίπεδα. 

 

 

 

 

22 Βλ. «Οικονομικές Θεωρίες και Κρίσεις: Ο Ιστορικός Κύκλος Ορθολογισμού και 

απερισκεψίας», οπ. αν. παρ. σελ 40. 
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2.2.2.6 Κατάρρευση εμπράγματων αξιών  
 

Το ποιο διαδεδομένο παράδειγμα είναι αυτό της αγοράς ακινήτων και ιδιαιτέρα των 

κατοικιών. Η άνοδος των τιμών λόγω αυξημένης ζήτησης καλλιεργεί προσδοκίες 

μελλοντικού πλούτου καθώς οι επενδυτές προσδοκούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την 

ανοδική πορεία και στο μέλλον. Η διαρκής όμως αύξηση της αξίας των ακινήτων, 

γνωστή και ως φούσκα, μπορεί να διακοπεί από παράγοντες όπως η αλλοίωση του 

φυσικού περιβάλλοντος, η πιστωτική πολιτική των τραπεζών, η πλεονάζουσα 

προσφορά, η αδυναμία αποπληρωμής των στεγαστικών  κ.λ.π. Η κατάρρευση της 

αξίας των ακινήτων οδηγεί την οικονομία σε παρατεταμένη ύφεση επηρεάζοντας 

δραματικά τον τραπεζικό τομέα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπως έγινε στη 

Φλόριδα των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920, στην Ιαπωνία το 1980 και στις ΗΠΑ το 

2008. 

Η σημερινή κρίση ως απόηχος της κατάρρευσης των ακινήτων στις ΗΠΑ ξεκίνησε 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 όταν οι τιμές των ακινήτων  πήραν μια ανοδική 

πορεία η οποία, αν και ανησύχησε πολλούς αναλυτές, αφέθηκε ελεύθερη να 

εξαπλωθεί. Η άνοδος των τιμών των κατοικιών σταμάτησε στα μέσα του 2006, και 

έκτοτε οι τιμές άρχισαν να πέφτουν. Η πτώση των τιμών των κατοικιών οδήγησε 

πολλούς δανειολήπτες με περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα σε καθυστερήσεις 

των δόσεων προς τις τράπεζες. Η συνειδητοποίηση ότι η αξία του ακινήτου που 

πρόσφατα αγόρασαν ήταν μικρότερη από την αξία του δανείου τους ανάγκασε 

πολλούς να παραδώσουν το ακίνητο στην τράπεζα.  

Η χρεοκοπία των νοικοκυριών οδήγησε και σε ένα ντόμινο εξελίξεων με τις 

μειωμένες εισροές στα ταμεία των τιτλοποιημένων δανείων. 

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη εκατομμύρια Αμερικανοί δανείστηκαν για να 

αγοράσουν κατοικίες, και μάλιστα πολλαπλά, με ενέχυρο το σπίτι τους, για να 

αγοράσουν άλλα, κυρίως, εισαγόμενα αγαθά. Το αποτέλεσμα ήταν να διογκωθούν τα 

ιδιωτικά χρέη, ενώ παράλληλα αυξανόταν το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Τα 

επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν σε δυσθεώρητο επίπεδο. Οι τιμές των ακινήτων 

αυξήθηκαν υπερβολικά  και το 2007 το 26% των στεγαστικών δανείων είχε διατεθεί 

σε δανειολήπτες υψηλής επισφάλειας. Η αδυναμία εξυπηρέτησης αυτών των δανείων 

οδήγησε την παγκόσμιο οικονομία σε βαθιά κρίση.23 

 

23 Βλ. «Οι πραγματικές αιτίες της Κρίσης», οπ. αν παρ. σσ. 223-255. 
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Είναι σχεδόν αναπόφευκτο η μορφή μιας κρίσης να μην επηρεάσει άλλους τομείς 

δραστηριοτήτων. Τα αίτια είναι συνδυαστικά και υποκειμενικά με τις 

χρηματιστηριακές  κρίσεις και τη φούσκα στην αγορά των ακινήτων να 

μετατρέπονται εύκολα σε τραπεζικές και τις τραπεζικές να μετατρέπονται σε 

δημοσιονομικές, κοινωνικές κ.λ.π. Η διάδοση της κρίσης δεν είναι ομόρροπη καθώς η 

κρίση σε ένα τομέα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες σε έναν άλλο. Μια κρίση των 

πραγματικών μισθών μειώνοντας το εργασιακό κόστος μπορεί να οδηγήσει σε μια 

ανάταση των τιμών του χρηματιστηρίου. 

 

2.3 Οι συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης 

 
Σε γενικές γραμμές, οι οικονομικές κρίσεις είναι παρατεταμένα συμβάντα. Τις 

περισσότερες φορές, στον απόηχο των σοβαρών οικονομικών κρίσεων έχουμε τρία 

βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η κατάρρευση της αγοράς περιουσιακών στοιχείων 

είναι βαθιά και παρατεταμένη. Οι πραγματικές τιμές της κατοικίας μειώνονται κατά 

μέσο όρο 35 τοις εκατό σε μια διάρκεια πάνω από έξι χρόνια, ενώ η τιμή μετοχών 

καταρρέει κατά μέσο όρο 55 τοις εκατό κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης που διαρκεί 

περίπου τρεισήμισι χρόνια. Δεύτερον, ο απόηχος των τραπεζικών κρίσεων συνδέεται 

με βαθιές μειώσεις στην παραγωγή και την απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας 

αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της 

καθοδικής φάσης του κύκλου, που διαρκεί κατά μέσο όρο πάνω από τέσσερα χρόνια. 

Η πτώση της παραγωγής (από το ανώτατο στο κατώτατο σημείο) είναι κατά μέσο όρο 

πάνω από 9 τοις εκατό, αν και η διάρκεια της ύφεσης η οποία είναι κατά μέσο όρο 

περίπου δύο χρόνια, είναι σημαντικά μικρότερη από ό, τι για την ανεργία. Τρίτον, η 

πραγματική αξία του δημόσιου χρέους παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και η αύξηση 

είναι κατά μέσο όρο 86 τοις εκατό στις περιπτώσεις μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η κύρια αιτία των εκρήξεων χρέους δεν είναι αυτή που  ευρέως 

αναφέρεται στο κόστος της διάσωσης και την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος. Το κόστος διάσωσης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, και υπάρχει 

σημαντική απόκλιση μεταξύ των εκτιμήσεων από διαφορετικές μελέτες.. Στην 

πραγματικότητα, οι μεγάλες αιτίες των αυξήσεων του χρέους είναι η αναπόφευκτη 

κατάρρευση των φορολογικών εσόδων που υφίστανται οι κυβερνήσεις στον απόηχο 

της βαθιάς και παρατεταμένης συρρίκνωσης της παραγωγής, καθώς και οι συχνά 
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φιλόδοξα αντικυκλικές δημοσιονομικές πολιτικές που αποσκοπούν στην άμβλυνση 

της ύφεσης.24 

Σύμφωνα με το JE Stiglitz οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διαφέρουν όχι μόνο 

μεταξύ των χωρών, καθώς οι φτωχές και αναπτυσσόμενες πλήττονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τις αναπτυγμένες, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών, καθώς οι εργάτες 

και τα ανειδίκευτα άτομα υφίστανται δυσμενέστερες επιπτώσεις σε σχέση με τα 

άτομα υψηλής εξειδίκευσης της μεσαίας και ανώτερης τάξης 25. 

Στην πρόσφατη κρίση και κυρίως στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου οι επιπτώσεις 

έπληξαν εξίσου τα νέα άτομα με υψηλή εκπαίδευση. Η ανεργία, η υποαπασχόληση, 

οι χαμηλές αμοιβές, οι περιορισμένες επενδύσεις αναγκάζουν πολλούς νέους 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναζητήσουν ευκαιρίες και εργασία σε χώρες αλώβητες 

από την κρίση και οικονομικά ισχυρές. 

 

2.3.1 Κοινωνικές Επιπτώσεις 

 
Η οικονομική κρίση προκαλεί επίσης δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, 

δεδομένου ότι η περιστολή των αμοιβών  και η απουσία εισοδήματος από την αύξηση 

της ανεργίας πλήττει την ευημερία και σπρώχνει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη 

φτώχεια επιφέροντας την κοινωνική κατάρρευση η οποία με τη σειρά της οδηγεί και 

στην πολιτική αποσύνθεση που μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις χάους με 

ανυπολόγιστο κόστος.26 

Οι σημαντικότερες κοινωνικές επιπτώσεις προσδιορίζονται: 

 Η Ανεργία 

 Η Μετανάστευση 

 Η Εγκληματικότητα 

 Η Θνησιμότητα 

 Οι Αυτοκτονίες 

 

24 Βλ. Reinhart, C.M., & Rogoff, Κ.S., (2009). «THE AFTERMATH OF 

FINANCIAL CRISES», Cambridge, MA 02138, Working Paper 14656 σελ. 3 

Διαθέσιμο στο: 

http://www.nber.org/papers/w14656.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 18-4-13 
25 Βλ Stiglitz, JE., (2006). «Making globalization work». Norton WW & Co, New 

York. p. 74 
26  Marmot, M., & Bell, R. (2009).  «How the financial crisis affect health?», 

Department of Epidemiology and Public Health, London, pp. 13-14 



 32 

Σε μια οικονομική κρίση εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ανεργία είναι ο τομέας που 

επηρεάζεται περισσότερο από την ύφεση και είναι η αιτία όλων των άλλων 

κοινωνικών επιπτώσεων.  

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους και μικροεπιχειρηματίες 

κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Άνθρωποι με οικογένειες και μικρά παιδιά δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις αντιμετωπίζοντας σοβαρά 

βιοποριστικά προβλήματα.  

Η ανεργία 5 χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης παραμένει ακόμη υψηλή σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2.1 οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ των χωρών είναι 

μεγάλες: η ανεργία προσεγγίζει ή είναι χαμηλότερη από το 7% σε εννιά χώρες της 

Ε.Ε, όμως υπερβαίνει το 25% σε δύο άλλες (Ελλάδα και Ισπανία) .  

Έως το 2015 η ανεργία  αναμένεται να είναι 11% στη Γαλλία περίπου 12% στην 

Ιταλία και να υπάρξει μια ελαφρά πτώση 24% στην Ισπανία και Ελλάδα.27 

Οι επιπτώσεις της κρίσεις δεν κατανέμονται ομαλά στους εργαζόμενους αλλά 

επηρεάζουν στις περισσότερες χώρες κυρίως τους νέους σε ποσοστά που αγγίζουν το 

60% στην Ελλάδα το 58%, στην Ισπανία 56% και στην Ιταλία το 40%. 

 

Πίνακας 2.1: Ε.Ε, Ανεργία-Πρόβλεψη 2015 

Πηγή: European Commission, Press release, Brussels/Strasbourg, 25 February 2014, 

Winter 2014 forecast: Recovery gaining ground. 
Διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-188_el.htm 

Ημερομηνία Πρόσβασης 20-10-14 
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Χιλιάδες νέοι επιστήμονες και άτομα με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, βλέπουν ότι τα 

προσόντα τους είναι αναντίστοιχα με το επίπεδο της προσφοράς απασχόλησης και 

αναζητούν διέξοδο στη μετανάστευση.    

Η εγκληματικότητα ως συνέπεια της κοινωνικής ανισότητας και της φτώχειας είναι 

ένα άλλο στοιχείο της κοινωνικής ζωής το οποίο επηρεάζεται εξαιτίας της 

οικονομικής ύφεσης. Το σύστημα αξιών καταρρέει, η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση 

έτοιμη να μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση βίας και τρόμου.   

Οι οικονομικοί δείκτες συνδέονται με την ποιότητα της υγείας και η φτώχεια 

θεωρείται διεθνώς η πρώτη αιτία θανάτου. Η θνησιμότητα αυξάνει λόγω της 

οικονομικής κρίσης καθώς το άγχος, η ανασφάλεια και ο φόβος για το μέλλον 

επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων ενώ η ποιότητα του συστήματος υγείας υποχωρεί 

σημαντικά.  

Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις και   

αυτό οδηγεί σε μία κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών. Από 

σχετικές παρατηρήσεις για κάθε αύξηση 1% στην ανεργία  υπάρχει αύξηση 0,8 % 

στις αυτοκτονίες.28   

2.3.2 Πολιτικές Επιπτώσεις 

 
Η οικονομική κρίση είναι αναπόφευκτο να συνδέεται με την πολιτική διαχείριση και 

το μοντέλο πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης μιας χώρας.  Σε συνθήκες 

κρίσης οι πολιτικές διαμάχες διακρίνονται από υψηλή ένταση και μετωπική 

σύγκρουση με συνέπειες την:   

 Κοινωνική Εξέγερση 

 Εδαφική ακεραιότητα  

 Εθνική ανεξαρτησία 

 

 

27  Βλ. European Comission,Eurostat,Unemployment statistics.  

Διαθέσιμο στο:  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics  

Ημερομηνία πρόσβασης 18-4-13. 
28 Βλ. Allen, K., (2014) Austerity in Greece caused more than 500 male suicides, say 

researchers. Διαθέσιμο στο: 
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/21/austerity-greece-male-suicides-

spending-cuts 

Ημερομηνία πρόσβασης 17-5-14 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/21/austerity-greece-male-suicides-spending-cuts
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/21/austerity-greece-male-suicides-spending-cuts
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Η αποσταθεροποίηση των παραγόντων, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, που 

εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, την εσωτερική ειρήνη, και την αυτοπεποίθηση 

 της χώρας μπορεί να αποτελέσει την θρυαλλίδα της κοινωνικής  εξέγερσης και της 

εκ των βάθρων ανατροπής του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού συστήματος 

με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα μιας χώρας.. 

Σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την εδαφική 

ακεραιότητα του κράτους, ιδιαίτερα σε κράτη που χαρακτηρίζονται από εθνοτικές, 

φυλετικές ή μεγάλες ταξικές διαφορές.  

Τα αυστηρά μέτρα λιτότητας που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έδωσαν το 

έναυσμα για βίαιες κοινωνικές ταραχές και είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία σε 

πολλές χώρες επαναστατικών κινημάτων που δρουν έως σήμερα. 

Η ιστορία βρίθει από ανάλογες περιπτώσεις και είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια μεγάλη 

συστημική κρίση θα επιφέρει πολιτική ανατροπή η οποία σε πολλές περιπτώσεις θα 

συνοδεύεται από βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό των χωρών. 

Καθώς η κρίση αποδυναμώνει την ισχύ της δοκιμαζόμενης χώρας, αυτή γίνεται 

ευάλωτη στις εξωτερικές πιέσεις. Η εξωτερική της πολιτική και η διαπραγματευτική 

της ισχύ υποχωρούν και γίνονται αντικείμενο ισχυρών πιέσεων από θεσμικές και 

εξωθεσμικές δυνάμεις οι οποίες προωθούν τα συμφέροντά τους επιβάλλοντας όρους 

και μέτρα που θίγουν τον πυρήνα της εθνικής ανεξαρτησίας των κρατών.  

 Η πιθανότητα εξαγωγής της βίας είναι μεγάλη καθώς ο πειρασμός  της σύγκρουσης 

με άλλα κράτη θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς των συνεπειών της 

κρίσης από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον με ανυπολόγιστες συνέπειες για 

την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 

2.4 Πως αντιμετωπίζεται 

 
Η αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα μέτρα και οι 

πολιτικές για την αντιμετώπισή της κρίνονται εκ του αποτελέσματος μετά από μια 

συνολική αποτίμηση που μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις.  

Η κρίση του 1929 έπιασε την οικονομική θεωρία απροετοίμαστη να δώσει πειστικές 

απαντήσεις για την ένταση, το βάθος και τη διάρκεια της αναταραχής που 

μεταδόθηκε σε όλη την υφήλιο. Καθώς η ακαδημαϊκή κοινότητα βρισκόταν σε μια 

κατάσταση ανεπαρκούς συνεννόησης, η πρόταση που διατυπώνονταν στους 
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πολιτικούς ως λύση από μια ύφεση περιελάβανε την ισοσκέλιση προϋπολογισμού, 

την ενθάρρυνση των  αποταμιεύσεων και την αυτορρύθμιση των αγορών, όλα όσα 

δηλαδή εφάρμοσαν τα περισσότερα κράτη μετά το “κραχ” της Wall Street. Η 

πρόταση που διατυπώθηκε για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης κρίσης του 20ου 

αιώνα ήταν η ρευστοποίηση όλης της περιουσίας των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων, 

καθώς και η «ρευστοποίηση» της εργασίας, με χαμηλότερα ημερομίσθια και 

απορρύθμιση της πλήρους απασχόλησης με μεγάλα περιθώρια ευελιξίας, θεωρώντας 

ότι έτσι η οικονομία θα επανέλθει σε ισορροπία.29 

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι τα εργαλεία που διαθέτουν οι κυβερνήσεις 

για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης είναι: 

 Νομισματική Πολιτική 

 Δημοσιονομική Πολιτική 

 Αποκρατικοποιήσεις 

 Διαρθρωτικές Αλλαγές 

 Διαγραφή Χρέους 

Σύμφωνα με τον Κουφάρη, η σύγχρονη κρίση χρήζει εφαρμογής ενός κατάλληλου 

μείγματος νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και το συντονισμό σε διεθνές 

επίπεδο.  Η νομισματική πολιτική μειώνοντας τα επιτόκια και παρέχοντας ενέσεις 

ρευστότητας στο σύστημα. Είναι γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της πρόσφατης 

κρίσης διατέθηκαν αφειδώς δισεκατομμύρια ευρώ, στερλίνες, γιέν και δολάρια από 

τις κεντρικές τράπεζες για την παροχή ρευστότητας στην διατραπεζική αγορά.30 

Οι νομισματικές παρεμβάσεις δεν ήταν όμως αρκετές για δώσουν λύση στο αδιέξοδο, 

έτσι κρίθηκε απαραίτητη  η παρέμβαση των κυβερνήσεων μέσω της δημοσιονομικής 

πολιτικής. Διεθνείς οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ πρότειναν την εφαρμογή 

δημοσιονομικών μέτρων ώστε να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα. Τα μέτρα 

περιλάμβαναν, εκτός από τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος με την ανακεφαλειοποίηση και στήριξη των τραπεζών, μέτρα λιτότητας,   

 

29 Ψαλιδόπουλος Μ,(2011). Νομισματική Διαχείριση και Οικονομική Κρίση: Η 

πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος ,1929-1941. Διαθέσιμο στο: 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Νομισματική_Διαχείριση.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 13-4-13 
30 Βλ. Κουφάρης, Γ., (2009). «H παγκόσμια οικονομική κρίση και οι χρηματιστηριακές 

αγορές». Περιοδικό Χρήμα, Τεύχος 349.  

Διαθέσιμο στο: http://www.hrima.gr/searcharticle.asp?view=599&ref=593 

Ημερομηνία πρόσβασης 17-5-14 

http://el.wikibooks.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7._%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1#cite_note-31
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Νομισματική_Διαχείριση.pdf
http://www.hrima.gr/searcharticle.asp?view=599&ref=593
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απολύσεις κρατικών υπαλλήλων, μείωση της φορολογίας, ή την ενίσχυση των 

δημοσίων δαπανών για την αναθέρμανση της εσωτερικής ζήτησης.31 

Ενώ η νομισματική πολιτική επιβάλλεται να χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, 

υπάρχει αρκετή επιφυλακτικότητα για τα αποτελέσματα που επιφέρουν τα μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής. Σε γενικές γραμμές όλοι συμφωνούν για τη υιοθέτηση του 

εργαλείου της δημοσιονομικής πολιτικής αλλά υπάρχουν δύο βασικές απόψεις που 

αφορούν το μέγεθος και την προσανατολισμό των δημοσιονομικών παρεμβάσεων. 

Από τη μια πλευρά βρίσκονται οι ένθερμοι οπαδοί του λιγότερου κράτους που 

υποστηρίζουν ότι οι γενικές και εκτεταμένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι η 

μόνη λύση για να αποφύγουμε μια παρατεταμένη ύφεση. Από την άλλη πλευρά, όσοι 

τονίζουν ότι η κάθε περίπτωση και οι εκφάνσεις της  είναι ξεχωριστή και απαιτείται 

οι όποιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις να μη θέτουν σε κίνδυνο τη μακροχρόνια 

βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. 

Οι επικριτές της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής συστολής 

αναφέρουν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια δημοσιονομική παγίδα ή 

παγίδα λιτότητας. Η παγίδα προκύπτει από τη μείωση της ζήτησης και των 

φορολογικών εσόδων με αποτέλεσμα την περιστολή των δαπανών και την αύξηση 

των φόρων οδηγώντας την οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο. Στην περίπτωση που η 

κρίση χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αδυναμίες και αγκυλώσεις χρειάζεται ένα 

άλλο μείγμα πολιτικής με ισχυρή βούληση καθώς οι αντιστάσεις στις διαρθρωτικές 

παρεμβάσεις είναι ισχυρές και έντονες. 32 

Ανάμεσα στα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής παρέμβασης ισχυρή είναι η 

άποψη πολλών ειδικών ότι αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται με γενναίες 

αποκρατικοποιήσεις που θα μεταφέρουν σημαντικές δραστηριότητες του κράτους 

στον ιδιωτικό τομέα. Οι υποστηρικτές του λιγότερου κράτους θεωρούν ότι έτσι 

ενισχύεται το παραγόμενο εθνικό προϊόν, η αύξηση της απασχόλησης και η 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν μείωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων από την μείωση των δημοσίων δαπανών και την 

αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αυτή η πρόταση, κατά τους ίδιους, αποτελεί καίριας  

 

31 Βλ. Μπακατσίακος, Γ., (2010). «Παγκόσμια οικονομική κρίση, ευρωπαϊκή ένωση 

και Ελλάδα» 
32  Βλ.  «Παγκόσμια οικονομική κρίση, ευρωπαϊκή ένωση και Ελλάδα», οπ, αν παρ. 

 

http://el.wikibooks.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7._%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1#cite_note-31
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σημασίας απάντηση για την αντιμετώπιση της κρίσης με  τρόπο αποτελεσματικό  που 

σηματοδοτεί υγιή οικονομικά που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την κοινωνική 

ευημερία. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος για την αντιμετώπιση της κρίσης αποτελεί η 

πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικών που θα επιφέρουν διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της 

οικονομίας. Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, η απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας και η κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο προτείνονται ως κομβικά 

σημεία με μακροπρόθεσμη προοπτική επίλυσης μιας κρίσης.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η περιορισμένη νομισματική και 

δημοσιονομική ευελιξία ορισμένων κυβερνήσεων είναι πιθανόν να τις αναγκάσει να 

γίνουν περισσότερο ριζοσπαστικές και επινοητικές στους τρόπους αντιμετώπισης της 

κρίσης. Έτσι, η κρίση μπορεί να γίνει η αφορμή για εντατικοποίηση των απαραίτητων 

διαρθρωτικών αλλαγών εκεί όπου οι αντιστάσεις της κοινωνικής συντήρησης είναι 

τροχοπέδη για την προσαρμογή της οικονομίας στις σύγχρονες απαιτήσεις. Παρ’ όλα 

αυτά τα ίδια τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επιτρέπουν να προχωρήσουν με 

επιτυχία όλες οι μεταρρυθμίσεις καθώς είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν με τρόπο 

αποτελεσματικό όλοι οι θιγόμενοι. Περισσότερες πιθανότητες έχουν να προχωρήσουν 

οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται εύκολα αποδεκτές, έχουν κοινωνική υποστήριξη και 

θεωρούνται υπό την πίεση της κρίσης ότι υπηρετούν το κοινό συμφέρον.33 

Η διαγραφή του δημόσιου χρέους που δεν είναι βιώσιμο είναι μια δύσκολη πρόταση 

αντιμετώπισης των κρίσεων καθώς προσκρούει σε βασικές αρχές των οικονομικών 

συναλλαγών και της ελεύθερης αγοράς. Καθώς η μορφή που μπορεί να πάρει είναι 

ποικιλότροπη, όπως η επιμήκυνση της αποπληρωμής ή η μείωση του επιτοκίου 

θεωρείτε σε πολλές περιπτώσεις αναπότρεπτη, ιδιαίτερα όταν το χρέος είναι αδύνατο 

να αποπληρωθεί και τα συνέπεια καθίσταται μη βιώσιμο. 

Η τραπεζική πιστωτική συστολή προκαλεί ασφυξία σε όλο το φάσμα της οικονομίας 

και κλονίζει τον παραγωγικό ιστό της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον μεγαλοεπενδυτή G. 

Soros σε μια χρηματοπιστωτική κρίση η πιστωτική ασφυξία και μπορεί να λάβει  

 

33 Βλ. European Commission, (2009). «Economic and Financial Affairs: Economic 

crisis in Europe: Causes, consequences and responses». European Economy, Brussels. 

pp1-87. Διαθέσιμο στο: Http://ec.europa.eu/economy finance/ publications/ 

publication 15887  Ημερομηνία πρόσβασης 18-5-13 

 

http://ec.europa.eu/economy%20finance/%20publications/
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καταστρεπτικές διαστάσεις. Σε συνθήκες αποπληθωρισμού το βάρος των 

συσσωρευμένων χρεών μπορεί να βουλιάξει το τραπεζικό σύστημα και να ωθήσει την 

οικονομία στην ύφεση. Είναι κάτι που όπως τονίζει ο ίδιος πρέπει να αποφεύγεται 

ανεξαρτήτως κόστους. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο: α) να αντιμετωπισθεί 

η πιστωτική ασφυξία, β) να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος και γ) να διαγραφούν τα συσσωρευμένα χρέη.  

Για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει οι τρεις διαδικασίες να 

συνδυαστούν, κάτι που επιβάλλει ριζοσπαστικές και ανορθόδοξες πολιτικές.  

Αν τα μέτρα πετύχουν και οι πιστώσεις αρχίσουν να αυξάνονται, οι 

αποπληθωριστικές πιέσεις θα δώσουν τη θέση τους στο φάσμα του πληθωρισμού. 

Τότε οι κυβερνήσεις θα πρέπει να περιστείλουν την υπερβολική προσφορά χρήματος 

στην οικονομία, σχεδόν όσο γρήγορα την ενίσχυσαν.34 

Η Αντιμετώπιση των κρίσεων περιλαμβάνει δύο πτυχές που αφορούν τις ενδογενείς 

και τις εξωγενείς δυνάμεις. Στις ενδογενείς δυνάμεις ξεχωριστή θέση κατέχουν οι 

εθνικές πολιτικές για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ενώ στις εξωγενείς 

περιλαμβάνονται οι διεθνείς προσπάθειες για τη υποστήριξη μιας αποτελεσματικής 

διεξόδου από την κρίση. Από τις δύο διαστάσεις, κοινά παραδεκτό είναι ότι, η πιο 

σημαντική είναι η αντίδραση των αρχών σε εθνικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Summers η καλύτερη εθνική απάντηση στην κρίση είναι να μην 

υπάρχει κρίση. Το επόμενο καλύτερο είναι να υπάρχει μια δυνατή βάση εγχώριων 

θεσμικών οργάνων και ένα εθνικό οικονομικό σύστημα έτσι ώστε η κρίση να 

ελέγχεται, να αυτοπεριορίζεται και να μην φθάνει στο στάδιο όπου η ικανότητα μιας 

χώρας να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της, έρχεται σε αμφισβήτηση.35 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για την αντιμετώπιση μιας κρίσης και οι 

επιβαλλόμενες πολιτικές πολύ συχνά αποτυγχάνουν καθώς εκπορεύονται από 

ισχυρούς παράγοντες του διεθνούς συστήματος που εφαρμόζουν με δογματική 

σχεδόν προσήλωση το ίδιο μείγμα θεραπείας για διαφορετικά προβλήματα. Οι 

συνέπειες είναι οδυνηρές καθώς οι χώρες και οι λαοί που δέχονται τη βραχυπρόθεσμη 

«σωτηρία» γίνονται όμηροι και εξαρτώμενοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα που η 

 

34 Βλ. Soros, G., (2009). Εφημερίδα το Βήμα, «Σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη» 

Διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=252802 

Ημερομηνία πρόσβασης 18-5-14 
35 SUMMERS, L. H., (2000). International Financial Crises: Causes, Prevention, 

and Cures. οπ. αν. Παρ.  

 

http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=252802
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διάρκειά του είναι πολλές φορές χωρίς ημερομηνία λήξης.  

Η εξάρτηση αυτή τους περιορίζει την εθνική τους κυριαρχία και τους στερεί τη 

βούληση και τη δυνατότητα να ενεργούν για την προώθηση και υπεράσπιση των 

συμφερόντων τους.  

Οι αδύνατες χώρες ενώ φαινομενικά κάποια στιγμή θα παρουσιάσουν στοιχεία 

υπέρβασης της κρίσης στην πραγματικότητα θα είναι πάντα ευάλωτες στην έκρηξη 

μιας νέας κρίσης που μπορεί να πυροδοτηθεί από εξελίξεις, στην παγκόσμια 

οικονομία, στις χώρες με τις οποίες είναι περισσότερο συνδεδεμένη η οικονομία τους 

ή γεγονότα εσωτερικής φύσεως  όπως η φτώχεια, η διαφθορά, η ποιότητα της 

δημοκρατίας και η έντονη πολιτική αντιπαράθεση.  

Οι οικονομολόγοι θα έχουν πάντοτε στη διαθεσή τους στατιστικές αναλύσεις και 

στοιχεία που θα υποστηρίζουν ή όχι τις οικονομικές θεωρίες που θεωρούν 

κατάλληλες ή μη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι αποφάσεις όμως και η 

εφαρμογή της θεωρίας ανήκουν στην πολιτική εξουσία η οποία καλείται να 

διαχειριστεί την πραγματικότητα αντιμετωπίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους παράγοντες που δρουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή μιας 

χώρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

3.1 Το μεταπολεμικό Ευρωπαϊκό περιβάλλον του ΒΠΠ.  

 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε την Ευρώπη διαιρεμένη σε δύο πολύ 

διαφορετικές ομάδες κρατών.  

Στην Ανατολική Ευρώπη, η Σοβιετική Ένωση με την εδαφική και πληθυσμιακή 

υπεροχή της Ρωσίας και με μια συνεκτική ιδεολογία που είχε απήχηση σε 

πάμφτωχους λαούς μπορούσε εύκολα να προσαρτήσει τις γειτονικές της χώρες και να 

εγκαθιδρύσει φιλικές προς αυτήν κυβερνήσεις. Επιπλέον μπορούσε να τους 

προσφέρει ένα επίπεδο ασφάλειας, μια εκτεταμένη αγορά για τις εισαγωγές και 

εξαγωγές τους εξασφαλίζοντας τις βασικές ανάγκες των λαών τους, ιδιαίτερα της 

τροφής και της στέγης.  

Στην Δυτική Ευρώπη, την ίδια εποχή, η ευημερία των λαών ήταν παρόμοια με εκείνη 

της Ανατολικής. Αν και στην πλειοψηφία των Δυτικοευρωπαϊκών κρατών οι λαοί 

ζούσαν υπό δημοκρατικά καθεστώτα, απολαμβάνοντας στοιχειώδεις ελευθερίες, η 

οικονομική τους κατάσταση δεν ήταν πολύ καλύτερη από εκείνη των ανατολικών 

γειτόνων τους. Τα μεταπολεμικά δημοκρατικά καθεστώτα ήταν αδύναμα και 

απειλούνταν τόσο από το εξωτερικό-την αλαζονική υπερδύναμη που εξελισσόταν 

σταδιακά η Σοβιετική Ένωση-όσο και από το εσωτερικό-τα φιλικά προς το Σοβιετικό 

καθεστώς πολιτικά κόμματα. 

Για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική απειλή, τα περισσότερα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη 

είχαν γίνει μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) και επομένως είχαν τεθεί 

υπό την Αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Η συμμαχία παρείχε την  εγγύηση της 

εξωτερικής ασφάλειας αλλά δεν μπορούσε να προστατεύσει τα ασθενικά 

δημοκρατικά καθεστώτα από τις εσωτερικές κοινωνικές αναταραχές των λαών τους.  

Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη αυτή την απειλή έπρεπε να θέσουν σε κίνηση 

οικονομικά εργαλεία για να απορροφήσουν τους άνεργους και να ανακουφίσουν από 

τα όρια της ένδειας λαούς. Οι οικονομίες, ως συνέπεια του πολέμου είχαν 

απομονωθεί η μια από την άλλη και από τον υπόλοιπο κόσμο με υψηλούς 

τελωνειακούς και άλλους φραγμούς, που απέτρεπαν το εξωτερικό εμπόριο και τον 

ανταγωνισμό και, επομένως, την ανάπτυξη που μπορούσαν να υποκινήσουν.  

Για να τονωθεί η ανάπτυξη έπρεπε να αρθούν οι μεταξύ τους φραγμοί με την 

απελευθέρωση του εμπορίου στην Δυτική Ευρώπη. Ορισμένοι πολιτικοί των χωρών 
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της Ηπείρου που είχαν καταστραφεί επανειλημμένα από τους μεταξύ τους πολέμους, 

οραματίστηκαν ένα μέλλον που υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια της απελευθέρωσης 

του εμπορίου. Ο πυρήνας των επιδιώξεων συνδύαζε την απελευθέρωση του εμπορίου 

με την σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση. Ο στόχος, αν και πολλές φορές 

ανομολόγητος, ήταν να συνενώσουν τις διαφορετικές οικονομίες τους σε μια 

ολότητα. Έξι κράτη αποδέχτηκαν να δοκιμάσουν αυτή την πρόταση: η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Μετά από μισό 

αιώνα συνεχούς προόδου σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ακολούθησαν με 

διαφορετικό βηματισμό και επιδιώξεις την κατεύθυνση που χάραξαν οι σκαπανείς της 

ιδέας.  

Καθώς το ρίσκο ήταν αρκετά μεγάλο οι πρωτοπόροι δίστασαν  να ριψοκινδυνεύσουν 

το σύνολο των οικονομιών τους σε αυτό το διακύβευμα. Αποφάσισαν να ξεκινήσουν 

από τους τομείς άνθρακα και χάλυβα, καθώς αυτές οι βιομηχανίες ήταν ο πυρήνας 

της πολεμικής βιομηχανίας της Γαλλίας και Γερμανίας. Με αυτό τον τρόπο πίστευαν 

ότι διασφαλιζόταν η εγγύηση της Γερμανίας ότι θα περιορίσει κάθε φιλοδοξία 

επέκτασης του «ζωτικού χώρου» της στο μέλλον. Επιπρόσθετα αν η οικονομική 

ολοκλήρωση προωθούνταν σε αυτούς τους πολύ ιδιαίτερα προστατευμένους τομείς, 

θα μπορούσε πιο εύκολα να θεωρηθεί ως θετικό προηγούμενο και σε άλλους τομείς. 

Επομένως οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα επιλέχτηκαν σαν μοντέλο της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτικούς σκοπούς.36 

 

3.2 Η Ευρωπαϊκή κοινότητα 
 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ιδρύθηκε με τη Συνθήκη των Παρισίων στις 23 Ιουλίου 

1952 και θεωρείται η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στους δημιουργούς και αρχιτέκτονες συγκαταλέγονται οι Ζαν Μοννέ, Ρομπέρ 

Σουμάν, Πάουλ Χένρι Σπάακ και άλλοι οραματιστές της Ευρωπαϊκής ιδέας.  Στόχος 

της συνθήκης ΕΚΑΧ ήταν, χάρη στη δημιουργία της κοινής αγοράς να συμβάλει 

στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου των λαών. Τα θεσμικά όργανα, με τη σημερινή τους μορφή, 

προέρχονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. 

36 Μούσης, Ν., (2011). «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική», εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα:  σσ. 13-14 

http://el.wikipedia.org/wiki/1952
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Την 1η Ιανουαρίου 1958 με τις Συνθήκες της Ρώμης δημιουργήθηκαν δύο νέες 

Κοινότητες: η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που είχε ως σκοπό την 

ίδρυση μια κοινής αγοράς και την κατάργηση των τελωνιακών δασμών, και η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) είχε σκοπό τη συνεργασία 

σε θέματα χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Με τη Συνθήκη Συγχώνευσης την 1η Ιουλίου 

1967 οι τρεις Κοινότητες απέκτησαν μία ενιαία θεσμική δομή, το Συμβούλιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

αντίστοιχα.  

Την 1η Ιανουαρίου 1973 έγινε η πρώτη διεύρυνση με τη συμμετοχή της Δανίας, της 

Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείο ορόσημο για την πορεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

που πραγματοποιήθηκαν 1979 για να ακολουθήσουν τη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα, 

η Ισπανία και η Πορτογαλία. Σημαντικό σταθμό για την κοινότητα αποτέλεσε η 

υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, η οποία προωθούσε την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και την ενιαία αγορά. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου και η 

επανένωση της Γερμανίας το 1990 άλλαξαν ριζικά το γεωπολιτικό χάρτη της 

μεταπολεμικής Ευρώπης και έθεσαν νέα διλλήματα και προβληματισμούς για το 

μέλλον της Ένωσης. Καθώς η διεύρυνση προς την Κεντρική και  Ανατολική Ευρώπη 

ήταν θέμα χρόνου, επανακαθορίστηκαν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την 

προσχώρηση νέων κρατών μελών στην ΕΕ. 

 

3.3 Από την Ευρωπαϊκή κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την 1η 

Νοεμβρίου 1993. Πρόκειται για τη σημαντικότερη  τροποποιητική συνθήκη της 

ιστορίας της ΕΕ, με την οποία τέθηκαν οι βάσεις για το ενιαίο νόμισμα, την κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας καθώς και για τη στενότερη συνεργασία 

σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.  

Η ενιαία αγορά ήταν πλέον πραγματικότητα και τίθονταν σε ισχύ τέσσερις βασικές 

ελευθερίες: α) η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, β) των υπηρεσιών, γ) των 

προσώπων και δ) των κεφαλαίων. Μετά την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης 

ακολούθησε η τροποποιητική συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 η οποία αφορούσε 

σχέδια για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και τη διάθεση 

περισσότερων πόρων για την απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών. Ιστορικής 

http://el.wikipedia.org/wiki/1958
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1993
http://europa.eu/pol/emu/index_el.htm
http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm
http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm
http://europa.eu/pol/justice/index_el.htm
http://europa.eu/pol/singl/index_el.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm
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σημασίας εξέλιξη ήταν, την ίδια χρονιά, η δημιουργία της λογιστικής μορφής της 

ευρωζώνης καθώς το ευρώ αντικατέστησε, λογιστικά, τα εθνικά νομίσματα σε έντεκα 

κράτη μέλη. 

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία τον Ιανουάριο του 2002 για πρώτη φορά στην ιστορία 

ένα νέο νόμισμα έρχεται να αντικαταστήσει τα νομίσματα των κρατών μελών μιας 

Ένωσης και τίθενται σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ τα 

οποία κυκλοφορούν ελεύθερα.  

Αμέσως μετά, το 2003, ακολουθεί η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ, με 

την προσχώρηση της: (Τσεχίας, Εσθονίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, 

Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας και Σλοβακίας) με συνολικό πληθυσμό 

που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια. Η διεύρυνση ολοκληρώθηκε με την προσχώρηση 

της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και τελευταία της Κροατίας.37 

Έτσι η Ένωση έχει πλέον 500 εκατομμύρια κατοίκους, τον τρίτο μεγαλύτερο 

πληθυσμό παγκοσμίως μετά την Κίνα και την Ινδία. Σε επίπεδο οικονομίας η Ε.Ε έχει 

το μεγαλύτερο ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο και παρά την ύφεση παραμένει επίσης 

πρώτη εμπορική δύναμη.  

 

3.4 Το Ευρωπαϊκό πείραμα και οι θεωρίες ολοκλήρωσης  

 
 Με τον όρο ολοκλήρωση ορίζεται στα ελληνικά ο όρος «integration», ο οποίος θα 

μπορούσε να αποδοθεί και με τη λέξη «ενοποίηση». Η ολοκλήρωση ή ενοποίηση 

εμφανίζεται όταν μια μονάδα κοινωνικής οργάνωσης του ανθρώπου ενοποιείται με 

κάποια άλλη: οικογένεια με οικογένεια, φυλή με φυλή, πόλις-κράτος και, πλέον 

κράτος με κράτος. 

Περιγραφές και ερμηνείες ολοκλήρωσης εντοπίζουμε ανάλογα με την εποχή και 

ανάλογα με την κρατούσα μονάδα οργάνωσης από τον Πλάτωνα που επιχειρεί να 

οργανώσει την ιδανική μονάδα οργάνωσης την εποχής του, την πόλη, από τον 

Αριστοτέλη που θεωρεί την πόλη ως την ευρύτερη κοινωνία, που απαρτίζεται από 

μικρότερες και δημιουργήθηκε για κάποιο σκοπό και από τον Θουκυδίδη που 

προσπαθεί να εξηγήσει αφενός την ολοκλήρωση, αφετέρου την διεύρυνση και να 

εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ της διακυβερνητικής συνεργασίας και ενός 

ολοκληρωμένου κράτους. 

 

37  Βλ. Διαθέσιμο στο: http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκή_ Ένωση 

 Ημερομηνία πρόσβασης 20-5-13 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Θεωρίες όμως ολοκλήρωσης έχουμε με την εμφάνιση του νεότερου κράτους και τη 

μεγάλη προσπάθεια θεωρητικών, όπως ο Hobbes, o Althusious, o Locke, O Rousseau, 

o Marx, να εξηγήσουν και να θεωρητικοποιήσουν τη συνένωση των κοινωνιών στα 

πλαίσια του κράτους ή και τη δημιουργία αυτού.38  

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη Δυτική Ευρώπη αρχίζει να κερδίζει έδαφος 

η ιδέα της στενότερης περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της. Μερικοί 

από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη δημιουργία ευνοϊκών προυποθέσεων για 

τον σκοπό αυτό, ήταν το ρεύμα του «ριζοσπαστικού» ομοσπονδισμού, η 

συμφιλιωτική και συνεργασιακή νοοτροπία που ανέπτυξαν οι παράγοντες της 

αντιναζιστικής αντίστασης, η ύπαρξη κοινών προτεραιοτήτων με έμφαση κυρίως σε 

θέματα οικονομικής ανασυγκρότησης αλλά και η ανοικτή υποστήριξη ισχυρών έξω-

ευρωπαϊκών δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ.39 

Η «Διακήρυξη Σούμαν» της 9ης Μαΐου 1950 που κατά κάποιο τρόπο συνιστά τη 

ληξιαρχική πράξη γέννησης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ανέφερε ρητά ότι η έναρξη 

της διαδικασίας της ενοποίησης με τη σύσταση της ΕΚΑΧ «θα θέσει τις πρώτες 

συγκεκριμένες βάσεις μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας απαραίτητης για τη διατήρηση 

της ειρήνης». Βέβαια έκτοτε, ο όρος ομοσπονδία (federal) δεν χρησιμοποιήθηκε σε 

επίσημο κείμενο της ΕΚ/ΕΕ. Η ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Συνθήκη ΕΟΚ/Ρώμης, 1957) χρησιμοποίησε τη φράση «διαρκώς στενότερη ένωση 

ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς».40 

Ο Spaak επισημαίνει ότι τον τίτλο του «Πατέρα της Ευρώπης» τον δικαιούται ο 

Ιωσήφ Στάλιν και τον περιγράφει ως τον εξωτερικό ομοσπονδιοποιητή. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, η επιθετική πολιτική του Στάλιν πυροδότησε τα αντανακλαστικά άμυνας των 

Ευρωπαίων, με συνέπεια την δημιουργία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας.41 

Ο Joffe αναφέρεται χαρακτηριστικά στον οντολογικό χαρακτήρα των κλασικών  

 
38 Βλ. Κουσκουβέλης, Η., (2007). «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις 

Ποιότητα, Αθήνα: σσ. 434-437 
39 Βλ. Τσινισιζέλης, Μ., & Μαραβέγιας, Ν., (Επιμ.) (1999). «Η ολοκλήρωση της 

Εευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές», Εκδόσεις 

Θεμέλιο, Αθήνα: σσ.26-27. 
40 Βλ. Ιωακειμίδης, Π.Κ., «Το Μέλλον της Ευρώπης, Η Προοπτική της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας και η Ελλάδα», Εκδόσεις Ι.Σίδερης. Βιβλιοθήκη Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Μελετών, σελ.21. 
41  Βλ. Spaak, P.H., (1969). «Combats inacheves de L’ independence a L’ alliance», 

Fayard, σσ. 249-250.   
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διλημμάτων ασφάλειας και τη σημασία των ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτές, η 

Δυτική Ευρώπη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει σε προπολεμικές εξισορροπητικές 

διαδικασίες, παρά να προχωρήσει σε ενοποίηση και ολοκλήρωση. Οι αδύναμες 

ευρωπαϊκές χώρες θα προβληματίζονται για τις προθέσεις των ισχυρών και οι ισχυρές 

θα ανησυχούν για τις μεταξύ τους προθέσεις.  

Οι Η.Π.Α προσφέροντας ασφάλεια απελευθέρωσαν την Ευρώπη από τις αιτίες που 

προκάλεσαν τόσους ευρωπαϊκούς πολέμους. Ο Joffe περιγράφει με γλαφυρό τρόπο 

ότι «προστατεύοντας οι Η.Π.Α τους Ευρωπαίους από άλλους, τούς προστατεύουν 

από τους εαυτούς τους».42 

Ο Kenneth Waltz επίσης υποστηρίζει ότι η συνεργασία στην Δυτική Ευρώπη είναι 

υποπροϊόν και συνέπεια της κατανομής ισχύος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 

βασικό αίτιο του πολέμου ήταν το δίλημμα ασφάλειας. Η συνεργασία ήταν 

προβληματική, λόγω της ανησυχίας για μεγαλύτερα σχετικά κέρδη της άλλης 

πλευράς. Ο διπολισμός (Η.Π.Α - Ε.Σ.Σ.Δ) εξαφάνισε ή αποδυνάμωσε ορισμένους από  

αυτούς τους παράγοντες και μετέτρεψε τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης σε 

καταναλωτές ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα η διπολική αντιπαράθεση και η κατανομή 

ισχύος που δημιουργούσε ευνοούσαν την ολοκλήρωση. Οι τέσσερις μεγάλες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) 

αντιλήφθηκαν  ότι η μεταξύ τους σύγκρουση είναι αντιπαραγωγική και χωρίς νόημα 

καθώς η ασφάλειά τους έγκειται στις επιλογές άλλων. Έτσι έγινε δυνατή η 

πραγματοποίηση ενοποιητικών βημάτων.43 

Η πολιτική ολοκλήρωση μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία, μέσω της οποίας 

πολιτικοί δρώντες εθνικών οντοτήτων αποφασίζουν να στρέψουν την αφοσίωση, τις 

προσδοκίες και τις πολιτικές δραστηριότητες σε ένα νέο κέντρο, του οποίου οι θεσμοί 

έχουν ή απαιτούν δικαιοδοσία επί των προϋπαρχόντων εθνικών υποκειμένων και 

θεωρείται είτε διαδικασία είτε μέσο.44 

Οι περισσότεροι αναλυτές του φαινομένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συμφωνούν 

 

42 Joffe J., (1984). «Europe’s American pacifier», Foreign Policy, Spring, σσ: 68-79. 

43  Βλ. Waltz, K., (1979). «Theory of international politics», Addison-Wesley, σσ: 69-

71 
44 Βλ. Myron, W., (1967). «Political integration and political development», στο 

Welch C. (ed.), «Political modernization», Wadsworth Publishing Co., Belmont, 

California, σελ. 150 
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ότι είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσει ή ταξινομήσει κάποιος με τις κλασικές 

έννοιες της πολιτικής επιστήμης το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται 

για ένα σύνθετο υβριδικό φαινόμενο υπερεθνικών και διακυβερνητικών στοιχείων 

που τείνουν προς την ομοσπονδία χωρίς όμως και να υπάρχει μια «προκαθορισμένη 

τελεολογία» ως προς τον καταληκτικό χαρακτήρα της Ένωσης.45 

 

3.4.1 Τα Ρεύματα Σκέψης των Θεωριών Ολοκλήρωσης 

 

Τα κυριότερα ρεύματα σκέψης των Θεωριών Ολοκλήρωσης εκφράστηκαν από τους: 

α)  φεντεραλιστές (federalists πχ. Amitai Etzioni, Henry Brugman, Carl J. Friedrich), 

β)  λειτουργιστές (functionalists πχ. David Mitrany), 

γ) νεολειτουργιστές (neofunctionalists πχ. Ernst Haas, Philip Schmitter, Leon 

Lindberg), 

δ) νεοφιλελεύθερους (Joseph Nye, Robert Keohane με έμφαση στην πυκνότητα των 

συναλλαγών και την αλληλεξάρτηση) και 

ε) διακυβερνητικούς (intergovernmentalists) ή γκωλικούς ή πλουραλιστές. 

Τα τέσσερα πρώτα ρεύματα κατατάσσονται στην ιδεαλιστική-φιλελεύθερη 

παράδοση, που σήμερα εκφράζεται συνολικά από τους νεοφιλελεύθερους. Κοινό 

χαρακτηριστικό τους είναι η αναζήτηση τρόπων και διαδικασιών υπέρβασης της 

κρατικής κυριαρχίας. 

Το πέμπτο ρεύμα κατατάσσεται στον πολιτικό ρεαλισμό. Επιζητά ένα διακρατικό, 

συνεργατικό σύστημα, όπου το έθνος-κράτος παραμένει άθικτο και υπέρτατη μορφή 

άσκησης της λαϊκής κυριαρχίας. 

 

3.4.1.1 Φεντεραλιστές (federalists) 
 

Οι φεντεραλιστές (federalists) συγκροτούν ένα πολιτικό ρεύμα σκέψης, που 

προτάσσει το πρότυπο της ομοσπονδίας ως την τελεολογική μορφή της 

ολοκλήρωσης. Με τον όρο ομοσπονδία χαρακτηρίζεται ένα κυρίαρχο κράτος, όπου η 

εξουσία μοιράζεται ανάμεσα σε μία κεντρική αρχή και πολλές περιφερειακές αρχές. 

Η βάση διανομής της εξουσίας βρίσκεται στο Σύνταγμα. Το πλέον επιτυχημένο 

παράδειγμα ομοσπονδιακού κράτους είναι οι Η.Π.Α και η ομοσπονδιακή Γερμανία.46 

 

45 Βλ. «Το Μέλλον της Ευρώπης, Η Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και η 

Ελλάδα» οπ, αν παρ, σελ. 21 
46  Βλ. Ήφαιστος, Π., (2010). «θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 

Εκδόσεις Ποιότητα. Αθήνα, σ σ. 135-136. 
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Ο φεντεραλισμός έχει τα ακόλουθα δύο βασικά χαρακτηριστικά: 

α) προτείνει κυβέρνηση σε περισσότερα από ένα επίπεδα, και η διαίρεση των 

πολιτικών αρμοδιοτήτων/εξουσιών καθορίζεται ρητά από το Σύνταγμα.  

Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων/εξουσιών μπορεί να γίνει μόνο με τη 

συγκατάθεση όλων των επιπέδων εξουσίας και όχι με την επί μέρους πρωτοβουλία 

ενός εξ αυτών. 

β) προτείνει ότι κάθε επίπεδο κυβέρνησης/εξουσίας πρέπει να έχει άμεση σχέση με 

τους πολίτες. Κάθε επίπεδο αντλεί δημοκρατική νομιμοποίηση απευθείας από τους 

πολίτες μέσω των άμεσων εκλογών. Οι αποφάσεις κάθε επιπέδου έχουν άμεση 

επενέργεια στους πολίτες.47 

Ο φεντεραλισμός στην ΕΕ, κατά τους ευρωπαίους φεντεραλιστές, μπορεί να 

προκύψει μόνο ως αποτέλεσμα της οριστικής απόρριψης της ιδέας επιβολής μίας νέας 

τάξης πραγμάτων από κάποια από τις ισχυρές συνιστώσες πολιτείες υπό το βάρος 

οποιασδήποτε ιδεολογικής υφής αντίληψης ή ηγεμονικής συμπεριφοράς στην 

Ευρώπη.48 

Το ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναφέρεται τόσο στο μέλλον όσο και στον 

ρόλο των ευρωπαϊκών κρατών με την δημιουργία ή μη ενός νέου κράτους ή 

υπερκράτους.  Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος των εθνών και των εθνικών 

ταυτοτήτων τους, μέσα στα πλαίσια  μίας υπερεθνικής δομής, την οποία επιζητούν οι 

φεντεραλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά στην 

κωδικοποίηση του νομικού της πλαισίου, όπως αυτό προέκυψε από τις Συνθήκες, ενώ 

η ακαδημαϊκή προσέγγιση αυτού του πλαισίου την αντιμετωπίζει ως μορφή 

συνομοσπονδίας. Ή τελεολογική ασάφεια της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

είναι ταυτόχρονα πρόβλημα αλλά και τρόπος αποφυγής αδιεξόδων.  

Εάν ο στόχος ήταν εξαρχής διακριτός, δηλαδή η δημιουργία μίας ομοσπονδίας, αυτό 

θα ευνοούσε την διαδικασία ως προς την πορεία και τα μέσα, αλλά θα προκαλούσε 

ποικίλες αντιδράσεις, καθώς η δημιουργία ομοσπονδίας δεν είναι, στον ίδιο βαθμό,  

 

47 Βλ. Laming, R., (2009). «The difference that federalism makes to Europe»,  

Διαθέσιμο στο: http://www.federalunion.org.uk/the-difference-that-federalism-makes-

to-europe/ 

Ημερομηνία πρόσβασης 22-10-13 
48 Βλ. European Union of Federalists, (1948). «Resoloutions of the Montreux 

Conference», στο A. Boyd, F. Boyd, «Western Union», Hutchinson, London, σ. 141 

http://www.federalunion.org.uk/the-difference-that-federalism-makes-to-europe/
http://www.federalunion.org.uk/the-difference-that-federalism-makes-to-europe/
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μεταξύ των τάσεων που πρεσβεύουν οι χώρες-μέλη. Πρακτικά και θεσμικά το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών λειτουργούν σε 

συνομοσπονδιακή βάση αλλά το τελικό αποτέλεσμα της ενοποίησης, αν αυτό 

υπάρξει, δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται από παράγοντες, όπως ο 

βαθμός μετεξέλιξης και ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός των ευρωπαϊκών θεσμών.  

Για τους φεντεραλιστές η ομοσπονδιοποίηση της Ένωσης θα επιλύσει σημαντικά 

θέματα διακυβέρνησης και θα εξαλείψει τις διακρατικές συγκρούσεις, καθώς θα  

υπερκαλυφθεί η κρατική κυριαρχία στα πλαίσια μίας λειτουργικής υφής αντίληψης 

και θα εξουδετερωθούν οι ευρωπαϊκοί εθνικισμοί.49 

 

3.4.1.2 Λειτουργισμός  
 

Οι λειτουργιστές (functionalists) θεωρούν ως πυρήνα της διαδικασίας ολοκλήρωσης 

την δημιουργία θεσμών και φρονούν ότι αυτή υλοποιείται βήμα προς βήμα, 

τμηματικά και προοδευτικά. Αναλύουν την ανάπτυξη διεθνών θεσμών στο παρελθόν 

και τις μελλοντικές προοπτικές τους, αλλά δεν εισέρχονται σε μία θεωρία ανάπτυξης 

θεσμών.  

Σε λειτουργικό επίπεδο, επιβάλλουν πρότυπα αποφυγής συγκρούσεων των κρατών 

περιορίζοντας σταδιακά τις διακρατικές προστριβές. Η συνεργασία θα είναι 

εποικοδομητική, εφόσον επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες και ειδικές 

δραστηριότητες/λειτουργίες (functions), που στο παρόν ασκούνται από τα κράτη 

μέλη, αλλά στο μέλλον αναμένεται να ασκούνται πιο αποτελεσματικά εντός ενός 

ευρύτερου πλαισίου δράσης από μία ανώτερη αρχή.50 

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος των λειτουργιστών είναι ο David Mitrany. 

Υποστήριξε ότι η αύξουσα πολυπλοκότητα των πολιτικών συστημάτων είχε 

πολλαπλασιάσει τα τεχνικά, μη πολιτικά προβλήματα (π.χ. οικονομικά θέματα) στο 

εθνικό επίπεδο με συνέπεια την αύξηση των προβλημάτων αυτού του είδους και στο 

διεθνές επίπεδο. Οι πολιτικοί φορείς, για να τα αντιμετωπίσουν, έπρεπε να στραφούν 

στη βοήθεια των τεχνοκρατών στο εθνικό επίπεδο και σε λειτουργικούς 

(τεχνοκρατικούς) οργανισμούς στο διεθνές. Για να εξηγήσει την αύξηση των 

οργανισμών ή την επέκταση των τομέων αρμοδιότητάς τους, ο Mitrany δημιούργησε 

 

49 Βλ. Βοσκόπουλος, Γ. Α.,(2009). «Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσμοί, Πολιτικές, 

Προκλήσεις, Προβληματισμοί», Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα: σσ: 179-183. 
50  Βλ. Voskopoulos, G., (2006).  «Transatlantic relations and European integration-

Realities and Dilemmas», Hyderabad The ICFAI University Press, σσ: 5-11. 
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το δόγμα των «διακλαδώσεων» («ramifications»). Ο όρος σημαίνει ότι η ανάπτυξη 

συνεργασίας σε έναν τεχνικό τομέα, ως αποτέλεσμα  μίας διαπιστωμένης ανάγκης, 

γεννά μία παρόμοια ανάγκη για λειτουργική συνεργασία σε άλλο τομέα και οδηγεί 

στην επέκτασή της σε άλλους τεχνικούς τομείς.  

Η δημιουργία για παράδειγμα κοινής αγοράς δημιουργεί πιέσεις για συνεργασία στις 

τιμές, στις ασφάλειες, στη φορολογία, στις μεταφορές,  στην κοινωνική ασφάλιση, 

στο τραπεζικό σύστημα και στις νομισματικές πολιτικές. 

Ο Mitrany πρότεινε ως στρατηγική για την επίτευξη της ολοκλήρωσης την έναρξη 

της συνεργασίας σε τομείς τεχνικούς, σε τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν 

αντιπαραθέσεις. Μακροπρόθεσμα η πορεία της οικονομικής ενοποίησης θα 

δημιουργούσε τις βάσεις και για μια πολιτική συμφωνία.51   

Την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στα πλαίσια του λειτουργισμού προσεγγίζει 

περισσότερο η θεωρία των συναλλαγών (transactionalist) του Karl Deutsch ο οποίος 

ορίζει τη διεθνή ολοκλήρωση σαν επίτευγμα που προκύπτει μέσα σε ένα «πνεύμα 

κοινότητας» και θεσμών με την εγκαθίδρυση διαρκών και αμοιβαίων συναλλαγών, 

πρακτικών αρκετά ισχυρών, ώστε να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη και τις 

προσδοκίες των λαών τους για «ειρηνική μεταλλαγή» 52.  

Από την έως τώρα πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προκύπτει ότι τα 

λειτουργικά στοιχεία επικάλυψαν τις πολιτικές πτυχές της και ακολουθήθηκε μία 

στρατηγική συναίνεσης στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτή η αποσπασματική 

προσέγγιση έχει ενισχύσει την τελεολογική ασάφεια και έχει αποθεώσει την 

δημιουργία θεσμών. Οι θεσμοί όμως, ως προϊόν ετερόκλητων ομάδων και 

συμφερόντων, δεν είναι ούτε αρκετά ισχυροί ούτε επαρκείς, ώστε να λύνουν μείζονα 

προβλήματα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Το 

τελευταίο αποδεικνύουν περίτρανα η αδυναμία αντιμετώπισης της βαθύτατης 

οικονομικής κρίσης, η  απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης, τα προβλήματα του 

δημοκρατικού ελλείμματος και της νομιμοποίησης εντός της Ένωσης.53 

 

51  Βλ. Mitrany, D. (1966)., «a working peace system», Quadrangle Press, Chicago, 

στο: Κουσκουβέλης, Η., (2007). «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις 

Ποιότητα, Αθήνα  σσ. 442-444 
52 Βλ. Deusch, K., (1966). «Nationalist and Social Communication», 2nd edition, MIT 

Press, Cambridge, MA . σελ. 99 
53  Βλ.  «Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas», 

Hyderabad The ICFAI University Press, οπ, αν, παρ, σσ: 5-11. 
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3.4.1.3 Νεολειτουργισμός 

 
Ο νεολειτουργισμός (neofunctionalism) είναι μία ποικιλία του ομοσπονδιακού και 

του λειτουργικού (functionalism) υποδείγματος που πιστεύει ότι η πολιτική 

ολοκλήρωση σε υπερεθνικό επίπεδο είναι απόρροια της συγκρατημένης  οικονομικής 

ολοκλήρωσης.  

Οι νεολειτουργιστές υποστηρίζουν τη σημασία των ομοσπονδιακών θεσμών (federal  

institutions), οι οποίοι δημιουργούνται, διότι οι πολιτικές ελίτ διαπιστώνουν απτά 

οφέλη από τη συγκυβέρνηση (joint governance) σε συγκεκριμένους τομείς. Τονίζουν  

επίσης, τη ιδιαίτερη σημασία των εγχώριων πολιτικών και ομάδων συμφερόντων και 

πίεσης στην διαδικασία ολοκλήρωσης. Όπως και οι λειτουργιστές, υποστηρίζουν τη 

βήμα προς βήμα ενοποίηση και τις τομεακές πολιτικές (sectoral policies), ιδίως για 

θέματα του πεδίου της πολιτικής οικονομίας.54 

Η οικονομική ολοκλήρωση ισχυροποιεί την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων 

κρατών και αυτή με τη σειρά της προκαλεί την ανάγκη για την δημιουργία επιπλέον 

υπερεθνικών θεσμών. Στο οικονομικό πεδίο, η δημιουργία τελωνειακής ένωσης 

επιφέρει πιέσεις για την ανάπτυξη κοινής αγοράς και νομισματικής ένωσης. Η 

στενότερη οικονομική ολοκλήρωση απαιτεί υπερεθνική θεσμική νομιμοποίηση. Έτσι 

η πολιτική ολοκλήρωση ακολουθεί ως συνέπεια την οικονομική ολοκλήρωση.   

Πρακτικά, οι νεολειτουργιστές αναφέρονται στην ουτοπική δημιουργία ενός 

ομοσπονδιακού υπερκράτους (federal superstate), υπερεκτιμώντας την ικανότητα 

ολοκλήρωσης μίας ανομοιογενούς ομάδας κυρίαρχων κρατών. Ο λειτουργισμός και ο 

νεολειτουργισμός έχουν τα ακόλουθα κοινά σημεία: α) θεωρούν ότι το έθνος-κράτος 

είναι ένας θεσμός που φθίνει, β) δίνουν προσοχή στη συγκέντρωση οικονομικών 

συμφερόντων, γ) απορρίπτουν το κρατοκεντρικό μοντέλο και εγγίζουν την 

πλουραλιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων και δ) θεωρούν την οικονομική 

ολοκλήρωση ως μη πολιτική.55 

3.4.1.4 Διακυβερνητισμός 
 

Ο κορυφαίος εκφραστής της διακυβερνητικής προσέγγισης και θεωρίας είναι 

αναμφίβολα ο Γάλλος Πρόεδρος στρατηγός Charles De Gaulle.  

 

54 Βλ. Bela, B,.(1961). «The theory of Economic Integration», Allen and Unwin, 

London. pp. 183-185. 

55 Βλ. «Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas», 

Hyderabad The ICFAI University Press, οπ, αν, παρ, σσ: 5-11. 
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Ο Ernst Haas αποδέχεται ότι η προσέγγιση του Γάλλου Προέδρου δεν ήταν 

αποτέλεσμα της ιδιοσυγκρασίας του, αλλά οφείλονταν σε ενδογενή χαρακτηριστικά 

των ευρωπαϊκών διακρατικών σχέσεων. Υποστηρίζει ότι τα πραγματιστικά 

συμφέροντα, επειδή είναι πραγματιστικά και στερούνται βαθέων ιδεολογικών ή 

φιλοσοφικών δεσμεύσεων είναι παροδικά. Συγκροτούνται αλλά και διαλύονται 

γρήγορα.  

Κατά συνέπεια, οι πολιτικές διαδικασίες που οικοδομούνται και προβάλλονται επί 

πραγματιστικών θεμάτων είναι εύθραυστες και επιρρεπείς σε αντιστροφή.56 

Ο De Gaulle με την πολιτική του, ως προς τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πέτυχε να επιβάλλει το δικό του πρότυπο διακρατικής 

συνεργασίας και ανάγκασε τους ειδικούς της θεωρίας ολοκλήρωσης να 

προσαρμόσουν το θεωρητικό πλαίσιο στο φαινόμενο De Gaulle. 

Αποτυπώνοντας τις παραδοσιακές θέσεις του πολιτικού ρεαλισμού κατά του 

διεθνιστικού σοβινισμού που ιστορικά οικειοποιούνται ηγεμονικά κράτη για να 

επικρατήσουν στην παγκόσμια πολιτική σκηνή εις βάρος των ασθενέστερων κρατών, 

υποστήριζε ότι η «Ευρώπη των πατρίδων» μπορεί να διαμορφωθεί ως ένα σύστημα 

δημοκρατικών κρατών, που θα εξισορροπούν τον ηγεμονισμό των υπερδυνάμεων και 

θα λειτουργούν σταθεροποιητικά, στηρίζοντας μετριοπαθείς θέσεις και 

αναλαμβάνοντας ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Πίστευε ότι ακρογωνιαίος λίθος των 

διεθνών σχέσεων πρέπει να είναι ο σεβασμός της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των 

άλλων κρατών.57 

Περιεκτικά η φιλοσοφία του De Gaulle εδράζεται στις ακόλουθες τέσσερις θέσεις: 

α) μία Ευρώπη ανεξάρτητων κρατών χωρίς υπερεθνική εξουσία. 

β) μία Ευρώπη ανεξάρτητη από τις Η.Π.Α. 

γ) μία Ευρώπη, όπου η Γαλλία θα είναι η σημαντικότερη στρατηγική δύναμη. 

δ) μία Ευρώπη που θα είναι ανοικτή στην Ανατολή.58 

 

 

 

56 Βλ. Haas, E., (1958). «The uniting of Europe», Stanford University Press, 2nd 

edition, σ. 23 
57  Βλ. «θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα. Αθήνα, 

σσ. 128-154. 
58 Βλ. Duroselle, J.B., «General De Gaulle’s Europe and Jean Monnet’s Europe», 

στο: Cosgrove C. A., & Twitchett J. K., (1970). «The new international actors, the 

United Nations and the European Communities», McMillan St. Martin Press, σσ. 187-

194. 
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Συνεπώς, αν θεωρήσουμε το γκωλικό πρότυπο ως μία γνήσια και αντιπροσωπευτική 

εκδοχή του πολιτικού ρεαλισμού στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τότε δεν 

αναφερόμαστε σε ολοκλήρωση διεθνιστικής μορφής, δηλαδή κοινωνική ολοκλήρωση 

με σκοπό την εθνογένεση, αλλά σε ολοκλήρωση των εθνικών συμφερόντων των 

μελών σε ένα σύστημα, όπου η λαϊκή κυριαρχία παραμένει στο επίπεδο του έθνους-

κράτους.  

Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης επιβεβαίωσε ότι ο διακυβερνητικός παράγοντας 

έχει αποκτήσει περισσότερη ισχύ στη διακυβέρνηση της ΕΕ εις βάρος του κοινοτικού 

πνεύματος. Αντί για συνεκτικά σχέδια που να προετοιμάζει και διαχειρίζεται η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό τη δημοκρατική παρακολούθηση και τον έλεγχο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

φαίνεται πως οι ηγέτες της ΕΕ αφήνουν τώρα τις εθνικές διαπραγματευτικές γραμμές 

και στρατηγικές να κυριαρχήσουν στον πυρήνα της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης. Οι εθνικές έριδες και αντιπαραθέσεις όχι μόνο παράγουν λιγότερη 

δημοκρατική νομιμοποίηση και αποξενώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες – ιδίως 

αυτούς που προέρχονται από τα μικρότερα και πιο αδύναμα κράτη μέλη της ΕΕ – από 

το Ευρωπαϊκό όραμα, αλλά επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα της λήψης 

αποφάσεων.  

Ο διακυβερνητισμός εξ ορισμού προσπαθεί να συμφιλιώσει μια μυριάδα ιδιαίτερων 

εθνικών αναγκών και απαιτήσεων που πολλαπλασιάζονται με την εκάστοτε 

διεύρυνση, αντί να προωθήσει ρυθμίσεις που να προάγουν το Ευρωπαϊκό συλλογικό 

συμφέρον υπερβαίνοντας τα αυτοαναφορικά εθνικά συμφέροντα ή τουλάχιστον 

κάποια συμφέροντα που οι πολιτικοί ηγέτες εσφαλμένα εκλαμβάνουν ως τέτοια. 59 

 

3.4.2 Οι προτάσεις εξόδου από την κρίση μέσα από τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις ολοκλήρωσης. 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι θεωρίες ολοκλήρωσης έχουν ως πρότυπο 

σημείο αναφοράς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία 

ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη εθελοντικά επέλεξαν την παραχώρηση βασικών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων σε υπερεθνικά όργανα. Αυτή η διαδικασία και οι ποικίλες 

 

59 Βλ. Papadopoulos, Ι., (2013). Εφημερίδα Επενδυτής, «Διακυβερνητισμός και 

νεοπροστατευτισμός στην Ε.Ε.». Διαθέσιμο στο: 

http://marketnews.gr/article/7247/diakybernhtismos_kai_neoprostateytismos_sthn_ee 

Ημερομηνία πρόσβασης 18-5-14 

https://www.facebook.com/ioannis.papadopoulos.16
http://marketnews.gr/article/7247/diakybernhtismos_kai_neoprostateytismos_sthn_ee
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συνθήκες που τη συνοδεύουν έγινε αντικείμενο θεωρητικών προσεγγίσεων και 

αναλύσεων με θολά συμπεράσματα καθώς το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επιδέχεται την επικάλυψη των διαφορετικών απόψεων όπως αυτές έχουν διατυπωθεί 

έως σήμερα. 

Η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά τέθηκε ως 

προτεραιότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα στα πλαίσια του διπολικού 

συστήματος που είχε διαμορφωθεί από τους μεγάλους νικητές του πολέμου.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μη ενιαίος δρών, δηλαδή μη κράτος έχει στοιχεία 

διακυβερνητικού και υπερεθνικού χαρακτήρα. Ως μια sui generis οντότητα βρίσκεται 

σε μια υβριδική κατάσταση ομοσπονδιοποίησης με προοπτική να εξελιχθεί σε ένα 

ομοσπονδιακό κρατικό μόρφωμα. 

Αν και φέρει χαρακτηριστικά συνομοσπονδίας (ομοφωνία ή ενισχυμένη πλειοψηφία 

για τη λήψη των αποφάσεων) και ομοσπονδίας (υπεροχή του κοινοτικού δικαίου 

έναντι του εθνικού) δεν αποτελεί κρατικό μόρφωμα με την κλασσική έννοια του 

όρου. 

Το σύνολο των θεωρητικών προσεγγίσεων έναντι της ενοποιητικής διαδικασίας 

επικεντρώθηκε σε μια σειρά από παράγοντες που θα ενίσχυαν το φαινόμενο της 

ολοκλήρωσης. Πέτυχαν να εξηγήσουν πτυχές μόνο του ενοποιητικού φαινομένου υπό 

συγκεκριμένες πολιτικοοικονομικές συνθήκες, ενώ δεν κατέστη δυνατό να 

ικανοποιήσουν ένα θεμελιώδες προαπαιτούμενο, αυτό της πρόβλεψης των 

μελλοντικών εξελίξεων. Από αυτή την άποψη, καμία θεωρία δεν έλαβε χαρακτήρα 

υψηλής διαχρονικής αξίας με απόλυτα επαληθεύσιμες προβλέψεις και ικανότητα 

χαρτογράφησης των επόμενων σταδίων ολοκλήρωσης ή και αποσύνθεσης. 

Εμπειρικά διαφαίνεται ότι η δυναμική της Ένωσης και τα γεγονότα στο ενωσιακό και 

παγκόσμιο περιβάλλον εξελίσσονται πιο γρήγορα από τις θεωρίες που 

αποδεικνύονται περισσότερο ως στατικές. Επί της ουσίας οι θεωρίες ολοκλήρωσης 

αποδείχτηκαν αν μέρει επιτυχείς στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν ένα 

φαινόμενο υπό διαμόρφωση, μια θεσμική εξέλιξη σε διαρκή μετάβαση από το ένα 

επίπεδο στο άλλο σε συνθήκες ελλιπούς τελεολογίας.60  

Η σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ένα  

 

60 Βλ. Βοσκόπουλος, Γ., (2012). «Ευρωπαική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα: σσ.15, 211. 

 



 54 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη μονοπολικότητα ή κατ’ άλλους την 

πολιπολικότητα του διεθνούς συστήματος κατέστησαν τις θεωρίες ενοποίησης μια 

ουτοπία που διατυπώθηκε σε συνθήκες που ο διεθνιστικός χαρακτήρας των αξιών και 

των ιδεών ήταν η κυρίαρχη τάση ανάμεσα στις ελίτ και τους λαούς των χωρών της 

δύσης. Η παγκοσμιοποίηση και ο σκληρός ανταγωνισμός των χωρών της Ε.Ε από τις  

αναδυόμενες οικονομίες δημιουργούν συστημικές πιέσεις που επηρεάζουν την 

τελεολογική μορφή της Ευρώπης. Η ανάγκη να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 

έναντι κυρίως της φθηνής εργασίας των χωρών του τρίτου κόσμου οδηγεί σε 

υιοθέτηση πολιτικών που διαβρώνουν τα θεμέλια των πυλώνων της Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, όπως η κοινωνική πολιτική και το αποκαλούμενο «κράτος πρόνοιας». 

Από τις θεωρίες έτσι όπως αναπτύχθηκαν από τους επιστήμονες, και υποστηρίχθηκαν 

ανάλογα από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, φαίνεται ότι η προσέγγιση για την 

επίλυση της κρίσης είναι διαφορετική και η κάθε μία έχει τη δική της 

επιχειρηματολογία. 

Οι οπαδοί, θιασώτες του ομοσπονδισμού, πιστεύουν ότι η υπερεθνική αντιμετώπιση 

του προβλήματος με τη δημιουργία μιας μορφής ομοσπονδίας είναι η μόνη απάντηση 

στην πολύπλευρη κρίση που θέτει σε κίνδυνο το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θεωρούν ότι 

ο φεντεραλισμός προσφέρει τη διέξοδο από τη βαθιά κρίση που προέκυψε από τη 

δομή του συστήματος και την ελλιπή αρχιτεκτονική του ευρώ. Η κοινή 

δημοσιονομική πολιτική, η ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η έκδοση 

ευρωομολόγου, αμοιβαιοποίηση του δημόσιου χρέους θα επιταχύνουν τη διαδικασία 

ολοκλήρωσης και θα οδηγήσουν την Ευρώπη και τους λαούς σε μια πραγματική 

«Ένωση» η οποία σταδιακά θα αποσυνθέτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έθνους-

κράτους. Προεκτείνοντας τη σκέψη τους επιχειρηματολογούν για την ανάγκη της 

ολοκλήρωσης  προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο διεθνής ανταγωνισμός και τα 

πληθυσμιακά και γεωγραφικά μεγέθη των αναδυόμενων οικονομιών. Πιστεύουν ότι 

καμία χώρα της Ε.Ε, ακόμα και η Γερμανία, λόγω μεγέθους δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει στο μέλλον την Κίνα, την Ινδία ή τη Βραζιλία. 

Από την άλλη, ο λειτουργισμός και ο νεολειτουργισμός με τη θεωρία της διάχυσης 

και της θεσμικής ανάπτυξης φαίνεται ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς έχουν 

καλύψει όλα τα στάδια και βρίσκεται ενώπιον του σκληρού ερωτήματος για την 

τελεολογική υφή της Ευρώπης. Η νομισματική Ένωση είναι το τελευταίο βήμα 

διάχυσης πριν την πολιτική ολοκλήρωση και το ερώτημα τοποθετείται πλέον στον 

σκληρό πυρήνα της υψηλής πολιτικής. 
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Από το σύνολο των θεωριών ο διακυβερνητισμός ως η ποιο αδύνατη μορφή 

ενοποίησης και ολοκλήρωσης πρεσβεύει την υπαναχώρηση της Ε.Ε σε ένα επίπεδο 

όπου τα κράτη-μέλη, θα ανακτήσουν μέρος της εθνικής τους κυριαρχίας, αφού 

θεωρείται ότι οι εξουσίες που παραχωρήθηκαν στους θεσμούς της Ε.Ε είναι τέτοιες 

που θίγουν τον πυρήνα της λειτουργίας του έθνους-κράτους. Μια τέτοια προοπτική 

θα έφερνε την Ευρώπη στο σημείο μηδέν όπου κάθε χώρα θα έπρεπε να 

αντιμετωπίσει την κρίση με δικά της μέσα ή κάνοντας χρήση των εργαλείων του 

διεθνούς συστήματος όπως το ΔΝΤ και η παγκόσμια τράπεζα. Η μεταβλητή της 

ευρωπαϊκής διάστασης του προβλήματος, που απαιτεί συλλογική δράση και 

αλληλεγγύη, θα αφαιρούνταν από την εξίσωση έτσι όπως διατυπώθηκε από τους 

σκαπανείς της Ευρωπαϊκής ιδέας.  

Η 60χρονη πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί 

από τις ευνοϊκές συστημικές  συνθήκες που επικρατούσαν για την ανάπτυξή της, ως 

απόρροια του διπολικού συστήματος και των θεμάτων χαμηλής πολιτικής που 

καλούνταν να διαχειριστούν οι εκάστοτε ελίτ. Η οικονομική και πολιτική κρίση 

θέτουν πλέον επιτακτικά το ερώτημα για την πλήρη ενοποίηση ή την αποσύνθεση της 

Ευρώπης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΑΤΕΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΕ - Η ΚΡΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ - Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.    

 

4.1 Τα πρώτα βήματα για την Οικονομική ολοκλήρωση. 

 
Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), το 1957 με τη 

συνθήκη της Ρώμης, σύμφωνα με τη διάκριση του Hoffman ιδρύθηκε για να 

προωθήσει την ενοποίηση στο χώρο της «χαμηλής πολιτικής» (low politics).61 

Η μετατόπιση της ολοκλήρωσης στον οικονομικό χώρο εμπνεόταν από την 

νεολειτουργική λογική που υποστήριζε ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα οδηγούσε 

αναπόφευκτα στη αποσάθρωση των βάσεων της εθνικής κυριαρχίας και παράλληλα 

θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις και τη δυναμική για πολιτική ενοποίηση. 

Αν και συνθήκη της ΕΟΚ δεν περιέχει καμιά αναφορά (άρθρο) για πολιτική 

ενοποίηση  το εγχείρημα ήταν καθαρά πολιτικό. 

Στη διάσκεψη κορυφής της Χάγης το Δεκέμβριο του 1969, οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων οριοθετούν ένα νέο στόχο της ευρωπαϊκής προοπτικής: την Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). 

Η επιτροπή Werner που συστάθηκε για να διατυπώσει προτάσεις πρότεινε ένα σχέδιο 

πολλών σταδίων για την καθιέρωση Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με 

βάθους χρόνου δέκα ετών, με μακροπρόθεσμο τελικό στόχο ένα κοινό νόμισμα.62  Το 

Μάρτιο του 1971 οι 6 χώρες μέλη αποφάσισαν την έναρξη της μείωσης των 

περιθωρίων νομισματικής διακύμανσης και ένα χρόνο αργότερα προχώρησαν στην 

δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμένης διακύμανσης των νομισμάτων, το 

λεγόμενο (φίδι μέσα στο τούνελ) όπου τα περιθώρια διακύμανσης ήταν καθορισμένα 

μεταξύ δυο κοινοτικών νομισμάτων σε 2.25% και το εύρος σε σχέση με το δολάριο 

4,5%. Μέσα σε ασταθές περιβάλλον, απόρροια της πετρελαϊκής κρίσης και της 

κατάρρευσης του συστήματος Bretton Woods με την απόφαση την ΗΠΑ να 

αναστείλει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό το «νομισματικό φίδι» σε δύο  

 

61  Βλ. Hoffman, S., (1966). «Obstinate or Obsolete? the Fate of Nation State and The 

Case of Western Europe», Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and 

Sciences, 95 (3): 862-915.  
62 Werner Report, «The establishment by stages of economic and monetary union in 

the Community» Διαθέσιμο στο: 

http://penguincompaniontoeu.com/wp-content/uploads/2012/10/Werner-Report-1970-

interim-report.pdf Ημερομηνία πρόσβασης 25-5-14 

http://penguincompaniontoeu.com/wp-content/uploads/2012/10/Werner-Report-1970-interim-report.pdf
http://penguincompaniontoeu.com/wp-content/uploads/2012/10/Werner-Report-1970-interim-report.pdf
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χρόνια απώλεσε τα μισά από τα μέλη του και κατέληξε σε μια ζώνη του «Μάρκου» 

με την Γερμανία, τη Δανία και τις χώρες Μπένελουξ.   

Μετά από επανεκτίμηση ότι η Κοινότητα χρειαζόταν μια νέα νομισματική οργάνωση, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 1978, προετοίμασε το έδαφος για τη 

θέσπιση ενός νέου νομισματικού συστήματος (Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα ) 

στα πλαίσια της ΕΕ. Σημαντικό σταθμό για την οικονομική ολοκλήρωση αποτελεί η 

έκθεση Tindermans  όπου για πρώτη φορά γινόταν αναφορά για την προώθηση της 

οικονομικής και νομισματικής Ένωσης με κατ’ αρχήν μόνο τις χώρες που πληρούσαν 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις (ενοποίηση δυο ταχυτήτων).63 

 Σε πρώτη φάση το ENΣ ήταν ένα βελτιωμένο «νομισματικό φίδι», πιο ευέλικτο και 

πιο αλληλέγγυο. H μέγιστη ανεκτή απόσταση μεταξύ δύο νομισμάτων του 

συστήματος ήταν όπως και το «φίδι» αλλά οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενός 

νομίσματος δεν υπολογίζονταν πλέον, σε σχέση με τα άλλα νομίσματα του 

συστήματος, αλλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU) 

(European Currency Unit).  

Το ECU ήταν μια τεχνητή νομισματική ομάδα και αποτελείτο από ένα συνδυασμό ή 

«καλάθι» των διαφόρων νομισμάτων, του οποίου η αρχική σύνθεση είχε καθοριστεί 

βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σε σχέση με την οικονομική βαρύτητα κάθε κράτους 

μέλους.  Έως την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 

ΕΝΣ είχε αποδείξει τη χρησιμότητα του πλαισίου συλλογικής πειθαρχίας στο 

νομισματικό πεδίο. Αναγκάζοντας τα κράτη μέλη του να σέβονται μια σαφή 

πειθαρχία ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, συνέβαλε στην καταπολέμηση του 

πληθωρισμού.  

Όμως, κατά τα τελευταία χρόνια, το ENΣ είχε μετατραπεί σε πραγματική ζώνη 

μάρκου, μέσα στην οποία η πειθαρχία επιβαλλόταν από τη Γερμανική κεντρική 

τράπεζα, την περίφημη Bundesbank. Αυτή η πειθαρχία ήταν αποτελεσματική μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του '80. Aπό το 1990, όμως, δύο σημαντικά γεγονότα άρχισαν να 

διασαλεύουν την πειθαρχία εντός του ENΣ: η πλήρης απελευθέρωση των κινήσεων 

κεφαλαίων μέσα στην Κοινότητα, η οποία ενίσχυσε τις κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της Γερμανικής ενοποίησης, η οποία 

 

63 Βλ. Text of Mr Leo Tindemans' letter to his European Council colleagues, (1975). 

Διαθέσιμο στο: http://aei.pitt.edu/942/1/political_tindemans_report.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 20-5-14 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_in_the_tunnel
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Currency_Unit
http://aei.pitt.edu/942/1/political_tindemans_report.pdf
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επιβάρυνε τον Γερμανικό προϋπολογισμό. Όμως, κανένα σύστημα νομισματικής 

συνεργασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, όταν το κράτος που εκδίδει το 

νόμισμα αναφοράς, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητά του. Όπως οι 

πληθωριστικές πιέσεις των HΠA είχαν δώσει τη χαριστική βολή στο σύστημα του 

Bretton Woods, τα υψηλά Γερμανικά επιτόκια, οδήγησαν στον κλονισμό της 

λειτουργίας του ENΣ. Τα διδάγματα εφαρμογής του ΕΝΣ ήταν ότι,  η νομισματική 

οργάνωση ήταν χρήσιμη, αλλά χρειαζόταν καλύτερους μηχανισμούς σχεδιασμού, 

εποπτείας και ελέγχου. Αυτοί σκιαγραφήθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.64 

 

4.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας το Δεκέμβριο του 1991 

αποφασίστηκε η δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης η οποία στη 

συνέχεια περιελήφθη στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του 

Μάαστριχτ). Περιλαμβάνει το συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών, μια ενιαία νομισματική πολιτική και ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Παρόλο 

που και τα 27κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην οικονομική ένωση, ορισμένες 

χώρες έχουν κάνει ένα επιπλέον βήμα προς την πλήρη οικονομική ολοκλήρωση 

(Ευρώπη των δύο ταχυτήτων), υιοθετώντας το ευρώ. Οι χώρες αυτές αποτελούν τη 

λεγόμενη ευρωζώνη. 

Στην πράξη, η ΟΝΕ σημαίνει τα εξής: 

 Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 

 Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, κυρίως με τον περιορισμό του 

δημόσιου χρέους και του ελλείμματος 

 Ανεξάρτητη νομισματική πολιτική την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) 

 Ενιαίο νόμισμα και ευρωζώνη 

Στα πλαίσια της ΟΝΕ απουσιάζει ο ενιαίος φορέας για την άσκηση της οικονομικής 

πολιτικής. Τις αρμοδιότητες μοιράζονται τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ. Κατά γενικό κανόνα, η οικονομική και νομισματική ένωση αποτελεί ένα 

προηγμένο στάδιο της διαδικασίας οικονομικής ολοκλήρωσης.  

 

64 Βλ. «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική», οπ, αν παρ. σελ.128 

Ο βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης μπορεί να υποδιαιρεθεί σε έξι στάδια: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/2/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=20&s=1&e=10
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1. Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (συναλλαγές χωρίς εσωτερικούς δασμούς για 

ορισμένα ή όλα τα προϊόντα των συμμετεχουσών χωρών) 

2. Τελωνειακή ένωση (με κοινό εξωτερικό δασμολόγιο για τις τρίτες χώρες και 

κοινή εμπορική πολιτική) 

3. Κοινή αγορά (με κοινές κανονιστικές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και ελεύθερη 

κυκλοφορία των συντελεστών παραγωγής) 

4. Οικονομική Ένωση (εναρμόνιση και κοινή οικονομική πολιτική) 

5. Οικονομική και νομισματική ένωση (ενιαία αγορά με κοινό νόμισμα και κοινή 

νομισματική πολιτική). 

6. Πλήρης οικονομική ολοκλήρωση (όλα τα προηγούμενα στάδια συν κοινή 

δημοσιονομική και οικονομική πολιτική). 

Συνοπτική περιγραφή των παραπάνω σταδίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα 

4.1, όπου περιλαμβάνεται ο βαθμός της εξελεγκτικής διαδικασίας, με το κάθε νέο 

στάδιο να ενσωματώνει όλα τα προηγούμενα και να προστίθεται ένα επιπλέον προς 

την κατεύθυνση της ολοένα και περισσότερο ολοκλήρωσης. Ο βαθμός μετεξέλιξης 

δεν είναι προδιαγεγραμμένος και εξαρτάται από τη συμφωνία των κρατών μελών.65 

 

Πίνακας 4.1 Μορφές και Στάδια της Διεθνούς Οικονομικής Ολοκλήρωσης 

 

 

 

65 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή,-Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις-Το Ευρώ- 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση,  

Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm 

Ημερομηνία πρόσβασης 25-5-14 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm
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Το τολμηρό εγχείρημα της Ευρώπης με τη δημιουργία της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), το οποίο πολλοί θεωρούσαν ως ουτοπία, οδήγησε στη 

δημιουργία μιας νομισματικής Ένωσης με 333 εκατομμύρια καταναλωτές-δηλαδή με 

ένα πληθυσμό μεγαλύτερο περίπου κατά 10% από τον πληθυσμό των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Αν όλες οι χώρες της ΕΕ ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ τότε θα εκτείνεται 

από την Αρκτική στο Βορρά μέχρι τη Μεσόγειο στο Νότο και από τον Ατλαντικό στη 

Δύση μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολή.  

Η γέννηση του ευρώ επέφερε τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες των 

νομισμάτων όλων των χωρών της ΟΝΕ. Με την υιοθέτηση όμως ενός κοινού 

νομίσματος οι χώρες της ΟΝΕ απαρνήθηκαν τον έλεγχο επί της νομισματικής 

πολιτικής τους πολύ περισσότερο από ό,τι απαιτεί φυσιολογικά ένα καθεστώς 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η βιωσιμότητα εντούτοις και η μελλοντική 

εξέλιξη του ευρωπαϊκού νομισματικού πειράματος εξαρτάται περισσότερο από την 

ίδια την ικανότητά του να βοηθήσει τις χώρες να συγκλίνουν τους οικονομικούς  

στόχους τους.  

Ως προς αυτό το ζήτημα, η εικόνα είναι δυσδιάκριτη, καθώς η απόφαση μιας χώρας 

να κρατήσει σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός της μπορεί να 

επιφέρει οικονομικές θυσίες όσο και οφέλη. 

Αν μια χώρα τροποποιήσει την ισοτιμία της, μπορεί να προστατευτεί από τις 

αρνητικές επιπτώσεις των διαφόρων οικονομικών διαταραχών. Από την άλλη πλευρά, 

η ευελιξία των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να έχει δυσμενής επιδράσεις, 

όπως, για παράδειγμα, να καταστήσει τις τιμές λιγότερο προβλέψιμες ή να υποσκάψει 

την προσπάθεια μιας κυβέρνησης να ελέγξει τον πληθωρισμό. Το κόστος και το 

όφελος από την ένταξη μιας χώρας σε μια περιοχή σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών όπως το ΕΝΣ, εξαρτάται από το βαθμό ολοκλήρωσης της οικονομίας της 

με τις οικονομίες των εταίρων της. Η ανάλυση που οδηγεί σ’ αυτό το συμπέρασμα, 

είναι γνωστή ως θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών η οποία προδικάζει ότι 

οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ή το κοινό νόμισμα είναι κατάλληλα για 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης μέσω του διεθνούς 

εμπορίου και της κίνησης των συντελεστών παραγωγής. 
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4.3 Η σημασία μιας Άριστης Νομισματικής Περιοχής 
 
Οι άριστες νομισματικές περιοχές είναι ομάδες περιοχών που οι οικονομίες τους 

συνδέονται στενά μέσω του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και της κινητικότητας 

των συντελεστών παραγωγής. Αυτό προκύπτει από το συμπέρασμά αν μια περιοχή 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

οικονομικά συμφέροντα κάθε μέλους της και αν το επίπεδο των ανταλλαγών μεταξύ 

των οικονομιών που συμμετέχουν στην περιοχή είναι υψηλό. 

Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την 

εξέταση των ζητημάτων που προσδιορίζουν το αν μια ομάδα χωρών χάνει ή 

ωφελείται όταν οι αμοιβαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων των χωρών 

διατηρούνται σταθερές. Τα οφέλη και οι απώλειες μιας χώρας που κρατάει σταθερή 

την ισοτιμία του νομίσματός της έναντι των νομισμάτων μιας περιοχής 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν ποσοτικά. 

Μπορούμε να υπολογίσουμε το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης συνολικά 

εξετάζοντας το βαθμό ολοκλήρωσης των αγορών των προϊόντων, δηλαδή την έκταση 

των συναλλαγών μεταξύ της εντασσόμενης χώρας και της νομισματικής περιοχής, 

καθώς και το βαθμό ολοκλήρωσης των αγορών των συντελεστών παραγωγής, δηλαδή 

το βαθμό κινητικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου μεταξύ της εντασσόμενης 

χώρας και της νομισματικής περιοχής. Συνοπτικά η θεωρία, σύμφωνα με τον 

Krugman και Obstfeld, υποστηρίζει όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.1 ότι μια περιοχή 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή ένα κοινό νόμισμα είναι άριστη όταν 

υπάρχει υψηλός βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης δηλαδή όταν επικρατούν 

ανεπτυγμένες ελεύθερες ροές μεταξύ: α) Αγαθών και υπηρεσιών, β) 

χρηματοοικονομικού και φυσικού κεφαλαίου και γ) εργασίας (εσωτερική 

μετανάστευση). Διαγραμματικά η θεωρία φαίνεται παρακάτω: 

Καμπύλη GG (Όφελος) 
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Διάγραμμα: 4.1 Νομισματική Αποτελεσματικότητα, Καμπύλη οφέλους. 

Πηγή: Krugman, P., & Obstfeld, M., (2003) «Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και 

Πολιτική», Δευτ τομ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα  σελ. 446 

 

Το όφελος των σταθερών νομισματικών συναλλαγών ή του κοινού νομίσματος είναι 

η αποφυγή της αβεβαιότητας και του κόστους των συναλλαγών που επικρατεί σε ένα 

σύστημα με κοινές ισοτιμίες. Αυτό το όφελος ονομάζεται «όφελος νομισματικής 

αποτελεσματικότητας». 

Καμπύλη LL (Κόστος) 

 

Διάγραμμα: 4.2 Νομισματική Αποτελεσματικότητα, Καμπύλη Κόστους. 

 «Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και Πολιτική», οπ.αν. παρ  σελ. 446 

 

Το κόστος μια χώρας μέλους στην περιοχή σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

είναι η απώλεια της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα ως εργαλείο 

προσφοράς χρήματος και προσαρμογής των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε 

διαταραχές της συνολικής ζήτησης. Η απώλεια αυτή ονομάζεται, απώλεια 

οικονομικής σταθερότητας. 

Ένταξη σε μια νομισματική περιοχή (Ισορροπία Κόστους και Οφέλους) 
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Διάγραμμα: 4.3 Νομισματική Αποτελεσματικότητα Καμπύλη κόστους-οφέλους. 

«Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και Πολιτική», οπ.αν. παρ  σελ. 448 

 

4.3.1 Είναι η Ευρώπη μια Άριστη Νομισματική Περιοχή; 

 
Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αγορές 

προϊόντων και συντελεστών παραγωγής της Ευρώπης είναι αρκούντος ενοποιημένες 

ώστε να την καθιστούν μια άριστη νομισματική περιοχή. Το εμπόριο μεταξύ των 

εταίρων της ΕΕ αποτελεί λιγότερο από το ένα τέταρτο του ΑΕΠ κάθε μέλους και ενώ 

έχουν αρθεί τα εμπόδια στην κίνηση των κεφαλαίων, η κινητικότητα της εργασίας 

δεν είναι στα επίπεδα που θα επέτρεπαν στις χώρες να προσαρμόζονται ομαλά στις 

διαταραχές των αγορών προϊόντων μέσω της μετακίνησης της εργασίας.  

Καθώς το εισόδημα της εργασίας αποτελεί περίπου τα δύο τρίτα του ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αρνητικές συνέπειες της ανεργίας είναι τόσο επαχθείς, η 

χαμηλή κινητικότητα της εργασίας, τόσο μέσα στις ίδιες τις χώρες της ΕΕ όσο και 

μεταξύ τους, σημαίνει ότι η απώλεια οικονομικής σταθερότητας από την ένταξη στο 

ευρώ είναι μεγάλη. Αποδείξεις γι’ αυτές τις απώλειες παρέχουν τα επίμονα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας κάποιων χωρών του ευρώ όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 4.4. 

Σύμφωνα με τη eurostat 21 περίπου εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 εκ των οποίων τα 19 εκατομμύρια στην ζώνη του ευρώ 

ήταν άνεργοι το Μάρτιο του 2014.  Στο διάγραμμα 4.4 παρατηρούμε ότι στην  

ευρωζώνη το ποσοστό της ανεργίας ήταν 11.8% το Μάρτιο του 2014 ενώ την ίδια 
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                     Διάγραμμα: 4.4 Ποσοστό % ανεργίας στην Ε.Ε. 

Πηγή:Eurostat-Newsrelease-Euroindicators. Διαθέσιμο στο: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02052014-AP/EN/3-

02052014-AP-EN.PDF 

Ημερομηνία πρόσβασης 25-5-14 

 

περίοδο το ποσοστό στις ΗΠΑ ήταν 6,7%. Σε όλες τις χώρες που βρέθηκαν στη δίνη 

του κυκλώνα της οικονομικής κρίσης τα ποσοστά της ανεργίας παραμένουν υψηλά,  

ενώ αυτά της Ισπανίας (25.3%) και της Ελλάδας (26,7%) υποδηλώνουν παράλληλα 

την μεγάλη κοινωνική κρίση που βιώνουν οι χώρες αυτές.    

Δεδομένου ότι, όπως ειπώθηκε παραπάνω, ο βαθμός κινητικότητας της εργασίας 

μέσα στην Ευρώπη είναι σχετικά χαμηλός, η απελευθέρωση μιας αγοράς (της αγοράς 

κεφαλαίου) μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας των οικονομιών 

της ΕΕ, αν μια άλλη αγορά (η αγορά εργασίας) εξακολουθεί να λειτουργεί 

αναποτελεσματικά. 66 

Ως μια παράμετρο που ενισχύει τους συντελεστές που ορίζουν μια νομισματική 

περιοχή ως άριστη μπορεί να θεωρηθεί ότι η κρίση συμβάλει στην κινητικότητα της 

εργασίας καθώς χιλιάδες νέοι, από τις χώρες που πλήττονται από την κρίση, με 

υψηλή ειδίκευση και μόρφωση αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε χώρες του 

βορρά για αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τον Βαρουφάκη ο λόγος για τον οποίο η ζώνη του δολαρίου δηλαδή οι 

ΗΠΑ, είναι μια Άριστη Νομισματική Περιοχή σε σχέση με την ευρωζώνη, είναι ότι οι 

ΗΠΑ διαθέτουν τουλάχιστον δυο Μηχανισμούς Ανακύκλωσης Πλεονασμάτων ενώ η 

Ευρώπη δεν έχει κανέναν. Ο πρώτος μηχανισμός ανακυκλώνει πλεονάσματα υπό τη 

μορφή απλών δημοσιονομικών μεταφορών (π.χ. επιδομάτων ανεργίας), ενώ ο 

δεύτερος ανακυκλώνει ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών 

πλεονασμάτων μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ  και, ιδίως, των εργοστασίων 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02052014-AP/EN/3-02052014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02052014-AP/EN/3-02052014-AP-EN.PDF
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παραγωγής οπλικών συστημάτων (που εγκαθίστανται, ύστερα από πολιτική απόφαση, 

στις ελλειμματικές Πολιτείες δημιουργώντας έτσι χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσα από 

παραγωγικές και τεχνολογικές επενδύσεις). Η ανακύκλωση πλεονασμάτων γίνεται 

ακόμα πιο απαραίτητη όταν οι διαφορές των πλεονασμάτων είναι συνάρτηση ενός 

ενιαίου νομίσματος ή κάποιου είδους σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Καθώς 

μόνο κατά τύχη το ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις διάφορες 

περιοχές θα είναι ισοσκελισμένο (π.χ. η Καλιφόρνια θα έχει πάντα εμπορικό 

πλεόνασμα έναντι της Αριζόνας, όπως αντίστοιχα το Λονδίνο έναντι της Ουαλίας και 

η Στουτγάρδη ή η Βαυαρία έναντι των περιοχών της Ανατολικής Γερμανίας), αν δεν 

υπάρχει ένας Μηχανισμός Ανακύκλωσης (με τη μορφή επενδύσεων και 

μεταβιβάσεων) από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές περιοχές, τότε η ζώνη του 

 

66 «Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και Πολιτική», οπ. αν παρ  σσ. 421-454 

 

ενιαίου νομίσματος αργά ή γρήγορα θα διαλυθεί. Καθώς οι φτωχές περιοχές της 

νομισματικής ένωσης θα αδυνατούν να υποτιμήσουν το νόμισμά τους για να 

μειώσουν τη συσσώρευση εμπορικών ελλειμμάτων, οι πιέσεις εξαιτίας της σταθερής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας ή του ενιαίου νομίσματος θα εντείνονται συνεχώς μέχρι 

να καταρρεύσει το σύστημα.67 

4.4 Η κρίση στην ευρωζώνη 

 
Το κατώφλι του 21ο αιώνα βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στον αστερισμό 

της ευρω- ζώνης και του ευρώ. Μέσα σ’ ένα κλίμα ευφορίας, λόγω και της κατά την 

εποχή εκείνη ευνοϊκής παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας, για ένα απολύτως 

διασφαλισμένο μέλλον προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας, οι τότε ελίτ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισαν και έθεσαν σ’ εφαρμογή το κοινό νόμισμα δίχως να 

σχεδιάσουν, έστω και καθ’ υποφοράν, ένα σύστημα αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης 

βαθιάς οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον του ευρώ. Η προοπτική το ευρώ να 

λειτουργεί ανταγωνιστικά με άλλα νομίσματα και κυρίως το δολάριο καθώς και τα 

εξατομικευμένα σοβαρά προβλήματα που πιθανόν να αντιμετώπιζαν κάποιες 

αδύνατες οικονομίες της ευρωζώνης δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύλληψη και το  

σχεδιασμό του νέου νομίσματος. 68 

Αρχικά η κρίση επηρέασε το τραπεζικό σύστημα στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια 

επεκτάθηκε στις Ευρωπαϊκές χώρες που είχαν μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση με τις 

ΗΠΑ, όπως η Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Γερμανία. Η θωράκιση του Ευρωπαϊκού 
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τραπεζικού συστήματος αποδείχθηκε ανεπαρκής, με αποτέλεσμα την ανάγκη 

διάθεσης μεγάλων χρηματικών ποσών στις τράπεζες για την στήριξη της 

ρευστότητας, καθώς και την κρατικοποίηση των περισσότερο ευάλωτων τραπεζών 

προκειμένου να αποφύγουν την χρεοκοπία. Στην εξέλιξη της κρίσης όταν επήλθε  

μείωση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και περιορισμός της χορήγησης 

δανείων από τις τράπεζες, η κρίση πέρασε στις πραγματικές οικονομίες των χωρών  

της Ευρωζώνης.69 

 

67 Βλ. Βαρουφάκης, Γ., (2011). «Παγκόσμιος Μινώταυρος, Οι πραγματικές αιτίες της 

κρίσης», Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα: σσ.13-137 
68  Βλ. Παυλόπουλος, Π., (2011). «Το λυκώφος των πολιτικών ηγεσιών», Εκδόσεις 

Λιβάνη, Αθήνα: σσ. 44-45 

69. Βλ. Ταμουραντζής, Α., (2012). «Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως 

σήμερα». Διαθέσιμο στο:www.economica.gr/files/tamourantzis-crises.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 20-5-13 

Μετά την κατάρρευση των καταναλωτικών αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών η 

Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι όχι μόνο έχασε μια σημαντική πηγή ζήτησης για τα 

προϊόντα της, αλλά και ότι οι ίδιες οι τράπεζές της αντιμετώπιζαν το φάσμα της 

καταστροφής, καθώς τα CDO (collateralized debt obligations) της Αμερικής 

μετατρέπονταν σε εφιάλτη.70 

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Ευρωπαίων ότι η κρίση δεν θα επηρέαζε την Ευρώπη 

και ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες σε κίνδυνο, έγινε πολύ 

σύντομα φανερό ότι ίσχυε ακριβώς το αντίθετο. Τότε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ακολούθησαν το παράδειγμα της FED και έσπευσαν να προμηθεύσουν τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες με τεράστιες ποσότητες δημόσιου χρήματος προκειμένου να  

διασώσουν τον πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος με δημόσιο χρήμα από 

τα κράτη-μέλη. Η τακτική αυτή ήταν ίδια με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Υπάρχουν όμως τρεις θεμελιώδεις διαφορές: 

α) Η πρώτη διαφορά είναι ότι το ευρώ δεν είναι παρόμοιο με το δολάριο καθώς 

το 70% του παγκόσμιου εμπορίου και το 65% των νομισματικών αποθεμάτων 

(reserve currency) είναι σε δολάρια, η αμερικανική κυβέρνηση έχει τη ευχέρεια να το 

εκδίδει γνωρίζοντας ότι η αξία του δεν θα επηρεαστεί. 

 β) Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, έναν εσωτερικό μηχανισμό ανακύκλωσης πλεονασμάτων όπως π.χ έναν 

ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της μεταφοράς 
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συσσωρευμένων κερδών από μια χώρα, όπως η Γερμανία, σε μια άλλη χώρα που 

παρουσιάζει έλλειμμα, όπως η Πορτογαλία. 

γ) Τέλος, η τρίτη διαφορά έχει να κάνει με τον τρόπο που οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες προσπάθησαν να απαλλαγούν από την έκθεση σε τοξικά ομόλογα. Στις 

ΗΠΑ με κρατική παρέμβαση δημιουργήθηκε από το μηδέν ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο που επέτρεψε στις εγχώριες τράπεζες να διαγράψουν τα τοξικά CDO από τα  

 

70 Τα CDO «υποχρεώσεις χρέους με εγγύηση» είναι μια «δεξαμενή» από δανειακές 

συμβάσεις που μεταβιβάζονται σε μια νομική οντότητα ειδικού σκοπού (special purpose 

entity - SPE), η οποία στη συνέχεια εκδίδει τίτλους με διαφορετική προτεραιότητα 

αποζημίωσης σε περίπτωση δυσκολίας τήρησης των υποχρεώσεων.  

Πρόκειται για ένα συμβόλαιο, μια περίπλοκη μορφή χρέους που δίνει στον κάτοχό του 

δικαιώματα στα χρέη άλλων. π.χ. ομόλογα κάποιου δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, δάνεια 

άλλοι και άλλα περιουσιακά στοιχεία σταθερής απόδοσης που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικούς τύπους χρέους. 

βιβλία τους σε βάρος των φορολογούμενων. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επιχείρησαν να 

κάνουν το ίδιο, χωρίς όμως την άμεση συνεργασία ή ακόμα και γνώση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. 

Μέσα σε μία χρονιά (2008-2009), το ΑΕΠ της Γερμανίας μειώθηκε κατά 5%, της 

Γαλλίας κατά 2,6%, της Ολλανδίας κατά 4%, της Σουηδίας κατά 5,2%, της Ιρλανδίας 

κατά 7,1%, της Φινλανδίας κατά 7,8%, της Δανίας κατά 4,9% και της Ισπανίας κατά 

3,5%. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα έσοδα από φόρους κατέρρευσαν. Καθώς οι 

οικονομίες της Ευρώπης εισήλθαν σε ύφεση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπήκαν στον 

πειρασμό να χρησιμοποιήσουν ένα ποσοστό του δημόσιου χρήματος αγοράζοντας 

CDS προεξοφλώντας ότι οι πιέσεις στον δημόσιο τομέα θα οδηγούσαν ένα ή 

περισσότερα μέλη της ευρωζώνης στη χρεοκοπία. 

Το γεγονός ότι η συμμετοχή στην ευρωζώνη δεν επιτρέπει στις χώρες να 

υποτιμήσουν το νόμισμά τους σήμαινε ότι, κάποια στιγμή, ένας από τους αδύναμους 

κρίκους της ευρωζώνης δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στα χρέη. Οι τράπεζες που 

αγόρασαν τέτοια επενδυτικά προϊόντα έκαναν τεράστια κέρδη, και έτσι οι τίτλοι CDS 

δεν άργησαν να εξαπλωθούν. 

 Η διαφορά των CDS από τα CDO είναι σημαντική: ενώ τα CDO αποτελούν 

στοιχήματα ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, 

τα CDS αποτελούν στοιχήματα ότι κάποια χώρα δεν θα μπορεί να αποπληρώσει το 

χρέος της.71  

Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς  

ως «χρηματικά προϊόντα μαζικής καταστροφής» είναι επιτρεπτά ακόμη και αν δεν 
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εμπίπτουν στο πεδίο των κανονισμών. Όσο πιο πολλές οι συναλλαγές αυτών των 

«καινοτόμων» επενδυτικών προϊόντων, τόσο περισσότερο κεφάλαιο στέρευε από 

επιχειρήσεις που αναζητούσαν δάνεια για παραγωγικές επενδύσεις και από κράτη που 

αναζητούν τρόπους να χρηματοδοτήσουν το διαρκώς αυξανόμενο χρέος τους.72 

71 Τα CDS (credit default swaps) είναι ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία πληρώνουν τον 

κάτοχό τους αν κάποιος άλλος δεν μπορεί να καταβάλει πληρωμές που είχε δεσμευτεί να 
καταβάλει (π.χ. όταν ένας ιδιώτης δεν μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο, 

όταν μια επιχείρηση αδυνατεί να αποπληρώσει τους δανειστές της ή όταν ένα κράτος 

αδυνατεί να αποδώσει την ονομαστική αξία ενός ομολόγου που ωρίμασε). Με πολύ απλά 

λόγια, ένα CDS δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα στοίχημα ότι κάποιος (ιδιώτης, 

επιχείρηση ή χώρα) θα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
72  Βλ. Aiginger, K., (2009). «Τhe Current Economic Crisis, Causes, Cures and 

Consequences», WIFO Working Papers, 341. Διαθέσιμο στο: 

http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2009/WP_2009_3

41_.PDF Ημερομηνία πρόσβασης 22-5-13 

Στις περισσότερες χώρες αυξήθηκε σημαντικά το δημόσιο χρέος και υπήρξε 

εκτόξευση των επιτοκίων δανεισμού, με συνέπεια την έξοδο από τις διεθνείς αγορές 

και την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης ΕΕ – ΔΝΤ. 

Το δημοσιονομικό είναι το μεγαλύτερο από τα προβλήματα για το σύνολο σχεδόν 

των χωρών της ευρωζώνης. Ενώ η Ελλάδα και η Πορτογαλία είχαν τα μεγαλύτερα 

δημοσιονομικά ελλείμματα και τα μεγαλύτερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, 

στην Ιρλανδία το πρόβλημα ξεκίνησε από την υπερθέρμανση της αγοράς κατοικίας 

και την απερίσκεπτη παροχή δανείων προς τους ιδιώτες. Η Ισπανία, που επίσης 

δέχτηκε την πίεση των αγορών, δεν είχε διαχρονικό δημοσιονομικό πρόβλημα και 

αντιμετώπιζε προβλήματα από τον υπερδανεισμό του ιδιωτικού τομέα καθώς και της 

ανταγωνιστικότητας. Στην Πορτογαλία το πρόβλημα ήταν παρόμοιο με της Ισπανίας 

αλλά και τα μεγάλα ελλείμματα του κράτους. Στην Ελλάδα, η κρίση ήταν 

δημοσιονομική και διακρίνονταν από το μεγάλο έλλειμμα των τρεχουσών 

συναλλαγών αλλά και από το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. 

Στο σύνολό της η Ευρωζώνη δεν είναι περισσότερο υπέρ-δανεισμένη από άλλες, 

ανταγωνιστικές, χώρες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η κρίση ως 

αποκλειστικά δημοσιονομική αλλά είναι μια κρίση συνοχής που αφορά αδύνατους 

κρίκους του ευρώ όπως είναι τα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού νότου.73 

Σύμφωνα με τον Λουκά Τσούκαλη η κρίση, αφορά άμεσα το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα του δυτικού κόσμου και εντοπίζεται κυρίως στη Β. Αμερική και στην 

Ευρώπη. Με αναμενόμενη ταχύτητα η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση μεταφέρθηκε 

στο περιβάλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας κι έτσι το 2008 και το 2009 είχαμε 

http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2009/WP_2009_341_.PDF
http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2009/WP_2009_341_.PDF
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μειώσεις του ΑΕΠ σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ένα πρωτοφανές γεγονός που είχε 

να συμβεί από τη δεκαετία του 1930. Η κρίση στη συνέχεια μετατράπηκε σε κρίση 

δημόσιου χρέους, αποκτώντας μια έντονη ευρωπαϊκή διάσταση και αναπόφευκτα 

έγινε και κρίση του ευρωσυστήματος. 

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ένα ζήτημα εθνικό που αφορά την Ισπανία, την 

Πορτογαλία ή την Ιρλανδία, κ.λ.π.  Είναι μια κρίση που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα 

προσλαμβάνοντας μια Ευρωπαϊκή διάσταση καθώς Γερμανικές τράπεζες δάνειζαν 

 

73  Βλ. Χαρδούβελης, Γ.,(2011). «Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα 

αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης». Διαθέσιμο στο: 

http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/economymarketsFEB

2011.pdf  Ημερομηνία πρόσβασης 21-5-13 

 

Ισπανικές, Γαλλικές τράπεζες δάνειζαν το Ελληνικό δημόσιο και ούτω καθεξής. Έτσι 

είναι αδύνατο να υπάρξει εθνική λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν περιορίζεται 

εντός εθνικών συνόρων.74 

Καθώς η ευρωζώνη αποτελείται από μια νομισματική ένωση ανάμεσα σε 18 χώρες 

μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης με πολύ διαφορετικές δομές υπόκειται σε ασύμμετρα 

σοκ - κυρίως του εξωτερικού εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας.  

Τα σοβαρότερα προβλήματα της Ευρωζώνης είναι: 

α) Η απουσία ευελιξίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών η οποία έχει επιπτώσεις την 

αγορά εργασίας, αυξάνει την ανεργία και πλήττει ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη Γερμανία είναι 25% πιο 

ανταγωνιστικό από εκείνο της Ελλάδας και 33% περίπου πιο ανταγωνιστικό από της 

Ιταλίας. 

β) Η Ευρώπη δεν έχει μια κοινή δημοσιονομική αρχή, και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

έχουν δείξει ιδιαίτερη ευελιξία επιτρέποντας την απόκλιση των δημοσιονομικών 

ανισορροπιών. Αυτές οι ανισορροπίες επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίση και 

την ύφεση και με τη σειρά της, συμβάλλουν περαιτέρω στην οικονομική αστάθεια.  

γ) Το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αποδείχθηκε τρωτό, με αποτέλεσμα την ανάγκη 

χορήγησης τεράστιων χρηματικών ποσών στις τράπεζες για την αύξηση της 

ρευστότητας, την απορρόφηση χρεοκοπημένων τραπεζών καθώς και την 

κρατικοποίηση προκειμένου να αποφύγουν την κατάρρευση.75  

Στο επόμενο διάγραμμα 3.1 βλέπουμε την τεράστια αύξηση του δημόσιου χρέους 

των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 έως και το 2012.  

http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/economymarketsFEB2011.pdf
http://www.hardouvelis.gr/FILES/PROFESSIONAL%20WORK/economymarketsFEB2011.pdf
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Διάγραμμα 4.5 Δημοσιονομική Επίδραση της Κρίσης στην Ε.Ε 

Πηγή: ΟΑΣΕ. Διαθέσιμο στο: 

http://www.oecd.org/governance/budgeting/48871475.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 20-5-13 

 

Το δημοσιονομικό κόστος αυξήθηκε πάνω από 110% για την Ιρλανδία, 60% για την 

Ελλάδα και 35% για την Ισπανία. 

Τα σοβαρά προβλήματα αυτών των χωρών ανέδειξαν με έντονο τρόπο τα 

προβλήματα θεσμών, κανόνων και διαδικασιών που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, τις 

διαχειριστικές και πολιτικές αδυναμίες της νομισματικής ένωσης και την τρωτότητα 

απέναντι στους κερδοσκόπους.  

Για άλλη μια φορά αποκαλύφθηκε η κυρίαρχη δύναμη που κατέχουν οι αγορές και η 

απουσία της έσχατης λύσης σε περιόδους οικονομικών δονήσεων καθώς η συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά απαγορεύει τη διάσωση (No bail out) των χωρών 

που βρίσκονται σε αδυναμία δανεισμού.76 

Το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης αποδείχθηκε ότι δεν διαθέτει 

τους κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων έτσι ώστε να κληθεί το ΔΝΤ 

προκειμένου να προσφέρει την τεχνογνωσία του, ενώ παράλληλα, απουσίαζε μια 

κοινή δημοσιονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική που θα απαντούσε 

αποτελεσματικά στην κρίση. 

Η δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης και η εισαγωγή του Ευρώ υπαγορεύτηκε 

από πολιτικούς λόγους που θεωρούνταν ότι θα επιτάχυναν την οικονομική και 

πολιτική ολοκλήρωση της Ε.Ε. Ωστόσο οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών  η 

ανομοιογενή δομή των οικονομιών  και η διαφορετική εσωτερική διάρθρωση έχουν 

ως αποτέλεσμα μια σοβαρή κρίση όπως η σημερινή να προκαλεί αντί της σύγκλισης, 

την απόκλιση των οικονομιών.   
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74  Βλ. Τσούκαλης, Λ.,(2012) «Οικονομική κρίση: Το τέλος μιας εποχής». 

Διαθέσιμο στο: www.loukastsoukalis.gr/assets/Ομιλία-2.5.12.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 20-5-13 
75  Βλ.  Blundell-Wignall A.,(2012). «Solving the Financial and Sovereign Debt Crisis 

in Europe». Διαθέσιμο στο: http://www1.oecd.org/finance/public-debt/49481502.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 22-5-13 
76  Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθ. C 326 της 26/10/2012 σ. 

0001 – 0390, «Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Άρθρο 125 παρ.1. 

Διαθέσιμο στο: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT 

Ημερομηνία πρόσβασης 22-5-13 

4.5 Ο ρόλος της Γερμανίας στην πορεία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.   

 
Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η 

εκτεταμένη διεύρυνση, προκειμένου να ενταχθούν, με καθαρά πολιτικά κριτήρια, 

στην ΕΕ τα πρώην κομμουνιστικά κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, 

δημιούργησαν νέα προβλήματα για τις χώρες «ατμομηχανές» της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η σχετικά ασύμμετρη μεταβολή του 

ειδικού βάρους τους αποτέλεσε την κύρια αιτία παρέκκλισης από την πορεία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η Γερμανία, μετά την εθνική της ολοκλήρωση, κατέστη κεντροευρωπαϊκή δύναμη 

και, σε μεγάλο βαθμό, ικανοποίησε τις φιλοδοξίες της. Ήταν πλέον πιο ελεύθερη να 

προβάλλει αιτήματα απέναντι στην ΕΕ και να επανεξετάζει τις δεσμεύσεις της, καθώς 

η ιδιότητά της ως μέλους δεν συντελούσε πλέον στον αυτοπροσδιορισμό της. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρησιμοποιήθηκε από τη Γερμανία για την ανάκτηση της 

κυριαρχίας της, έναντι των νικητών του ΒΠΠ, και τη ανάδειξή της σε ικανοποιημένη 

δύναμη. Κυρίαρχη αντίληψη πλέον των Γερμανών είναι ότι η Γερμανία χρειάζεται 

την ΕΕ λιγότερο από ό,τι η ΕΕ τη Γερμανία. Κατά μία έννοια, επαληθεύονται οι 

φόβοι του Kohl και του Mitterand για τους πιθανούς κινδύνους που θα προέκυπταν 

από την επανένωση της χώρας. Οι Γερμανοί μετά την επανένωση έδειχναν 

ικανοποιημένοι που η χώρα τους έγινε και πάλι μεγάλη κεντροευρωπαϊκή δύναμη, 

και η γερμανική ταυτότητα δεν φαινόταν πλέον να σχετίζεται με την ένταξη στην ΕΕ 

όσο στο παρελθόν. Αντιθέτως, η Γαλλία βγήκε αποδυναμωμένη από τη συγκυρία. Το 

http://www1.oecd.org/finance/public-debt/49481502.pdf
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
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υπό διαμόρφωση νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον ενίσχυσε τις αντιγαλλικές 

συμμαχίες.77 

    Η Γαλλική επιρροή πάνω στη Γερμανία περιορίστηκε και κινδύνευε να επισκιασθεί 

από τους Αγγλοσάξονες και τη νέα Ευρώπη όπως προσδιορίστηκαν το 2003 τα νέα 

μέλη από τον πρώην υπουργό άμυνας των ΗΠΑ Donald Rumsfeld σε αντίδραση για  

 

77 Βλ. Χρυσοχόου, Δ., Τσινισιζέλης, Μ., Υφαντής, Κ., Σταυρίδης, Σ., & Ξενάκης Δ.,. 

(2009). «Ευρωπαϊκη Πολιτεία, η Ττέχνη της Συνδιάθεσης» , Εκδόσεις Σαββάλα, 

Αθήνα. Διαθέσιμο στο: 

http://sciencestage.com/uploads/text/SKAtzKEZ4IzbSlbY3upw.pdf  
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τη μη συμμετοχή της Γαλλίας και της Γερμανίας στον πόλεμο του ΙΡΑΚ. Η γαλλική 

γλώσσα και ο γαλλικός πολιτισμός υστερούσαν πλέον στην ΕΕ. Η προοπτική μιας 

Ευρώπης υπό Γαλλική ηγεσία, όπως είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος Mitterrand  κατά τη 

δεκαετία του 1980 ήταν μια ουτοπία και η  Γαλλία είχε ανάγκη από την επιβεβαίωση 

του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, που εξακολουθούσε να συνιστά ζήτημα 

μείζονος ενδιαφέροντός της έτσι ώστε να παραμείνει ηγετική δύναμη στην ΕΕ. 

Τα νέα Κράτη μέλη έτειναν το βλέμμα προς τον ατλαντισμό. Καθώς η Ρωσία 

επέστρεφε και πάλι ενισχυμένη στη διεθνή σκηνή, προτιμούσαν τις αμερικανικές 

εγγυήσεις σκληρής ασφάλειας από την πολύ λιγότερο εντυπωσιακή ευρωπαϊκή 

προστασία. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένα από το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο 

καθώς οι δεκαετίες του κομμουνιστικού καθεστώτος και ο ασφυκτικός κρατικός 

έλεγχος της οικονομίας τους οδηγούσε σε επιλογές που ικανοποιούσαν, και μόνο, τη 

δίψα ελευθεριών που είχαν στερηθεί.  Το τέλος επίσης του Ψυχρού Πολέμου σήμαινε 

ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ανάγκη την Ευρώπη έβλεπαν με δυσπιστία τις προσπάθειες 

δημιουργίας μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής στρατιωτικής δομής.78 

Αποφασιστικής σημασίας γεγονός για την γερμανική επικυριαρχία τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ήταν η 

επανένωση των δυο Γερμανιών. Η «Συνθήκη- Δύο- συν-Τέσσερις»79 επισφράγισε την 

επανένωση της Γερμανίας, η ισχυρή γραφειοκρατική, πολιτική και οικονομική ελίτ, 

ωστόσο της Γαλλίας αποδέχθηκαν να υπογράψουν τη Συνθήκη  Επανένωσης της 

Γερμανίας μόνον υπό το όρο μιας περαιτέρω εμβάθυνσης των διαδικασιών της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διασκεδάζοντας τις ανησυχίες μιας γερμανικής κυριαρχίας 

η οποία θα μπορούσε να ελέγχεται αποτελεσματικότερα στα πλαίσια της Ένωσης.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld
http://sciencestage.com/uploads/text/SKAtzKEZ4IzbSlbY3upw.pdf
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Με επιφυλάξεις επίσης αντιμετώπισαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Μεγάλη Βρετανία την 

επικείμενη επανένωση της Γερμανίας, επισημαίνοντας, κυρίως η δεύτερη, τον 

κίνδυνο αναβίωσης του γερμανικού επεκτατισμού. Δικλείδα ασφαλείας για την 

αποτροπή των όποιων ρεβανσιστικών τάσεων της ενωμένης πλέον Γερμανίας στο 

μέλλον, θεωρήθηκε από αμφότερους η πλήρης ενσωμάτωσή της  στο ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι, μια και η πανίσχυρη γερμανική οικονομία αποτελεί την εκ των ων ουκ 

άνευ ατμομηχανή της Ε.Ε. 

 

78  Βλ. Taylor, P., (2010). «Το Αβέβαιο Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα: σσ. 26-27-132 
79 Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, (1990). Διαθέσιμο στο:  

http://usa.usembassy.de/etexts/2plusfour8994e.htm Ημερομηνία πρόσβασης 30-5-14 

Η Γερμανία από την πλευρά της δέχθηκε να θυσιάσει το ισχυρό της νόμισμα, το 

μάρκο και να συναινέσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος 

με κοινό νόμισμα το Ευρώ, καθώς και την ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

κατ’ εικόνα και ομοίωση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας η οποία 

παραδοσιακά εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές ελέγχου των τιμών και περιορισμών 

στην κυκλοφορία του χρήματος, ενισχύοντας το καθεστώς σκληρής νομισματικής 

πολιτικής, το οποίο και εξασφάλιζε συγκριτικά σημαντικά πλεονεκτήματα στις 

ισχυρές εθνικές οικονομίες του κεντρικού ευρωπαϊκού πυρήνα, σε βάρος των 

ανταγωνιστικών χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.  

Η κρίση που ξέσπασε στα τέλη του 2008 με την κατάρρευση των τραπεζών, μετέβαλε 

άρδην τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα και στην Ε.Ε. Η Γερμανία, 

εκμεταλλευόμενη τις συνέπειες της κρίσης και επικαλούμενη το Σύμφωνο 

σταθερότητας του Μάαστριχ καθώς και την ανάγκη προώθησης των 

μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης, 

εφαρμόζει έκτοτε ένα είδος οικονομικού «ολοκληρωτισμού», σε βάρος κυρίως των 

αδύναμων κρίκων, χωρών-μελών της  ευρωπαϊκής περιφέρειας.80 

Σύμφωνα με τον Garton Ash ο βαθμός στον οποίο η ευρωζώνη θα αντιμετώπιζε τα 

δικά της ασύμμετρα σοκ δεν είχε προβλεφθεί. Ενώ η Γερμανία για να αντιμετωπίσει 

το δυσθεώρητο οικονομικό βάρος της επανένωσης μείωσε εντυπωσιακά το κόστος 

εργασίας και έγινε πάλι ανταγωνιστική, πολλές περιφερειακές  χώρες επέτρεψαν να 

αυξηθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας.  

Οι χώρες του βόρειου ισχυρού πυρήνα διατήρησαν την δημοσιονομική πειθαρχία και 

έθεσαν υπό έλεγχο τα επίπεδα χρέους, σε αντίθεση με τις περιφερειακές χώρες όπου 

http://usa.usembassy.de/etexts/2plusfour8994e.htm
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τα δημοσιονομικά μεγέθη ξέφυγαν κυριολεκτικά. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η 

Ελλάδα, οι δημόσιες δαπάνες εκτοξεύτηκαν σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Σε άλλες, όπως 

η Ιρλανδία και η Ισπανία, εκτοξεύτηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες.  

Οι αιτίες και στα δύο είδη υπέρβασης ήταν οι ίδιες: το τρίπτυχο  κυβερνήσεων, 

εταιρειών και ιδιωτών μπορούσαν να δανειστούν με πρωτοφανή χαμηλά επιτόκια 

χάρη στην αξιοπιστία που τους προσέδιδε η ένταξη στην ευρωζώνη. Η Γερμανία και 

οι χώρες του πυρήνα του ευρωπαϊκού βορρά με πλεονάσματα τρεχουσών 

συναλλαγών, ανακύκλωναν αυτά τα πλεονάσματα με τη χορήγηση δανείων σε 

 

80 Βλ. Παπαδημητρίου, Ζ., «Ευρωπαϊκη Ένωση, Οικονομική Κρίση και ο Ρόλος της 

Γερμανίας». Διαθέσιμο στο:  http://www.anixneuseis.gr/?p=76090.   
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Έλληνες, Ιρλανδούς, Πορτογάλους και Ισπανούς. Έτσι, όταν η Γερμανία συναίνεσε 

στην διάσωση των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης με την υπογραφή των 

μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, έκανε επίσης διάσωση των δικών της 

τραπεζών.81 

Όπως  αναφέρεται σε μια ανάλυση του Bloomberg που βασίζεται σε στοιχεία της 

Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), έως τον Δεκέμβριο του 2009, οι γερμανικές 

τράπεζες είχαν σωρεύσει μελλοντικές απαιτήσεις πληρωμών σε Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, ύψους 704 δισ. δολαρίων (545 δισ. ευρώ)- ποσό το  

οποίο υπερέβαινε το συνολικό τους κεφάλαιο. 

Όταν οι Γερμανικές τράπεζες απέσυραν κεφάλαια από την Ελλάδα, οι κεντρικές 

τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης αντιστάθμισαν συλλογικά τις εκροές με δάνεια 

που παραχώρησαν προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα συγκεκριμένα δάνεια 

ενεγράφησαν στον ισολογισμό της Bundesbank, της κεντρικής τράπεζας της 

Γερμανίας, ως μελλοντικές απαιτήσεις κατά του υπολοίπου της ευρωζώνης. Ο 

συγκεκριμένος μηχανισμός διευκόλυνε τις Γερμανικές τράπεζες να απαλλαγούν από 

τις θέσεις τις οποίες κατείχαν. 

Αντίθετα από τις απαιτήσεις των ιδιωτικών τραπεζών, οι απαιτήσεις της Bundesbank, 

καθιστούσαν τη Γερμανία εν μέρει μόνο υπεύθυνη γι’ αυτές. Με άλλα λόγια, αν η 

Ελλάδα, για παράδειγμα, κήρυσσε  χρεοκοπία, οι ζημίες θα μοιράζονταν από κοινού 

σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, αναλόγως με το μερίδιο που κατείχαν στην ΕΚΤ. 

Το μερίδιο της Γερμανίας θα ανερχόταν στο 28%. Εν ολίγης, τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά μία μεταφορά του κινδύνου που είχε καταγραφεί 

http://www.anixneuseis.gr/?p=76090
http://www.anixneuseis.gr/?p=76090
http://www.anixneuseis.gr/?p=76090
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στους ισολογισμούς των Γερμανικών τραπεζών στους φορολογουμένους όλης της 

ευρωζώνης.82 

Μία αποτυχία όμως του ευρώ θα προσβάλλει αντίστοιχα τόσο τον πυρήνα της 

Ευρώπης όσο και την περιφέρειάς της, και είναι πιθανό η μεσαία τάξη της Γερμανίας 

 

81 Βλ. Garton, T. A., «The Crisis of Europe, How the Union Came Together and Why 

It’s Falling Apart» Διαθέσιμο στο: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/138010/timothy-garton-ash/the-crisis-of-

europe  Ημερομηνία πρόσβασης 10-6-14 
82 Βλ. Bloomberg, «Hey, Germany: You Got a Bailout, Too». Διαθέσιμο στο:  

http://www.bloombergview.com/articles/2012-05-23/merkel-should-know-her-

country-has-been-bailed-out-too  Ημερομηνία πρόσβασης 10-6-14 

 

να πληρώσει υψηλότερο τίμημα, καθώς θα αναγκαστεί να επιστρέψει στο γερμανικό 

μάρκο, η αξία του οποίου θα εκτοξευθεί, με συνέπεια η ανταγωνιστικότητα του 

μεταποιητικού της τομέα να πέσει κατακόρυφα. Θα πλήξει επίσης ανεπανόρθωτα το 

γόητρο και το διεθνές κύρος της Γερμανίας σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσε να 

γίνει αποδεχτός, κυρίως, από την Γερμανική ελίτ. 

Η διατήρηση και η ενίσχυση του Ευρώ είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας και σε 

αυτή την κατεύθυνση είναι ανάγκη να μειωθεί το μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της 

Γερμανίας που θα επιτρέψει σε άλλους εταίρους να χρηματοδοτούν την αγορά 

Γερμανικών προϊόντων. Το πραγματικό ζήτημα για τη Γερμανία σήμερα δεν είναι, 

επομένως, η διάσωση των ασθενέστερων κρίκων αλλά η διάσωση του εαυτού της, 

πριν να είναι πολύ αργά.83 

 

4.6 Τα επόμενα βήματα της Ευρώπης 

 
Σύμφωνα με το πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Giorgio Napolitano, η 

Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια κρίσιμη δοκιμασία για κάποιες από τις  

πιο μεγάλες κατακτήσεις, όπως το ευρώ και η κοινή αγορά, αλλά επίσης, και για τη 

συγκρότηση ενός κοινού χώρου δικαιωμάτων, πολιτικής συμμετοχής και ελευθερίας. 

Η κρίση μπορεί και πρέπει, όπως λέει,  να γίνει ευκαιρία ενδυνάμωσης του 

υποδείγματος υπερεθνικών μορφών κυριαρχίας, τις οποίες προτείνουμε στους λαούς 

ως μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία.  

Αυτό που απαιτείται είναι η ανάληψη ενός ανανεωμένου πολιτιστικού και πολιτικού 

αγώνα, ώστε να διαχυθεί η συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορεί να παίξει η 

http://www.foreignaffairs.com/author/timothy-garton-ash
http://www.foreignaffairs.com/articles/138010/timothy-garton-ash/the-crisis-of-europe
http://www.foreignaffairs.com/articles/138010/timothy-garton-ash/the-crisis-of-europe
http://www.bloombergview.com/articles/2012-05-23/merkel-should-know-her-country-has-been-bailed-out-too
http://www.bloombergview.com/articles/2012-05-23/merkel-should-know-her-country-has-been-bailed-out-too
http://cosmoidioglossia.blogspot.gr/search/label/%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%C2%AB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%C2%BB


 76 

ευρωπαϊκή δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή και να αναζωογονηθεί η εμπιστοσύνη 

στην ιδέα της Ευρώπης, κοιτώντας πέρα από τον στενό ορίζοντα.84 

Μία ιστορική παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) θέλει τις κρίσεις να 

μεταφράζονται σε ευκαιρίες. Οι διαμάχες για τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς στη 

δεκαετία του '80 υπήρξαν ο προάγγελος της Ενιαίας Πράξης του 1986. Οι κρίσεις των  

 

83  Βλ. Berggruen, N., & Gardels, N. (2013) «The Next Europe, Toward a Federal 

Union» Διαθέσιμο στο: http://www.foreignaffairs.com/articles/139461/nicolas-

berggruen-and-nathan-gardels/the-next-europe Ημερομηνία πρόσβασης 15-6-14 
84  Βλ. Napolitano, G., (2009). Εφημερίδα Το Βήμα. «Η Πρόκληση Της Ευρωπαϊκής 

Ενότητας». Διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=263657 

Ημερομηνία πρόσβασης 20-6-14 

 

συναλλαγματικών ισοτιμιών το 1992-1993 προώθησαν τη δημιουργία του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος. Βάσιμα σήμερα μπορεί να πιστεύει κανείς ότι η τρέχουσα 

κρίση διακυβερνήσεως στην ευρωζώνη θα ακολουθήσει αυτή την πρακτική ως μια 

συνειδητή και επιθυμητή επιλογή. Όσο θετική κι αν υπήρξε η δημιουργία του ευρώ, 

τόσο εύθραυστοι είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θεμελιώθηκε το σύστημα 

διακυβέρνησής του. Στην ευρωζώνη, η τρέχουσα κρίση δημοσίων χρεών είναι η 

άμεση συνέπεια της δομής διακυβέρνησης του ενιαίου νομίσματος, που οι 

εμπνευστές του θεώρησαν ότι μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με την εθνική 

κυριαρχία. Είναι παράδοξο να υπάρχει και να κυκλοφορεί με υψηλές αξιώσεις ένα 

κοινό νόμισμα όταν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης διατηρούν την εθνική τους 

κυριαρχία στη φορολογία, στη δημοσιονομική διαχείριση και τις μακροοικονομικές 

επιλογές τους. 

Το πρόβλημα έχει δύο όψεις και αφορά: την έλλειψη ενός ομοσπονδιακού 

προϋπολογισμού και τη σχετική θεσμική ανεπάρκεια της Ε.Ε. Όσο οι αρμόδιοι 

παράγοντες δεν υπερπηδούν αυτά τα δύο εμπόδια, είναι αδύνατο να κατευθυνθούν 

προς τη δημιουργία μιας συγκροτημένης οικονομικής οντότητας και προς μία κοινή 

διακυβέρνηση. Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο παρά ποτέ, υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

να θεσπισθεί ένας κοινοτικός προϋπολογισμός  που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως συλλογική απάντηση στα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.85 

Η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης δεν μπορεί να έχει ως παράδειγμα τις ΗΠΑ καθώς 

οι συνθήκες του κοινού πολιτισμού, της κοινής γλώσσας  και του απομονωτισμού 

αρκούσαν για το επιτυχημένο αμερικανικό εγχείρημα. Υπάρχουν όμως χώρες που 

προσιδιάζουν στα δεδομένα της Ε.Ε και μπορούν να αποτελέσουν το πρότυπο 

http://www.foreignaffairs.com/author/nicolas-berggruen
http://www.foreignaffairs.com/author/nathan-gardels
http://www.foreignaffairs.com/articles/139461/nicolas-berggruen-and-nathan-gardels/the-next-europe
http://www.foreignaffairs.com/articles/139461/nicolas-berggruen-and-nathan-gardels/the-next-europe
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αντλώντας διδάγματα για τα επόμενα βήματα. Η εμπειρία της Ελβετίας είναι από τα 

μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως απάντηση για την τελεολογική υφή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Ελβετία περιγράφεται 

ως «αργή κύηση» καθώς χρειάστηκαν αιώνες στους ανθρώπους να γνωρίσουν ο ένας 

τον άλλον για να καταλήξουν από την συνομοσπονδία στην ομοσπονδία το 1848. Με 

συμπληρωμένες ήδη δεκαετίες βήμα προς βήμα ολοκλήρωσης και με έναν ραγδαία 

 

85  Βλ. Παπανδρόπουλος, Α., (2013). «Μπορεί να μιμηθεί η Ευρώπη τις ΗΠΑ του 

1930;»  

Διαθέσιμο στο: http://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1119589/mporei-na-

mimhthei-h-evroph-tis-hpa-toy-1930.html 

Ημερομηνία πρόσβασης 20-6-14 

εξελισσόμενο κόσμο μπροστά της, η Ευρώπη πρέπει να βρει τα δικά της βήματα προς 

την πλήρη πολιτική ένωση και το Ελβετικό παράδειγμα αποτελεί ένα ιδανικό 

πρότυπο αφού περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά της ευρύτερης Ευρωπαϊκής 

κουλτούρας. 

Όπως η Ελβετία έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, αλλά περιορισμένη 

κεντρική κυβέρνηση που θα εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερη αποκεντρωμένη 

ετερογένεια.  

Χρειάζεται κεντρική ρύθμιση και θεσμική καθοδήγηση σε όλα τα επίπεδα. Ο 

πρόεδρος του Συμβουλίου θα πρέπει να εκλέγεται άμεσα από τους Ευρωπαίους 

πολίτες, προκειμένου στο πρόσωπό του να συμβολίζει την πολιτική ενότητα της 

Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

νομοθετούν (μια δύναμη που έχει τώρα μόνο η Επιτροπή).  

Μια ισχυρή πολιτική ένωση δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη βάση του 

ελάχιστου κοινού παρονομαστή που τροποποιεί τις Συνθήκες από τις εκάστοτε ελίτ. 

Η ίδρυσή της πρέπει να έχει μια ισχυρή λαϊκή εντολή. Μια μεγάλης κλίμακας 

ευρωπαϊκή σύνοδος θα μπορούσε να θέσει τις προϋποθέσεις  για την ανάδειξη μιας 

συντακτικής συνέλευσης που θα συντάξει ένα πραγματικό και όχι κατ’ ευφημισμό 

σύνταγμα για την Ευρώπη. Η εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 

το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ο διορισμός ενός υπουργού οικονομικών με τη 

δυνατότητα να επιβάλλει φόρους, και να συντάσσει έναν ουσιαστικό προϋπολογισμό 

πανευρωπαϊκής κλίμακας, οι εκλογές του ευρωκοινοβουλίου με πανευρωπαϊκές 

κομματικές λίστες, αντί εθνικές  και η μετατροπή του σημερινού Ευρωπαϊκού 
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Συμβουλίου σε «άνω βουλή» θα συμβάλλουν καθοριστικά στην κατεύθυνση της 

πολιτικής Ένωσης. 

Η φυγή προς τα εμπρός είναι ο μόνος τρόπος για να απαντηθεί η τρέχουσα 

στασιμότητα της Ευρώπης απέναντι στις πολλές αβεβαιότητες και τους κινδύνους. Οι 

ηγέτες της Ευρώπης, καθώς και οι λαοί της, πρέπει επιτέλους να δεσμευτούν σε 

αυτόν τον σωτήριο μετασχηματισμό, αντί να παραμένουν παράλυτοι λόγω της 

διστακτικότητάς τους.86 

 

 

 

86 Βλ. «The Next Europe, Toward a Federal Union» οπ, αν, παρ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 Η ΕΡΕΥΝΑ - ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ Η 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΩΝ  ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

 

5.1 Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις ευρωεκλογές 

 
Συχνά γίνεται συζήτηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε από τις ελίτ και η 

εξέλιξή της ήταν μία υπόθεση που αφορούσε επίσημα και ανεπίσημα κέντρα λήψης 

αποφάσεων ερήμην των λαών της Ευρώπης. Αυτή η προσέγγιση δίνει προτεραιότητα 

στις δημοκρατικές διαδικασίες και το ερώτημα που διατυπώνεται είναι, αν αυτές 

υφίστανται και σε ποιο βαθμό στα πλαίσια της Ένωσης. Από πολλούς έχει 

υποστηριχθεί ότι η Ένωση λειτουργεί αδιάφανα και με τρόπο που δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητός από τους πολίτες αν και οι αποφάσεις της αφορούν την καθημερινότητά 

του. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία εστιάζει σε αυτό που εύστοχα ονομάζεται από 

ειδικούς και μη, ως δημοκρατικό έλλειμμα. Στον παρόν ερευνητικό κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε αν ευρωπαίοι πολίτες συμβάλλουν με τη στάση τους και διαμορφώνουν 

τις εξελίξεις σε Ευρωενωσιακό επίπεδο.  

Οι πρώτες άμεσες εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διεξήχθησαν το 1979. Με 

την τροποποίηση των συνθηκών και τα κύματα της διεύρυνσης τα μέλη του 

ευρωκοινοβουλίου σταδιακά αυξήθηκαν από τα 410 τον Ιούλιο του 1979 σε 751 

σήμερα. 

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο του 2014 αποτελείται από 198 εθνικά πολιτικά κόμματα. 

Στις εκλογές του 2014 πήραν μέρος περισσότεροι από 166 εκατομμύρια ευρωπαίοι 

πολίτες. Σε σχέση με το 2009 έχουμε μείωση της συμμετοχής κατά 2,5% σε 



 79 

πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά με μεγάλες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα που 

κυμαίνονται από +17% έως -27%. Το 1979 που διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές η 

συμμετοχή ήταν 61,99% για να ακολουθήσει μια σταθερά φθίνουσα πορεία που από 

το 1999 βρίσκεται συνεχώς κάτω από το 50% με τις εκλογές του 2014 να 

καταγράφουν τη συμμετοχή στο 43,30%, μια πτώση 18,69% σε σχέση με τις πρώτες 

άμεσες εκλογές. 

Η μείωση είναι σημαντική σε όλες τις χώρες εκτός του Βελγίου και του 

Λουξεμβούργου όπου είναι η έδρα των ευρωπαϊκών οργάνων, η ψηφοφορία είναι 

υποχρεωτική, και οι κάτοικοι επωφελούνται οικονομικά από την παρουσία των 

χιλιάδων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Όπως παρατηρούμαι στον πίνακα 5.1 

στις τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης, παραδοσιακά η συμμετοχή των Βρετανών 

δεν ξεπερνάει το 35%, και ενώ στη Γερμανία και τη Γαλλία έως το 1989 η συμμετοχή 

βρισκόταν σταθερά πάνω από το 50%, από το 1994 είναι στα επίπεδα του 40% με μία 

αύξηση του ποσοστού στη Γερμανία στις ευρωεκλογές του 2014 που η συμμετοχή 

ήταν 48%.  

 

5.2 Ευρωεκλογές και Διεύρυνση 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.1 η διεύρυνση προς την κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη δεν συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές και σε 

χώρες όπως η Ρουμανία και Βουλγαρία όπου θα αναμένονταν ένα κύμα 

ευρωενθουσιασμού το ποσοστό παραμένει, εντυπωσιακά χαμηλό, κοντά στο 30%. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι  στις 10 χώρες της μαζικής διεύρυνσης το 2004, τη Ρουμανία 

και Βουλγαρία το 2006 και την Κροατία το 2013 το ποσοστό συμμετοχής είναι 

απογοητευτικό, 33,4%. Στην Πολωνία μια χώρα που πρωτοστάτησε στην πτώση του 

τείχους του Βερολίνου και προσδιόρισε την μελλοντική της εθνική ταυτότητα στις 

δομές και τις αξίες του δυτικού κόσμου το ποσοστό συμμετοχής βρίσκεται, συνεχώς, 

κάτω από το 25%.  

Από την έρευνα, με μεγάλη σαφήνεια αποτυπώνεται ότι οι λαοί των χωρών μελών της 

διεύρυνσης  δεν εμφορούνται από την ίδια αντίληψη με τους λαούς των παλαιών 

χωρών και ιδιαίτερα με αυτούς που με την προσχώρηση της χώρας τους στην Ένωση 

επιδίωξαν την πολιτική και οικονομική τους χειραφέτηση.  Συγκεκριμένα η είσοδος 

των χωρών του νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και πολύ αργότερα της Κύπρου 

συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκάστοτε αναμετρήσεις για το 
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ευρωκοινοβούλιο και ισχυρής υποστήριξης στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, σε 

αντίθεση με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

Αν και οι προηγούμενες διευρύνσεις είχαν γίνει σε μια διαιρεμένη Ευρώπη ο στόχος 

της διεύρυνσης ήταν η επανένωση της ευρωπαϊκής ηπείρου έτσι ώστε οι λαοί να 

μπορούν να εργαστούν μαζί σε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας. Σύμφωνα με την 

έκθεση87 του Vim Kok, που υποβλήθηκε το 2003 και έγινε με εντολή του τότε  

 

 

87 Βλ. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, «Facing the 

Challenge, The Lisbon strategy for growth and employment», Διαθέσιμο στο: 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/

communication_strategy/report_kok_el.pdf Ημερομηνία πρόσβασης 22-6-14 

 

προέδρου της Κομισιόν Romano Prodi, προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις και 

οι προκλήσεις της επερχόμενης διεύρυνσης της Ε.Ε, όλοι οι λαοί θα επωφελούνταν 

από την διεύρυνση μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, με τη δημιουργία ευκαιριών 

για ανάπτυξη, επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης και άρα μεγαλύτερη ανάπτυξη 

για τη δυτική Ευρώπη. 

Η Συμμετοχή των Χωρών Μελών (%) στις Ευρωεκλογές από 1979 έως 2014 

  1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 

DE 65.73  56.75 62.27 60.01 45.19  43 43.27  48.10  

FR 60.71 56.72 48.8 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43 

BE 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64 

IT 85.65 82.47 81.07 73.6 69.76 71.72 65.05 57.22 

LU 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.76 85.55 

NL 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32 

UK 32.35 32.57 36.37 36.43 24 38.52 34.7 35.60 

IE 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44 

DK 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32 

EL   80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97 

ES     54.71 59.14 63.05 45.14 44.87 43.81 

PT     51.1 35.54 39.93 38.6 36.77 33.67 

SE         38.84 37.85 45.53 51.07 

AT         49.4 42.43 45.97 45.39 

FI         30.14 39.43 38.6 39.10 

CZ           28.3 28.22 18.20 

EE           26.83 43.9 36.52 

CY           72.5 59.4 43.97 

LV           41.34 53.7 30.24 

LT           48.38 20.98 47.35 

HU           38.5 36.31 28.97 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/report_kok_el.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/report_kok_el.pdf
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MT           82.39 78.79 74.80 

PL           20.87 24.53 23.83 

SI           28.35 28.37 24.55 

SK           16.97 19.64 13.05 

RO             27.67 32.44 

BG             38.99 35.84 

HR               25.24  

ΜΟ 66,02 64,08 62,86 58,53 52,42 47,79 46,09 43,30 

Πίνακας 5.1: Συμμετοχή % των κρατών-μελών στις Ευρωεκλογές 1979-2014. 

Πηγή: European Parliament-Results of the 2014 European elections-Turnout 

Διαθέσιμο στο: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html 

Ημερομηνία πρόσβασης 25-8-14 

 

Τα επιχειρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να πεισθούν οι λαοί της 

δυτικής Ευρώπης που έβλεπαν με δυσπιστία την εξάπλωση προς ανατολάς και για να 

ενισχύσουν το οπλοστάσιο των επιχειρημάτων των οπαδών της διεύρυνσης. Οι χώρες 

της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης επιθυμούσαν διακαώς την προσχώρηση τόσο 

στην Ε.Ε όσο και στο ΝΑΤΟ προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να 

σταθεροποιήσουν τις δημοκρατίες τους έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

για οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.  

Ο αρχικός ενθουσιασμός και η ισχυρή υποστήριξη των λαών της εκτεταμένης 

διεύρυνσης πριν την προσχώρηση, έδωσε τη θέση του στην απογοήτευση και τον 

προβληματισμό για τα πραγματικά οφέλη από την ένταξη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που 

υποστηρίζουν ότι η διεύρυνση και ο τρόπος που έγινε ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 

για την σημερινή κρίση της Ένωσης. 

 

5.3 Εθνικές Εκλογές και Ευρωεκλογές 
 

Από την άλλη η συμμετοχή στις τελευταίες εθνικές εκλογές σε όλες τις χώρες-μέλη 

ήταν κατά μέσο όρο  67% ενώ στις ευρωεκλογές, όπως αναφέρθηκε το ποσοστό ήταν 

43,30%, μια διαφορά που αγγίζει το 24% και αποκαλύπτει τη σημασία και τη 

βαρύτητα με την οποία ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν την εκλογική αναμέτρηση 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Από τον Ιούνιο του 2009 υπήρξαν 39 εθνικές εκλογές στις 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε., 

αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα διοργανώθηκε μια τουλάχιστον εκλογική 

αναμέτρηση. Σε δεκαοκτώ χώρες είχαμε μία, σε εννιά δύο και σε μία τρεις. 

Προεδρικές εκλογές από το 2009 διεξήχθησαν σε δεκατρείς χώρες.  

http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/election-results-2014.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.2 σε όλες τις χώρες το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές 

είναι μειωμένο σε σχέση με τις εθνικές, με την μεγαλύτερη να καταγράφεται στην 

Σλοβακία όπου η διαφορά είναι 46% καθώς μόνο το 13,05% συμμετείχε στις 

ευρωεκλογές ενώ στις εθνικές εκλογές συμμετείχε το 59,11%. Το ίδιο παρατηρείται 

και στη Σλοβενία με 24,55% και 65,60 αντίστοιχα. Η μικρότερη διαφορά, 0,35% 

καταγράφηκε όπως ήταν αναμενόμενο στο Βέλγιο. Ακόμα και στη Γερμανία που 

φαίνεται να επωφελείται περισσότερο από κάθε άλλο από την λειτουργία της Ε.Ε το 

ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές είναι μειωμένο κατά 23,4%, ένδειξη της 

αδιαφορίας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.  

 

 

 

 

Πίνακας 5.2 Διαφορά συμμετοχής % μεταξύ τελευταίων εθνικών εκλογών και 

ευρωεκλογών 2014. 

Member 

States 
  

Last 

legislative 

Election 

European 

Elections June 

2014 

Difference in percentage points 

between EE14 and last Legislative 

Elections 

BE jun 10 89,28 89,64 0,35 

BG mai 13 51,33 35,84 -15,49 

CZ oct 13 59,48 18,2 -41,28 

DK sept 11 87,7 56,32 -31,38 

DE sept 13 71,5 48,1 -23,4 

EE mars 11 63,5 36,52 -26,98 

IE feb 11 69,19 52,44 -16,75 

EL jun 12 62,49 59,97 -2,52 

ES nov 11 71,69 43,81 -27,88 

FR jun 12 55,4 42,43 -12,97 

HR sep 11 54,32 25,24 -29,08 

IT feb 13 75,19 57,22 -17,97 

CY mai 11 78,7 43,97 -34,73 

LT oct 12 52,92 47,35 -5,57 

LV sept 11 59,49 30,24 -29,25 

LU oct 13 91,4 85,55 -5,85 

HU apr 10 46,66 28,97 -17,69 

MT mars 13 92,9 74,8 -18,1 

NL sept 12 74,57 37,32 -37,25 

AT  sept 13 74,9 45,39 -29,51 

PL oct 11 48,92 23,83 -25,09 

PT jun 11 58,07 33,67 -24,4 
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RO dec 12 41,76 32,44 -9,32 

SI dec 11 65,6 24,55 -41,05 

SK mars 12 59,11 13,05 -46,06 

FI apr 11 70,5 39,1 -31,4 

SE sept 10 84,63 51,07 -33,56 

UK mai 10 65,1 35,6 -29,5 

Πηγή: European Parliament, Διαθέσιμο στο: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/elections_results/review.pdf 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 16-8-14 

 

5.4 Η Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μέσα από το ευρωβαρόμετρο 
 

Έως και το 1979 που διεξήχθησαν οι πρώτες ευρωεκλογές η κοινή γνώμη ήταν 

συντριπτικά, περισσότερο από 80%, υπέρ της ενοποίησης της δυτικής Ευρώπης. Η 

ίδια ισχυρή υποστήριξη αποτυπώθηκε και στην έρευνα, λίγο πριν την εκλογική 

αναμέτρηση του 1984, του 1989 και του 1994 σύμφωνα με τον πίνακα 5.3, και το 

διάγραμμα 5.1 

Πίνακας 5.3: Η κοινή γνώμη (%) για την ενοποίηση της Δυτικής Ευρώπης 

  
                European Community  

    1979 1984 1988 1994 
For 75 71 73 73 

Against 11 14 14 18 

Don't Know  14 15 13 9 

Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 18-8-14. 

 

Διάγραμμα 5.1 Η κοινή γνώμη για την ενοποίηση της Δυτικής Ευρώπης 
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Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/elections_results/review.pdf
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
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Ημερομηνία Πρόσβασης: 18-8-14 

 

Το 1999 και με την διεύρυνση να βρίσκεται προ των πυλών το ερώτημα 

διαφοροποιείται καθώς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν αφορά μόνο τη δυτική Ευρώπη 

αλλά την κεντρική και την ανατολική και οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν αν 

είναι καλό πράγμα η χώρα τους να είναι μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και αν 

επωφελείται από την Ένωση. Στις απαντήσεις ένα ποσοστό 49% υποστηρίζει ότι είναι 

θετικό για τη χώρα του να είναι  μέλος της Ένωσης. Μόνο ένα 12% εκφράζεται 

αρνητικά για τη συμμετοχή της χώρας του στην Ε.Ε ενώ το 27% είναι ουδέτερο και 

το 12% δεν έχει άποψη. 

Το 2004, μετά την κυκλοφορία του ευρώ η διάθεση της κοινής γνώμης παραμένει 

αμετάβλητη με το 48% να απαντά ότι υποστηρίζει το γεγονός η χώρα του να είναι 

μέλος της Ένωσης. Τα ίδια περίπου ποσοστά διατηρούνται έως και το 2007 όπου η 

κρίση αρχίζει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια και το ερώτημα του ευρωβαρόμετρου 

διαφοροποιείται και πάλι και διατυπώνεται στο κατά πόσο οι πολίτες εμπιστεύονται 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

To 2007 καθώς και το 2008, κατά την έναρξη της κρίσης όπως φαίνεται στον πίνακα 

5.4 και στο διάγραμμα 5.2 η εμπιστοσύνη στην Ε.Ε παραμένει υψηλή με το 57,93% 

να εκφράζεται θετικά ενώ μόνο το 1/3 απάντησε ότι δεν εμπιστεύεται την Ένωση. 

Ακόμα και στις χώρες τις επονομαζόμενες PIGS (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και 

Ισπανία) το ποσοστό εμπιστοσύνης παραμένει πάνω από 60%  

 

Πίνακας 5.4: Η Εμπιστοσύνη των πολιτών % στην Ε.Ε 2007-2008. 

  

Tend to 
Trust 

Tend not to Trust Don’t Know 

BE 70,5 27 2,5 

DK 62,5 31,5 6 

DE 49,5 40 10,5 

FR 50,5 40,5 9 

IE 58 22 20 

IT 49 32 19 

LU 58,5 32,5 9 

NL 64 28 8 

UK 32,5 52,5 15 

GR 61 39 0 

PT 61,5 26,5 12 

SP 65,5 21,5 13 

AT 42 45,5 12,5 

FI 56,6 39 4,5 

SE  51,5 40 8,5 

CZ 60 31 9 

EE 70,5 17,5 12 
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CY 66 25,5 8,5 

LT 63,5 20 16,5 

HU 56,5 31 12,5 

MT 62,5 23 11,5 

SI 67 26,5 6,5 

SK 66,5 24 9,5 

BG 58,5 20 21,5 

HR 42,5 46 11,5 

RO 65,5 20 14,5 

LV 46,5 37,5 16 

PL 63,5 20 16,5 

Avar 57,93 30,70 11,27 

Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 20-8-14 

 

 

 

Διάγραμμα 5.2: Εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ε.Ε 2007-2008. 
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Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 20-8-14 

 

Το 2009 τα ερωτήματα απευθύνονται πλέον στους πολίτες των 27 χωρών μελών της 

Ένωσης και η οικονομική κρίση διαφαίνεται ότι αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά την 

στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην Ε.Ε. Στο ερώτημα αν εμπιστεύονται την 

Ένωση οι πολίτες είναι διχασμένοι, με το ποσοστό υπέρ να είναι 48%, αρνητικά 

απάντησε το 40% και το 12% ήταν ουδέτερο. Σε σύγκριση με το 2007 όπου τα 

σημάδια της κρίσης δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί οι αρνητικές απαντήσεις το 2009 

είναι περισσότερες κατά 8%. 

Σταδιακά από το 2010 οι αρνητικές απαντήσεις 47% αρχίζουν να ξεπερνούν τις 

θετικές 42% για να καταλήξουμε το 2013 όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5.5 και στο 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
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διάγραμμα 5.3 όπου το 60% δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή ένωση. Η εντυπωσιακή 

αυτή μεταστροφή της κοινής γνώμης αποτυπώνεται στις ευρωεκλογές του 2014 όπου 

για πρώτη φορά έχουμε την εισδοχή στο Ευρωκοινοβούλιο πολλών κομμάτων με 

έντονη ευρωαρνητική διάθεση, τα οποία υποστηρίζουν ακραίες πολιτικές θέσεις όπως 

τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη διάλυση της Ε.Ε.  

 

Πίνακας 5.5: Διαφορά % στην εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ε.Ε μεταξύ 2007 

και 2013. 

  

Tend to Trust Tend not to Trust 

2007 2013 2007 2013 
BE 73 48 25 51 

DK 65 51 29 45 

DE 56 29 36 61 

FR 51 34 41 57 

IE 54 29 25 61 

IT 58 25 28 61 

LU 62 43 29 52 

NL 69 37 25 58 

UK 36 20 49 68 

GR 63 19 37 80 

PT 65 24 24 71 

SP 65 17 23 75 

AT 46 35 43 55 

FI 61 41 35 54 

SE  56 36 35 60 

CZ 61 35 32 60 

EE 72 46 18 43 

CY 61 13 28 83 

LT 65 51 19 38 

HU 61 47 29 46 

MT 66 53 25 29 

SI 68 34 24 63 

SK 66 45 25 50 

BG 54 54 21 28 

HR 50 39 37 54 

RO 65 45 20 43 

LV 47 36 38 51 

PL 68 39 18 51 

Avarage 60,14 31 29,21 60 

 

Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 25-8-14 

 

Διάγραμμα 5.3: Διαφορά % στην εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ε.Ε μεταξύ 

2007 και 2013. 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
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Diference in Trust in E.U Between 2007-2013
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Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 25-8-14 

 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5.6 και στο διάγραμμα 5.4 αν ανατρέξουμε στις 

χώρες που επηρεαστήκαν από την κρίση και ιδιαίτερα σε όσες αναγκάστηκαν να 

υπογράψουν μνημόνια τότε θα δούμε, κατά μέσο όρο, την εντυπωσιακή μεταστροφή 

της κοινής γνώμης από το 2009 έως και το 2013. Για την Ιρλανδία, Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Ισπανία και Κύπρο το ποσοστό εμπιστοσύνης στην Ε.Ε έως το 2009 

ήταν περίπου 62% ενώ οι αρνητικές γνώμες δεν ξεπερνούσαν το 27%. Από το 2009 

έως το 2013 έχουμε μια σχεδόν απόλυτη μεταστροφή με το 37,84% να εκφράζεται 

θετικά και το 54% αρνητικά. Το υψηλότερο ποσοστό με αρνητική γνώμη 

καταγράφεται στην Ελλάδα 64% καθώς η κρίση την έπληξε περισσότερο από κάθε 

άλλη χώρα. Στον αντίποδα, στη Γερμανία και στη Γαλλία ακόμα και πριν την περίοδο 

της κρίσης οι αρνητικές γνώμες είναι 40% δηλαδή 13% περισσότερες από τις χώρες 

του Νότου και της Ιρλανδίας. Από το 2009 αυξάνονται περίπου 12% και βρίσκονται 

κοντά στο ποσοστό αρνητικών γνωμών των μνημονιακών χωρών.  

Πίνακας 5.6: Η εμπιστοσύνη, κατά μέσο όρο στην Ε.Ε από το 2009 έως το 2013. 

  
Tend to Trust Tend not to Trust Don’t Know 

BE 50,8 45,6 3,6 

DK 54,6 40,6 4,8 

DE 35 54,8 10,2 

FR 38,2 52,4 9,4 

IE 39,2 46,8 14 

IT 36,6 47,2 16,2 

LU 50,4 41,8 7,8 

NL 47,8 44,4 7,8 

UK 20,6 67,2 12,2 

GR 34,4 64 3,6 

PT 41,2 50,2 8,6 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
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SP 35,2 55 9,8 

AT 40,2 52,6 7,2 

FI 48 47 5 

SE  41,2 52 6,8 

CZ 43,8 50,2 6 

EE 59,2 29,4 11,4 

CY 39,6 53,8 6,6 

LT 51,6 32,4 16 

HU 49,4 41,2 9,4 

MT 51,6 31,8 16,6 

SI 43 52,4 4,6 

SK 58,2 36,4 5,4 

BG 59,8 24,2 16 

HR 36,2 55 8,8 

RO 55,6 33,8 10,6 

LV 40 48,8 11,2 

PL 47,4 38,8 14 

Avarage 44,6 46,06 9,41 

Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 10-9-14 

Διάγραμμα 5.4: Η εμπιστοσύνη, κατά μέσο όρο στην Ε.Ε από το 2009 έως το 

2013 
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Πηγή: GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences, Διαθέσιμο στο: 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E 

Επεξεργασία: Δική μας. 

Ημερομηνία Πρόσβασης: 10-9-14 

 
Από το αποτέλεσμα θα περίμενε κανείς, ιδιαίτερα από την κοινή γνώμη της 

Γερμανίας η εμπιστοσύνη στην Ε.Ε να έχει αυξηθεί καθώς η Ένωση επέβαλε καθ’ 

υπόδειξη της Γερμανικής κυβέρνησης την αυστηρή πολιτική λιτότητας στις 

υπερδανεισμένες χώρες. Σύμφωνα με μετρήσεις η κοινή γνώμη της Γερμανίας ήταν 

υπέρμαχη μιας σκληρής εφαρμογής μέτρων περιορισμού του χρέους που βρέθηκαν 

στη δίνη του κυκλώνα. Αυτή η τάση εκφράστηκε επανειλημμένα και ιδιαίτερα στις 

Γερμανικές εκλογές του 2013 όπου το κόμμα της Άνγκελα Μέρκελ απέσπασε ένα 

υψηλό ποσοστό 41,5% από το 30,7% της προηγούμενης αναμέτρησης και άγγιξε την 

αυτοδυναμία. 

https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0008&DB=E
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Στον αντίποδα, η εμπιστοσύνη στην Ε.Ε μειώθηκε, και στις ευρωεκλογές του 2014 το 

εκλογικό σώμα εκφράστηκε με την επιλογή κομμάτων που έχουν έντονα 

αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό όπως το AFD που εξέλεξε 8 ευρωβουλευτές και το 

ναζιστικό NPD που εξέλεξε 2, μετά την κατάργηση από το συνταγματικό δικαστήριο 

του ορίου 3% για την εκπροσώπηση των γερμανικών κομμάτων στο 

ευρωκοινοβούλιο. 

 

5.5 Ευρωεκλογές και Ακροδεξιά 
 

Στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία πρώτευσαν το Εθνικό Μέτωπο (FN) της Ζαν 

Μαρι Λεπέν και το UKIP του Νάιτζελ Φάρατζ, που ζητά την έξοδο της Βρετανίας 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στη Δανία το ευρωφοβικό κόμμα DPP ήρθε, επίσης, πρώτο στην προτίμηση των 

ψηφοφόρων με ποσοστό 26%, μια αλλαγή που θεωρείται έκπληξη για μια κοινωνία 

που χαρακτηρίζεται από την πολιτισμικότητα, την ανοχή στο διαφορετικό, και την 

ισότιμη αποδοχή των μεταναστών. 

Το ίδιο περίπου συνέβη και στην Σουηδία όπου το ακροδεξιό κόμμα (SD) ήρθε τρίτο 

με ποσοστό 9,7% και κέρδισε δύο έδρες στο ευρωκοινοβούλιο. 

Στην Αυστρία όπου η ακροδεξιά έχει μεγαλύτερη παράδοση και συμμετείχε στον 

κυβερνητικό συνασπισμό το (FPO) αύξησε το ποσοστό του καταγράφοντας 19,72% 

δηλαδή 25% αύξηση σε σχέση με το 2009. Το κόμμα έχει αντιευρωπαϊκή ατζέντα και 

πρωτοστάτησε στην εκστρατεία μη υιοθέτησης του ευρώ από την Αυστρία. 

Υποστηρίζει πως σε περίπτωση που η Τουρκία γίνει μέλος της Ε.Ε τότε η Αυστρία 

άμεσα θα πρέπει να αποχωρίσει από την Ένωση. Η αντιμεταναστευτική πολιτική 

είναι κορυφαία προτεραιότητα του FPO ανεβάζοντας τους τόνους σε σχέση με την 

προστασία της πολιτισμικής ταυτότητας των Αυστριακών που κινδυνεύει από την 

παρουσία του Ισλάμ. 

Στην Ολλανδία το δεξιό κόμμα (PVV) που εμφορείται από την ίδια 

αντιμεταναστευτική και αντιευρωπαϊκή ρητορική διατήρησε τις δυνάμεις του και 

εξέλεξε τέσσερις ευρωβουλευτές. 

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό ναζιστικό κόμμα, η Χρυσή Αυγή, ήρθε 

τρίτο σε δύναμη αποσπώντας 9% και εκλέγοντας δύο ευρωβουλευτές. 
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Στη Γερμανία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για πρώτη φορά ένα κόμμα με 

αντιευρωπαϊκή ατζέντα το (AFD) που ζητά την κατάργηση του ευρώ κατέγραψε 7%. 

Το κόμμα υποστηρίζει την επιστροφή στο Μάρκο και τη διάλυση του ευρώ.  

Στην Ουγγαρία μετά την προσφυγή στο ΔΝΤ το 2008 το εθνικιστικό κόμμα Jobbic 

για πρώτη φορά εισήλθε στο κοινοβούλιο το 2010 αποσπώντας ποσοστό 16,67% και 

εκλέγοντας 47 βουλευτές.   

Σε όλες τις άλλες χώρες τα κόμματα που βρίσκονται στον άξονα της άκρας δεξιάς ή 

αριστεράς, και έχουν για διαφορετικούς λόγους το καθένα αντιευρωπαϊκή πολιτική, 

διατήρησαν ή αύξησαν τις δυνάμεις τους. 

Η ακροδεξιά πριν την κρίση κινούνταν γενικά, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, σε 

εξωκοινοβουλευτικά επίπεδα περιθωριοποιημένη ιδεολογικά και με σημαία την 

αντιμεταναστευτική πολιτική ατζέντα. Η οικονομική κρίση έδωσε νέα εργαλεία 

πολιτικής επιχειρηματολογίας καθώς τα παλαιά πολιτικά κόμματα θεωρήθηκαν 

υπεύθυνα για τις αιτίες της κρίσης, όπως η πολιτική διαφθορά, η ανεξέλικτη 

λαθρομετανάστευση που στερεί θέσεις εργασίας, η κυριαρχία των 

χρηματοπιστωτικών αγορών κ.λ.π. Ο οικονομικός προστατευτισμός και η πατριωτική 

ρητορική χρησιμοποιούνται ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και την 

ομοσπονδιοποίηση της Ε.Ε. Τα βέλη στρέφονται κατά των ΗΠΑ και της ηγεμονικής 

τους θέσης και η παγκοσμιοποίηση θεωρείται ότι έχει πολιτική πρωτεύουσα την 

Ουάσιγκτον, οικονομική το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και πολιτιστική το 

Χόλιγουντ. Η ξενοφοβία και η ισλαμοφοβία με πρόσχημα την τρομοκρατία και 

ιδιαίτερα μετά την 11 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ ενισχύουν τη ρητορική της ακροδεξιάς 

και καλλιεργούν μια ατμόσφαιρα μισαλλοδοξίας για το Ισλάμ. Όλα αυτά είναι τα 

εργαλεία ανόδου και διείσδυσης σε πλατιές λαϊκές μάζες που αναζητούν απαντήσεις 

στα σύγχρονα προβλήματα της εποχής. Μια περαιτέρω εκλογική ενίσχυση αυτών των 

κομμάτων θα ενδυναμώσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που επιθυμούν τη διάλυση της 

Ε.Ε και την επιστροφή κάθε μορφής εξουσίας και διαχείρισης στο έθνος –κράτος.  

 

5.6 Νέες Προκλήσεις-Αποσχιστικά Κινήματα 
 

Η Ουκρανική κρίση, η πιο σοβαρή μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, αναβίωσε και 

αναθέρμανε τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς και το «παιχνίδι» 

ισχύος από το οποίο υποφέρει η ήπειρος εδώ και αιώνες. 
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Η διεύρυνση της Ε.Ε προς ανατολάς η οποία ακολουθεί ή προηγείται της διεύρυνσης 

του ΝΑΤΟ φαίνεται ότι έχει αγγίξει την κόκκινη γραμμή όπου οι ευαίσθητες Ρωσικές 

εθνικές χορδές και τα αντανακλαστικά έχουν ενεργοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η 

περαιτέρω διεύρυνση να θεωρείται άμεση απειλή για τα Ρωσικά συμφέροντα. 

Σύμφωνα με τον Χένρι Κίσινγερ η Δύση πρέπει να κατανοήσει ότι για τη Ρωσία η 

Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει ξένη χώρα.87 Από την πλευρά της, η Ε.Ε. πρέπει να 

αναγνωρίσει ότι η γραφειοκρατική κωλυσιεργία και η υποταγή του στρατηγικού 

στοιχείου στην εσωτερική πολιτική σκηνή κατά τη διαπραγμάτευση της σχέσης της 

Ουκρανίας με την Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση να διολισθήσει σε 

κρίση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ο πόλεμος και η De facto διχοτόμηση 

της Ουκρανίας. Οι οικονομικές κυρώσεις που επέβαλλαν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε στη 

Ρωσία προκάλεσαν αντίστοιχα τα αντίποινα της Μόσχας εις βάρος όλων των χωρών-

μελών της Ένωσης επιδεινώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη, πλήττοντας  

 

87   Βλ. Kissinger, H., «To settle the Ukraine crisis, start at the end» Διαθέσιμο στο: 

http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-

start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html 

Ημερομηνία πρόσβασης 21-10-14 

 

ιδιαίτερα τις χώρες εκείνες που η οικονομία τους βρίσκεται σε κρίση και 

επιβραδύνοντας την ανάπτυξη ακόμα και της Γερμανικής οικονομίας. «Η ουκρανική 

κρίση δεν είναι σε καμία περίπτωση περιφερειακή υπόθεση, μας αφορά όλους» είπε η 

Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ από το περιθώριο της G20 τον Νοέμβριο 

του 2014 στην Αυστραλία. «Μετά τον τρόμο δύο παγκόσμιων πολέμων και το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου, αυτό θέτει εν αμφιβόλω ολόκληρη την ισορροπία ειρήνης στην 

Ευρώπη» σχολίασε δηκτικά η καγκελάριος δίνοντας δραματικούς τόνους και 

πανευρωπαϊκή διάσταση στην Ουκρανική κρίση.   

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον εξήγγειλε  σε περίπτωση νέας 

εκλογικής νίκης του το 2015 δημοψήφισμα για το 2017 με ερώτημα την παραμονή ή 

έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τον ισχυρό ευρωσκεπτικισμό των 

Βρετανών και την άνοδο του UKIP μια θετική απάντηση εξόδου της χώρας από την 

Ε.Ε είναι πολύ πιθανή με συνέπειες ανυπολόγιστες για το μέλλον της Ένωσης. Η 

Μεγ. Βρετανία είναι μια από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης με ισχυρούς 

πολιτικούς θεσμούς και οικονομία, έμπιστος εταίρος των ΗΠΑ και με παρουσία σε 

όλα τα πλάτη και τα μήκη της υδρογείου. Μια αποχώρηση της Βρετανίας θα κλονίσει 

http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
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συθέμελα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα με τρόπο απρόβλεπτο για το μέλλον της 

Ένωσης. «Δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει μεγάλη Ευρώπη χωρίς το Ηνωμένο 

Βασίλειο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι. Καταστροφική 

προοπτική για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη χαρακτήρισε ο 

Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλγκανγκ Σόιμπλε ενδεχόμενη βρετανική ψήφο 

υπέρ της εξόδου από την ΕΕ.  Από την άλλη τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι 

μπορούμε να πληρώσουμε οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να παραμείνει η 

Βρετανία στην ΕΕ. «Το κοινό αίσθημα στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε 

τη Βρετανία εντός, και αυτό είναι ειλικρινές ακόμη και από χώρες που εκ πρώτης 

όψεως δεν θα θεωρούνταν ενστικτωδώς φιλοβρετανικές» δήλωσε ο απερχόμενος 

πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο. «Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για 

ενδεχόμενη έξοδο από την ΕΕ» σε περίπτωση που δεν λυθεί το ζήτημα της 

μετανάστευσης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της 

Βρετανίας, Φίλιπ Χάμοντ. Όλη αυτή η φρασεολογία καταδεικνύει την εύθραυστη 

ισορροπία στην οποία κινούνται οι σχέσεις της Ε.Ε με τη Μεγάλη Βρετανία και τον 

κίνδυνο που ελλοχεύει υπό την πίεση του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος του Νάιτζελ 

Φάρατζ  το συντηρητικό κόμμα να διολισθήσει σε ακόμα πιο ακραίες αντιευρωπαϊκές 

θέσεις. 

Παρόμοια κατάσταση είναι πιθανό να εξελιχθεί στη Γαλλία αν το ακροδεξιό κόμμα 

της Ζαν Μαρί Λεπέν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2017 ως συνέπεια της 

οικονομικής κρίσης και της αναποτελεσματικής διαχείρισης από τον σημερινό 

σοσιαλιστή πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι 

δυσμενέστερες σε σχέση με μια πιθανή έξοδο της Μεγ. Βρετανίας καθώς θεωρείται 

αδιανόητο να υπάρχει Ε.Ε χωρίς τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Γερμανίας. 

Άλλωστε τα αρνητικά δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στην Ολλανδία το 2005 

τερμάτισαν τη διεργασία για τη θέσπιση Ευρωσυντάγματος. Πρόσφατα ο πρώην 

πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζύ και πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές 

εκλογές του 1917 δήλωσε ότι οι αρμοδιότητες της Ε.Ε θα πρέπει να περιορισθούν στο 

μισό, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη πίεση που δέχεται το δεξιό κόμμα 

UMP που ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές με ποσοστό 20,81%, από την παρουσία και 

τη ρητορική της Ζαν Μαρί Λεπέν και την αποδοχή που φαίνεται αυτή να έχει από 

τους Γάλλους. 

Το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στη Σκωτία στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 με το 

ερώτημα αν η Σκωτία θα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη χώρα, αν και το αποτέλεσμα 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_referendum_on_the_European_Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_referendum_on_the_European_Constitution
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ήταν αρνητικό, δοκίμασε σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους που διατρέχει η Ένωση. 

Στην περίπτωση μια θετικής απάντησης θα έπρεπε να προσδιοριστεί εκ νέου σχέση 

της Σκωτίας με την Ε.Ε και αν αυτή σχέση είναι εντός ή εκτός της Ένωσης.  Θα 

συμφωνούσαν η Ισπανία ή το Βέλγιο, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα φλαμανδικά και τα 

καταλανικά κινήματα ανεξαρτησίας να παραμείνει η Σκωτία μέλος της Ε.Ε; 

Το δημοψήφισμα στην Καταλονία στις 9 Νοεμβρίου του 2014 με το ερώτημα  

«Θέλετε η Καταλονία να αποτελεί ξεχωριστό κράτος;» και αν η απάντηση είναι ναι, 

«Θέλετε η Καταλονία να είναι ανεξάρτητο κράτος;» αν και άτυπο καθώς δεν είχε την 

έγκριση της κεντρικής εξουσίας έδωσε συντριπτικό ποσοστό υπέρ του ναι με 81%. 

Έμπειροι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης θα πρέπει να 

αποδεχτεί την πραγματικότητα αναζητώντας συναινετική λύση πριν η κατάσταση 

εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη με κίνδυνο την αποσύνθεση του Ισπανικού κράτους και 

κατά συνέπεια της Ε.Ε.  

Μια ενδεχόμενη απόσχιση της Καταλονίας που είναι η πιο εύρωστη οικονομική 

περιφέρεια της Ισπανίας είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει αποσχιστικές τάσεις και 

στην Ιταλία με την Λέγκα του Βορρά να αναζητά τη δικό της διαζύγιο από την 

υπόλοιπη Ιταλία. Ανάλογα προβλήματα μπορούν να προκύψουν στη Ρουμανία με την 

μεγάλη Ουγγρική μειονότητα της Τρανσυλβάνιας ή στη μελλοντική ευρωπαϊκή 

Σερβία με την επίσης μεγάλη Ουγγρική μειονότητα στη Βοϊβοντίνα. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι ακόμα και στη Γερμανία είδε το φως της 

δημοσιότητας παρόμοιο αίτημα από την πλούσια Βαυαρία η οποία κάτω από 

ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην είναι ικανοποιημένη από το ομοσπονδιακό 

καθεστώς που συνθέτει το Γερμανικό κράτος.  

Αν στο παρελθόν οι συστημικές πιέσεις καθώς και η ανασφάλεια συνέτειναν στην 

αναζήτηση ενός μορφώματος που θα ήταν δυνατό και ισχυρό, όπως το κράτος, για να 

αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα, οι νέες συνθήκες που 

έχουν διαμορφωθεί τείνουν να προκαλούν στο κράτος ισχυρές πιέσεις αποσύνθεσης.  

Όλες αυτές οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη κλονίζουν 

συθέμελα την αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος με συνέπειες που είναι 

αδύνατο να προβλεφθούν για το μέλλον της Ένωσης. Οι προϋποθέσεις να προκληθεί 

μια ρωγμή στο οικοδόμημα έχουν ήδη αναπτυχθεί και αρκεί ένα «ατύχημα» να 

προκαλέσει την κατεδάφιση του ονείρου της ενωμένης Ευρώπης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6-ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Στο παρελθόν οι κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν το προωθητικό 

εργαλείο βημάτων και σταδίων της ολοκλήρωσης καθώς η διαχείρισή τους αφορούσε 

τις ελίτ που εμφορούνταν έντονα από την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης που θα 

μπορούσε να λειτουργεί εξισορροπητικά σε ένα διπολικό κόσμο προωθώντας τα δικά 

της συμφέροντα. 

Η χωρίς προηγούμενο, χρηματοοικονομική κρίση της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε 

μία βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση και έχει αναδείξει όλες τις παθογένειες που 

αποτέλεσαν τη μήτρα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.  Οι αυξανόμενες κοινωνικές και 

οικονομικές ανισότητες, ιδιαίτερα αυτές μεταξύ του ευρωπαϊκού βορρά και του νότου 

εντείνουν τις ανησυχίες και προκαλούν προβληματισμούς για το μέλλον της Ένωσης.  

Η έλλειψη επαρκούς διάγνωσης δεν επέτρεψε και την αποτελεσματική θεραπεία 

καθώς οι ελίτ απέτυχαν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βαθύτερα δομικά 

αίτια της κρίσης. Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

παρέμεινε μια  ελιτίστικη διαδικασία που αδυνατεί να περιγράψει με σαφήνεια, τα 

οράματα και τα συμφέροντα όλων των εταίρων. Οι λαοί και ιδιαίτερα τα μεσαία 
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κοινωνικά στρώματα βιώνουν την ανεπανάληπτη κρίση βλέποντας το επίπεδο της 

ζωής του να υποχωρεί επικίνδυνα στα όρια της φτώχειας και της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης.    

Η αδυναμία διατήρησης μιας πειστικής κοινωνικής πολιτικής, σε σχέση με την 

πραγματική νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική που προωθείται από τους οπαδούς 

του λιγότερου κράτους και από μια φιλοσοφία που χαρακτηρίζεται από την υπεροψία 

των ισχυρών, κλονίζει τα θεμέλια του οράματος της ενωμένης Ευρώπης.  

Τα γενναιόδωρα συστήματα πρόνοιας της Ευρώπης, αυτά που θεωρήθηκαν 

ασύμφορα να διατηρηθούν σε συνθήκες παγκόσμιου ανταγωνισμού, έχουν δραματικά 

αποδυναμωθεί. Η λιτότητα, που επιβλήθηκε στις υπερχρεωμένες χώρες και οι βίαιες 

μεταρρυθμίσεις ως αντίδοτο στην τρέχουσα κρίση χρέους στην ευρωζώνη, 

προκάλεσαν μεγαλύτερα προβλήματα και η κρίση εξελίχθηκε σε βαθιά πολιτική και 

κοινωνική που τείνει να αποδομήσει το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

Αντί να επεκταθεί, η υπάρχουσα αλληλεγγύη, η οποία προβλέπεται από τις συνθήκες 

και είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει στο 

επόμενο βήμα της ολοκλήρωσης οι διμερείς σχέσεις με βάση τα εθνικά συμφέροντα 

έχουν ενισχυθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές έχουν πραγματοποιηθεί 

συναντήσεις  κορυφής μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας οι οποίες θεωρούνται ένα 

άτυπο διευθυντήριο αποφάσεων που λαμβάνει χώρα ερήμην των υπόλοιπων εταίρων. 

Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο ο Γερμανικός λαός έγινε 

ευρωσκεπτικιστικός, και οι αρνητικές γνώμες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 

ξεπερνούν τις θετικές. 

Σύμφωνα με τον Μπέρναρντ Κόνολι μια Ευρώπη, ακόμη και μια Γερμανική Ευρώπη 

δομημένη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή της, θα στεκόταν πάνω στα ρήγματα μιας 

σεισμογενούς ζώνης που αντιστοιχούν στα σύνορα των εθνών—κρατών. Το έθνος- 

κράτος, όρος που αποδίδεται στη Γερμανία με το «όπου υπάρχουν Γερμανοί, το 

έδαφος είναι γερμανικό», μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια νοσηρή, καταστροφική κι 

επικίνδυνη αντίληψη εθνικισμού. Μια πρόγευση αυτής της θεωρίας έχουμε στην 

Ουκρανία όπου η συμπαγής ρωσική μειονότητα ενθαρρυμένη από τη μητέρα πατρίδα 

Ρωσία επέβαλε με τη βία την αλλαγή των συνόρων (Κριμαία) και αναζητεί με την 

χρήση των όπλων την ενσωμάτωση της ανατολικής Ουκρανίας στο Ρωσικό κράτος 

κάνοντας πράξη το «όπου υπάρχουν Ρώσοι το έδαφος είναι Ρωσικό». Το κράτος-

έθνος, από την άλλη, που ταυτίζεται με τη γαλλική έννοια του  «όπου υπάρχει 

γαλλικό έδαφος, υπάρχουνε και Γάλλοι», προβάλλεται σαν δημιουργία 
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συναισθημάτων ενότητας μεταξύ πολλών διαφορετικών «φυλών» μέσω της κοινής 

πίστης σε μια κρατική οντότητα, η οποία εξασφαλίζει πολιτικά, υλικά, και κοινωνικά 

αγαθά, σε όλους όσους αποφασίζουν να αποδεχτούν τις αρχές και τις αξίες της. Μέσα 

σε ένα τέτοιο περιβάλλον φαίνεται ότι λειτούργησε έως τώρα η Ε.Ε η οποία επέβαλλε 

στα μέλη της τα πρότυπα τις αρχές και τις αξίες που υπηρετούσαν τις συλλογικές 

αποφάσεις επ’ ωφελεία όλων και μορφοποιήθηκαν στην πάροδο του χρόνου μέσα 

από τις συγκρούσεις, τους συμβιβασμούς και τις συνεργασίες των εθνικών 

υποκειμένων.88 

Το ευρώ, φιλοτεχνημένο στα πρότυπα της Bundesbank, από εργαλείο προώθησης της 

πολιτικής Ένωσης απέτυχε να προωθήσει ακόμα και την οικονομική Ένωση όπως 

υποδηλώνει ο τίτλος της ΟΝΕ, με σοβαρό πλέον τον κίνδυνο να είναι η αιτία της 

κατάρρευσης του οικοδομήματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλικής 

έμπνευση δημιουργία της ΟΝΕ με την προσδοκία ελέγχου και περιορισμού της  

 

 

88 Βλ. Κόνολι, Μ., (1997). «Η Σάπια Καρδιά της Ευρώπης, Ο Βρόμικος πόλεμος για 

το Ευρωπαϊκό νόμισμα», Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα: σσ. 592-595 

Γερμανικής κυριαρχίας του Μάρκου αποδείχτηκε ουτοπία και ψευδαίσθηση υψηλού 

ρίσκου. 

Η Γερμανική προτεσταντική ηθική της λιτότητας και το δόγμα της αυστηρής 

πειθαρχίας εμφιλοχώρησαν στα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποστερώντας ακόμα και την δυνατότητα επίκλησης αλληλεγγύης των εταίρων. Η 

τιμωρία για τους απείθαρχους προβάλλεται από την Γερμανική ελίτ ως επίτευγμα και 

επιτυχία και επιδοκιμάζεται από το Γερμανικό λαό ποικιλοτρόπως. Το επικίνδυνο 

πολιτικό παίγνιο που θέλει την εξωτερική πολιτική εργαλείο προώθησης της 

εσωτερικής, και η δηλητηρίαση της κοινής γνώμης των λαών είναι η σίγουρη οδός 

για την επιβεβαίωση ότι, η ιστορία επαναλαμβάνεται.  

Η Γερμανία, εκμεταλλευόμενη τις συνέπειες της κρίσης και επικαλούμενη το 

Σύμφωνο σταθερότητας του Μάαστριχ προβάλλει την ανάγκη προώθησης 

μεταρρυθμίσεων επιβάλλοντας μια μορφή οικονομικού ολοκληρωτισμού, σε βάρος 

των χωρών του ευρωπαϊκού νότου που βρίσκονται σε αδυναμία. Η πολιτική αυτή 

επιβεβαιώνει περίτρανα ότι οι προτεραιότητες της Γερμανικής πολιτικής σε σχέση με 

την Ευρώπη έχουν αλλάξει ριζικά μετά την επανένωση και την ισχύ που απέκτησε. 

Τα ανησυχητικά σημάδια της αλαζονείας και της υπεροψίας του Γερμανικού 

ηγεμονισμού θέτουν σε τροχιά διάλυσης την Ευρωπαϊκή προοπτική που δεν μπορεί 
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να νοηθεί χωρίς τη δέσμευση και την υποστήριξη του ποιο ισχυρού μέλους της 

Ευρώπης. 

Η πολύπλευρη κρίση στην Ευρώπη, προσλαμβάνει τη μορφή μιας επανεθνικοποίησης 

της πολιτικής της. Οι λαοί εξεγείρονται θεωρώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 

την παγκοσμιοποίηση ως τις αιτίες που έπληξαν το επίπεδο της ζωής τους με 

ανεπανόρθωτο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε βρίσκουν καταφύγιο 

στην ασφάλεια της εθνικής κυριαρχίας, θέτοντας σε κίνδυνο τα επιτεύγματα της 

πολιτικής και οικονομικής Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που δρομολογήθηκαν μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 89 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, είναι κάτι περισσότερο από 

μια οικονομική Ένωση καθώς το θεσμικό της πλαίσιο, οι τομείς τις κοινής πολιτικής, 

η συνεργασία, και οι επιδιώξεις προσιδιάζουν σε ένα μόρφωμα ομοσπονδιακής υφής 

όπου τα κράτη-μέλη διατηρούν τον πυρήνα της εθνικής τους κυριαρχίας. Η πρόταση  

 

89  Βλ. Miszlivetz, F., (2012). «The Multiple Crisis of Europe»,  

Διαθέσιμο στο:http://www.ises.hu/webimages/files/MFMultiple_crisis_of_Europe.pdf 

Ημερομηνία πρόσβασης 15-4-14 

 

για την υπέρβαση της κρίσης με περισσότερη ολοκλήρωση φαίνεται ότι αγγίζει τις 

υπερευαίσθητες χορδές όσων υπερασπίζονται σθεναρά την διατήρηση του έθνους-

κράτους και ανησυχούν για την απορρόφησή του στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Η ανάσχεση αυτής της προοπτικής αποτελεί απόλυτη διαχρονική 

προτεραιότητα για τους ευρωσκεπτικιστές και ενισχύεται σημαντικά από την 

πολύπλευρη κρίση.    

Το ερώτημα για την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση είναι κατά 

πόσο η παρούσα Ευρωπαϊκή κοινωνία είναι έτοιμη να υποστηρίξει πολιτικές και 

δράσεις υπέρβασης της πολύπλευρης κρίσης ή αν οι Ευρωπαίοι θα επιλέξουν να 

οπισθοδρομήσουν στα εθνικά τους συμφέροντα και εγωισμούς. 

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο στο βιβλίο 

του «El Dilema», θέλοντας να καυτηριάσει τη στάση και την πολιτική φιλοσοφία της 

ηγεσίας της Ε.Ε,  αναφέρεται στην προσωπική του εμπειρία από τη δραματική 

σύνοδο των Καννών το Νοέμβριο του 2011, «Σε κάποιο σημείο της συζήτησαν 

κάποιοι ευρωπαίοι ηγέτες έφθασαν στο σημείο να επικαλούνται μεταπολεμικά πάθη. 

Ήταν για μια στιγμή, αλλά για αυτή τη στιγμή έμοιαζε ότι το δράμα του διχασμού της 

Ευρώπης τον περασμένο αιώνα εξακολουθούσε να υπάρχει. Ήταν μόνο για πέντε λεπτά, 

http://www.ises.hu/webimages/files/MFMultiple_crisis_of_Europe.pdf
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αλλά πέντε λεπτά στα οποία οι λέξεις που άκουγα είχαν τη δύναμη να ανασύρουν όλα τα 

δάκρυα που ρίχτηκαν στην ευρωπαϊκή ιστορία» 

Η συγκλονιστική περιγραφή του για τα φαντάσματα της Ευρώπης περιγράφει τους 

ίδιους εφιάλτες που την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά και την οδήγησαν σε δύο 

εμφυλίους πολέμους τον 20 αιώνα.  

Με την απόσταση του χρόνου που επουλώνει το ψυχικό δράμα και αλλοιώνει τη 

μνήμη, κοινή πλέον είναι η συνείδηση των λαών της Ευρώπης ότι οι αιτίες που 

προκάλεσαν τα γεγονότα ανήκουν στην ιστορία και τους μελετητές της. Η ειρηνική 

συνύπαρξη είναι κατάκτηση και επιλογή που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ικανής να 

ερμηνευθεί διαφορετικά. 

Η επί σχεδόν 50 χρόνια Ευρωπαϊκή συνεργασία με την ολοένα και στενότερη 

ενοποίηση των κρατών μελών καλλιέργησε την πεποίθηση ότι ο πόλεμος, ως 

αρρώστια του διεθνούς συστήματος, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη ιάθηκε για πάντα με 

την θυσία δεκάδων εκατομμυρίων θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.       

Μέσα από τις στάχτες και τα συντρίμμια του Β΄ΠΠ ξεπρόβαλε η ιδέα της Ενωμένης 

Ευρώπης ως απάντηση για ειρηνική συμπόρευση, αλληλεγγύη των λαών, πολυμερή 

συνεργασία, κοινή πορεία και δράση που θα ξόρκιζε τους κακούς δαίμονες του 

παρελθόντος. 

Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1952 

και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1958 η διάχυση της 

συνεργασίας ήταν το εργαλείο της προοδευτικής ενοποίησης σε όλο και 

περισσότερους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η συνθήκη του Μααστριχτ το 1992 για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για τους εμπνευστές της το μεγάλο άλμα προς την 

πολιτική ολοκλήρωση που έθετε ως προϋπόθεση την Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση. 

Από τη σύλληψη του σχεδίου της ΟΝΕ έως την κυκλοφορία του ευρώ το διεθνές 

σύστημα και ο συσχετισμός ισχύος των μεγάλων δυνάμεων είχε μεταβληθεί ριζικά. Η 

πτώση του τείχους του Βερολίνου, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η επανένωση 

της Γερμανίας, η αναζήτηση ρόλου των ανθρωπογεωγραφικά μεγάλων δυνάμεων της 

Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας στην παγκόσμια κατανομή ισχύος, καθιστούσαν την ατελή 

αρχιτεκτονική της ΟΝΕ πρόσφορο μέσο κοντόθωρης ανακατανομής οικονομικής και 

πολιτικής ισχύος.       

Οι εθνικιστικοί και θρησκευτικοί πόλεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία έθεσαν νέα 

διλλήματα και αναβίωσαν το σκηνικό του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Για πρώτη φορά 
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μεταπολεμικά στην Ευρώπη τα θέματα υψηλής πολιτικής αντιμετωπίστηκαν με τις 

αρχές του πολιτικού ρεαλισμού, που προτάσσει το εγωιστικό εθνικό συμφέρον, όπως 

αυτό διαμορφώνεται από τους πολυποίκιλους παράγοντες και ιδιαιτερότητες κάθε 

χώρας. Διεθνές δίκαιο, διμερείς και πολυμερείς συνθήκες, διακυβερνητικά και 

υπερεθνικά όργανα, κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική αλληλεγγύης και συνοχής μπήκαν 

στο πατητήρι της ηγεμονίας και κυριαρχίας που διαχρονικά θέλει την κεντρική 

Ευρώπη και την περιφέρεια ως ζωτικό χώρο συμφερόντων παραδοσιακά μεγάλων 

δυνάμεων.  

Ο ρόλος του ΔΝΤ, όπου για πρώτη φορά ένας εξωευρωπαικός, εξωθεσμικός 

οργανισμός που κυριαρχούν οι ΗΠΑ κλήθηκε ως ισότιμος εταίρος να αποφασίζει, 

από κοινού, θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων και των κρατών μελών, το έλλειμμα της ηγεσίας, ο διαφαινόμενος διχασμός 

του πλούσιου βορρά και του ασθμαίνοντος οικονομικά νότου, το φλερτ της Μεγάλης 

Βρετανίας για έξοδο από την ευρωπαϊκή Ένωση, η άνοδος των ακροδεξιών 

κομμάτων  δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αποσύνθεσης. 

Αλληλεγγύη, συνοχή, κοινωνική πολιτική, πρόνοια, αρωγή, όραμα για την Ευρώπη 

των λαών και την Ένωση παραχώρησαν τη θέση τους στα κελεύσματα της 

παγκοσμιοποίησης και στη θεωρία της αυστηρής μονεταριστικής πολιτικής ως 

πανάκεια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ανθρωπότητα. 

Ανάμεσα στους ευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές που διαχρονικά συγκρούονται για 

την τελεολογική υφή της Ευρώπης προστέθηκαν και οι ευρωδιαλυτές ως οπαδοί της 

πλήρους διάλυσης και επιστροφής στο έθνος κράτος.  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές που η επιλογή των λαών 

προσδιορίζονταν από την θεματολογία των εθνικών εκλογών η κρίση φαίνεται ότι, 

στις εκλογές του 2014, για πρώτη φορά πυροδότησε τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά 

των ευρωπαίων πολιτών ως αντίδραση στην πολύπλευρη κρίση και μετακύλισε το 

κέντρο βάρους των εξελίξεων από τις ελίτ στο εκλογικό σώμα που με τις αποφάσεις 

του τείνει πλέον να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα της Ένωσης. 

Το δράμα του διχασμού της Ευρώπης του περασμένου αιώνα, όπως το περιγράφει ο 

πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, πλανάται πάνω από τον ατλαντικό ως τα 

Ουράλια και τη βόρεια Θάλασσα ως της ακτές της Αφρικής έτοιμο, όχι μόνο, να 

ανασύρει όλα τα δάκρυα της Ευρωπαϊκής ιστορίας αλλά και τη φρίκη που βίωσαν οι 

λαοί της από τους δυο παγκοσμίους πολέμους του περασμένου αιώνα. 
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Όλες οι εξελίξεις και τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ε.Ε βρίσκεται στην 

ποιο κρίσιμη φάση της μεταπολεμικής ιστορίας. Οι γεωπολιτικές μεταβολές και η 

οικονομική κρίση επηρέασαν βαθύτατα την πορεία της Ένωσης και το ερώτημα που 

σύντομα θα κληθούν να απαντήσουν οι ηγεσίες και οι λαοί είναι: «πολιτική 

ολοκλήρωση ή αποσύνθεση». Καθώς η ολοκλήρωση έχει καλύψει όλα τα στάδια πριν 

την πολιτική, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω βήματα ενοποίησης τα 

οποία θα αρκούσαν για την υπέρβαση της κρίσης χωρίς να τίθεται το σκληρό 

ερώτημα της τελεολογικής μορφής της Ένωσης: «ομοσπονδία ή διακυβερνητισμός;». 

Η τραπεζική και δημοσιονομική ένωση μπορεί να επαναφέρει το ευρωπαϊκό όχημα 

σε σταθερή οικονομική τροχιά αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διαφυγής 

από τα πολιτικά ζητήματα που έχουν ενσκήψει, ούτε να επουλώσει τα ψυχικά 

ρήγματα που έχουν αναπτυχθεί στους λαούς των κρατών-μελών. Αν οι ελίτ έως τώρα 

διαμόρφωσαν το ενωσιακό περιβάλλον ερήμην των λαών τους και δεν θέλουν να 

βιώσουν το δημιούργημά τους να διαλύεται θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους 

πριν οι συνθήκες καταστήσουν αδύνατη οποιαδήποτε δράση.   

Το πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον επιτρέπουν ακόμα την ανάληψη 

πρωτοβουλιών που θα επανατοποθετήσουν τον πολιτικό διάλογο και το ενδιαφέρον 

της κοινής γνώμης στην ανάπτυξη δράσεων και κινήσεων που θα υπηρετούν τις αρχές 

και τις αξίες που οικοδομήθηκε η Ένωση. Τα ευρωπαϊκά όργανα, οι εθνικές 

κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα και  η πλειοψηφία των λαών της Ευρώπης, αν και σε 

σοβαρή δοκιμασία, κυριαρχούνται ακόμα από τη μετριοπάθεια και την αντίληψη μιας 

ειρηνικής και προοδευτικής Ευρώπης.  

Κανένα σοβαρό πρόβλημα δεν λύθηκε υπό το πρίσμα μιας στενής τεχνοκρατικής 

αντίληψης που δεν λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα άνθρωπο και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που αυτός δρα και λειτουργεί. Χρειάζεται η ισχυρή πολιτική βούληση και ο 

ξεκάθαρος στρατηγικός στόχος της ολοκλήρωσης που θα κινητοποιήσει όλους τους 

επιχειρησιακούς μηχανισμούς που θα υποστηρίξουν το σχέδιο της ενοποίησης. Το 

μονοπώλιο της βίας που διαθέτει το κράτος στο εσωτερικό του θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί συλλογικά ως μονοπώλιο του τρόμου σε όσους απεργάζονται τη 

διάλυση της Ε.Ε ή θέλουν να επιβάλλουν την οικονομική και πολιτική τους κυριαρχία 

αδιαφορώντας για το ανθρώπινο κόστος και τις συνέπειες που η Ευρώπη πλήρωσε 

ακριβά στο παρελθόν.   

Αν ο στρουθοκαμηλισμός, η αδράνεια, ο εγωισμός και η υπεροψία παραμείνουν το 

κυρίαρχο στοιχείο έκφρασης των ηγεσιών η αποσύνθεση είναι αναπόφευκτη. Ο 
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λαϊκισμός, ο εθνικισμός, και η αντιδημοκρατική προσέγγιση των προβλημάτων, ως 

σειρήνες που γοητεύουν και προσκαλούν την απελπισία, το φόβο και την 

συσσωρεμένη οργή θα επιφέρουν το μοιραίο πλήγμα με τη διάλυση και την 

επιστροφή της Ευρώπης στην προπολεμική περίοδο. 

Στην αντιπαράθεση φεντεραλιστών και αντιφεντεραλιστών, οι δεύτεροι υποστηρίζουν 

ότι η Ε.Ε πρέπει να λειτουργεί σε διακυβερνητικό επίπεδο, ως ένας εμπορικός 

συνασπισμός καθώς η άρση των τελωνιακών και άλλων εμπορικών φραγμών είναι 

αρκετή για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία των εταίρων χωρίς να 

αλλοιώνει τα εθνικά χαρακτηριστικά του κράτους-έθνους. Διατρανώνουν την άποψη 

ότι η εθνική κυριαρχία που παραχωρήθηκε στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 

ανακτηθεί από τα κράτη. Πιστεύουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί με 

έναν ελεγχόμενο τρόπο που θα οδηγήσει τα πράγματα στο σημείο όπου θα 

ικανοποιούνται οι θεωρητικές τους επιδιώξεις. Παραγνωρίζουν ότι ένα οικοδόμημα, 

και μάλιστα πολιτικό, που είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και επίπονης 

διαδικασίας δύσκολα συντίθεται  αλλά εύκολα κατεδαφίζεται. Η εντυπωσιακή 

μεταστροφή της κοινή γνώμης εις βάρος της Ε.Ε, η εκλογή ακραίων πολιτικών 

προσώπων και αντιευρωπαϊκών κομμάτων, τα αποσχιστικά κινήματα, η αναβίωση 

των εθνικιστικών εγωισμών, όπως έδειξε η έρευνα, αποτελούν τη βραδυφλεγή βόμβα 

που είναι έτοιμη να εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της Ευρώπης. Η 

διάλυση δεν μπορεί να είναι ελεγχόμενη όπως θέλουν οι ευρωσκεπτικιστές καθώς  το 

διαζύγιο θα είναι αποτέλεσμα μετωπικής σύγκρουσης που θα καταστήσει την 

Ευρώπη από πρότυπο συνεργασίας, σύνθεσης, ενότητας και συλλογικής δράσης, ως 

παράδειγμα προς αποφυγή. 

Μέσα σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα όπου οι μεταπολεμικοί θεσμοί (ΟΗΕ, ΔΝΤ, 

Παγκόσμια Τράπεζα κ.λ.π) δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν την αρρώστια του 

πολέμου , αν και η ισορροπία του τρόμου απέτρεψε το μεγάλο πόλεμο, η χρήση βίας 

και σκληρής ισχύος παραμένει πάντα το εργαλείο των πολιτικών αδιεξόδων. Τα 

επικίνδυνα σημάδια στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατά, η Ουκρανική 

κρίση και ο πόλεμος, η βαλκανική πυριδιταποθήκη και ο γερμανικός παραδοσιακός 

ηγεμονισμός συνθέτουν την αχλή ευρωπαϊκή εικόνα που μπορεί να γεμίσει με τα 

χρώματα του πόνου και της δυστυχίας της Ευρωπαϊκής ιστορίας. 

Βάση των παραπάνω στοιχείων, έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα, διαπιστώθηκε 

ότι η αποσύνθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη καθώς οι λαοί που δοκιμάζονται από την 

πρωτοφανή κρίση εγκαταλείπουν ολοένα και περισσότερο την υποστήριξή τους στην 
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ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η αποδόμηση του ευρωπαϊκού μοντέλου 

ενοποίησης που είχε ως βάση την αλληλεγγύη των εταίρων και την κοινωνική 

πολιτική προκαλεί την απογοήτευση και τον έντονο προβληματισμό των ευρωπαίων 

πολιτών που εκφράζεται, με την εκλογική του συμπεριφορά, επιλέγοντας πολιτικούς 

φορείς που ευθέως προτείνουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έθνος κράτος 

προβάλλει και πάλι ως το ασφαλές καταφύγιο υπέρβασης της κρίσης.  Η παροιμιώδης 

Ευρωπαϊκή θεσμική αδράνεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της παίρνοντας 

γενναίες αποφάσεις  που θα ανακόψουν τον πορεία οπισθοδρόμησης και θα 

αποτρέψουν τη διάλυση προσφέροντας ένα νέο όραμα και μια νέα προοπτική στους 

λαούς της Ευρώπης. 

Όλα τα δεδομένα και οι εξελίξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η αποσύνθεση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναπότρεπτη καθώς οι αρχές και αξίες όπως η 

αλληλεγγύη, η ενότητα και η συλλογικότητα που αποτέλεσαν το όχημα της 

ολοκλήρωσης έχουν υποχωρήσει επικίνδυνα έναντι του λαϊκισμού, του εθνικισμού, 

και της ισχύος, διακινδυνεύοντας το ευρωπαϊκό μέλλον της ειρηνικής συμβίωσης, 

ανάπτυξης και προόδου.      
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