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Γενικός Πρόλογος 
 
 Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι µια συνεχής πολυθεµελιακή και πολύπλευρη 
διαδικασία. Γεωγραφικά επεκτείνεται µε τη διεύρυνση δηλαδή µε τη συνεχή 
οικειοθελή είσοδο νέων κρατών της Ευρώπης, καινοτοµία που τη διακρίνει από άλλα  
ενωσιακά εγχειρήµατα. Θεσµικά, ολοκληρώνονται σταδιακά οι πυλώνες της µε την 
εµβάθυνση, δηλαδή µε νέες θεσµικές κατακτήσεις που αποσκοπούν να θεµελιώσουν 
σταθερά το Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Είναι µια προσπάθεια διαρκής που στη 
διαχρονική της πορεία, αποδέχεται τους κανόνες που µονόδροµα επιβάλλονται. 
Αποδεικνύεται ότι προχωρεί αυτοπειθαρχούµενη και αυτοεξαναγκαζόµενη, 
εγκλωβισµένη σε ένα δρόµο χωρίς επιστροφή, παγιδευµένη σε µιαν οικονοµική 
ορθοδοξία που κλείνει τον ορίζοντα των επιλογών και δηµιουργεί το λεγόµενο 
δηµοκρατικό έλλειµµα. 
 Περικλείει ως υποσύνολα πολλές ολοκληρώσεις – ενοποιήσεις. Είναι ο 
κύκλος µε τη µεγάλη ακτίνα που µέσα του βρίσκονται πολλοί άλλοι οµόκεντροι 
κύκλοι. Τίθεται λοιπόν θέµα πολλών ολοκληρώσεων, της πολιτικής, της οικονοµικής 
και νοµισµατικής, της κοινωνικής, της πολιτισµικής, της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), όπως και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων (∆ΕΥ). Ένα όραµα ασύλληπτα µεγάλο. 
 Από αυτές η πολιτική ολοκλήρωση αποβλέπει σε µιαν οµοσπονδιακής 
έµπνευσης ένωση διαφορετική από τις γνωστές οµοσπονδιακές λύσεις, ίσως 
καινοτόµα, πρωτοποριακή, ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση που δεν έχει επιλεγεί ακόµη. Η 
οικονοµική και νοµισµατική ένωση η Ο.Ν.Ε. είναι η µόνη που ολοκληρώθηκε µε την 
κυκλοφορία του ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ. Χρειάστηκε ένας αριθµός δεκαετιών, 
για να οµοιογενοποιηθούν και να εναρµονιστούν οι εθνικές οικονοµικές πολιτικές σε 
βαθµό που να αποκλίνουν ελάχιστα µεταξύ τους και για να επιτευχθούν τα 
συγκεκριµένα κριτήρια της σύγκλισης που θα αναλυθούν στην πορεία της εργασίας. 
Η κοινωνική που είναι στην ηµερήσια διάταξη και στις αρχές του 21ου αιώνα, διότι η 
ολοκλήρωση της, παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες, παρέµεινε σε επίπεδα 
διακηρύξεων κυρίως. Η πολιτισµική επιδιώκει τη δηµιουργία ενός ενιαίου 
πολιτισµικού χώρου, όπου οι λαοί θα επικοινωνούν µε βάση τον πολυπολιτισµό, 
διατηρώντας τη φυσιογνωµία, την ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Η ΚΕΠΠΑ και η ∆ΕΥ που αν και βρίσκονται πάντα σε επικαιρότητα δεν έχουν 
ακόµη ούτε κοινοτικοποιηθεί. δε βρίσκονται στον κεντρικό πυλώνα του 
οικοδοµήµατος, αλλά αποτελούν ξεχωριστούς πυλώνες που χρειάζονται την 
ολοκλήρωση τους. Η Ευρωπαϊκή δε ολοκήρωση συνολικά στοχεύει στις αρχές της 
ελευθερίας της δηµοκρατίας, του σεβασµού των µειονοτήτων και των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου και του κράτους δικαίου. Επιδιώκει µια ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία 
αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Θέλει τους 
πολίτες της εκτός από την εθνική τους ταυτότητα να αποκτήσουν και συνείδηση 
ευρωπαίου πολίτη µε τις απαιτήσεις, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, να 
απολαµβάνουν τις θυσίες τους ζώντας σε περιβάλλον σταθερότητας, ανάπτυξης 
ειρήνης και ευηµερίας. Από αυτό το ονειρικό πλαίσιο των πολλαπλών ολοκληρώσεων 
σήµερα µόνον η Ο.Ν.Ε. έφθασε στην πραγµάτωσή της. Αλλά και αυτή ακόµη, το 
πιθανότερο είναι να αναθεωρηθεί ως προς την ανελαστικότητα των κριτηρίων της για 
δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι η σηµερινή υφεσιακή κατάσταση και τα δεινά της 
που εξωθεί ακόµη και τις µεγάλες χώρες του κεντρικού πυρήνα να υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόµενες τιµές των ελλειµµάτων τα δύο τελευταία χρόνια. Ο δεύτερος λόγος 
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είναι η µεγάλη προς Ανατολάς διεύρυνση, διότι στις δέκα νέες χώρες επικρατούν 
πολύ διαφορετικές οικονοµικές καταστάσεις. 
 Το όραµα προφανώς δεν έχει σβήσει. Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι µια 
διαδικασία συνεχής και αδιάκοπη. Μέσα από εσωτερικές κρίσεις, προβλήµατα, 
αδυναµίες, αντιφάσεις και αντιπαλότητες, αλλά και δύσκολους και απρόβλεπτους 
πολλές φορές εξωγενείς παράγοντες, αναδεικνύει µια δυναµική που προωθεί αργά 
αλλά σταθερά κάποια βήµατά της. 
 Στο παρόν διδακτορικό η Ευρωπαϊκή σύγκλιση, η επίτευξη των κριτηρίων της 
και κυρίως η επίπτωσή τους πάνω στην ανάπτυξη και την ευηµερία των δεκαπέντε 
κρατών – µελών της είναι το κεντρικό θέµα. Επιχειρείται η µελέτη της αντανάκλασης 
της µεταβολής των τιµών των συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών κατά τη διάρκεια 
ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, τα τελευταία είκοσι δύο περίπου χρόνια, πάνω στην πορεία 
της πραγµατικής οικονοµίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζεται η 
διαχρονική εξέλιξη δέκα οικονοµικών µεγεθών. Τα πέντε είναι δείκτες ονοµαστικής 
επίδοσης που αποτελούν τα κριτήρια σύγκλισης που ορίστηκαν µε τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ. Τα επόµενα πέντε είναι επιλεγµένοι δείκτες πραγµατικής επίδοσης. Η 
µελέτη αφορά στις δεκαπέντε χώρες – µέλη, στη χρονική περίοδο 1981-2002. 
 Η εξέλιξη των τιµών των παραπάνω δεικτών επηρεάστηκε και εξακολουθεί να 
επηρεάζεται από τις κυρίαρχες τάσεις κάθε περιόδου. από τις παλινδροµήσεις στην 
πορεία της Ένωσης και της Ο.Ν.Ε. , από παράγοντες πολιτικούς και ιδεολογικούς, 
από διαφωνίες και αντιπαραθέσεις των ισχυρών της Ένωσης, από κοινωνικές και 
θεσµικές εξελίξεις. Εκτός από τους εσωτερικούς παράγοντες υπάρχουν και οι 
εξωγενείς που έπαιξαν και παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο τόσο στην επιλογή των 
συγκεκριµένων κριτηρίων, όσο και στη διαµόρφωση και την πορεία των τιµών τους. 
 Υπάρχει αλληλεξάρτηση της πραγµατικής οικονοµίας και των ονοµαστικών 
τιµών των δεικτών. Η πτωτική π.χ. τάση του δηµόσιου χρέους, ο περιορισµός του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος,ή η πτώση του πληθωρισµού ελευθερώνουν αξιόλογους 
πόρους, που τµήµα τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
και βελτίωση της κρατικής φροντίδας. Η πτώση των επιτοκίων καθιστά φθηνό το 
χρήµα, δηµιουργεί επενδύσεις και τονώνει την οικονοµική δραστηριότητα. Αν η 
δραστηριότητα αυτή κατευθυνθεί σε καίριους κλάδους της οικονοµίας, τους 
βελτιώνει, δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και µεγέθυνση της οικονοµίας. 
 Αν η µακροοικονοµική πολιτική της Ένωσης που είναι στοχοπροσηλωµένη 
στη σταθερότητα των τιµών, δηλαδή κυρίως στον πληθωρισµό, είναι σωστή, και οι 
χώρες επιτύχουν τις αριθµητικές τιµές που τους επιβάλλονται, τότε θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν καλύτερα επίπεδα απασχόλησης και διαρθρωτικών αλλαγών, 
καθώς και ορθότερη διανοµή του πλούτου. Θα πρέπει να µειωθεί η ανεργία, να 
υπάρχει ανάπτυξη, υποβοηθούµενη και από τη βελτίωση της τεχνολογίας και γενικά 
ευηµερία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν η Ο.Ν.Ε. λειτουργεί λανθασµένα, τότε το 
αναµενόµενο αποτέλεσµα θα είναι επιδείνωση της ανεργίας, στάσιµο ή χειρότερο 
βιοτικό επίπεδο, τροχοπέδη στις διαρθρωτικές αλλαγές, περιθωριοποίηση οµάδων και 
νέα φτώχεια. Με την παρούσα µελέτη θα ερευνηθεί κατα πόσον είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν αυτά στην πράξη. 
 Είναι όµως γεγονός αναµφισβήτητο πως µια περίοδος ανάκαµψης και 
άνθησης ή αντιστρόφως ύφεσης, ανεργίας και µείωσης της οικονοµικής 
δραστηριότητας οφείλεται και σε ποικιλία άλλων παραγόντων, που δε µπορεί σε 
καµία περίπτωση να αγνοηθούν. Τέτοιοι παράγοντες είναι: οι φυσικές καταστροφές 
(σεισµοί, πληµµύρες), οι κοινωνικές αναστατώσεις, οι χρηµατιστηριακές κρίσεις, οι 
πόλεµοι, οι ενεργειακές κρίσεις, η διείσδυση µεταναστών, η διεθνής οικονοµική 
συγκυρία και γενικότερα το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Τα πολιτικά, επίσης, 
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συστήµατα που επικρατούν τη χρονική περίοδο της µελέτης παίζουν το ρόλο τους. η 
σοσιαλδηµοκρατία που στηρίζει το ρυθµιστικό ρόλο του κράτους µε την παρεµβατική 
της νοοτροπία. η φιλελεύθερη δεξιά και η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που ενοχοποιεί 
το κράτος για όλα τα κακά της οικονοµίας και διεκδικεί την παράδοση της κοινωνίας 
στις δυνάµεις της αγοράς και του χρηµατιστηρίου. τέλος η ευρωπαϊκή αριστερά που 
δεν καταφέρνει µε αξιοπιστία να αντιπαραθέσει ένα άλλο οικονοµικό µοντέλο ευρέως 
αποδεκτό. Κυριαρχικό ρόλο, τέλος, παίζει και η οικονοµική κοσµοαντίληψη που 
επικρατεί και συνήθως επιβάλλεται από τους ισχυρούς της γής.  

Οι ενέργειες και οι αποφάσεις ισχυρών οικονοµικά κρατών, διεθνών 
οργανισµών, κολοσσιαίων πολυεθνικών εταιρειών είναι αυτές που επιβάλλουν την 
παγκοσµιοποίηση και το νεοφιλελευθερισµό σαν πολιτική ιδεολογία. 
 Για τους λόγους αυτούς η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε δύο µέρη. 
 Το πρώτο αποτελείται από µια εισαγωγή στην οποία επεξηγείται το θεσµικό 
πλαίσιο της ΕΕ. Γίνεται, επίσης, αναφορά και επεξήγηση, χωρίς ιδιαίτερη εµβάθυνση 
µε σοβαρές αναλύσεις και κριτικές, που θα ξέφευγαν από την ειδικότητα του 
πληροφορικού, και όρων οι οποίοι κατά κόρον θα χρησιµοποιηθούν στα κεφάλαια 
που θα αναπτυχθούν στην πορεία, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους και η 
πρακτική χρησιµότητά τους. Τέτοιοι είναι: η ολοκλήρωση, η οικονοµική -  πολιτική – 
νοµισµατική ένωση, η νοµισµατική – δηµοσιονοµική – συναλλαγµατική πολιτική, οι 
κοινές και κοινοτικές πολιτικές κτλ. Πολλές φορές δίνεται ένα ευρύτερο περιεχόµενο 
στις έννοιές τους, πέρα από το στενά οικονοµικό, διότι συχνά συµβαίνει να 
µπλέκονται στην επεξήγησή τους πολλές ειδικότητες.  

Τα κεφάλαια που απαρτίζουν το πρώτο µέρος είναι τρία: 
 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται παράγοντες που ανατρέπουν µέσα στη 
χρονική περίοδο 1981-2002 τακτικές παλαιών δεκαετιών και επιβάλλουν νέες 
φόρµες, αλλάζοντας τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης της εργασίας και της 
επιχείρησης. παράγοντες που µετά το κοµβικό 1980 συντελούν στη δηµιουργία µιας 
νέας εποχής µε άλλη φιλοσοφία και άλλες δυνατότητες στην άσκηση των πολιτικών 
της. Τέτοιοι είναι: 

- η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής 
- η διαδικτύωση της έρευνας αλλά και το διαδίκτυο ως πεδίο άσκησης του   

σύγχρονου εγκλήµατος (11η Σεπτεµβρίου 2001). 
- η αυξηµένη διεθνοποίηση και η εµπορική και οικονοµική αλληλεξάρτηση. 
- η νέα µορφή χρηµατοδότησης 
- η παγκοσµιοποίηση 
- η παγκοσµιοποίηση και η εθνική κυριαρχία 
- η αντιπαγκοσµιοποίηση 
- η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού κτλ 
Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει µε τις µεγάλες κρίσεις της περιόδου που 

εξετάζεται. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ηµερολογιακή παρουσίαση, σχολιασµός και 
συνοπτική ανάλυση γεγονότων και Συνθηκών που σφράγισαν την πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) µέχρι τη σηµερινή θεσµική της συγκρότηση. Η 
παρουσίαση, για ευκολότερη µελέτη και αφοµοίωση του πλήθους των γεγονότων, 
γίνεται κατά περιόδους ανά δεκαετία. Οι βασικές Συνθήκες που επικυρώθηκαν και 
ισχύουν µετά το 1980 αναφέρονται συνοπτικά στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τολµηρό ιστορικό 
εγχείρηµα της Ο.Ν.Ε. Γίνεται µια ιστορική επισκόπηση όλων των νοµισµατικών 
συστηµάτων που προηγήθηκαν και λειτούργησαν περιοδικά, οδηγώντας στην 
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Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και στην κυκλοφορία του ευρώ. 
Αναπτύσσονται, επίσης, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της Ο.Ν.Ε. και του 
ευρώ, ενώ, τέλος, επιχειρείται βάσει βιβλιογραφίας µια αποτίµηση των πρώτων 
χρόνων της κυκλοφορίας του. 
 Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει µια εισαγωγή στην οποία αναλύονται τα 
πέντε ονοµαστικά κριτήρια της σύγκλισης και οι πολύπλοκες αλληλοσυσχετίσεις και 
αλληλεπιδράσεις τους. Ανιχνεύονται τα αίτια που τα επέβαλαν και αναφέρονται και 
οι πέντε επιλεκτικοί δείκτες της πραγµατικής σύγκλισης που θα χρησιµοποιηθούν στη 
διατριβή. 
 Τα κεφάλαια που περιλαµβάνονται στο δεύτερο µέρος είναι τέσσερα. 
 Στο πρώτο γίνεται επεξήγηση της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 
 Η προς επεξεργασίαν ύλη του δεύτερου κεφαλαίου κατανέµεται σε δέκα 
ενότητες. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Κάθε πρώτη υποενότητα 
περικλύει τη µελέτη καθενός δείκτη της ονοµαστικής σύγκλισης (κριτήρια 
σύγκλισης), αλλά και της πραγµατικής τόσο για την ΕΕ όσο και για κάθε κράτος-
µέλος της ΕΕ ξεχωριστά την περίοδο 1981-2002. Κάθε δεύτερη υποενότητα περιέχει 
τη µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των σχετικών θέσεων των κρατών-µελών της ΕΕ 
κατά κατηγορία ονοµαστικών και πραγµατικών δεικτών την περίοδο 1981-2002. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο η προς επεξεργασία ύλη κατανέµεται σε τρεις ενότητες, 
καθεµιά εκ των οποίων περιλαµβάνει δύο υποενότητες. Στις τρεις πρώτες 
υποενότητες επιχειρείται κατά σειρά η απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης της 
σχετικής θέσης  των δεκαπέντε κρατών-µελών της Ένωσης για τη χρονική περίοδο 
1981-2000, αρχικά ως προς τους νοµισµατικούς δείκτες, δηλαδή ως προς τα τέσσερα 
-πλην του κριτηρίου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας- κριτήρια σύγκλισης του 
Μάαστριχτ, εν συνεχεία ως προς όλους τους δείκτες της πραγµατικής σύγκλισης και, 
τέλος, ως προς όλους τους εξεταζόµενους δείκτες µαζί. Στις τρεις δεύτερες 
υποενότητες γίνεται µια συγκεντρωτική εξέταση του όλου φαινοµένου για το σύνολο 
της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου, που αποτελείται από είκοσι έτη (1981-2000). 
 Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει δεκαπέντε ενότητες. Σε κάθε ενότητα 
επιδιώκεται η περιγραφή των επιδόσεων κάθε χώρας-µέλους της ΕΕ µεµονωµένα για 
την περίοδο 1981-2000 ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς, τους πέντε 
πραγµατικούς και τους εννέα συνολικούς δείκτες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 
παρατίθενται για κάθε χώρα τα εξής γραφήµατα: 
 διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης κάθε χώρας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες. 
 διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης κάθε χώρας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 
 διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης κάθε χώρας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες. 
 Η διατριβη κλείνει στη θέση του επιλόγου µε την καταγραφή αντιφάσεων και 
παραδοξολογιών που έχουν εντοπιστεί και δίνουν τη δική τους διάσταση στην όλη 
µελέτη. 
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Α.1 Θεσµική συγκρότηση ΕΕ 
 
 «Η Ένωση διαθέτει ενιαίο θεσµικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη συνέπεια και 
τη συνέχεια των δράσεων που αναλαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων της, ενώ 
παράλληλα τηρείται και αναπτύσσεται το κοινοτικό κεκτηµένο»1 
 Το θεσµικό αυτό πλαίσιο αποτελείται από: 

- το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (European Council) 
- το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union) 
- την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) 
- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Court of Parliament) 
- το ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Justice) 
Τα θεσµικά αυτά όργανα συνεπικουρούνται από: 

- την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Economic and Social Committee of the European 
Communities) 

- την Επιτροπή των Περιφερειών ΕΠ (Committee of the Regions of the 
European Union) 

- και µια σειρά εξειδικευµένων Οργανισµών και Υπηρεσιών, που είναι 
πολλές. 

«Η Θεσµική λειτουργία των πυλώνων της ΕΕ χαρακτηρίζεται από την  
κοινοτική µέθοδο, τη διακυβερνητική µέθοδο και από την Ευρωπαϊκή 
Συντακτική Συνέλευση ΕΣΣ»2. 

 
 
 
Α.2 Ολοκλήρωση - Ενοποίηση 
 
 Ολοκλήρωση είναι η διαδικασία εκείνη που οδηγεί στην τελείωση µιας 
πράξης ή ενέργειας. Η ολοκλήρωση πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη του τελικού 
στόχου. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης ξεπερνά κατά πολύ το πλαίσιο των 
οικονοµικών φαινοµένων, φθάνει να αγγίζει τις έννοιες της αλληλεγγύης, της 
συναίνεσης για πρόοδο και κοινωνική συνοχή και πολλούς υψηλούς στόχους.  

Α) Όπως αναφέρει ο  Gunnar Myrdal (1956)3 σε µια ολοκλήρωση «τα µέλη 
της πρέπει  όλο και περισσότερο να συνειδητοποιούν τη φυσική τους εξάρτηση από 
την Κοινότητα, τα κέρδη τους και τις ευθύνες τους και να αποκτούν µια διάθεση να 
υπακούουν στους κανόνες που ορίζουν και είναι ίδιοι στην Κοινότητα και να έχουν 
το µερίδιο τους από τα κοινά έξοδα ή τα κοινά κέρδη...» 

Β) Κατά τον Haas (1958)4 ολοκλήρωση είναι «η διαδικασία κατά την οποίαν 
οι πολιτικοί παίκτες από διάφορα εθνικά κέντρα, πείθονται να µεταφέρουν τη 
νοµιµοφροσύνη τους και τις προσδοκίες τους προς ένα µεγαλύτερο κέντρο 
αποφάσεων του οποίου οι θεσµοί έχουν ή απαιτούν δικαιοδοσία πάνω στα 
προϋπάρχοντα κράτη». 

                                                 
1 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 97/C 340/02 άρθρο 3 πρώην άρθρο r 
2 97/C 340/02 άρθρα: 4 (πρώην ∆), 5 (πρώην Ε) και 7 (πρώην ΣΤ) 
3 Myrdal, Gunnar 1956 ‘An international Economy’ London Routledge and Kegan Paul 
4 E. Haas 1958 ‘The uniting of Europe Political and Economic Forces’ Standard University Press page 
12 στο βιβλίο των Ν. Μαραβέγια και Μ. Τσινισιζέλη 1999. ‘Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Θεµέλιο 
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Γ) Σύµφωνα µε τον L. Lindberg (1970)5 η ενοποίηση είναι «µια διαδικασία η 
οποία οδηγεί προοδευτικά στην απόκτηση της δυνατότητας λήψης συλλογικών 
αποφάσεων από τα µέλη της µελλοντικής ένωσης» 

∆) Κατά τον W. Wallace (1990)6 ο όρος περιγράφει µια διαδικασία, αλλά 
συγχρόνως και το τελικό αποτέλεσµά της ως ενός φαινοµένου ταυτόχρονα εθνικού 
αλλά και διεθνούς επιπέδου. 

Ε) Ο όρος ολοκλήρωση, όπως τον βλέπει ο καθηγητής φιλοσοφίας του 
τµήµατος ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Μαρκής 
(2000)7, µπορεί να σηµαίνει: 

 «1ον µια αφηρηµένη αναγωγή της πολλότητας σε εθνότητα, µια 
οµογενοποίηση της διαφοράς, µια φορµαλιστική ισοπέδωση των ποιοτικών 
ιδιαιτεροτήτων, µια υποταγή των πολλών στην ηγεµονία του Ενός. 

 2ον µια διαλεκτική ενότητα των πολλών και του ενός µέσω της 
‘ενότητας εν τη διαφορά’, µια συγκεκριµένη διαµεσολάβηση του ενός εκ των 
πολλών, µια ζωντανή ενότητα µέσω της διαφοροποιήσεως των πολλών, την οποία 
αυτή συντονίζει». 

Μια ολοκλήρωση µπορεί να είναι µερική ή ένωση τοµέων, όπως η ΕΚΑΧ ή η 
EURATOM ή πιο γενική, όπως η ΕΟΚ, ή πλήρως ολοκληρωµένη, όπως η ΟΝΕ µε 
την καθιέρωση και κυκλοφορία του ενιαίου νοµίσµατος. 

Η Ολοκλήρωση µπορεί να περικλείει πολλές ενοποιήσεις – ολοκληρώσεις ως 
υποσύνολα, όπως την οικονοµική ολοκλήρωση, την πολιτική, την κοινωνική κτλ. 
 

 
 
 

Α.3 Οικονοµική ολοκλήρωση 
 
 Κατά τον Θ.Α. Γεωργακόπουλο (1995)8

  η οικονοµική ενοποίηση ορίζεται ως 
«η δηµιουργία ευρύτερων χώρων ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων ή και των 
παραγωγικών συντελεστών και η εναρµόνιση ή και ενοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο 
ορισµένων πολιτικών, µε σκοπό την επίτευξη οικονοµικών στόχων. Γενικά η 
οικονοµική ολοκλήρωση απαιτεί την ολοκλήρωση της αγοράς και την εξάλειψη 
διακρίσεων, άρα σύγκλιση στις εθνικές οικονοµίες των µελών. 
 Κατά τον Ν. Μαρτίνο9 «η ιστορική πραγµατικότητα έχει δείξει ότι στη 
διαδικασία των οικονοµικών ενοποιήσεων επενεργούν και άλλοι παράγοντες 
(πολιτικοί, ιδεολογικοί, κοινωνικοί, θεσµικοί), πέραν των οικονοµικών» 
 Στη σχετική βιβλιογραφία (Θ. Χυτήρης 1993)10 η εξελικτική κλίµακα της 
οικονοµικής ολοκλήρωσης περιλαµβάνει πέντε βαθµίδες που αντανακλούν και τον 

                                                 
5 L. Lindberg 1970 ‘Political integration as a multidimensional phenomenon requiring multivariate 
measurement’ International organization τοµ. 24 σελ. 649-731 στο βιβλίο των Ν. Μαραβέγια – Μ. 
Τσινισιζέλη 1999 
6 W. Wallace 1990 ‘The dynamics of European Integration’ 
7 ∆. Μαρκής 2000 ‘ Η κατασκευή της Ευρώπης. Παραδοξίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης’ Εκδ. 
Κριτική σελ. 21 
8 Θ.Α. Γεωργακόπουλος 1995 ‘Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσµοί και πολιτικές’ Εκδ. Α. Σταµούλης. 
Αθήνα – Πειραιάς 1995 σελ. 15 
9 Ν. Μαρτίνος ‘Θεωρία της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης’ στο βιβλίο των Ν. Μαραβέγια – Μ. 
Τσινισιζέλη ‘Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Θεµέλιο 1999 σελ.222 
10 Θ. Χυτήρης 1993 ‘Τα οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας’ Παρατηρητής Θεσσαλονίκη στο 
βιβλίο των Ν. Μαραβέγια – Μ. Τσινισιζέλη 1999 
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υφιστάµενο βαθµό οικονοµικής αλλά και πολιτικής αλληλεξάρτησης από τις λιγότερο 
στις περισσότερο εξελιγµένες µορφές. 
 
1.ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 Έχουν καταργηθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων χωρών οι δασµοί, αλλά το 
κάθε κράτος είναι ελεύθερο να καθορίζει τη στάση του στις συναλλαγές µε τον 
υπόλοιπο κόσµο. 
 
2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 Η οικονοµική ολοκλήρωση προχωρεί ένα βήµα ακόµη πλην του 
προηγούµενου. Τα κράτη – µέλη διαµορφώνουν και ενιαία στάση µε τον υπόλοιπο 
κόσµο, αποδεχόµενα το Κοινό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο (Κ.Ε.∆.) 
 
3. ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ 
 Εδώ η οικονοµική ολοκλήρωση παίρνει υπόψη της όχι µόνον την αγορά αλλά 
και την ίδια την παραγωγική διαδικασία. 
 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 Όλα τα προαναφερθέντα µαζί µε την εναρµόνιση της οικονοµικής πολιτικής 
µεταξύ των κρατών – µελών ώστε να επικρατούν ενιαίες συνθήκες. 
 
5. ΠΛΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 Προχωρεί στην υιοθέτηση µιας ενοποιηµένης οικονοµικής νοµισµατικής, και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής µε συγκεκριµένους στόχους και µέσα (B.Balassa 1962)11. 

Κατά τον G. Myrdal (1956)12 η οικονοµική ολοκλήρωση µπορεί να είναι ένα 
φαινόµενο πολιτικής επιστήµης, κοινωνιολογίας αλλά και κοινωνικής ψυχολογίας. 
 
 
 
Α.4 Οικονοµική ολοκλήρωση στην ΕΕ 
  
 Η εξελικτική πορεία µιας συγκεκριµένης οικονοµικής ένωσης, όπως πχ της 
σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι στη διαδικασία ολοκλήρωσης της έχουν 
δροµολογηθεί και άλλες αλληλένδετες διαδικασίες στις σφαίρες της πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής. Για τους υπέρµαχους συνηγόρους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η 
«οικονοµική ολοκλήρωση σκοπεύει στη δηµιουργία µιας ‘ενιαίας, ελεύθερης’ 
αγοράς, όπου, µέσα από τον υγιή ανταγωνισµό των εθνικών οικονοµιών θα προκύψει 
η οικονοµική αρµονία των εθνικών οικονοµιών των κρατών – µελών της» (∆. 
Μαρκής 2000)13

. 
 Για να πραγµατοποιηθεί η οικονοµική ολοκλήρωση, όπως θα φανεί στην 
πορεία της εργασίας, είναι απαραίτητη µια αρχή υπερεθνική που θα στοχεύει στο 
συντονισµό και στη σύγκλιση των εθνικών οικονοµικών πολιτικών των κρατών – 
µελών. Για το λόγο αυτόν θα επιτηρεί στενά και θα παρεµβαίνει µε συστάσεις και 
επιβολή προστίµων στα µέλη που δε θα σέβονται τους κανόνες της. Βέβαια αυτή η 
υπερεθνική αρχή δε στοχεύει αποκλειστικά και µόνο στην αστυνόµευση: στόχος της 

                                                 
11 B. Balassa 1962 ‘The theory of Economic Integration’ R.D. Irwin Illinois 
12 G. Myrdal 1956 ‘An international Economy’ London Routledge and Kegan Paul 
13 ∆. Μαρκής 2000 ‘Η κατασκευή της Ευρώπης’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2000 σελ.23 
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είναι η εξασφάλιση της συναίνεσης της αλληλεγγύης και της οµαλής πορείας προς 
την οικονοµική ολοκλήρωση.  

Η ιστορία της ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης δείχνει ότι στις 
µεταβολές της αγοράς δεν αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο οι ανεπτυγµένες χώρες του 
Βορρά και οι ασθενέστερες του Νότου. Συνήθως η ταχύτητα µε την οποία 
προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα το καταναλωτικό πρότυπο των κρατών – µελών µε 
οικονοµικά προβλήµατα, υπερβαίνει κατά πολύ τα αντανακλαστικά του παραγωγικού 
τους συστήµατος.  

Το αποτέλεσµα είναι η επιδείνωση του εµπορικού τους ισοζυγίου. Αυτό 
απαιτεί τη βοήθεια και τη µέριµνα της υπερεθνικής αρχής. Για την ισόρροπη 
ανάπτυξη των κρατών – µελών απαιτείται η εφαρµογή περιφερειακών διαρθρωτικών 
πολιτικών που θα µειώσουν τις ανισοµέρειες και τα προβλήµατα. Απαιτείται, επίσης, 
συντονισµός των µακροοικονοµικών πολιτικών και δηµιουργία κεντρικών οργάνων 
που θα διευκολύνουν τόσο τη νοµισµατική ένωση, όσο και τα οικονοµικά οράµατα 
της Κοινότητας. Κρίνεται απαραίτητο η ευρύτερη οικονοµική ενοποίηση να 
συµβαδίζει µε τη νοµισµατική ενοποίηση (J. Pelkmans 2001)14. Η παράλληλη 
πρόοδος θα συµβάλει όχι µόνο στην επίτευξη των ονοµαστικών δεικτών, που θα 
αναλυθούν στην πορεία, αλλά και της πραγµατικής οικονοµίας όπως αυτή εκφράζεται 
από την ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, 
αλλά και την ευηµερία των πολιτών της Κοινότητας. Η αντιµετώπιση αυτών των 
φαινοµένων οδηγεί στη µεταφορά κονδυλίων από τις πλούσιες χώρες του Βορρά προς 
τις φτωχές του Νότου.  

 
 
 

Α.5 Νοµισµατική ενοποίηση 
 
 Κατά τον Π. Αλεξάκη (1989)15 ως «νοµισµατική ένωση θεωρείται µια 
περιοχή, όπου οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι σταθερές ανάµεσα στα κράτη – 
µέλη, αλλά υπάρχει και πλήρης κινητικότητα στις κινήσεις κεφαλαίων. Αυτό στη 
συνέχεια συνεπάγεται απώλεια της ανεξαρτησίας στην εθνική νοµισµατική πολιτική. 
Η νοµισµατική πολιτική ασκείται στο επίπεδο της Ένωσης». Πλήρης κινητικότητα 
κεφαλαίων σηµαίνει όµοια επιτόκια σε όλο το εύρος της Ένωσης. Άρα η νοµισµατική 
ενοποίηση πραγµατοποιείται, όταν η ένωση συναλλαγµατικών ισοτιµιών συνδυάζεται 
µε την ολοκλήρωση της αγοράς κεφαλαίου.  
 Στην έκθεση Delors που παρουσίασε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 1989 η 
νοµισµατική ένωση ορίζεται ως «η πλήρης και µη αναστρέψιµη µετατροπή των 
νοµισµάτων και οι πλήρως ενοποιηµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές της 
Κοινότητας»16. 
 Μεταπολεµικά παρατηρούνται αρκετές φιλότιµες προσπάθειες για 
νοµισµατική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, οι οποίες αντιµετωπίζουν στην 
πορεία τους οξυµένα προβλήµατα και δεν έχουν, όπως θα φανεί, όλες αίσιο τέλος. Η 
εξελικτική τους πορεία, που θα εξεταστεί στο τρίτο κεφάλαιο περνά µέσα από µια 
σειρά περιόδων µε ιδιαίτερα οικονοµικο-πολιτικά γνωρίσµατα η καθεµιά. 
                                                 
14 Jacques Pelkmans 2001 ‘European integration: Methods and economic analysis ‘ 2nd edn Harlow 
Pearson 2001 
15 Π. Αλεξάκης 1989 άρθρο 1.1 ‘Θεωρία της νοµισµατικής ενοποίησης  α) οι συνθήκες για τη 
δηµιουργία µιας νοµισµατικής ένωσης στο βιβλίο Ν. Μαραβέγια – Μ. Τσινισιζέλη 1999 σελ. 344 
16 J. Delors ‘The Communittee report on a single market’ European Council 1989 σελ. 18-19 
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 Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οικονοµική ένωση προϋποθέτει την αρµονική 
συνύπαρξη τόσο της ενιαίας αγοράς όσο και της νοµισµατικής ένωσης. Για να µπορεί 
η ενιαία αγορά να λειτουργεί ως πραγµατική εσωτερική αγορά, χρειάζονται 
συµπληρωµατικές πολιτικές, ώστε να αντιµετωπίσουν την ανασφάλεια που οφείλεται 
στις νοµισµατικές διακυµάνσεις. 
 Χρειάζεται λοιπόν και άλλο επίπεδο ολοκλήρωσης που δεν είναι άλλο από 
εκείνο της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται 
κοινή νοµισµατική πολιτική, που θα έχει ως στόχο της ένα ενιαίο νόµισµα και στενό 
συντονισµό και σύγκλιση των οικονοµικών πολιτικών των κρατών – µελών. Ενώ 
όµως η νοµισµατική πολιτική µεταφέρεται σε επίπεδο Ένωσης, άρα είναι κοινή 
πολιτική, η ευθύνη των οικονοµικών πολιτικών παραµένει στα κράτη – µέλη, όπως 
και η υποχρέωση της κάλυψης των ονοµαστικών κριτηρίων της σύγκλισης. 
 Η σύλληψη αυτή της πλήρους ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης οδηγεί 
στην ΟΝΕ και στην ευρωζώνη. 
 Ο Π. Αλεξάκης (1989)17 στο άρθρο του για τη θεωρία της νοµισµατικής 
ενοποίησης και το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα αναφέρει ότι η οµάδα των 
χωρών που απαρτίζει την Ένωση βρίσκεται σε εξάρτηση µε τον υπόλοιπο κόσµο και 
οι προοπτικές ανάπτυξης της εξαρτώνται και από τον τελευταίο. Η νοµισµατική 
ένωση λοιπόν συνεπάγεται και τη δηµιουργία κοινής εξωτερικής νοµισµατικής 
πολιτικής προς τις τρίτες χώρες. Η νοµισµατική ένωση, για να είναι επιτυχής, 
προϋποθέτει και ορισµένες άλλες συνθήκες που η µια οδηγεί στην επόµενη και η 
διαδικασία της ενοποίησης προχωρεί αυτοτροφοδοτούµενη. 
Σχηµατικά η νοµισµατική ενοποίηση απαιτεί τα εξής: 
 
 
 
Α.6 Σχηµατική παράσταση απαιτούµενων προϋποθέσεων νοµισµατικής 

ένωσης 
 

    ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Π. Αλεξανδράκης 1989 στο ίδιο άρθρο 1.1 όπως και το 15. 
 

1) Αµετάκλητα σταθερές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

2) Πλήρη 
µετατρεψιµότητα 
των νοµισµάτων 

3) Κοινή νοµισµατική 
πολιτική 

6) Περιφερειακή πολιτική 

5) Εναρµόνιση 
δηµοσιονοµικών εθνικών 
πολιτικών 

4) Κοινή εξωτερική 
συναλλαγµατική πολιτική 
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Α.7 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µιας νοµισµατικής ένωσης  
 
Σχηµατικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα µιας νοµισµατικής ένωσης είναι: 
 
 
 

Α.7α ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.7β ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Εξάλειψη 
συναλλαγµατικού 
κινδύνου 

2) Μείωση κόστους 
συναλλαγών 

3) Εξοικονόµιση 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων 

6) Μεγαλύτερη αγορά και 
διευρυµένη ανάπτυξη και 
παραγωγική δυναµικότητα 

5) Αποτελεσµατική χρήση 
χρήµατος 

4) Μείωση  
κερδοσκοπικών κινήσεων 

1) Απώλεια εθνικής 
νοµισµατικής πολιτικής 

2) Πιθανή δηµιουργία 
ασταθούς επιπέδου τιµών 
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Α.8 Κοινωνική και πολιτική ενοποίηση  
 
 Όσον αφορά στην κοινωνική και στην πολιτική ολοκλήρωση, αυτές είναι 
κατά τον B.Balassa (1961)18 όροι της οικονοµικής ολοκλήρωσης σε υψηλότερες 
βαθµίδες. 

Α) Η κοινωνική ολοκλήρωση19 ασφαλώς σχετίζεται µε τη δίκαιη αναδιανοµή 
του πλούτου. Η πλήρης οικονοµική ολοκλήρωση που επιτυγχάνεται µε την 
εναρµόνιση των εθνικών πολιτικών, πρέπει να οδηγεί στην κοινωνική ολοκλήρωση, 
εξασφαλίζοντας τους πόρους της, που πρέπει να διανέµονται µε την καλύτερη 
προοπτική. Ωστόσο παραµένει ακόµη ένα όραµα, ένα ιδανικό. «Το κοινωνικό 
παρουσιάστηκε στην Πράσινη Βίβλο, η οποία σηµατοδότησε το ‘κοινωνικό 
κεκτηµένο’ µέσα από την ενίσχυση του ‘Χάρτη των Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των 
Εργαζοµένων’ και των προγραµµάτων ‘κοινωνικής δράσεως’ της Επιτροπής. Το 
οικονοµικό και το κοινωνικό µοντέλο συµπεριλήφθηκαν σε ένα πρόσφατο τόµο ο 
οποίος αποτέλεσε την ενσωµάτωση της κοινωνικής πολιτικής µέσα στην 
αναθεωρηµένη Λευκή Βίβλο»(Γ. Υφαντόπουλος)20. 
 Β) Κατά τον K. Deutch (1954)21, η πολιτική ολοκλήρωση συνεπάγεται τη 
δηµιουργία σ’ έναν ορισµένο χώρο µιας κοινοτικής αίσθησης όπου υπάρχουν ισχυροί 
και εµπεδωµένοι θεσµοί αλλά και διαδικασίες που εξασφαλίζουν το αποτέλεσµα των 
θεµιτών προσδοκιών των πολιτών για ουσιαστική πρακτική αλλαγή. 
 Ο W. Wallace (1990)22 στο έργο του (The Transformation of Western Europe) 
τονίζει ότι η πολιτική ολοκλήρωση καθορίζεται µε τις έννοιες της ταυτότητας και της 
νοµιµοφροσύνης. 
 Κατά τον Taylor (1983)23, το καταληκτικό στάδιο της πολιτικής ολοκλήρωσης 
είναι η πολιτική ένωση. 
 Κατά τη διαλεκτική αρχή της ‘εκ των διαφερόντων’ Αρµονίας των υπέρµαχων 
συνηγόρων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η «πολιτική ολοκλήρωση σκοπεύει σε µια 
οµοσπονδιακή συνένωση ‘οικονοµικά αυτόνοµων’ και πολιτικά κυρίαρχων κρατών, 
όπου το κέντρο συντονίζει, µέσω της αρχής της επικουρικότητας, τα αυτόνοµα κράτη 
και τις περιφέρειές τους» (∆.Μαρκής 2000)24. 
 Η πολιτική ολοκλήρωση η οποία απαιτεί την ίδρυση ενός ‘super’ εθνικού 
οργανισµού δεν έχει επιτευχθεί ακόµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε όµως 
έντονα ο προβληµατισµός για την οµοσπονδίωση της και η κατάθεση απόψεων και 
προτάσεων25. 
                                                 
18 B. Balassa 1961 ‘The theory of economic integration’ London Allen and Urwin 
19 Για την κοινωνική ολοκλήρωσης δες 

Α) Commission Green Paper 1993 
Β) A. B. Atkinson 1989 ‘Poverty and Social security’ Harvester Wheatsheal London 
Γ) Collins Doreen (1983) ‘The operation of the European Social fund’ London Croom Helm 

20 Γ. Υφαντόπουλος αρθρ. ‘Η κοινωνική πολιτική’ στο βιβλίο Ν. Μαραβέγια και Μ. Τσινισιζέλη 1989 
σελ. 647 
21  Α) K.W. Deutch 1954 ‘Political of Community and North Atlantic Area’. International 
organization in the light of Historical Experience 

Β) K. W. Deutch 1967 ‘Political Community at the international level’ New York Charles 
Scriber’s 
22 W. Wallace 1990 ‘The transformation of Western Europe’ London Printer for the Royal Institute of 
international affairs 
23 P. Taylor 1983 ‘The limits of European Integration’ London Croom Helm 
24 ∆. Μαρκής 2000 ‘Η κατασκευή της Ευρώπης. Παραδοξίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης’ Εκδ. 
Κριτική σελ.22-23 
25  Α) Dusan Sidjanski 2002 ‘Η αναζήτηση µιας πρωτότυπης Ευρωπαϊκής οµοσπονδίωσης’ Εκδ. 
Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ.129-142 
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 Βέβαια δεν είναι απίθανο η Ε.Ε. να εµφανίσει στο µέλλον ένα καινοτόµο 
σύστηµα οµοσπονδιακής µορφής ως πολιτική ολοκλήρωσή της. 
 
 
 
Α.9 Οικονοµική επιστήµη  
 
 α) « Η οικονοµική επιστήµη ερευνά πως αποφασίζει η κοινωνία για το τι, πως 
και για ποιόν θα παράγει αγαθά και υπηρεσίες» (D. Begg , S. Fischer, R. Dornbusch 
1998)26. 
 β) Κατά τον Ν. Μαρµατάκη (1975)27 η οικονοµική επιστήµη έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των οικονοµικών φαινοµένων. Αυτά χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: φαινόµενα παραγωγής, διανοµής και δαπάνης µε πολλές εξαρτήσεις και 
αλληλοεξαρτήσεις µεταξύ τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 γ) Η οικονοµική επιστήµη δίνει απάντηση σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε 
τα οικονοµικά φαινόµενα και µε το βαθµό που η γνώση των οικονοµικών βοηθάει να 
παίρνονται καλύτερες αποφάσεις για το παρόν και το µέλλον (Ε. Πουρναράκης 
1995)28. 
 
 
 
Α.10 Οικονοµική πολιτική 
 

Οικονοµική πολιτική είναι το σύνολο των µέτρων που λαµβάνει το κράτος 
καθώς και οι επιφορτισµένοι µε καθορισµένες λειτουργίες θεσµοί (σωµατεία, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις). Σκοπός της είναι η χάραξη της κατάλληλης 
οικονοµικής πορείας, που θα οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
οικονοµικής αποδοτικότητας. Εαν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, τότε θα βελτιωθεί το 
επίπεδο ζωής και θα αυξηθεί η ευηµερία. Η οικονοµική πολιτική βρίσκεται σε στενή 
συνάφεια µε τη δηµοσιονοµική και την κοινωνική πολιτική. 

 
 
 
 

                                                                                                                                            
Β) ‘Σχέδιο Συντάγµατος’ που κατατέθηκε από τον Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν 

26 David Begg 1998 and S. Fisher – R. Dornbusch ‘Εισαγωγή στην οικονοµική’ τόµος Α σελ. 23-27 
Εκδ. Κριτική 1998 για την ελληνική γλώσσα 
27 Ν.Γ. Μαρµατάκης 1975 ‘Μακροοικονοµική ανάλυση’ Εκδ. Σ. Λένης – Α. Ράλλης Αθήνα σελ.11-12 
28 Ε. Πουρναράκης 1995 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Α Μακροοικονοµία Αθήνα 1995 σελ.20 
 

Παραγωγή ∆απάνη 

∆ιανοµή 
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Α.11 ∆ηµοσιονοµική πολιτική 
 

∆ηµοσιονοµική πολιτική είναι η χρησιµοποίηση των φόρων και των δαπανών 
του δηµοσίου µε σκοπό τον επηρεασµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Τα µέσα 
που χρησιµοποιεί είναι: 

- επίπεδα και διάρθρωση φόρων 
- δαπάνες 
- δηµοσιονοµικό υπόλοιπο 

Η δηµοσιονοµική πολιτική ασκείται παράλληλα µε τη νοµισµατική πολιτική.  
Ως ‘δηµοσιονοµική πολιτική’ ονοµάζονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τις 
δηµόσιες δαπάνες και τους φόρους. Τρία ζητήµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι: 
η σταθεροποιητική πολιτική, το έλλειµµα και το χρέος. 
Α) Ως ‘σταθεροποιητική’ πολιτική ονοµάζονται οι ενέργειες µε τις οποίες µια 

κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρεί το προϊόν κοντά στο επίπεδο πλήρους 
απασχόλησης. 

Β) Το ‘έλλειµµα του προϋπολογισµού’  ισούται µε τις δαπάνες του δηµόσιου τοµέα 
που δεν καλύπτονται από τα έσοδά του. 

Γ) ’∆ηµόσιο χρέος’ είναι το απόθεµα του ανεξόφλητου κυβερνητικού χρέους. 
 Επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική είναι αυτή που έχει στόχο την αύξηση 
του εθνικού εισοδήµατος, ενώ η περιοριστική τη µείωση του εθνικού εισοδήµατος. 
Με µια χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική και µια χαλαρή νοµισµατική πολιτική η 
οικονοµική πολιτική γίνεται επεκτατική (David Begg 1998)29. 
 
 
 
Α.12 ∆ηµοσιονοµική εναρµόνιση  
 
 ∆ηµοσιονοµική εναρµόνιση είναι η διευθέτηση των δηµοσιονοµικών µέσων 
των κρατών – µελών µιας ένωσης κατά τρόπο που να µην παρεµποδίζεται αλλά 
αντίθετα να προωθείται η πραγµατοποίηση των στόχων της ένωσης (Θ. 
Γεωργακόπουλος 1999)30. Υπάρχουν δύο σχολές για τη δηµοσιονοµική εναρµόνιση. 

- η πρώτη υποστηρίζει ότι σηµαίνει φορολογική οµοιοµορφία, δηλαδή οι φόροι 
να έχουν την ίδια διάρθρωση, τους ίδιους συντελεστές. 

- η δεύτερη ότι τα δηµοσιονοµικά µέσα µπορεί ή και πρέπει να διαφέρουν 
ανάµεσα στα κράτη – µέλη αν αυτό είναι απαραίτητο, προκειµένου να 
προωθούνται καλύτερα οι στόχοι της ένωσης 

 
 
 
Α.13 Νοµισµατική πολιτική 
 
 Νοµισµατική πολιτική είναι τα µέτρα που λαµβάνονται, ώστε να καταστεί 
δυνατή η πλήρης απασχόληση, ο υψηλός ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης, η 
σταθερότητα των τιµών και των µισθών µέσα από κατάλληλους χειρισµούς και 
παρεµβάσεις τόσο στην προσφορά του χρήµατος και της πίστης όσο και στα επιτόκια 
που επηρεάζουν την οικονοµική δραστηριότητα,  την ανάπτυξη και το επίπεδο 
                                                 
29 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην οικονοµική’ τόµος Β σελ. 87-101 Εκδ. Κριτική 1998 για την 
ελληνική γλώσσα 
30 Θ. Α. Γεωργακόπουλος ‘∆ηµοσιονοµική εναρµόνιση και δηµοσιονοµική ενοποίηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση’ στο βιβλίο των Ν. Μαραβέγια και Μ. Τσινισιζέλη 1999 Εκδ. Θεµέλιο σελ. 287 
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ευηµερίας των πολιτών. Η νοµισµατική πολιτική είναι το πεδίο δράσης µιας 
κεντρικής τράπεζας. 
 «Η κυβέρνηση µπορεί, αν θέλει, να εφαρµόσει τη νοµισµατική και τη 
δηµοσιονοµική πολιτική ανεξάρτητα τη µια από την άλλη. Όµως η διαχείριση της 
ζήτησης συνίσταται στη χρήση της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής για 
τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος σε ένα υψηλό µέσο επίπεδο… Όταν η συνολική 
ζήτηση είναι πολύ χαµηλή, η χαλαρή νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική 
βοηθάει στην αύξηση της. Όταν η συνολική ζήτηση είναι πολύ υψηλή, η σφιχτή 
νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική βοηθάει στη µείωσή της. Όταν όµως η 
συνολική ζήτηση είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, τι θα πρέπει να καθορίζει το µίγµα 
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής;» (David Begg 1998)31.  Το κατάλληλο 
µίγµα θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα όπου και προφανώς έγκειται η δυσκολία. 
 
 
 
Α.14 Συναλλαγµατική πολιτική 
  

Συνάλλαγµα είναι κάθε µέσον διεθνών πληρωµών. Μορφές συναλλάγµατος 
είναι: τα ξένα τραπεζογραµµάτια, οι καταθέσεις όψεως σε ξένες τράπεζες, οι 
ταξιδιωτικές επιταγές (traveler checks) και οι διεθνείς χρηµατιστηριακοί τίτλοι. 
 ∆εδοµένου ότι οι διεθνείς οικονοµικές ανταλλαγές γίνονται σε συνάλλαγµα 
προκύπτει ότι η σηµασία του συναλλάγµατος είναι µεγάλη για την αποτύπωση του 
ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών µιας χώρας. Η τιµή του συναλλάγµατος είναι το 
ποσόν των εγχώριων νοµισµατικών µονάδων που απαιτείται να καταβληθεί για την 
απόκτηση µιας µονάδας ξένου νοµίσµατος. Η τιµή αυτή εξαρτάται από ποικίλους 
παράγοντες όπως είναι η σχέση χρεών µιας χώρας προς το εξωτερικό και οι 
απαιτήσεις της από το εξωτερικό, η σχέση εγχώριου και αλλοδαπού πληθωρισµού και 
τα αποθέµατα χρυσού κλπ. «Η τιµή στην οποία συναλλάσσονται δύο νοµίσµατα είναι 
η συναλλαγµατική ισοτιµία» (D. Begg – S. Fischer – R. Dornbush)32. Η 
προαναφερθείσα ισοτιµία παίρνει τη µορφή επίσηµης ανακοίνωσης αλλά µπορεί να 
διαµορφωθεί και βάσει της προσφοράς και της ζήτησης ως ελεύθερη τιµή 
συναλλάγµατος. 
 Η διαµόρφωση της επίσηµης τιµής του συναλλάγµατος αποτελεί τη 
συναλλαγµατική πολιτική της κυβέρνησης. Μέσω αυτής επιδιώκεται η υποβοήθηση 
της βελτίωσης του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών. 
 
 
 
Α.15 Κοινωνική πολιτική 
 
 Ο T.H. Marshall ορίζει την κοινωνική πολιτική ως χρήση της πολιτικής 
εξουσίας για να αντικατασταθούν, να συµπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 
λειτουργίες του οικονοµικού συστήµατος, ώστε να επιτευχθούν στόχοι που αδυνατεί 
από µόνο του να πετύχει… µε την καθοδήγηση αρχών άλλων από εκείνες που 
καθορίζουν οι δυνάµεις της ελεύθερης αγοράς» (Marshall 1975)33. 

                                                 
31 David Begg ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική 1998 για την ελληνική γλώσσα 
32 David Begg ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική 1998 για την ελληνική γλώσσα 
33 .H. Marshall 1975 ‘Social Policy’ London Hutchinson στο βιβλίο του Λ. Τσούκαλη ‘Η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµία’ 1998 σελ, 181-182 
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Η κοινωνική πολιτική καλύπτει ευρύτατο φάσµα θεµάτων τα όρια του οποίου 
παραµένουν συνήθως ασαφή (Λ. Τσουκάλης 1998)34. Μεταξύ των θεµάτων είναι η 
προστασία των εργαζοµένων και η κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική πολιτική 
περιλαµβάνει, επίσης την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση κτλ (Ν. 
Μούσης)35. Η ΕΚ ενδιαφέρεται άµεσα για την κατάρτιση των εργαζοµένων 36. Η 
κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. διαφέρει από την αντίστοιχη των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας, 
πχ οι δηµόσιες δαπάνες για κοινωνική πρόνοια ως ποσοστού του ΑΕΠ είναι 22% 
κατά µέσο όρο στις 15 χώρες της ΕΕ το 1990 (προσεγγίζει το 35% σε ορισµένες 
χώρες της βόρειας Ευρώπης), αλλά µόλις 15% στις ΗΠΑ και λιγότερο από 12% στην 
Ιαπωνία. (Λ. Τσούκαλης 1998)37. 
 
 
 
Α.16 Οικονοµικός σχεδιασµός  
 
 Ο οικονοµικός σχεδιασµός είναι το όργανο µε το οποίο υποστηρίζεται η 
οικονοµική ανάπτυξη, ώστε να είναι κατά το δυνατόν διαρκής και µε τον οποίον 
αντιµετωπίζονται οι από τη φύση των πραγµάτων προκαλούµενες οικονοµικές 
κρίσεις και διακυµάνσεις. 
 Από το τέλος του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου και µετά εφαρµόστηκε κάποια 
µορφή οικονοµικού σχεδίου. Όπως θα δούµε στην πορεία, ο σχεδιασµός ως επίκεντρο 
διαµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής έφθασε στην άνθησή του τη δεκαετία του 
1960. Αργότερα η δράση του µειώθηκε σηµαντικά. 
 
 
 
Α.17 Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική ανάλυση 
 

Η µικροοικονοµική ανάλυση εξετάζει λεπτοµερώς τις αποφάσεις των ατόµων 
για συγκεκριµένα προϊόντα. Η µικροοικονοµία ασχολείται δηλαδή µε τη µελέτη της 
συµπεριφοράς των ατοµικών οικονοµικών φορέων, όπως είναι οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις… σε µεταβολές συγκεκριµένων οικονοµικών µεταβλητών κάτω από την 
υπόθεση ότι όλες οι άλλες µεταβλητές παραµένουν σταθερές (Ε. Πουρναράκη 
1995)38.  

Κατά τον Ν. Γ. Μαρµατάκη (1975) «η µακροοικονοµική ανάλυση έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη του λειτουργικού µηχανισµού της οικονοµίας λαµβανόµενης 
εν τω συνόλω της»39. 

Η µακροοικονοµική ανάλυση εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις στην οικονοµία 
γενικά. Απλοποιεί σκόπιµα τις θεµελιώδεις αναλυτικές ενότητες, προκειµένου να 
εξασφαλίσει την εύχρηστη ανάλυση των συνολικών αλληλεπιδράσεων της 
οικονοµίας. 

                                                 
34 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση 
Αθήνα 1998 σελ.181 
35 Ν. Μούσης 2002 ‘Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 
36 Κανονισµός ΕΚ 1131/94 που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΟΚ 337/75 περί δηµιουργίας Ευρωπαϊκού 
κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης 
37 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση 
Αθήνα 1998 σελ.182 
38 Ε. Πουρναράκης ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος II Αθήνα 1995 σελ.42-43 
39 Ν. Μαρµατάκης (1975) 
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«Η µακροοικονοµική ενδιαφέρεται για τα ευρύτερα µεγέθη της οικονοµίας, 
όπως η συνολική ζήτηση αγαθών από τα νοικοκυριά ή η συνολική δαπάνη για 
µηχανήµατα και κτίρια από τις επιχειρήσεις» (D. Begg – S. Fisher – R. Dornbush)40. 

Η µακροοικονοµία ασχολείται µε τη µελέτη των συνολικών οικονοµικών 
µεγεθών και εξετάζει τη συµπεριφορά των φορέων της οικονοµίας ως συνόλου, η 
οποία δεν συνάγεται κατ’ ανάγκη αθροιστικά από τη συµπεριφορά των ατοµικών 
φορέων. 

 
 
 

Α.18 Μετατρεψιµότητα 
 
 Μετατρεψιµότητα είναι η ικανότητα ενός νοµίσµατος να ανταλλάσσεται µε 
χρυσό ή νοµίσµατα άλλων χωρών. Τα πλήρως µετατρέψιµα νοµίσµατα αποτελούν 
συνήθως και τα κύρια µέσα των διεθνών πληρωµών. 
 
 
 
Α.19 Κοινές και κοινοτικές πολιτικές 
 
 α) Κοινή πολιτική όσον αφορά στη διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης 
είναι ένας κώδικας ενεργειών και συµπεριφορών οι οποίες προτείνονται ή 
θεσπίζονται από τους κοινούς θεσµούς τους οποίους έχει ιδρύσει µια οµάδα κρατών 
 β) «Κοινοτικές πολιτικές είναι αυτές που υποστηρίζουν και συµπληρώνουν τις 
εθνικές πολιτικές»41.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 David Begg ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική 1998 για την ελληνική γλώσσα 
σελ.49-50 
41 Ν. Μούσης 2002 ‘Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 
σελ.10 
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Β.  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 
Επιτεύξεις και Προβλήµατα κατά τη ∆ιαχρονική Εξέλιξη της ΕΕ και 
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Β1. 1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Πλανητικές και Ευρωπαϊκές ∆ονήσεις και Προκλήσεις της Περιόδου 
1981-2002 
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Εισαγωγή 
 

«Αναντίρρητα στις σύγχρονες συνθήκες τόσο τα επιτεύγµατα όσο και τα 
προβλήµατα της εποχής µας έχουν γίνει πανανθρώπινα. Οι κοινωνικές 
διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των χωρών, οι διογκούµενες πλασµατικές ανάγκες, 
οι θρησκευτικές εντάσεις, η τροµοκρατία, τα ναρκωτικά, η οικονοµική κρίση ή 
κατάρρευση, η λεηλασία του περιβάλλοντος, επιφέρουν πλανητικές δονήσεις» 
(Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας στο  Παγκοσµιότητα και 
Ορθοδοξία’ 2000 σελ. 17). 

Οι πλανητικές αυτές δονήσεις δεν είναι άµοιρες της οικονοµικής φιλοσοφίας 
που επικράτησε τη χρονική περίοδο 1981-2002 στη ∆υτική Ευρώπη. Τα είδη και τα 
αποτελέσµατα των δονήσεων αυτών αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο. 
 
 
 
 
1.1 Η µεγάλη πρόκληση της τεχνολογίας  
 
 Οι εξελίξεις στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας µετά το 1980 
είναι ραγδαίες και εκρηκτικές. Η ηλεκτρονική επανάσταση αλλάζει καταλυτικά τους 
τοµείς παραγωγής, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Πρωτόγνωρη είναι 
επίσης και η συσσώρευση της γνώσης που προκαλούν τόσο από ποσοτική άποψη όσο 
και από ποιοτική σκοπιά. Εντυπωσιακή είναι η ταχύτητα µεταφοράς και διανοµής της 
πληροφορίας. Η διεισδυτικότητά της και η παγκοσµιοποίησή της είναι πλέον ορατές. 
 Ιδιαίτερα η τεχνολογία της πληροφορικής µετατρέπει τη γνώση σε µια 
σύγχρονη δύναµη που επιβάλλεται σε πολλούς τοµείς της ζωής, µεταλλάσοντας 
πολλές από τις δράσεις της. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής αλλά και των 
τηλεπικοινωνιών προκαλούν µιαν παγκόσµια επανάσταση. Η σηµερινή ανάπτυξη και 
η πρόοδος συνδέονται άρρηκτα µαζί τους. Κατά τον J. Proenca42 οι (I.C.T.) 
Information and Communication Technologies κυρίως στο δεύτερο µισό της 
δεκαετίας του 1980 αυξάνουν τη µετάδοση των πληροφοριών και της γνώσης και 
επιδρούν επάνω στην εργασία και την επιστηµονική έρευνα. Φέρνουν βαθειές 
αλλαγές στα επαγγέλµατα, στον τύπο των απαιτούµενων προσόντων και στην 
οργάνωση της εργασίας. Η εργασία από µακριά είναι µια από τις κυριότερες 
εφαρµογές των ICT. Εκτελείται εκτός επιχείρησης µε τη βοήθεια της χρήσης 
προχωρηµένων δικτύων τηλεπικοινωνίας. 
 Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τεράστιες εφαρµογές τους βελτιώνουν την 
ποιότητα της ζωής καθώς συνεισφέρουν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας, µε τελικό συνακόλουθό τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της εργασίας43. Η κινητή τηλεφωνία ελαχιστοποιεί το χώρο και 
το χρόνο. Τα µικροτσίπς, τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα και τα νέα πολυµεσικά 
προϊόντα εισβάλλουν στην καθηµερινότητα του πολίτη. Η γενίκευση των εφαρµογών 
τους επεκτείνεται µε µεγάλη ταχύτητα σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Η ενσωµάτωση µικροηλεκτρονικών εξαρτηµάτων σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό, πχ η αυτοµατοποίηση της παραγωγής, η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, η 
                                                 
42 J. Proenca: ‘Work in the information society: opportunities and challenges’ στο Κίντης Α. και 
Σκούρας Θ. ‘Οικονοµικές προτεραιότητες στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ (Συνάντηση Αθηνών 1999) 
Εκδ. Παπαζήση 2000 
43 European Commission. Living and working in the Information Society: People First Green Paper 
COM (1996) July 1996 
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ψηφιακή τηλεφωνία και η µηχανοργάνωση είναι µερικά µόνον παραδείγµατα από την 
ποικιλία των εφαρµογών τους. 
 Στον εργασιακό ορίζοντα του πολίτη προβάλλουν νέοι κλάδοι, όπως είναι η 
τηλεϊατρική, οι τηλετραπεζικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εµπόριο που 
βελτιώνουν ποιοτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες αφ’ ενός, αλλά απελευθερώνουν 
και πολύτιµο για τους καταναλωτές χρόνο αφετέρου. Για την εξυπηρέτηση των 
σύγχρονων αναγκών των καταναλωτών δηµιουργούνται οργανωµένα δίκτυα 
υποδοµής για παροχή πληροφόρησης µέσω internet. Το διαδίκτυο είναι 
χαρακτηριστικό δείγµα των νέων τεχνολογιών αιχµής που µεταβάλλεται σε δηµόσιο 
αγαθό, αλλάζοντας τη δοµή της επιχείρησης και δίνοντας νέες δυνατότητες στην 
οργάνωση της παραγωγής µέσα σε ένα δίκτυο διεθνών διασυνδέσεων. 
 Οι αρχαιολόγοι µε βάση την τεχνολογία χαρακτηρίζουν ποικιλοτρόπως 
παλαιότερους κοινωνικούς σχηµατισµούς, µιλώντας για ‘Λίθινη Εποχή’, ‘Εποχή 
Χαλκού’, ‘Εποχή Σιδήρου’ κτλ. Με όµοιο τρόπο θα αναφέρονται αργότερα για τη 
δική µας ως την ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’44. Η εποχή αυτή επηρεάζει και τη 
φιλοσοφική πλευρά των θεµάτων, µε αποτέλεσµα να έχουµε και ιδεολόγους της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Κατά τον Κ. Σκανδαλίδη45 το αποτέλεσµα είναι ότι «η 
πληροφορία µε εθνικό περιεχόµενο καταναλώνεται παγκόσµια και η πληροφορία µε 
παγκόσµιο περιεχόµενο καταναλώνεται εθνικά». 

Βέβαια τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα µπορεί να έχουν καταρρίψει τα 
σύνορα και µε τη βοήθειά τους η γενετική να εντυπωσιάζει και να τροµάζει µε τα 
επιτεύγµατά της και τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα να είναι η λύση για τη 
διαβίωση των ατόµων στις φτωχές περιοχές του πλανήτη που µαστίζονται από 
πληθυσµιακή έκρηξη, αλλά δεν έχουν δηµιουργήσει την αίσθηση της ασφάλειας. 
Ελλοχεύει στους πολίτες ο φόβος µιας µη σωστής χρήσης. Τα τραγικά γεγονότα της 
11ης Σεπτεµβρίου 2001 στο Μανχάταν είναι ακόµη νωπά. Υπάρχει, άραγε ασφαλής 
έλεγχος σε αυτόν τον τοµέα της παγκοσµιοποιηµένης γνώσης και τεχνολογίας; 

Η Μ. Γιαννάκου Κουτσίκου46 αναρωτιέται «Ποιό είναι το κοινωνικό κόστος 
αυτών των νέων τεχνολογιών; Τι σηµαίνει για τις αναπτυσσόµενες κοινωνίες η 
υιοθέτηση µιας παγκόσµιας επικοινωνιακής κουλτούρας, που όµως έχει νόηµα µόνο 
σε µια περιορισµένη κοινωνικοπολιτική χωροταξία η οποία ορίζεται από 
συγκεκριµένες αξίες και επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης;»  

Ίσως η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά να δοθεί στο νέο 21ο αιώνα που ήδη 
διανύουµε. 
 
 
 
1.2 ∆ιεθνές εµπόριο – ∆ιεθνοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων  
 
 Μεταπολεµικά παρατηρείται µια αύξηση του διεθνούς εµπορίου. Από το 1982 
η διόγκωση του είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα µετά από το 1985 µεγενθύνονται µε 
ταχύτερο ρυθµό απ’ ό,τι το ΑΕΠ οι διεθνείς εµπορικές ανταλλαγές και συνάπτονται 

                                                 
44 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική σελ. 560-561 
45 Κ. Σκανδαλίδης στο ‘Τεχνολογία της πληροφορικής και κοινωνία της πληροφορίας΄στη συνάντηση 
των Αθηνών 1999 
46 Γιαννάκου – Κουτσίκου Μ. ‘Τεχνολογία της πληροφορικής και κοινωνία της πληροφορίας στο 
Κιντής Α. και Σκούρας Θ. ‘Οικονοµικές προτεραιότητες στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Παπαζήση 2000 
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διεθνείς εµπορικές συµφωνίες47. Η εµπορευµατική διεθνοποίηση συντελεί στη 
δηµιουργία ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, όπως είναι η ενιαία Αγορά στην ΕΕ, η 
NAFTA στη Β. Αµερική, η Μερκοσούρ στη Λατινική Αµερική και πολλές άλλες σε 
όλες τις ηπείρους. Το 1995 ιδρύεται ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ - 
WTO) για να διευθετεί τις διαφορές σε πολυµερές πλαίσιο.  
 Κατά τη χρονική περίοδο 1981-2002 γίνονται ριζικές ανακατατάξεις τόσο 
στον τρόπο που οργανώνεται η παραγωγή όσο και στον τρόπο που διατίθενται τα 
προϊόντα και οι σύγχρονες υπηρεσίες. Τόσο στη Συνθήκη ΕΟΚ. όσο και στη ΣΕΚ 
γίνεται αναφορά στην αρµονική ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου48. Το 
ηλεκτρονικό εµπόριο προφανώς δεν υπήρχε τις προηγούµενες δεκαετίες, ούτε και οι 
τηλε-αγορές. Από το 1980 η οµάδα των G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερµανία, 
Γαλλία, Ιταλία, Μ.Βρετανία) πραγµατοποιεί περισσότερο από το µισό του διεθνούς 
εµπορίου. 
 Στις προηγούµενες δεκαετίες του 1950 και του 1960 η αύξηση του διεθνούς 
εµπορίου είχε σχέση µε τη βελτίωση των µέσων συγκοινωνίας. Μετά το 1980 η 
αύξηση του διεθνούς εµπορίου συµβαδίζει  µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας και πληροφορικής. 
 Το παλαιό µοντέλο του διεθνούς εµπορίου αλλάζει. Κατά τον Σ. Τοµπάζο 
(1999)49, παλαιότερα ο λεγόµενος ‘τρίτος κόσµος’ εφοδίαζε µε πρώτες ύλες τις 
ανεπτυγµένες βιοµηχανίες της ∆ύσης. Αντίστροφα, τα βιοµηχανικά προϊόντα είχαν 
κατεύθυνση από τις καπιταλιστικές µητροπόλεις προς τις περιφέρειες και τις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Εξαίρεση στο σχήµα αυτό οι συναλλαγές µεταξύ των 
παλαιών  βιοµηχανικών κρατών µε τα ‘νέα βιοµηχανικά κράτη’ της Νοτιοανατολικής 
Ασίας και κάποια της Λατινικής Αµερικής50 και της Βραζιλίας. Τα κράτη αυτά 
αναπτύχθηκαν ταχύτατα και εµφανίζουν µιαν οικονοµική ανάπτυξη συγκρίσιµη µε 
αυτήν γνωστών ανεπτυγµένων κρατών, τουλάχιστον µέχρι τη µεγάλη κρίση του 1997. 
Οι εµπορικές συναλλαγές σήµερα γίνονται από Βορρά προς Βορρά, δηλαδή µεταξύ 
κρατών ισοδύναµης οικονοµικής ανάπτυξης. Ο ΠΟΕ «συγκεντρώνει τις τρείς 
συµφωνίες στις οποίες κατέληξε ο Γύρος της Ουρουγουάης, ‘τη γενική συµφωνία 
(GATT), τη γενική συµφωνία για το εµπόριο των υπηρεσιών (GATS)  και τη 
συµφωνία για τα εµπορικής φύσεως δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (TRIP)» 
(Ν. Μούσης 2000). Αυτό το άνοιγµα του εµπορίου, η εµπορευµατική διεθνοποίηση51 
δηλαδή προκαλεί µιαν αυξηµένη αλληλεξάρτηση των οικονοµιών, γεγονός τεράστιας 
οικονοµικής και πολιτικής σηµασίας. 
 Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγει και η διεθνοποίηση των παραγωγικών 
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Από το τέλος της δεκαετίας του 1970 οι παραγωγικές 
δραστηριότητες στρέφονται προς το εξωτερικό και διεθνοποιούνται. ∆ηµιουργείται 
έτσι ένα έντονο ρεύµα που οδηγεί σε διεθνείς συγχωνεύσεις και εξαγορές 
επιχειρήσεων. Η Ευρώπη και η Ιαπωνία εξαγοράζουν επιχειρήσεις ακόµη και στην 
Αµερική. «Τη δεκαετία του ’80 η ευρωπαϊκή οικονοµία ‘αγοράζει’ τη 
βορειοαµερικανική µε διπλάσια ταχύτητα απ’ ότι αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και στην 

                                                 
47 ‘Uruguay Round’ ξεκίνησε στην Punta del Este της Ουρουγουάης στις 20 Σεπτεµβρίου 1986 και 
συµπληρώθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1993. Είναι ένας κύκλος πολυµερών εµπορικών 
διαπραγµατεύσεων 
48 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τίτλος IX πρώην 
VII, άρθρο 131 πρώην αρθρ. 110 
49 Τοµπάζος Σ. Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 1999.  σελ.23 
50 Αυτά τα κράτη είναι η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ν. Κορέα, η Ινδονησία και η Ταϊβάν 
51 Μούσης Ν. Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2000 σελ.433 
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περίπτωση της Ιαπωνίας που ‘αγοράζει’ τις ΗΠΑ µε ακόµη ταχύτερο ρυθµό απ’ ότι η 
Ευρώπη» Σ. Τοµπάζος (1999)52. 
Οι ατίες είναι τρείς: 
 Α) η µείωση του κόστους παραγωγής 
 Β) η εκµετάλευση της νέας τεχνολογίας 

Γ) η διείσδυση σε άλλες πολυπληθείς αγορές µε εκατοµµύρια νέους           
καταναλωτές 

 Οι παραγωγικές δραστηριότητες διεθνοποιούνται προς δύο κατευθύνσεις. (Σ. 
Τοµπάζος 1999)53. 

- Τις µακροπρόθεσµες άµεσες επενδύσεις εξωτερικού Α.Ε.Εξ. Ο επενδυτής σε 
αυτές ενδιαφέρεται για το µέλλον και τις προοπτικές της επιχείρησης που 
αγοράζει εν όλω ή εν µέρει. 

- Τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις ή αλλιώς επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Ο 
επενδυτής σε αυτές δεν έχει διαρκές ενδιαφέρον. Κυνηγά το γρήγορο κέρδος 
και αποσύρει εύκολα τα κεφάλαια του, για να τα επενδύσει σε άλλην πιο 
αποδοτική, κερδοφόρα αγορά κεφαλαίων. Εδώ έχουµε αγοραπωλησία τίτλων, 
δηµόσιων ή ιδιωτικών.  
Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από επενδυτική διεθνοποίηση 

µεγάλης κλίµακας. Σε πολλά κράτη του κόσµου, αναζητώνται όλο και περισσότερο 
ξένοι στρατηγικοί επενδυτές και διεθνές χρήµα για επενδύσεις στη λεγόµενη νέα 
οικονοµία της τεχνολογίας. 
 
 
 
1.3 Αλλαγή τρόπου χρηµατοδότησης  
 

Οι διεθνοποιηµένες οικονοµικές δραστηριότητες και η παγκοσµιοποίηση της 
αγοράς και της οικονοµίας οδηγούν µετά το 1980 σε αλλαγή του τρόπου 
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των διαφόρων επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Ο παλαιός γνωστός τραπεζικός δανεισµός µε τα επιτόκιά του και τα 
προβλήµατα που αυτά δηµιουργούν κατά καιρούς, αντικαθίσταται σε µεγάλο µέρος 
από την άµεση εσωτερική ή και διεθνή χρηµατοδότηση. Μέσα στη δεκαετία του 1980 
η επαναστατική αυτή αλλαγή µεταµορφώνει την όψη του διεθνούς χρηµατοδοτικού 
συστήµατος. Τα κράτη και οι επιχειρήσεις προτιµούν να δανείζονται εκδίδοντας 
τίτλους, βραχυχρόνια ή µακροχρόνια οµόλογα, µετοχές κτλ. Η τιτλοποίηση κυριαρχεί 
µέχρι σήµερα. Οι επιχειρήσεις τοποθετούν εν µέρει το κέρδος τους σε τίτλους άλλων 
επιχειρήσεων ή σε τραπεζικούς τίτλους. 

Η αύξηση των διεθνών συναλλαγών µε τίτλους αυξάνεται µε γεωµετρική 
πρόοδο και οδηγεί στη δηµιουργία αγοράς παραγώγων για τη διασφάλιση κινδύνου 
από χρηµατηστηριακές ‘φούσκες’. Νέα, πλην των παλαιών µετοχών, συµβόλαια 
πωλούνται και αγοράζονται. Τέτοια είναι: 

- τα ‘swaps’ που δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής χρεών σε διάφορα 
νοµίσµατα,  

- τα ‘option’ που είναι δικαιώµατα αγοράς και πώλησης µετοχών µε προθεσµία 
και προκαθορισµένη τιµή, 

-  τα ‘futures’ δηλαδή τα µελλοντικά συµβόλαια πώλησης και τόσα άλλα. Σ. 
Τοµπάζος (1999).54  

                                                 
52 Τοµπάζος Σ. Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 1999.  σελ.37 
53 Τοµπάζος Σ. Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 1999.  σελ.31 



 39

Αποκορύφωµα όλων αυτών στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα τα πρόσφατα 
παράγωγα του τρόµου που το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ήθελε να κυκλοφορήσει. Σε 
αυτήν την καινοτόµα και πρωτότυπη για τα σηµερινά δεδοµένα αγορά προβλέψεων, 
πληροφοριών, πρωτότυπων ιδεών, ‘ideas market’ ή ‘ideas futures’, ο επενδυτής θα 
µπορεί να αγοράζει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης. Συµβόλαια για γεγονότα 
που θεωρεί ότι µπορεί να συµβούν στο µέλλον, όπως τροµοκρατικά χτυπήµατα, 
πολιτικές δολοφονίες, ανατροπές καθεστώτων, όπου θα ποντάρει στην 
πραγµατοποίηση ή τη διάψευσή τους. Τα πραγµατικά προϊόντα έχουν αντικατασταθεί 
από πλαστά, προσδοκίες, ιδέες, δείκτες κάθε µορφής, µια µορφή τζόγου χωρίς 
αληθινές αξίες. Χαρτιά και τίτλοι που διακινούνται προσφέροντας την ελπίδα στο 
όνειρο του εύκολου και γρήγορου πλουτισµού. Οι µετοχικές αξίες ανεβοκατεβαίνουν 
ανάλογα µε τη γνώµη της αγοράς, µε τις αληθείς ή ψευδείς φήµες που κυκλοφορούν. 
Το κέρδος θεοποιείται και επιδιώκεται µε κάθε τρόπο. 
 
 
 
1.4 Πρόδροµος της παγκοσµιοποίησης οι ευρωαγορές δολαρίων  
 
 Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 το ισοζύγιο πληρωµών των ΗΠΑ 
συγκρινόµενο µε τις δεκαετίες του 1950 και 1960 εµφανίζει µια εντελώς διαφορετική 
δοµή. Αυτές οι παλαιές χαρακτηρίζονται από µεγάλες αµερικανικές επενδύσεις στο 
εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είναι τα χρόνια που η Αµερική είναι ο 
µεγαλύτερος δανειοδότης του κόσµου. Οι αµερικανικές τράπεζες έχουν διαµορφώσει 
επιτόκια ευνοϊκά για δάνεια. Οι περισσότερες χώρες δανειοδοτούνται από την 
Αµερική. Τα δύο αυτά γεγονότα, επενδύσεις και δάνεια στο εξωτερικό οδηγούν σε 
υπερβολικό έλλειµµα το ισοζύγιο εισροών-εκροών κεφαλαίων των ΗΠΑ. Όταν το 
πρόβληµα οξύνεται, τότε επιβάλλεται ειδική φορολογία που αποθαρρύνει τη 
δανειοδότηση από τις ΗΠΑ. 
 Τότε ακριβώς ανθούν οι λεγόµενες ευρωαγορές δολαρίων. Κατά τους Strange 
S. (1986)55 και Frieden J. (1987)56 οι ευρωαγορές βοηθούν τη διεθνή  κινητικότητα 
του κεφαλαίου. Οι ιδιωτικές τράπεζες της Ευρώπης δανειοδοτούν παρακάµπτοντας 
κάθε ρυθµιστικό κανόνα. Η Federal Reserve57 δε µπορεί να ασκήσει έλεγχο σ’ αυτές 
διότι δρούν έξω από τα σύνορα των ΗΠΑ. Οι Κεντρικές Τράπεζες της Κοινότητας 
αδυνατούν να παρέµβουν διότι βάσει νοµοθεσίας µπορούν να ελέγξουν µόνον 
οικονοµικές δραστηριότητες στα νοµίσµατα που εκδίδουν οι ίδιες. Έτσι οι 
ευρωαγορές δολαρίων έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαµηλότοκα δάνεια και 
υψηλές αποδόσεις στις καταθέσεις. 
 Αποτελούν την πρώτη µορφή διεθνών αγορών απελευθερωµένων από κάθε 
περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων. Θεωρούνται οι πρώτες απορρυθµισµένες αγορές 
χρήµατος και κεφαλαίου, δηλαδή ανοίγουν το δρόµο προς την παγκοσµιοποίηση. 
Μέσα στο προστατευτικό και µε περιορισµούς περιβάλλον του Bretton Woods δρούν 
προνοµιακά. 

                                                                                                                                            
54 Τοµπάζος Σ. Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 1999.  σελ.65-
66 
55 Strange Suzan (1986) Casino Capitalism Oxford: Basic Blackwell στο βιβλίο του Γ. Αργείτη 
‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή’. Εκδ. Γ. ∆αρδάνος 2002 σελ. 29 
56 Frieden Jeffrey (1987) Banking on the world. The politics of American International Finance: New 
York Harper and Row. Στο βιβλίο του Γ. Αργείτη  σελ.13 
57 Federal Reserve Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ 
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 Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 οδηγεί σε τετραπλασιασµό την τιµή του 
πετρελαίου. Ο πολυετής πόλεµος Ιράν – Ιράκ που ακολουθεί την πτώση του Σάχη και 
την ιρανική επανάσταση, πολλαπλασιάζει εκ νέου την τιµή του µαύρου χρυσού. Οι 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες εισπράτουν από την πώληση του, τεράστια ποσά σε 
δολάρια, τα οποία κατευθύνουν στις δυτικές ιδιωτικές ευρωτράπεζες. Οι τράπεζες 
αυτές µετά το 1973 αποκτούν µεγάλη ρευστότητα πετροδολαρίων, ένα µέρος των 
οποίων κατευθύνεται στη δανειοδότηση των υπο ανάπτυξη χωρών, µε φθηνά 
δανειστικά επιτόκια. Αποτέλεσµα οι υπέρµετρες δανειοδοτήσεις στις υπο ανάπτυξη 
χώρες.  
 Η κινητικότητα αυτή του χρήµατος σε χώρες από διάφορες ηπείρους έχει 
προωθητική επίδραση στη διεθνή οικονοµία και στη δοµή γενικά των διεθνών 
χρηµατοοικονοµικών σχέσεων. 
 Εκτός απο τα θετικά αυτά αποτελέσµατα, υπάρχουν και αρνητικά που 
οδηγούν σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Πολλές απο τις δανειοδοτούµενες χώρες δεν 
αξιοποιούν αποδοτικά τα δάνεια που παίρνουν. Γίνονται κακές επενδύσεις, 
κερδοσκοπικές βραχυχρόνιες κινήσεις που δεν είναι πάντα θετικές, και σπατάλη 
χρήµατος σε άλλες περιπτώσεις. 
 Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 αρχίζει η µεγάλη κρίση του χρέους. «Η 
άνοδος των επιτοκίων στις ΗΠΑ έπαιξε καταλυτικό ρόλο, διότι αύξησε κατακόρυφα 
την επιβάρυνση του χρέους του τρίτου κόσµου που δανείστηκε µε φθηνά επιτόκια τα 
οποία έπρεπε να ξοφλήσει µε υψηλά επιτόκια. Οι ευρωτράπεζες αύξησαν απότοµα τα 
επιτόκιά τους, για να αντέξουν τον ανταγωνισµό και να συνεχίζουν να ελκύουν 
καταθέσεις, µε αποτέλεσµα το κόστος των επιτοκίων για το ίδιο ποσό να 
τριπλασιαστεί σε σχέση µε την περίοδο 1975-1977 στις υπο ανάπτυξη χώρες» 
(Τοµπάζος Σ. 1999)58. 
 ∆ύο ένθερµοι συνεχιστές της απορρύθµισης των αγορών κεφαλαίου η Νέα 
Υόρκη και το Λονδίνο µε τις µεγαλύτερες χρηµαταγορές του κόσµου (Stubbs R. και 
Underhill G. 2000)59. Ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η Ιαπωνία, µε 
αποτέλεσµα η απορρύθµιση να απλώνεται ταχύτατα στις περισσότερες αγορές του 
πλανήτη. Ο όρος παγκοσµιοποίηση ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις αγορές 
κεφαλαίων. 
 
 
 
1.5 Παγκοσµιοποίηση 
 

Η πληθωριστική χρησιµοποίηση του όρου παγκοσµιοποίηση οδηγεί σε 
παραπλάνηση και σύγχυση ως προς το πραγµατικό νόηµά της. Η συχνή και άστοχη 
πολλές φορές χρησιµοποίηση του όρου µε πολλές και διαφορετικές σηµασιολογικές 
φορτίσεις, επιτείνει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προκαλεί η 
παγκοσµιοποίηση της γνώσης, της πληροφορίας και της οικονοµίας, στο 
ηµεροµίσθιο, στην απασχόληση, στον κοινωνικό µισθό και εν γένει στο βιοτικό 
επίπεδο των ανθρώπων. Πολλοί την αντιµετωπίζουν µε αισιοδοξία ως προφανή 
πρόοδο και άλλοι µε ανησυχία ως αναµφισβήτητη απειλή. 

Η παγκοσµιοποίηση δεν είναι σηµερινό φαινόµενο, έχει την προϊστορία της. 
(Eichengreen B. 1996)60. Η πρώτη περίοδος παγκοσµιοποίησης που γνώρισε η 
                                                 
58 Τοµπάζος Σ. ‘Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση’ Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 1999 σελ. 61 
59 Stubbs Richard and Underhill Geoffrey. ‘Political Economy and Changing Global Order’. Oxford 
University Press 2000 
60 Eichengreen B. ‘Globalizing Capital. A history for the International Monetary System’ Prinston 1996 
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ανθρωπότητα ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Η διαφορά είναι ότι στις 
τότε απορρυθµισµένες και ελεύθερες αγορές κεφαλαίου αυτά είχαν ροή από τις 
ανεπτυγµένες χώρες προς τις υπανάπτυκτες, αποτέλεσµα να κλείνει η ψαλίδα των 
αµοιβών και να συγκλίνουν οι µισθοί, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει σήµερα. 

Κατά τον Γ. Αργείτη «Στην τρέχουσα φιλολογία η παγκοσµιοποίηση 
ταυτίζεται συχνά µε τις διεθνείς λειτουργίες και τις γεωγραφικές δραστηριότητες των 
πολυεθνικών εταιρειών, τις ροές του διεθνούς εµπορίου, τις ξένες άµεσες επενδύσεις 
και την προσαρµογή των ρυθµιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη και στήριξη 
οικονοµικών θεσµών όπως η αγορά»61.  Κατά τον Α. Κακλαµάνη «πηγή της δύναµης 
της εξουσίας στην παγκοσµιοποίηση είναι η αγορά. Αυτή κυβερνά, αυτή καταγράφει 
και επιβάλλει θεµελιώδεις κανόνες µε αποδέκτη όλη την ανθρωπότητα και η πολιτική 
απλώς τους διαχειρίζεται»62. 

Ο όρος παγκοσµιοποίηση παραπέµπει λοιπόν αµέσως στο διεθνές εµπόριο, 
στην κατάργηση δασµών και πάσης φύσεως εµποδίων. Παραπέµπει σε µια διαδικασία 
όπου οι οικονοµίες των διαφόρων χωρών εντάσσονται σ’ ένα παγκόσµιο οικονοµικό 
σύστηµα. Παραπέµπει στην αύξηση του ανταγωνισµού σε µιαν παγκόσµια αγορά 
εµπορευµάτων, χωρίς σύνορα, στην οποία θα µετακινούνται µε ελεύθερη βούληση 
κεφάλαια και ανθρώπινο δυναµικό. «Κεφάλαιο και ανθρώπινος παράγοντας είναι 
ελεύθερα να αξιοποιηθούν  εκεί που αποδίδουν περισσότερο, µε αποτέλεσµα ο 
συνολικός πλούτος να αυξάνει. Αντιθέτως, χαµένοι της υπόθεσης είναι εκείνοι οι 
επιχειρηµατίες ή οι εργαζόµενοι που πριν για διάφορους λόγους προστατεύονταν». 
(Θ. Πελαγίδης 2003)63. 

Η άκρατη ανταγωνιστικότητα που επιβάλλεται µέσω της παγκοσµιοποίησης 
συνθλίβει όσους δεν προλαµβάνουν µε τη χρήση της τεχνολογίας να αναµορφώσουν 
την παραγωγή και να αναδιαρθρώσουν τις καλλιέργειές τους. Καταστρέφει αυτούς 
που δε βελτιώνουν µε σύγχρονα µέσα την ποιότητα και την τυποποίηση των 
προϊόντων τους. Έτσι, παρά την αύξηση του διεθνούς εµπορίου, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι αλλά και λαοί βυθίζονται στην ανέχεια και τη φτώχεια και 
µαστίζονται από τις σύγχρονες αρρώστιες του 20ου αιώνα. Ο συνολικός πλούτος 
µπορεί να αυξάνει, αλλά πάντα υπέρ αυτών που έχουν εύκολη πρόσβαση και γνώση 
ώστε να χειρίζονται τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Αν και σήµερα αποδεικνύεται µια αυξητική τάση τόσο στο διεθνές εµπόριο 
όσο και στη διεθνή αλληλεξάρτηση των οικονοµιών, ο όρος παγκοσµιοποίηση της 
οικονοµίας, είναι υπερβολικός. Ο όρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την ουσιαστική 
έννοια του για το χρηµατιστικό κεφάλαιο. Η παγκοσµιοποίηση του τοµέα αυτού είναι 
πράγµατι εντυπωσιακή. Κατά τον Ε. Βενιζέλο (1999)64 «Κάποτε η παγκοσµιοποίηση 
είχε τη µορφή της αποικιοκρατίας ή του ιµπεριαλισµού µε την κλασική έννοια του 
όρου. Τώρα έχει τη µορφή µιας ευρείας παγκόσµιας τραπεζικής και 
χρηµατιστηριακής αγοράς, που επιτρέπει την ταχύτατη και χωρίς κανέναν πολιτικό 
φραγµό της διακίνηση κεφαλαίων και αξιών ανεξάρτητα µάλιστα από το τι συµβαίνει 
στο επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας κάθε κράτους». 

                                                 
61 Αργείτης Γ. Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή. Εκδ. ∆αρδάνος Αθήνα 2002 
σελ.21-22 
62 Κακλαµάνης Α. Παγκοσµιοποίηση και εθνικό κράτος. Το ανθρώπινο µέλλον του 21ου αιώνα στο 
Κιντής Α. και Σκούρας Θ. Οικονοµικές Προτεραιότητες στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Σελ. 47-48 
 
63 Πελαγίδης Θ. Κατατονική Οικονοµία. Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
64 Βενιζέλος Ε. Πολιτική Αναφορά. Συµβολή στον πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στο γύρισµα του 
αιώνα. Παρατηρητής σελ.17 
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Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960 είχε δηµιουργηθεί διεθνώς ένας 
έντονος προβληµατισµός σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ελέγχου 
των κεφαλαίων του Bretton Woods (Helleinev Eric 1994)65. Οι αιτίες των αµφιβολιών 
και των αµφισβητήσεων ήταν διάφορες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 µια 
καινούρια φιλοσοφία προωθείται. Σύµφωνα µε αυτήν, οι αγορές παγκοσµιοποιούνται, 
όχι µε την έννοια ότι καταργούνται µόνο τα σύνορα, αλλά µε την έννοια ότι 
απορρυθµίζονται. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα συντονιστικό κέντρο και 
κανένας µηχανισµός έστω και οριακού πολιτικού ελέγχου. 

Κατά τους θιασώτες της η παγκοσµιοποίηση, που προβάλλεται σήµερα ως 
αναγκαία κυρίαρχη δυναµική, έχει θετικά αποτελέσµατα. Είναι ένα όραµα για πολλά 
αγαθά, για πολλά κέρδη, για οικονοµία µε πλατύ ορίζοντα δραστηριοτήτων, για 
ευηµερία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο εργαζόµενος µπορεί να µετακινείται εκεί 
που αµοίβεται καλύτερα. ο επιχειρηµατίας να επενδύει στη χώρα µε τα φθηνότερα 
εργατικά χέρια, ή στη χώρα που η τεχνολογία της θα µειώνει το κόστος παραγωγής 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας. το κεφάλαιο µπορεί αστραπιαία να µεταφέρεται και 
να τοποθετείται στις χρηµαταγορές όλου του κόσµου.  

Κανείς βέβαια δε µπορεί να ισχυριστεί ότι παγκοσµιοποίηση σηµαίνει µόνο 
δυνατότητα πλουτισµού σε κάθε µέρος του κόσµου. Η παγκοσµιοποίηση δεν αφορά 
µόνο την οικονοµία ή το χρηµατιστικό κεφάλαιο, απλώνεται και παρεµβαίνει σε 
πολλά διαφορετικά πεδία, όπως αναφέρει ο  Θ. Πελαγίδης (2001)66. Ο στενός 
συνεργάτης του Βρετανού πρωθυπουργού Τόνυ Μπλέρ, Άντονι Γκίντενς, υποστηρίζει 
σε αναλύσεις του ότι: «δύο λέξεις η παγκοσµιοποίηση και η αλλαγή βρίσκονται πίσω 
από κάθε σύγχρονο πρόβληµα, αφού το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης δε µπορεί 
σε καµία περίπτωση να περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της οικονοµίας, αλλά αφορά 
σε όλους τους τοµείς της ζωής µας, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικολογικό»67.  

 Η παγκοσµιοποίηση σηµαίνει και ενασχόληση µε τα προβλήµατα των 
πολιτών του κόσµου, σηµαίνει και συµµετοχή στην επίλυση των προβληµάτων της 
διεθνούς κοινότητας. Κατά τους υποστηριχτές της συµβάλλει σε µια εκπληκτική 
ανάπτυξη της ανθρωπότητας, συντελώντας στην πρόοδο των επιστηµών, στην 
ταχύτατη µετάδοση επιτευγµάτων µε τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των 
ανθρώπων και τον εκµηδενισµό των αποστάσεων. Τα Ηνωµένα Έθνη και η 
Παγκόσµια Τράπεζα είναι υποστηριχτές της παγκοσµιοποίησης. Τα τελευταία χρόνια, 
όµως επισηµαίνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις στη διεθνοποιηµένη οικονοµία. Μπορεί 
στην Ασία σήµερα αυτοί που ζούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας να είναι το ένα 
τρίτο του πληθυσµού, ενώ το 1970 ήταν το ένα δεύτερο, αλλά το σηµαντικό είναι ότι 
έχουν διευρυνθεί οι ανισότητες, η απόκλιση ανάµεσα στη φτώχεια και τον πλούτο. Η 
Παγκόσµια Τράπεζα στην τελευταία έκθεσή της επισηµαίνει ότι η πρόοδος για τη 
µείωση της φτώχειας την τελευταία δεκαετία είναι προβληµατικά αργή. Πολλά βιβλία 
κυκλοφορούν και πολλοί µελετητές ασχολούνται µε τα θετικά και τα αρνητικά της 
παγκοσµιοποίησης68. 

Ενώ λοιπόν σήµερα η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης πλασάρεται ως 
απολύτως απαραίτητη, οι εκθέσεις του ΟΗΕ δείχνουν ότι οι εισοδηµατικές 
                                                 
65 Helleiner Eric (1994a) ‘From Bretton Woods to Global Finance: A world Turned Upside Down’ στο 
R. Stubbs and G. Underhill (eds) Political Economy and the Changing Global Order Macmillan 
66 Πελαγίδης Θ. ‘Πόσο έχει προχωρήσει η Παγκοσµιοποίηση;’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2001b. 
67 Gindens A. στο Ντάλλη Σ. ‘Προκλήσεις και προοπτικές’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ.160 
68 a) St. Gill and D. Law ‘The Global Political Economy. Perspectives Problems and Policies’ John 
Hopkins University Press, Baltimore 1988 
    b) P. Hirst and Gr. Thompson ‘Globalization in Questions Polity’ Cambridge 1996 
    c) P.K. Krugmann ‘Pop Internationalism’ 1996, ο µεταφρασµένος στα γαλλικά τίτλος είναι ‘Η 
παγκοσµιοποίηση δεν είναι ένοχη’ 
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ανισότητες µεγεθύνονται αντί να συγκλίνουν υπέρ των εργαζοµένων. Σε κάθε χώρα 
κάνουν την εµφάνισή τους ρήγµατα µεταξύ κατεχόντων και µη κατεχόντων, ενώ 
βαθιά χάσµατα δηµιουργούνται µεταξύ των χωρών του πλανήτη. ∆ιαµορφώνονται 
παντού µικρές εύρωστες οικονοµικά µειοψηφίες µε δυνατότητες επιρροής, ενώ 
ταυτόχρονα πλήθος ατόµων ωθούνται στο περιθώριο υποχρεωµένα να ζούν κάτω από 
το όριο της φτώχειας. Ο Θ. Πελαγίδης (2003)69 επεξηγεί ότι «η ανισότητα των 
εισοδηµάτων οφείλεται στον προνοµιακό προστατευτισµό ή σε δραστηριότητες των 
ισχυρών πολυεθνικών επιχειρήσεων και όχι στο ότι η διεθνής ολοκλήρωση 
δηµιουργεί ανισότητες». Τα αρνητικά αποτελέσµατα της απόκλισης των αµοιβών οι 
οπαδοί της παγκοσµιοποίησης τα αποδίδουν στο γεγονός ότι δεν είναι πλήρως 
ολοκληρωµένη η παγκοσµιοποίηση της αγοράς µε την έννοια ότι δε συµµετέχουν όλα 
τα κράτη. 

Τί είναι λοιπόν η παγκοσµιοποίηση; Πανάκεια που λύνει τα προβλήµατα, ή 
µια χίµαιρα, διερωτάται ο Κ. Βεργόπουλος  (1999)70. 

Κατά τους διαφωνούντες ο όρος παγκοσµιοποίηση είναι ένα ευφυολόγηµα 
που προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατόν µεγαλύτερα κοινωνικά στρώµατα οπαδούς 
της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, κάµπτοντας αντιστάσεις. Είναι µια απειλή για το 
ίδιο το σύστηµα, αλλά και για τις πραγµατικές οικονοµίες και το επίπεδο ευηµερίας 
των λαών της οικουµένης. Πολλά λοιπόν τα µειονεκτήµατα της παγκοσµιοποίησης 
όπως αναφέρει ο βραβευθείς µε Νόµπελ Stiglitz J. (2001)71.  

Τοπικές κοινωνίες χάνουν τη δυνατότητα να στηριχθούν στις δικές τους 
δυνάµεις. Νέες µεγάλες µετακινήσεις µεταναστών και οικονοµικών προσφύγων 
παρατηρούνται. Ρεύµατα φθηνού εργατικού δυναµικού δηµιουργούν προβλήµατα 
στις δυτικές χώρες, όπου τα τελευταία χρόνια της δεύτερης χιλιετίας αναπτύσσεται 
επικίνδυνα ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. Υπάρχει κίνδυνος να κλονιστεί ακόµη και η 
πολιτική σταθερότητα ορισµένων κρατών, αν µετατραπεί η παγκοσµιοποιηµένη 
χρηµατιστηριακή σφαίρα σε αντικείµενο κερδοσκοπικής υπερεκµετάλλευσης από τα 
λεγόµενα παγκόσµια κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds). Το ντόµινο µετάδοσης 
της κρίσης είναι υπαρκτό,  ενώ ανύπαρκτοι είναι οι νέοι διεθνείς οργανισµοί ή έστω 
οι διαφοροποιηµένοι παλαιοί που να δηµιουργούν αισιοδοξία και σιγουριά για 
επιτυχή αντιµετώπιση των κρίσεων. 

Ένα από τα σοβαρότερα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης είναι και η 
παγκοσµιοποιηµένη µορφή εγκλήµατος και τροµοκρατίας που προέκυψε και που 
χρησιµοποιεί µε επιστηµονική ακρίβεια όλη τη σύγχρονη τεχνολογία. Το 
τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001 στις ΗΠΑ αφήνει τραγικά 
θύµατα και οικονοµικά προβλήµατα τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε πολλές άλλες 
περιοχές του πλανήτη. Το τροµερότερο είναι ότι οδήγησε στην επιλογή από την 
υπερδύναµη του πλανήτη των επιλεκτικών προληπτικών πολέµων εναντίον των 
χωρών που αποτελούν το λεγόµενο ‘άξονα του κακού’. Ο 21ος αιώνας κληρονόµησε 
νέες µορφές τροµοκρατικών χτυπηµάτων, αλλά και νέες µορφές πολέµου που µόνο 
τρόµο, αγωνία και ανησυχία µπορούν να προκαλέσουν στον πολίτη του κόσµου. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Πελαγίδης Θ. Κατατονική Οικονοµία. Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 σελ.122 
70 Βεργόπουλος Κ. ‘Παγκοσµιοποίηση. Η Μεγάλη Χίµαιρα’ Εκδ. Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη 1999 
71 Stiglitz J. ‘Globalization and its discontents’ New York: Norton 2001 
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1.6 Παγκοσµιοποίηση και εθνική κυριαρχία  
 
 Στην ΕΟΚ των έξι τις προηγούµενες δεκαετίες οι έλεγχοι στην κίνηση 
κεφαλαίων εξυπηρετούσαν διπλό σκοπό: α) τη σταθερότητα στις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, β) την εξασφάλιση των ανεξάρτητων ελιγµών στη 
νοµισµατική πολιτική. 
 Κατά τον J.M.Keynes «η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία δύσκολα 
συµβιβάζονται µε την πλήρη και απεριόριστη κινητικότητα του κεφαλαίου»72. «Είναι 
σαφές ότι οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις και οι διάφοροι περιορισµοί έχουν αρνητική 
επίδραση στην αποτελεσµατικότητα του τραπεζικού τοµέα, περιορίζοντας τον 
ανταγωνισµό και αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας», τονίζει ο Λ. Τσούκαλης 
(1998)73.  
 Μετά την εγκατάλειψη της Κεϋνσιανής θεωρίας (Crotty James 1993)74, στο 
τέλος του 20ου αιώνα φαίνεται να απαξιώνεται η αναφορά στο πολιτικό υπόδειγµα της 
δηµοκρατίας και να καταξιώνεται η παγκοσµιοποίηση. Ο Αµερικάνος Francis 
Fukuyama ανήγγειλε ότι «η πολιτική και η δηµοκρατία εκπίπτουν στο µέτρο που δεν 
υπάρχει πια κοινωνικό – οικονοµικό διακύβευµα, δεδοµένου ότι η πορεία της 
σύγχρονης κοινωνίας είναι πλέον προδιαγεγραµένη µονοδροµικά και 
καταναγκαστικά από την εξέλιξη της τεχνικής. Με την παγκοσµιοποίηση της 
οικονοµίας σαρώνονται οι προϋποθέσεις της εθνικής σκηνής της κοινωνίας...»75. 
 Κανείς δεν αµφισβητεί σήµερα την καινούρια οικονοµική πραγµατικότητα, τις 
τεράστιες αλλαγές αλλά και τους κλυδωνισµούς που προκαλεί η παγκοσµιοποίηση 
και κυρίως η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και του κεφαλαίου. 
 Κατά τον Γ. Αργείτη (2002) «ένα από τα πιο κρίσιµα θέµατα της ανάλυσης 
της παγκοσµιοποίησης είναι κατά πόσο περιορίζεται η αυτονοµία των κρατών και 
των εθνικών κυβερνήσεων σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, µε άµεσες συνέπειες 
στην ανάπτυξη, στην οικονοµική σταθερότητα, στην οικονοµική ανισότητα, στη 
φτώχεια και στην ανεργία τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες 
χώρες»76.  
 ∆ιχογνωµία υπάρχει και στα θέµατα αυτά και ιδιαίτερα στην επίπτωση της 
παγκοσµιοποίησης στην άσκηση της αυτόνοµης εθνικής οικονοµικής πολιτικής. Όσον 
αφορά στη διαµάχη παγκοσµιοποίησης και εθνικής κυριαρχίας, ο Α. Κακλαµάνης στη 
Συνάντηση των Αθηνών το 1999 προτείνει τα εξής: «οι κυβερνήσεις να 
δηµιουργήσουν νέους απαραίτητους θεσµούς που να έχουν πλατειά δηµοκρατική 
νοµιµοποίηση. Οι πολιτικοί δε δια µέσου της πολιτικής να προσπαθήσουν για ένα νέο 
‘κοινωνικό συµβόλαιο’ για το σύνολο της ανθρωπότητας. Ένα παγκόσµιο κοινωνικό 
συµβόλαιο που θα κινητοποιεί τους λαούς και πληθυσµούς της γής και θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσµου»77.  

                                                 
72 J. M. Keynes ‘The General Theory of Employment and interest’ 1936 
73 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία: Στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση 
Αθήνα 1998 
74 Crotty James 1993 ‘The rice and fall of the Keynesian Revolution in the Age of the Global Market 
place’ στο Epstein G. and Graham J. and Newbhard J. (eds) ‘Creating a New World Economy 
Philadelphia’ Temple University Press 
75 Fukuyama Fr. ‘The end of History and the last man’ 1992 στο βιβλίο του Κ. Βεργόπουλου 2000. 
‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη. Ανατοµία ενός µύθου’ Εκδ. Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη Αθήνα 2000 σελ. 
50-51 
76 Γ. Αργείτης ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή’ Εκδ. Γ.∆αρδάνος Αθήνα 2002 
σελ.22 
77 Α. Κακλαµάνης ‘Παγκοσµιοποίηση και εθνικό κράτος. Το ανθρώπινο µέλλον στον 21ο αιώνα’. Απο 
τη συνάντηση των Αθηνών 1999 στο βιβλίο Α. Κιντής και Θ. Σκούρας ‘Οικονοµικές Προτεραιότητες 
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 Σύµφωνα µε πολλούς σχολιαστές είναι υπερβολική η άποψη που προεξοφλεί 
το ‘θάνατο’ του έθνους – κράτους στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Στην ίδια 
άποψη καταλήγει και η Maria Livannos Cattaui78, η οποία τονίζει πως είναι 
µυθολογία πως το έθνος – κράτος περιέρχεται σε αχρηστία. 
 Απο πολλούς, όµως, αναλυτές στο διεθνή τύπο υποστηρίζεται ότι περιορίζεται 
πολύ η εθνική οικονοµική πολιτική και τα κλασσικά εργαλεία διαχείρισης που 
χρησιµοποιεί. Τα εθνικά κέντρα εξουσίας δεν ασκούν τον πλήρη έλεγχο της 
οικονοµικής πολιτικής. Προσαρµόζονται στις επιταγές των ευρύτερων παγκόσµιων 
ρευµάτων για να επιβιώσουν. Η οικονοµική πολιτική υποχρεώνεται σε προσαρµογή 
στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. σε προσαρµογή στη διεθνοπολιτική ορθοδοξία 
που καθορίζει το πως πρέπει να λειτουργεί το σύστηµα. Η χρηµατιστική εξουσία 
πολλαπλά δυναµωµένη επιβάλλει κανόνες όχι µόνο σε κράτη αλλά και σε ενώσεις 
κρατών. Η διαδικασία επίτευξης του οράµατος της ΟΝΕ δεν είναι ανεπηρέαστη απο 
τη νέα αυτή οικουµενική δύναµη. Τα κριτήρια του Μάαστριχτ που θα εξεταστούν 
έχουν δεχθεί εξωγενείς επιδράσεις στη διαµόρφωσή τους, όπως πχ απο την 
επικρατούσα φιλοσοφία του νεοφιλελευθερισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 

 
 

1.7 Αντιπαγκοσµιοποίηση 
 

Η σύνοδος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) στο Σιάτλ το 
Νοέµβριο του 1999 και οι αντιδράσεις και τα επεισόδια των ακτιβιστών απο όλο τον 
κόσµο γίνεται η αφορµή για έντονες συζητήσεις γύρω απο την παγκοσµιοποίηση. 
Αυτό που προκύπτει απο το Σιάτλ είναι η συνειδητοποίηση πως ο έλεγχος της 
παγκοσµιοποίησης δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Ο Κ. Βεργόπουλος (2000)79 τονίζει ότι «η αντίσταση στον φιλελεύθερο οικονοµισµό 
της εποχής µας, αναπτύσσεται επιτέλους µε κριτήρια µη οικονοµικά» και αυτό θεωρεί 
ότι είναι το νέο πνεύµα (δηλαδή η κινητοποίηση όλου του κόσµου) που φωτίζει 
πιθανότατα τον 21ο αιώνα.  
 ∆ηµιουργείται ένα κίνηµα αταξικό απο πολίτες όλου του κόσµου που τα 
τελευταία χρόνια διογκώνεται όλο και περισσότερο. Είναι το κίνηµα της 
‘αντιπαγκοσµιοποίησης’ που σ’ αυτό εντάσσονται τα ζωτικά προβλήµατα και οι 
ανάγκες των αναπτυσσόµενων και των φτωχών κρατών του πλανήτη. Γίνεται, έτσι, 
επίκαιρο το ερώτηµα, αν είναι ορατό το τέλος της παγκοσµιοποίησης, ή έστω πιθανή 
µια κινητικότητα για τον αξιόπιστο έλεγχό της. Κατά τον Harold James80 , καθηγητή 
ιστορίας στο πανεπιστήµιο του Πρίνστον, η παγκοσµιοποίηση δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδοµένη. 
 Κατά τον βραβευµένο µε το Νόµπελ οικονοµίας το 1998 Αµάρθια Σεν «οι 
αµφιβολίες που έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε την παγκοσµιοποίηση και 
προχωρούν πέρα απο τα οργανωµένα συλλαλητήρια πρέπει να εξεταστούν υπό το 

                                                                                                                                            
στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2000. Απο τη Συνάντηση των Αθηνών 1999 µε 
σκοπό να έρθουν σε επαφή άνθρωποι του πνεύµατος της πολιτικής και της οικονοµίας µε θέµατα γύρω 
απο την πορεία της παγκόσµιας κοινωνίας. 
78 M. Livanos Cattaui  ‘Mythologies of economic globalization’ στο ‘Οικονοµικές προτεραιότητες στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα’ των Α. Κιντή και Θ. Σκούρα Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2000 
79 Βεργόπουλος Κ. 2000 ‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη. Ανατοµία ενός µύθου’ Εκδ. Νέα Σύνορα ΑΑ 
Λιβάνη. Αθήνα 2000 
80 Harold James ‘The end of the globalization: Lessons from the great depression’ Harvard university 
Press 2001 
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πρίσµα της υπερµεγέθους αθλιότητας και ταυτόχρονα της ευηµερίας άνευ 
προηγουµένου που γνωρίζει ο κόσµος σήµερα»81. 
 Αυτή είναι και η ερµηνεία για την απήχηση που έχει το κίνηµα της 
αντιπαγκοσµιοποίησης στους λαούς στο τέλος του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου 
αιώνα. 
 
 
 
1.8 Κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού – Σφαιρικότητα της παγκόσµιας 

οικονοµίας  
 

Την πολιτική του ‘Ψυχρού Πολέµου’, δηλαδή της αµοιβαίας αποτροπής του 
εφιάλτη ενός πυρηνικού ολέθρου τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες διαδέχεται η 
πολιτική της ύφεσης. Τα γεγονότα εξελίσσονται µε µεγάλη ταχύτητα. Ο Μπρέζνιεφ 
πεθαίνει το Νοέµβριο του 1982. Τον διαδέχεται ο Γιούρι Αντρόπωφ ο οποίος 
παραµένει στην εξουσία δύο χρόνια. Μετά το θάνατο του, τον διαδέχεται ο βαριά 
άρρωστος Κωσταντίν Τσερνιένκο που πεθαίνει κι αυτός σε ένα χρόνο. Το Μάρτιο 
του 1985 αναλαµβάνει την εξουσία της Σοβιετικής Ένωσης ο Μιχαήλ Γκορµπατσώφ. 

Το παλαιό δόγµα του Μπρέζνιεφ, δηλαδή το δικαίωµα του να παρεµβαίνει 
στρατιωτικά σε όσες χώρες του Ανατολικού µπλόκ κινδύνευε το κοµµουνιστικό 
καθεστώς, αλλάζει επί Γκορµπατσώφ. Επικρατεί ελεύθερη βούληση για κάθε χώρα. 
Η γλάσνοστ και η περεστρόικα, δηλαδή η διαφάνεια και η οικονοµική 
ανασυγκρότηση που θέλει να επιβάλλει ο Γκορµπατσώφ δηµιουργούν αισιοδοξία και 
τονώνουν τη φιλία µε τις ΗΠΑ. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εµφανίζονται τα 
προβλήµατα των σοβιετικών εθνοτήτων και οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία και 
απόσχιση. Στο εθνικό επίπεδο επιδεικνύεται µια αµέλεια, και µια ανεξήγητη απουσία 
πρόβλεψης. Πολύ γρήγορα µε ταχύτερους ρυθµούς απο τους ρυθµούς της 
αναρρίχησης της σε παγκόσµια δύναµη η Σοβιετική Ένωση κάτω από το βάρος 
αυτών των συσσωρευµένων προβληµάτων της οικονοµίας, καταρρέει στο τέλος του 
1989. Αχίλλειος πτέρνα της περεστρόικα αποδεικνύεται το οικονοµικό και το εθνικό 
πρόβληµα. Στην Πολωνία µετά την κρίση του 1980-81 ο κοµµουνιστής ηγέτης 
Γιαρουζέλσκι προσπαθεί επί δέκα χρόνια να σταθεροποιήσει τη χώρα. 

Σύµφωνα µε τον Α. Στριγά82 η ελαστικότητα στην επιτήρηση που επιδεικνύει 
ο Γκορµπατσώφ οδηγεί το Σεπτέµβριο του 1989 στο ειρωνικά ονοµαζόµενο ‘δόγµα 
Σινάτρα’ από το γνωστό τραγούδι του Σινάτρα ‘I did it my way’. Έτσι η Ουγγαρία, η 
Πολωνία και άλλα κράτη δρούν κατά το δικό τους τρόπο. 

Με διαπραγµατεύσεις ή µε εξεγέρσεις, αναίµακτα ή αιµατηρά, σε ολόκληρη 
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το αποτέλεσµα είναι η κατάρρευση του 
κοµµουνισµού. Πρώτα στην Πολωνία µετά στην Ουγγαρία τα κυβερνώντα κόµµατα 
προσφέρονται να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για κατανοµή της εξουσίας µε οµάδες 
της αντιπολίτευσης. Στην Ουγγαρία συµφωνούν για πολυκοµµατικές εκλογές. Το 
1989 µε ηγετική µορφή στην αντιπολίτευση τον Βάτσλχαφ Χάβελ ξεκινά στην 
Τσεχοσλοβακία η λεγόµενη ‘βελούδινη επανάσταση’. Όσον αφορά την Ανατολική 
Γερµανία, σε αυτήν το κοµµουνιστικό κόµµα παραπαίει. Τον Οκτώβριο του 1989 στο 
συνέδριο του κόµµατος ανατρέπεται ο Έριχ Χόνεκερ από τον Έγκον Γκένς. Σε ένα 
µήνα το Νοέµβριο του 1989 καταρρέει το γνωστό ‘Τείχος της Ντροπής’, το σύµβολο 
διαίρεσης της Γερµανίας. 

                                                 
81 Στο βιβλίο του Σ. Νταλή ‘Προκλήσεις και προοπτικές’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ 158 
82 Α. Στριγάς ‘Οι Πλανητάρχες’ Εκδ. Κάκτος 2001 
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Αναίµακτη δεν ήταν η αλλαγή στη Ρουµανία, όπου το καθεστώς του 
Νικολάου Τσαουσέσκου πέφτει µετά από ένα συνδυασµό λαϊκής εξέγερσης και 
εσωκοµµατικού πραξικοπήµατος. Ο Τσαουσέσκου και η γυναίκα του εκτελούνται. 

Αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα έχουν τις επιπτώσεις τους. α) Ανοίγει για τις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ο δρόµος της ένταξής τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, β) Μετά το 1989 δροµολογούνται οι ‘ιδιωτικοποιήσεις στις 
χώρες αυτές και ανοίγουν οι αγορές τους, καθώς η παγκοσµιοποίηση 
σφαιρηκοποιείται µε την έννοια ότι καλύπτει τη σφαίρα της γής. 

Κατά τον Μ. Ανδρουλάκη (1992)83 πρόκειται για ένα ιστορικό ποιοτικό άλµα 
που τις συνέπειές και τις προεκτάσεις του αδυνατούµε ακόµα να τις συλλάβουµε σε 
όλη τους την έκταση. Τα κεφάλαια πλέον µπορούν ανεµπόδιστα να περνούν τα 
εθνικά τείχη, να διακινούνται ελεύθερα σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη, να 
ξεπερνούν όλα τα σύνορα.  

Η παγκοσµιοποίηση του κεφαλαίου είναι ολοκληρωµένη. 
 
 
 
1.9 Το σύστηµα εκδικείται  
 

Το παγκοσµιοποιηµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη ελέγχου. Η αναρχία που επικρατεί εξηγεί τις µεγάλες νοµισµατικές κρίσεις 
µετά το 1980, που είναι οι εξής: 

- η µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του 1987 στις ΗΠΑ. Η 
κατάρρευση της Wall Street και των παράγωγων αγορών πάνω στους 
χρηµατιστηριακούς δείκτες (stock-index futures) του Σικάγο αναστατώνουν 
και τις διεθνείς χρηµαταγορές. 

- ο πόλεµος του Περσικού Κόλπου το 1990. 
- η νοµισµατική κρίση της Ευρώπης το 1992-1993 
- η κρίση στο Μεξικό. Η κατάρρευση του νοµίσµατός του και η έλλειψη 

ρευστότητας του κράτους και του τραπεζικού τοµέα το 1994-1995 οδηγούν 
στη µεγάλη κρίση που από νοµισµατική καταλήγει σε κρίση της παραγωγικής 
δραστηριότητας 

- η κατάρρευση των ασιατικών ‘τίγρεων’ που αρχίζει το 1997. Η 
αλληλεξάρτησή τους µε τους τρείς πόλους της σύγχρονης οικονοµίας (ΗΠΑ, 
Ιαπωνία,Ε.Ε.) είναι η αρχή της κρίσης. Η µείωση της ζήτησης των προϊόντων 
των χωρών αυτών από τους τρείς βασικούς εισαγωγείς δηµιουργεί τα πρώτα 
προβλήµατα. Η εξάρτηση των εν λόγω χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
από τις εξαγωγές τους αφ’ ενός και η σύνδεση των νοµισµάτων τους µε το 
δολάριο αφ’ ετέρου, συνδυασµένα µε µη αποδοτικές επενδύσεις οδηγούν στη 
µεγάλη κρίση. Αυτή ξεκινά από την υποτίµηση του νοµίσµατος της 
Ταϋλάνδης84. ∆ιαδίδεται περιφερειακά στις υπόλοιπες, χτυπά τη Νότιο Κορέα 
και την Ιαπωνία και φθάνει στην Ε.Ε.  και τις ΗΠΑ λόγω των διασυνδέσεων. 
Κατά τον Σ. Τοµπάζο (1999)85 «Οι µηχανισµοί διάδοσης της κρίσης είναι 
τρείς. Μέσω των διεθνών εµπορικών συναλλαγών, µέσω του διεθνούς 
τραπεζικού συστήµατος, και µέσω των αλληλοσυνδεδεµένων 
χρηµατιστηριακών κέντρων». 

                                                 
83 Μ.Ανδρουλάκης ‘Μετά’ Εκδ. Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη Αθήνα 1992 
84 ∆ες A. Kondonassis – A. G. Maliaris ‘Lesson from the Asian financial crisis and prospects for 
reforming the global financial system’ Συνάντηση Αθηνών 1999 
85 Σ. Τοµπάζος: ‘Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση’ Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 1999 σελ.92 
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- η κρίση της Ρωσίας. Ξεκινά από τις δυσκολίες προσαρµογής στην οικονοµία 
της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισµού. Επιδεινώνεται από την 
κερδοσκοπία πάνω στο ρούβλι, από τη συρρίκνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας, από την κατάρρευση των τίγρεων της Ασίας. 

- η κρίση της Βραζιλίας και της Λατινικής Αµερικής. Οι εξαρτήσεις των 
νοµισµάτων τους από το δολάριο, οι δανειακές εξαρτήσεις τους από ξένα 
κεφάλαια, οι νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές, καθώς και η 
ασιατική κρίση είναι κάποιοι από τους παράγοντες που ευθύνονται. 

- η πρόσφατη µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 2000. Βασική αιτία οι 
πλασµατικές τιµές των µετοχών που έφθασαν σε ύψη εντελώς ασυµβίβαστα 
µε τις πραγµατικές αποδόσεις των τίτλων. Καταρρέουν οι µετοχές της νέας 
οικονοµίας, αλλά  και της παλιάς, σε όλα τα χρηµατιστήρια του κόσµου. Η 
κατάρρευση µεγάλων εταιριών στην Αµερική στις αρχές του 2003, καθώς και 
τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν σ’ αυτές µε τις δηµιουργικές λογιστικές 
αλχηµείες, διατηρούν το υφεσιακό κλίµα.    Η κρίση µακροχρόνια αγγίζει και 
την πραγµατική οικονοµία. Ο πλανήτης βρίσκεται σε στασιµότητα. Αισιόδοξα 
είναι τα µηνύµατα το 2003 µετά τον πόλεµο του Ιράκ που έκλεισε τον κύκλο 
της αβεβαιότητας. ∆υστυχώς επαληθεύεται η άποψη, πως ένας πόλεµος 
µπορεί να φέρει ανάκαµψη στις αγορές. 
 
Συµπέρασµα: ο πολίτης του κόσµου ζεί µέσα σε ένα σύστηµα µε πολύπλοκες 

αλληλοδιασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις που επηρεάζεται εύκολα από εξωτερικούς 
παράγοντες. Η κρίση σε κάποιο σηµείο του πλανήτη µεταφέρεται µέσω των καναλιών 
µετάδοσης  ταχύτατα σε πολλά άλλα µέρη µε τη µορφή του ντόµινο. Το ίδιο το 
σύστηµα παίρνει την εκδίκησή του. Ελπίδα οι κρίσεις αυτές να κινητοποιήσουν 
παγκόσµιες δυνάµεις ώστε να βρεθεί τρόπος να µπεί τάξη στην αταξία και να 
ελεγχθεί µε επάρκεια το χαοτικό σύστηµα που δηµιουργήθηκε αυτές τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες του νεοφιλελευθερισµού. Ένας νέος κίνδυνος δίπλα στον 
πυρηνικό µας απειλεί και είναι ο λεγόµενος συστηµικός κίνδυνος 
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Β2. 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η Εξελικτική πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι τη Σηµερινή 
Θεσµική της Συγκρότηση  
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Εισαγωγή 
 

 «Έχουµε διανύσει τον αιµατηρότερο αιώνα. Εντούτοις η κατάρρευση της 
∆ύσης δεν επήλθε σε καµία περίπτωση. Αντίθετα οι ευρωπαϊκές δικτατορίες έφτασαν 
στο τέλος τους, τα βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου κερδίζουν σε ισχύ, διευρύνεται 
η βούληση για δηµοκρατία. Και εδώ και πενήντα χρόνια αναπτύσσεται αργά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (Χέλµουτ Σµιτ, από τον πρόλογο του βιβλίου του ‘Η 
αυτοδυναµία της Ευρώπης’ 2003, σελ. 21) 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί αυτή η µακρόσυρτη δύσκολη πορεία µέσα 
στο χρόνο από το τέλος του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου µέχρι τις αρχές της τρίτης 
χιλιετίας. 
 

 
 
 

2.1 Πρώτη περίοδος 1945-1960: 
 
Μετά τον τερµατισµό του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου θα περίµενε κανείς την 

εδραίωση της ειρήνης. Αντ’ αυτής ο Σεπτέµβριος του 1939 βρίσκει την Ευρώπη 
χωρισµένη. Οι λαοί της έχουν εµπλακεί σε έναν καταστροφικό ευρωπαϊκό πόλεµο 
που η εξέλιξή του οδηγεί στον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο. Το τέλος του αφήνει νικητές 
και ηττηµένους στα πεδία των µαχών, χαµένες ανθρώπινες ζωές, οικονοµική 
καταστροφή και ερείπια στους εµπλεκόµενους. 

Μια νέα πραγµατικότητα δηµιουργείται µετά τον πόλεµο. Η σταθερότητα 
όµως είναι επισφαλής ανάµεσα στο ∆υτικό και Ανατολικό µπλόκ. Οι προηγούµενες 
παγκόσµιες δυνάµεις, Αγγλία και Γαλλία, µε τις αποικίες τους συρρικνώνονται. 
Αντίθετα, η Σοβιετική Ένωση αναρριχάται και αναγνωρίζεται ως η κυρίαρχη δύναµη 
της Ευρώπης αρχικά, και ως παγκόσµια δύναµη πολύ σύντοµα. Κατά τον Α. Γουλαρά 
(1976) «Η µόνη µεγάλη καπιταλιστική δύναµη που έβγαινε όχι µόνον άτρωτη αλλά 
και κερδισµένη από τον πόλεµο, ήταν οι ΗΠΑ. Η ιµπεριαλιστική αυτή δύναµη 
αισθανόταν αρκετά ισχυρή (και ήταν πραγµατικά) να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο 
στην αντικοµµουνιστική και αντισοβιετική σταυροφορία και να επιβάλει την 
ηγεµονία της στο µη σοσιαλιστικό κόσµο»86. Στις ΗΠΑ αποκρυσταλλώνεται ο 
βασικός πυρήνας της εξωτερικής της πολιτικής. Θέλει να εξασφαλίσει ένα δυτικό 
ανάχωµα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και τον κοµµουνισµό, αλλά θέλει και τη 
Γερµανία σε αυτό που αποκαλεί δυτικό κόσµο. «Η πολιτική δηλαδή του 
Containment, η στρατηγική προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω Σοβιετική 
διείσδυση στη ∆υτική Ευρώπη και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον πλανήτη» (Ν. 
Μαραβέγιας 1999)87 συνεχίζεται µέχρι το 1989. 

Σε αυτό το πνεύµα εντάσσεται και η βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ στην 
Ευρώπη µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρσαλ. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί είναι 
η συνεργασία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και η βαθµιαία απελευθέρωση του 
ενδοευρωπαϊκού εµπορίου και του συστήµατος πληρωµών (Loukas Tsoukalis 

                                                 
86 Α. Γουλαράς 1976 ‘Κοινή Αγορά και Ελλάδα. ΕΟΚ Μύθοι και πραγµατικότητα’ Εκδ. Σύγχρονη 
εποχή Αθήνα 1976 σελ. 17 
87 Ν. Μαραβέγιας και Μ. Τσινισιζέλης. ‘Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 1999 Εκδ. Θεµέλιο 
σελ. 28 
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1993)88. Με το σχέδιο Μάρσαλ η στρατιωτική κηδεµονία των ΗΠΑ γίνεται γρήγορα 
πολιτικοοικονοµική. Γίνεται όµως και η αιτία να συνεργαστούν οι χώρες της 
Ευρώπης για την καλύτερη διαχείριση και διανοµή της βοήθειας. 

Η αναγκαιότητα της ένωσης αρχίζει έτσι να καλλιεργείται και να 
αφοµοιώνεται, τόσο στη συνείδηση των πολιτικών όσο και των λαών της Ευρώπης. 
Οι χώρες της γηραιάς ηπείρου βρίσκονται µπροστά σε µια διπλή ανάγκη: 

α. να προωθήσουν την οικονοµική τους ανάπτυξη µε την τόνωση της 
οικονοµίας, για να µπορέσουν να ανοικοδοµήσουν τη χαµένη τους υποδοµή και να 
αποκαταστήσουν τις πολεµικές καταστροφές. 

β. να γίνουν µέσω της ένωσης µια αξιόπιστη και µε κύρος δύναµη, που να 
µπορεί να συµµετέχει στις παγκόσµιες υποθέσεις ισάξια µε τις δύο υπερδυνάµεις που 
επικρατούν. Η ανάγκη για ειρήνη και ισχυροποίηση της θέσης τους στον 
µεταπολεµικό κόσµο, δίνει ώθηση στη διάθεση για συµµαχίες. 

Σε αυτό το ενωτικό πλαίσιο που δηµιουργείται ο Winston Churchill προτείνει 
την ανάγκη συµφιλίωσης των δύο αντιπάλων (Γαλλία – Γερµανία)89. Συµβάλλει µε 
την προσωπικότητα του στη δηµιουργία ενός Συµβουλίου της Ευρώπης µε έδρα του 
το Στρασβούργο. Αν και ο θεσµός αυτός αποδεικνύεται αναποτελεσµατικός είναι ένα 
βήµα προς την κατεύθυνση της ένωσης. Το πρώτο βήµα αποδίδεται στο Γάλλο 
υπουργό των Εξωτερικών Atistide Briad, που από το 1929 προσπαθούσε για την ίδια 
ενωτική ιδέα. Η πρωτοβουλία σηµαντική, αλλά η χρονική περίοδος που εκδηλώνεται 
κρίνεται ακατάλληλη, και γι αυτό αποτυγχάνει. 

Η περίοδος 1946-1950 χαρακτηρίζεται από µιαν έντονη πολιτική 
δραστηριότητα για πιο πλατιά προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας. Κάτω από τις 
αµερικανικές πιέσεις γεννιούνται το 1948 η Ευρωπαϊκή Ένωση Πληρωµών (Ε.Ε.Π.) 
και ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (Ο.Ε.Ο.Σ.)90, που βοηθούν 
την οικονοµική ανάκαµψη και την απελευθέρωση του ευρωπαϊκού εµπορίου. 

Ένα χρόνο αργότερα ο ΟΕΟΣ δέχεται στους κόλπους του και την 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας (Ο.∆.Γ.). Ο ΟΕΟΣ µετασχηµατίζεται σε 
έναν πιο ανοιχτό οργανισµό, στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ ή OECD που δέχεται και τις µη ευρωπαϊκές δυτικές 
βιοµηχανικές χώρες. Το Ηνωµένο Βασίλειο (Η.Β.), η Σουηδία, η Ελβετία και η 
Αυστρία βρίσκουν επαρκή τον ΟΕΟΣ, και θέλοντας να διατηρήσουν την 
ουδετερότητά τους, δε δείχνουν ενδιαφέρον για ενωτικές κινήσεις. Στις 4 Απριλίου 
1949 υπογράφεται το Βορειοατλαντικό Σύµφωνο ή ΝΑΤΟ91. Μαζί µε το σχέδιο 
Μάρσαλ το ΝΑΤΟ γίνεται το σύµβολο της αµερικανικής παρουσίας και κυριαρχίας 
στη ∆υτική Ευρώπη. 

Οι πολιτικοδιπλωµατικές εξελίξεις στην Ευρώπη οδηγούν στην ίδρυση της 
∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆.Ε.Ε. ή WEU) µε σκοπό την προώθηση και την 
ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης. Ο πραγµατικός σκοπός της ίδρυσής της είναι ο 
φόβος του σοβιετικού επεκτατισµού και ενδόµυχα ο φόβος µιας πιθανής γερµανικής 
απειλής στο µέλλον. Παρά τον έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισµό της η ∆ΕΕ 
συνδέεται στενά µε τη Βορειοατλαντική Συµµαχία. Η συνεργασία αυτή δεν αποδίδει 

                                                 
88 L. Tsoukalis ‘The new European Economy. The politics and economics of integration’ Oxford 
university press 1993 p.14 
89 Στην περίφηµη οµιλία της 19ης Σεπτεµβρίου 1976 στη Ζυρίχη 
 
90 Κ. Κεντρωτής και Σ. Κάτσιος ‘∆ιεθνείς οργανισµοί’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ. 76 
91 North Atlantic Treaty Organization.  Κ. ∆. Κεντρωτής και Σ.Α. Κάτσιος ‘∆ιεθνείς Οργανισµοί’ Εκδ. 
Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ. 76 
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για τους ευρωπαίους. ∆εν είναι ισότιµη, εκφυλίζεται και καταλήγει σε εξάρτησή της 
από το ΝΑΤΟ. Ενώ οι ενωσιακές προσπάθειες ωστόσο δε σταµατούν. 

Το θέµα που αντιµετωπίζουν είναι η δηµιουργία του ιδανικού τύπου ένωσης. 
Επικρατούν δύο προτάσεις: της τελωνειακής ένωσης και της ένωσης κατά τοµείς. Οι 
υποστηρικτές της πρώτης άποψης τονίζουν ότι την αρχική τελωνειακή ένωση θα 
διαδεχθεί στο µέλλον µια ευρύτερη ένωση. Οι οπαδοί της δεύτερης πρεσβεύουν πως 
πρέπει η ένωση να ξεκινήσει από κάποιους βιοµηχανικούς τοµείς αρχικά και 
σταδιακά να προχωρήσει σε άλλους εξαρτώµενους τοµείς, µε αποτέλεσµα να 
οδηγηθεί σε µιαν πιο γενικευµένη ένωση. 

Με τη δεύτερη άποψη ταυτίζεται και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 
Robert Schuman. Απορρίπτει την εξ αρχής ίδρυση ενός οµοσπονδιακού κράτους µε 
σύνταγµα. Υποστηρίζει πως η ένωση πρέπει να προκύψει από ‘βήµα προς βήµα’ 
κατακτήσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα θεµελιωθούν σταδιακά η εµπιστοσύνη και η 
αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών. ∆ιακριτικά πίσω του βρίσκεται ένας τεχνοκράτης µε 
έµπνευση και διορατικότητα, ο Jean Monnet. Ο Monnet92 πιστεύει πως πρέπει πρώτα 
οι δύο µεγάλες χώρες Γαλλία και Γερµανία να εµπλακούν σε ένα µηχανισµό 
αλληλοεξάρτησης που θα προωθεί τα συµφέροντα τους, αλλά και την ειρήνη στην 
Ευρώπη. Ο Monnet πείθει για την αναγκαιότητα αυτήν όχι µόνον τον Schuman αλλά 
και τον Καγκελλάριο της ∆υτικής Γερµανίας Κόνραντ Αντενάουερ. Κάτω από τις 
υποδείξεις του ο Γάλλος Υπουργός κάνει έκκληση για κοινή διαχείριση της αγοράς 
άνθρακα και χάλυβα. Προτείνει τη µεταφορά της διεύθυνσης των δύο αυτών τοµέων 
σε µια υπερεθνική (super national) εξουσία. Αυτή θα είναι επιφορτισµένη να 
διευθύνει τόσο την παραγωγή όσο και τη διάθεση αυτών των προϊόντων της 
πολεµικής κυρίως βιοµηχανίας. Η έκκληση του είναι και µια πρόταση ειρήνης, γιατί 
οι χώρες που συναινούν είναι υποχρεωµένες να µην εµπλακούν σε πολεµικές 
επιχειρήσεις µεταξύ τους. ∆ηµιουργείται έτσι µια κοινοπραξία των γαλλικών και 
γερµανικών πόρων σε άνθρακα και χάλυβα που είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης. 

Στις 18 Απριλίου του 1951 υπογράφεται στο Παρίσι από έξι ιδρυτικά µέλη, η 
ιδρυτική Συνθήκη της ‘Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα’, η ΕΚΑΧ. Τα 
µέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία και η Ο∆Γ. 
Η Συνθήκη αρχίζει να ισχύει από τις 25 Ιουλίου του 1952. Ο Alan Hilward (1984) 
αναφέρεται στην ΕΚΑΧ (ECSC) «ως έναν πρωτογενή οργανισµό που πολλά άλλα 
µέλη θα ήθελαν να συµµετάσχουν σε αυτόν»93. 

Η µικρή Ευρώπη των έξι αρχίζει να οικοδοµείται94. Η ΕΚΑΧ συγκροτείται 
από την Ανώτατη Αρχή, το Συµβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η οποία αποτελεί τον πρόδροµο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και έχει καθαρά γνωµοδοτικό ρόλο. Η ΕΚΑΧ αποτελεί ένα παράτολµο 
εγχείρηµα µε πολλές πολιτικές επιπτώσεις. Η επιτυχία της επιβραβεύει την τoµεακή 
αντίληψη. Ορθά ξεκίνησε η ένωση της Ευρώπης κατά τους ευρωπαϊστές από τον 
οικονοµικό τοµέα. Προοδευτικά θα προχωρήσει προς την οικονοµική ολοκλήρωση, η 
οποία το πιθανότερο είναι να οδηγήσει στο µέλλον και στην πολιτική ενοποίηση. 
Κατά τους Lasok and Bridge (1973) η ΕΚΑΧ «είναι η πρώτη Συνθήκη που 
νοµιµοποιεί την αρχή της υπερεθνικότητας µε πραγµατική θεσµική συγκρότηση»95 

                                                 
92 J. Monet Αποµνηµονεύµατα Jean Monet Ελλ. Έκδοση Ροές 1988 
93 A. Hilward 1984 ‘The reconstruction of Western Europe 1945-1971’ London Methnen p.420 
94 ∆ες Συνθήκη ΕΚΑΧ 
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1973 
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Το ΗΒ αρνείται να συµµετάσχει. Προτιµά τη δηµιουργία µιας ζώνης 
ελεύθερων συναλλαγών που δεν απαιτεί την εγκατάλειψη ενός µέρους της εθνικής 
του κυριαρχίας. 

Η Γαλλία θέλοντας να αποτρέψει την πιθανή αναβίωση του γερµανικού 
εθνικισµού, προτείνει στις 27 Μαΐου 1952 την ενοποίηση των ευρωπαϊκών όπλων µε 
την ίδρυση µιας Ευρωπαϊκής  Αµυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ). Τα τραύµατα όµως του 
πολέµου είναι ακόµη νωπά. Όπως αναφέρει ο Χέλµουτ Σµίτ (2003), « ο πόλεµος του 
Χίτλερ, η εν µέρει απάνθρωπη δράση των καθεστώτων κατοχής που εγκαθίδρυσε 
δηµιούργησαν µιαν άσχηµη πρωτόγνωρα κακή εικόνα για τους γερµανούς 
συνολικά»96. Υπάρχει µεγάλη επιφύλαξη για τις προθέσεις τους. Η πρόταση κρίνεται 
παράτολµη και καινοτόµα, προκαλεί πολλές αντιδράσεις και βίαιες επικρίσεις. Το 
ανεπίκαιρο αυτό σχέδιο αναστατώνει τους πολίτες της Γαλλίας και η Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση το 1954 το απορρίπτει. 

Καλύτερη τύχη έχει η πρόταση του Βέλγου υπουργού Εξωτερικών Paul Henri 
Spaak για τη δηµιουργία µιας τελωνειακής ένωσης και αργότερα µιας κοινής αγοράς 
για όλα τα προϊόντα, όπως και µιας ένωσης στον πυρηνικό τοµέα. Μετά τη σύσκεψη 
των Υπουργών Εξωτερικών των έξι στη Μεσσίνα της Ιταλίας, του ανατίθεται ως 
πρόεδρος µιας επιτροπής εµπειρογνωµόνων, να διερευνήσει τα θέµατα και να 
παρουσιάσει την έκθεσή του. Όντως στις 21 Απριλίου 1956 κατατίθεται η έκθεση και 
τα συµπεράσµατά της υιοθετούνται από τη διακυβερνητική διάσκεψη της Βενετίας 
στις 29 Μαΐου 1956. (Ν.Μούσης 2000)97. Οι προσπάθειες στέφονται µε επιτυχία. 

Στις 25 Μαρτίου 1957 στη Ρώµη, σε µιαν πανηγυρική συνεδρίαση στο 
Καπιτώλιο υπογράφονται οι Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, 
την Ε.Ο.Κ. και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας, Ε.Κ.Α.Ε. ή 
EURATOM. Επικυρώνονται από τα εθνικά κοινοβούλια σε διάστηµα µικρότερο του 
ενός έτους και τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958. «Η Συνθήκη της Ρώµης του 
1957 µε την οποία ιδρύθηκε η ΕΟΚ ήταν το επιστέγασµα µιας πορείας που άρχισε µε 
την ιδεολογική θεµελίωση της πολιτικής του Ψυχρού Πολέµου και τελείωσε µε ένα 
σύστηµα πολιτικών, οικονοµικών και στρατιωτικών συµµαχιών, που µε επίκεντρο το 
ΝΑΤΟ εκτείνεται σε ολόκληρο σχεδόν το µη σοβιετικό κόσµο. Αν οι ΗΠΑ υπήρξαν 
το δυναµικό κέντρο του Ψυχρού Πολέµου, οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης ήταν η 
γεωγραφική περιοχή που τον παρόξυνε στο έπακρο» (Α. Γουλάρας 1976)98. 

Στο προοίµιο της Συνθήκης τα κράτη – µέλη διακηρύσσουν την απόφασή τους 
να θέσουν τα θεµέλια µιας συνεχώς στενότερης σχέσης µεταξύ τους. Στο άρθρο 2 
δίνεται ο βασικός στόχος της Συνθήκης που είναι η αρµονική συνύπαρξη των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων και η συνεχής και ισόρροπη ανάπτυξη ώστε να 
επιταχυνθεί η άνοδος του βιοτικού επιπέδου. 

Μεταξύ ΕΚΑΕ και ΕΟΚ, η ΕΟΚ είναι ο πυρήνας της µελλοντικής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σκοπό της να δηµιουργήσει τις βάσεις για την κατάργηση 
των εµποδίων που διαιρούν την Ευρώπη. Αποβλέπει στη συνένωση των 
κατατεµαχισµένων ευρωπαϊκών αγορών σε µια κοινή αγορά. Στόχος της είναι µέσα 
απο αυτήν να επιτευχθεί και ένας προοδευτικός συντονισµός της οικονοµικής 
πολιτικής των ξεχωριστών κρατών. Ενδιαφέρον δείχνει και για το συντονισµό των 
δηµοσιονοµικών πολιτικών προς την κατεύθυνση της άµβλυσης των διαφορών και 
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της µείωσης των ανισοτήτων που υπάρχουν, όπως και για την κοινωνική πολιτική, 
αποσκοπώντας στην ευηµερία των πολιτών της. «Την εξασφάλιση της ευηµερίας της 
Ευρώπης ήρθε να καλύψει η ΕΟΚ, που αποτελεί µια θεσµοθετηµένη ολοκλήρωση 
µικτών καπιταλιστικών οικονοµιών...» αναφέρει ο  Θ. Αργύρης (1984)99.  

Βασικά άρθρα του καταστατικού χάρτη της ΕΟΚ είναι: Το άρθρο 3 εδάφιο 2 
για την απελευθέρωση του ενδοκοινοτικού εµπορίου, τα άρθρα 9-17 για τη 
συγκρότηση της κοινοτικής τελωνειακής ένωσης. ιδιαίτερα τα άρθρα 13 και 14 
αναφέρουν ότι οι τελωνειακοί δασµοί και οι φόροι πρέπει να καταργηθούν 
προοδευτικά και το 14 ότι «η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων». Τα άρθρα 18-
29 αναφέρονται στο κοινό εξωτερικό δασµολόγιο, τα 30-37 στην κατάργηση των 
ποσοτικών περιορισµών στις ανταλλαγές ανάµεσα στα κράτη-µέλη της ΕΟΚ. Τα 
άρθρα 38-47 στην Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑΠ, τα 137-188 στα θεσµικά όργανα 
της Κοινότητας κλπ. Τα άρθρα που αναφέρονται σε θέµατα οικονοµικών πολιτικών 
είναι πολύ διακριτικά διατυπωµένα, ώστε να µη δηµιουργούν εντάσεις. Παρόλο που η 
Συνθήκη αναφέρεται σε τόσα θέµατα (πολιτικά, οικονοµικά,κοινωνικά), εν τούτοις 
θεωρείται ότι είναι ο καταστατικός χάρτης της Κοινής Αγοράς. 

Όσον αφορά στην ΕΚΑΕ, στοχεύει στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για 
την ανάπτυξη µιας ισχυρής πυρηνικής βιοµηχανίας για ειρηνικούς σκοπούς. Στα 
ενδιαφέροντά της η δηµιουργία πηγών ενέργειας που θα συµβάλουν στην ευηµερία 
των λαών και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τα οικονοµικά παιχνίδια που το 
συνοδεύουν. Αποβλέπει στο συντονισµό και την ανάλυση των ερευνών, την 
ανταλλαγή και τη δυνατότητα κοινής χρησιµοποίησης των επιστηµονικών γνώσεων 
και των τεχνολογικών επιτευγµάτων. Η ΕΚΑΕ προτείνει την κατασκευή κοινών 
εγκαταστάσεων και συγκεκριµένων σχεδίων για ορισµένα ειδικά προϊόντα µε στόχο 
την οικονοµία κλίµακας. Οραµατίζεται µια κοινή πυρηνική αγορά που θα 
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στην εξασφάλιση και τον ανεφοδιασµό των σχάσιµων 
πυρηνικών υλικών. Η ΕΚΑΕ επιδιώκει τη λειτουργία µιας ειδικής υπηρεσίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που ενδιαφέρουν την πυρηνική βιοµηχανία. 
 Οι Συνθήκες της ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και EURATOM είναι οι ιστορικές ιδρυτικές 
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας100. 
 
 
 
2.2 ∆εύτερη περίοδος: δεκαετία 1960-1970 
 
 Αν και από τις Συνθήκες της Ρώµης δεν έγινε δυνατή η ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας (Ε.Α.Κ.), εν τούτοις η ιδέα της ένωσης περιοδικά 
αναζωπυρώνεται. 
 Οι παλαιότερες προσπάθειες του ΗΒ για δηµιουργία ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών υλοποιούνται µε τη Συνθήκη της Στοκχόλµης στις 4 Ιανουαρίου 1960. 
∆ηµιουργείται µε αυτήν ένας ευρωπαϊκός θεσµός, η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων 
Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ. ή E.F.T.A.)101 µε µέλη την Αυστρία, τη ∆ανία, την Ισλανδία, 
τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Πορτογαλία, το ΗΒ και αργότερα τη 
                                                 
99 Θ. Αργύρης ‘Επιπτώσεις από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ’ Εκδ. Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας Αθήνα 1985 σελ 9-10 
100 John Pinter ‘The building of the European Union’ 3rd Oxford University Press 1998 
101 a) Eurostat EFTA: Two Decades of a Privileged Trade Relationship 1994 
     b) T. Pedersen ‘European Union and the EFTA Countries’ London 1994 
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Φινλανδία. Οι χώρες αυτές διατηρούν την ανεξαρτησία τους στην άσκηση της 
εξωτερικής εµπορικής πολιτικής και η συνεργασία τους περιορίζεται µόνο στο 
εµπόριο χωρίς να έχει προοπτική επέκτασης σε άλλους τοµείς. 
 Το όραµα της ΕΟΚ είναι σαφέστατα πιο ευρύ και πιο φιλόδοξο από αυτό της 
ΕΖΕΣ. ∆εν περιορίζεται στην τελωνειακή ένωση, αλλά προχωρεί και στην 
επεξεργασία µιας κοινής αγροτικής και εµπορικής πολιτικής, αλλά και στη σύγκλιση 
των οικονοµιών και σε πολλά άλλα θέµατα, όπως έχει ήδη ειπωθεί. Είναι γεγονός πως 
τα χρόνια «µεταξύ του 1958 και του 1972, ενώ οι ανταλλαγές µεταξύ των έξι 
ιδρυτικών κρατών-µελών της ΕΟΚ και του υπόλοιπου κόσµου είχαν 
πολλαπλασιαστεί επί τρία, οι ενδοκοινοτικές ανταλλαγές είχαν πολλαπλασιαστεί επί 
εννέα» (Ν. Μούσης 2000)102. Το γεγονός ερµηνεύεται ως συνέπεια των προσπαθειών 
για την καθιέρωση της τετράδας των ελευθεριών στο πλαίσιο της τελωνειακής 
ένωσης. 
 Το ΗΒ διαπιστώνοντας τους πολλούς τοµείς στους οποίους είναι ανοιχτή η 
ΕΟΚ και τις επιτυχίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναθεωρεί την αρχική αρνητική 
του στάση και υποβάλλει υποψηφιότητα για ένταξη το 1961. Η ∆ανία, η Νορβηγία 
και η Ιρλανδία ακολουθούν το παράδειγµα του και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους103. 
 Η διαδικασία εισόδου των χωρών αυτών είναι επίπονη και µακροχρόνια. Ο 
στρατηγός De Gaule, πρόεδρος της Γαλλίας, έχει τις αντιρρήσεις του. ∆υσπιστεί για 
τις προθέσεις του ΗΒ, γιατί το θεωρεί ως το άγρυπνο µάτι της Αµερικής στην 
Ευρώπη. Γι αυτό προβάλλει δύο φορές το 1961 αρχικά αλλά και αργότερα το 1967 το 
δικαίωµά του για αρνησικυρία, αποκλείοντας µε τον τρόπο αυτό την είσοδο των 
παραπάνω κρατών στην ΕΟΚ. 
 Την περίοδο αυτή είναι πολλά τα προβλήµατα τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην 
ΕΟΚ. Το Παρίσι ενοχλείται µε την αµερικανική κυριαρχία στο ΝΑΤΟ και στη 
∆υτική Ευρώπη. Το 1960-1962, θέλοντας να αποδυναµώσει την επίβλεψη της 
Αµερικής, πρωτοστατεί και µε τις διαπραγµατεύσεις Fouchet γίνονται προσπάθειες 
για πολιτική συνεργασία των έξι αλλά σε διακρατική βάση. Οι προσπάθειες 
αποτυγχάνουν διότι οι ευρωπαίοι οµοσπονδιστές φοβούνται πως οι διακρατικές 
συνεργασίες θα αποδυναµώσουν τον υπερεθνικό χαρακτήρα της Κοινότητας. Η 
διαµάχη επιδεινώνεται, όταν ο γερµανός Hallstein προσπαθεί να συνδέσει τις 
χρηµατοδοτήσεις της ΚΑΠ για τις οποίες ενδιαφέρονται έντονα οι Γάλλοι, µε άλλες 
πολιτικές πρωτοβουλίες. Ο στρατηγός De Gaulle εξοργίζεται, όταν διαπιστώνει πως 
οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να υποβληθούν στα 
κράτη – µέλη. Θέλοντας να δώσει ένα µάθηµα στους ευρωπαίους φεντεραλιστές 
δροµολογεί την αποχώρηση της Γαλλίας από τα θεσµικά όργανα στις 30 Ιουνίου 
1965 προκαλώντας µεγάλη κρίση. (Π. Τσακαλογιάννης 2000)104. Η κρίση αυτή είναι 
γνωστή ως ‘η κρίση των κενών εδράνων’. Κατά τον Χέλµουτ Σµίτ «η κρίση 
ξεπεράστηκε µε τη βοήθεια του συµβιβασµού του Λουξεµβούργου. Ήταν ένας σάπιος 
συµβιβασµός επειδή αξίωνε την αρχή της οµοφωνίας και παραχωρούσε έτσι de facto 
δικαιώµατα βέτο σε όλες τις κυβερνήσεις µέλη»105. 
 Το 1968 τα έξι κράτη-µέλη βρίσκονται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τον Ιούλιο 
ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της οικονοµικής ολοκλήρωσης, που είναι η 
τελωνειακή ένωση. Η ελεύθερη κυκλοφορία ισχύει όχι µόνο για τα προϊόντα που 

                                                 
102 Ν. Μούσης ‘Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2000 σελ. 68 
103 Οι αιτήσεις υποβάλλονται βάσει του άρθρου 237 της Συνθήκης ΕΟΚ 
104 Π. Τσακαλογιάννης ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή πολιτική’ Εκδ. Α. Σταµούλης Αθήνα 2000 
105 Χέλµουτ Σµίτ ‘Η αυτοδυναµία της Ευρώπης. Προοπτικές για τον 21ο αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση 
Αθήνα 2003  
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παράγονται στις έξι χώρες, αλλά και για όσα βρίσκονται στο έδαφος των κρατών-
µελών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 
 Τα κράτη-µέλη συµµετέχουν βέβαια και στο διεθνές εµπόριο. 
Συναλλάσσονται και εµπορεύονται και µε άλλες χώρες, γι αυτό και απαιτείται κοινή 
εµπορική πολιτική. Με την αποδοχή της χάνουν την τελωνειακή τους αυτονοµία ως 
προς το ύψος των δασµών. Πρέπει στο εξής να εφαρµόζεται κοινό εξωτερικό 
δασµολόγιο (Κ.Ε.∆.) και από τα έξι κράτη. Αυτό µπορεί πολλές φορές να οδηγήσει 
σε εκτροπή του εµπορίου106. Η ολοκλήρωση της τελωνειακής ένωσης δε σηµαίνει ότι 
την 1η Ιουλίου 1968 εξαφανίζονται όλοι οι έλεγχοι στα σύνορα. Σηµαίνει ότι ισχύει 
το ΚΕ∆ του οποίου οι δασµοί αντιστοιχούν γενικά στον αριθµητικό µέσο όρο των 
δασµών που ίσχυαν σε κάθε χώρα την 1η Ιανουαρίου του 1957. 
 Στο τέλος της δεκαετίας παρατηρείται µια άυξηση του εµπορίου σε σχέση µε 
την παραγωγή. Η ‘δηµιουργία εµπορίου’ είναι το 30% του ενδοκοινοτικού εµπορίου 
βιοµηχανικών προϊόντων. Η ανάπτυξη του εµπορίου αυξάνει το µέγεθος των 
βιοµηχανιών και οδηγεί σε µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Υπάρχει 
στενή σχέση µεταξύ της ολοκλήρωσης της ΕΚ και της ανάπτυξης του εµπορίου, 
ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία εµπορίου (trade creation) και όχι την εκτροπή του (trade 
diversion). Ωστόσο κάθε άλλο παρά οµόφωνη άποψη υπάρχει µεταξύ των 
οικονοµολόγων ως προς τη συµβολή της αύξησης του εµπορίου στην ευηµερία και 
την ανάπτυξη (L. Tsoukalis 1993)107. 
 Πάντως η τελωνειακή ένωση οδηγεί σε αντικατάσταση πηγών αγοράς, καθώς 
υπάρχουν φθηνότερες πηγές σε ορισµένα κράτη-µέλη. Το κόστος παραγωγής κάποιου 
προϊόντος στον τόπο του µπορεί να είναι ακριβότερο και να συµφέρει η εισαγωγή του 
από κάποιο άλλο κράτος-µέλος (δηµιουργία εµπορίου). Αυτό οδηγεί προφανώς τα 
κράτη-µέλη να στρέφονται στην παραγωγή όσων προϊόντων αντέχουν στον 
ανταγωνισµό και να εισάγουν τα φθηνότερα. 
 Η αισιοδοξία που επικρατεί φαίνεται στα αποτελέσµατα της Χάγης. Η 
δεκαετία κλείνει µε τη δυναµική ώθηση που δίνεται στην ενοποίηση το ∆εκέµβριο 
του 1969 στην ολλανδική αυτή πόλη µε το τρίπτυχο ‘Ολοκλήρωση-Εµβάθυνση-
∆ιεύρυνση’. Η δεκαετία κληροδοτεί στην επόµενη το βάρος µέσα στα χρόνια της να 
γίνουν προσπάθειες για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (Ε.Π.Σ.) που 
εντάσσεται στην υψηλή πολιτική, για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
(Ο.Ν.Ε.), για τη διεύρυνση µε την ένταξη και άλλων χωρών και την εν γένει πρόοδο 
της διαδικασίας της ολοκλήρωσης. Η οικονοµική ανάπτυξη και η ευηµερία που 
επικρατούν συντελούν στο να ονοµαστούν τα χρόνια αυτά ‘χρυσά χρόνια’. 
 
 
 
2.3 Τρίτη περίοδος: δεκαετία 1970-1980 
 
 Στη Γαλλία διάδοχος του De Gaulle είναι ο Ζορζ Ποµπιντού,  στο Λονδίνο ο 
Έντουαρντ Χίθ και στη Γερµανία ο σοσιαλιστής Βίλι Μπράντ. Αυτοί βοηθούν τη νέα 
διεύρυνση. 
 Η πρώτη διεύρυνση µετά από επίπονη και µακροχρόνια διαπραγµάτευση είναι 
γεγονός. Στις 22 Ιανουαρίου του 1972 υπογράφονται στις Βρυξέλλες οι Συνθήκες 
                                                 
106 Η εκτροπή εµπορίου εκδηλώνεται όταν οι φθηνότερες εισαγωγές από τρίτη χώρα υποκαθίτανται 
από ακριβότερες εισαγωγές από χώρα – εταίρο. Λ. Τσούκαλης ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία’ 1998 
Εκδ. Παπαζήση σελ. 48 
107 L. Tsoukalis 1993 ‘The European Economy. The politics and economics of integration’ Oxford 
university press 
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ένταξης των τριών κρατών, του ΗΒ, της ∆ανίας και της Ιρλανδίας. Αρχίζουν να 
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 1973 µετά την επικύρωση τους από τα εθνικά 
τους κοινοβούλια. Η Νορβηγία δεν εντάσσεται γιατί το 53,49% του νορβηγικού λαού 
αντιτάσσεται στην ένταξη. Για τις ανάγκες της πρώτης διεύρυνσης διαµορφώνονται 
ορισµένες βασικές αρχές που θα ισχύουν και για τις µεταγενέστερες 
διαπραγµατεύσεις.  Ως προς τα οικονοµικά της Κοινότητας καθιερώνονται οι 
λεγόµενοι ‘ίδιοι πόροι’ που προέρχονται από αγροτικές εισφορές, τελωνειακούς 
δασµούς κι ένα ποσοστό του φόρου προστιθέµενης αξίας ΦΠΑ. Οι εξουσίες δε του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεκτείνονται και σε θέµατα προϋπολογισµού. 
 Η Ευρώπη των Έξι γίνεται Ευρώπη των Εννέα. Το έτος 1973 χαρακτηρίζεται 
έτος Ευρώπης. Η ΕΟΚ αργά αλλά σταθερά εξελίσσεται σε έναν οικονοµικό κολοσσό 
που ο χώρος επιρροής του επεκτείνεται συνεχώς. Η Κοινότητα αναγνωρίζεται ως 
οικονοµική δύναµη ισάξια των ΗΠΑ. Μπορεί να συµµετέχει µε κύρος και βαρύτητα 
στα παγκόσµια γεγονότα. «Η κοινή αγορά καταλαµβάνει την πρώτη θέση στο 
παγκόσµιο εµπόριο και τα αποθέµατα σε χρυσό των εννέα είναι διπλάσια από τα 
αµερικανικά» (Α. Κούρος 1996)108.  Μαζί της συνδέονται µε εµπορικές συµφωνίες 
χώρες από όλα τα µέρη του κόσµου. 
 Οι στόχοι των εννέα υψηλοί. Θέλουν να ιδρύσουν το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Νοµισµατικής Συνεργασίας (Ε.Τ.Ν.Σ.) και το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Τ.Π.Α.). Κινητοποιούν ένα τεράστιο µηχανισµό, για να πραγµατοποιήσουν τις 
επιδιώξεις τους τόσο στην οικονοµική πολιτική όσο και στη βιοµηχανική, αλλά και 
την κοινωνική χωρίς να παραβλέπουν την περιβαλλοντική και την περιφερειακή 
ανάπτυξη. ∆ύο σοβαρά εµπόδια πρέπει να υπερνικηθούν για την ευόδωση των 
οραµάτων: α) οι υπερδυνάµεις που ανησυχούν µε την εξέλιξη, β) ο εθνικισµός που σε 
ορισµένα κράτη-µέλη και ιδιαίτερα στη Γαλλία είναι πολύ ισχυρός και δεν υποχωρεί 
εύκολα προς όφελος του κοινού συµφέροντος. Ο εθνικισµός είναι ένας σκόπελος που 
θα αργήσει πολύ να ξεπεραστεί. 
 Πράγµατι, όπως αναφέρει ο Γ. Παπαδηµητρίου (2002), «η ενοποιητική 
διαδικασία είναι από την πρώτη στιγµή αναπόφευκτο να διαβρώνει αργά αλλά 
σταθερά τα θεµέλια της ‘πολιτείας’, δηλαδή της εθνικής κυριαρχίας. Για να 
εκπληρώσουν την αποστολή τους οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, πρέπει να απορροφούν 
σταδιακά ολοένα και µεγαλύτερο µέρος από τις εξουσίες της πολιτείας. ∆ιαφορετικά, 
θα οδηγηθούν σε στασιµότητα και δε θα ανταποκριθούν στον ιστορικό προορισµό 
τους»109. Οι κυβερνήσεις όµως θέλουν να διατηρούν τον έλεγχο στη δηµοσιονοµική 
και νοµισµατική πολιτική και δεν είναι πρόθυµες να µεταβιβάσουν πραγµατικές 
αρµοδιότητες σε υπερεθνικά όργανα. Το πιθανότερο είναι ότι στο µέλλον «η πολιτεία 
θα διατηρήσει ασφαλώς διαφοροποιούµενη κατά περίπτωση την υπόστασή της και θα 
συνεχίσει να αποτελεί το θεµέλιο για την ανοικοδόµηση της διεθνούς κοινωνίας και 
το υπόβαθρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζει ο Γ. Παπαδηµητρίου (2002)110.  
 Τα δεκαπέντε πρώτα χρόνια που ακολουθούν µετά την υπογραφή των 
Συνθηκών της Ρώµης δηλαδή από το 1957 εως το 1973 είναι χρόνια άνθησης και 
αναµφισβήτητης ανάπτυξης. «Τα χρόνια αυτά αποτελούν τη ‘χρυσή εποχή’, όπου 

                                                 
108 Α. Κούρος ‘Ευρωκοινοτικά’ Εκδ. ∆ωδώνη Αθήνα σελ.34-35 άρθρο Εµπορική και τουριστική 
επιθεώρηση 1974 
109 Γ. Παπαδηµητρίου ‘Η Συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 
σελ. 28-29 
110 N. Crafts and G. Toniolo (1996) ‘Postwar Growth. An overview’ στο N. Crafts and G. Toniolo 
‘Economic Growth in Europe since 1945’ Cambridge University Press 
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πραγµατοποιήθηκε το µεταπολεµικό θαύµα» (Crafts – Toniolo 1996)111. Η ζήτηση 
εργατικών χεριών είναι τόσο µεγάλη, ώστε απαιτούνται και εργάτες από άλλες χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. «Βέβαια οι εσωτερικοί µετασχηµατισµοί του 
ευρωπαϊκού καπιταλισµού, όπως προσαρµόστηκαν στις νέες κοινωνικές δοµές στην 
περίοδο ανόδου µέχρι το 1973, θα είχαν διαφορετικές προεκτάσεις, εαν η ευρωπαϊκή 
οικονοµία και η µεταπολεµική της ανάπτυξη δε συµβάδιζε µε την αυξανόµενη 
διεθνοποίησή της». Π. Καζάκος  (1999) 112. 
 Αυτή η ευηµερία και η ευνοϊκή συγκυρία είχε ήδη αρχίσει να επιδεινώνεται 
από το τέλος της δεκαετίας του 1960. Εξωτερικοί κυρίως οικονοµικοί κραδασµοί 
ευθύνονται γι αυτό. Η διαφαινόµενη εγκατάλειψη του συστήµατος Bretton-Woods 
λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Με τον ίδιο τρόπο δρα και ο εισαγόµενος από τις 
ΗΠΑ πληθωρισµός. 
 Την αστάθεια επιβαρύνει και η πετρελαϊκή κρίση του 1973-1974 
επιδεινώνοντας τους όρους του εµπορίου. Η άνοδος της τιµής του πετρελαίου 
επιφέρει αυξηµένο κόστος εργασίας, λόγω απώλειας φθηνής ενέργειας. 
 Πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν για τη δυσµενή αυτή εξέλιξη το κράτος 
πρόνοια. Ισχυρίζονται ότι αυτό ευθύνεται για το κακό επιχειρηµατικό κλίµα, µε την 
πολιτική του στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια. Τονίζουν ότι, όταν οι πραγµατικές 
αυξήσεις ξεπερνούν την αύξηση της παραγωγικότητας, τότε δηµιουργείται αρνητικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η οικονοµική κρίση γρήγορα οδηγεί σε όξυνση των 
πολιτικών αγώνων, µε αποτέλεσµα την κατάργηση της κοινωνικοπολιτικής 
συναίνεσης, που είναι ο βασικός παράγοντας για τη δηµιουργία κλίµατος ανάπτυξης. 
Τα γεγονότα παίρνουν άσχηµη τροπή, ο πληθωρισµός µεγαλώνει, η ανεργία 
αυξάνεται σε ανεπιθύµητα όρια που δηµιουργούν προβλήµατα και ανησυχίες. Η 
επιδείνωση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται διαφορετικά 
από τις χώρες-µέλη. Άλλες εφαρµόζουν αντιπληθωριστική πολιτική και άλλες 
προσπαθούν µε ήπια νοµισµατικά και δηµοσιονοµικά µέσα. Τα κράτη-µέλη στη 
συγκυρία αυτή φαίνεται να αδιαφορούν για τη συµµετοχή τους στην Κοινότητα και 
για τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει. 
 Η ύφεση υπερµεγεθύνει τις αποκλίσεις στις εθνικές οικονοµίες, αυξάνει 
επικίνδυνα τον πληθωρισµό, καθώς και τις ανισότητες ανάµεσα στις αναπτυγµένες 
και τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Οι εννέα δεν καταφέρνουν να υιοθετήσουν 
κοινή στάση για την αντιµετώπιση της κρίσης. Κατά τον Wallbroeack συζητήσεις και 
προβληµατισµούς δηµιουργεί και ο προστατευτισµός113  που αναβιώνει σε αντίθεση 
µε την αρχή της ελεύθερης συναλλαγής που θεωρητικά ισχύει. «Σε όλο και 
περισσότερους τοµείς εφαρµόζονται µορφές έµµεσης προστασίας της εγχώριας 
παραγωγής και ‘ρυθµίσεις της αγοράς’» (Page 1981)114. 
 Η προστασία κάποιων τοµέων µειώνει τη δυνατότητα ανταγωνισµού. Στους 
τοµείς αυτούς που γίνονται θύµατα του προστατευτισµού, µειώνονται οι εξαγωγές 
τους µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πρόβληµα αυτό έχει κλονίσει την εµπιστοσύνη των 
επιχειρηµατικών και οικονοµικών κύκλων, που µέσα σε τέτοιο κλίµα δε 
δραστηριοποιούνται επενδυτικά. Οι βιοµηχανικές επενδύσεις συρρικνώνονται, επειδή 

                                                 
111 N. Crafts and G. Toniolo (1996) ‘Postwar Growth. An overview’ στο Ν. Crafts and G. Toniolo 
‘Economic Growth in Europe since 1945’ Cambridge University Press 
112 Π. Καζάκος ‘Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ στο βιβλίο των Ν. 
Μαραβέγια και Μ. Τσινισιζέλη ‘Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 1999 σελ. 250 
113 Για τον προστατευτισµό δες Pearce Joan and Sutton John 1986 ‘Protection and Industrial Policy in 
Europe’ London Routledge and Kegan Paul 
114 Page Sheila (1981) ‘The Revival of Protectionism and its Consequences for the Europe’ Journal of 
Common Market Studies, September 
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δε µπορούν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά, µε άµεσο αντίκτυπο στην απασχόληση 
και την οικονοµική ανάπτυξη. Οι προστατευτικές τάσεις που επικρατούν υπάρχει 
κίνδυνος να αποδυναµώσουν την κοινοτική αλληλεγγύη. Βέβαια ποτέ δε λείπει και η 
αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι η κρίση µπορεί να ξεπεραστεί µόνο µε την 
αύξηση του εµπορίου και τη διατήρηση των προστατευτικών µέτρων στην 
Κοινότητα. 
 Στα µέσα αυτής της δεκαετίας που τα κράτη-µέλη δείχνουν να αγνοούν τον 
κοινοτικό προσανατολισµό τους, ο Βέλγος Leo Tindeman115 είναι από τους πρώτους 
που προβληµατίζεται δηµόσια για το µέλλον της Κοινότητας. Σε έκθεση του 
προτείνει την Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Τότε είναι που χρησιµοποιείται και το 
σύνθηµα για µια ‘Ευρώπη µε µεταβλητή γεωµετρία’, που υπονοεί ότι όλα τα κράτη-
µέλη δεν είχαν την ίδια έντονη επιθυµία για ολοκλήρωση. Αυτή θα µπορούσε να 
προχωρήσει τµηµατικά, αρχίζοντας µε όσα κράτη-µέλη την επεδίωκαν µε σθένος. 
 Το 1975 η Κοινότητα προσπαθεί για κοινή περιφερειακή πολιτική και ιδρύει 
για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η 
κοινή περιφερειακή πολιτική δε µπορεί να αντικαταστήσει τις περιφερειακές 
πολιτικές των κρατών-µελών. «Αρκέστηκε λοιπόν στο ρόλο της εναρµόνισης του 
συντονισµού και της συµπλήρωσης των εθνικών πολιτικών µε προφανή στόχο να 
µειώσει τις υπάρχουσες δυσαναλογίες και τον κίνδυνο αντίθεσης ή και 
καταστρατήγησης από τα κράτη-µέλη της βασικής κοινοτικής αρχής για την 
επικράτηση ανταγωνιστικών συνθηκών στο χώρο της». (ΑΤΕ 1984)116. 
 Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον µετά από την πτώση της χούντας και την 
αποκατάσταση της δηµοκρατίας γίνεται από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας 
Κωσταντίνο Καραµανλή η επίσηµη αίτηση για την προσχώρηση της Ελλάδας στην 
Κοινότητα στις 12 Ιουνίου 1975. Αίτηση είχε υποβληθεί και παλαιότερα, αλλά 
πάγωσε η διαδικασία λόγω της χούντας. Η επίσηµη έναρξη των διαπραγµατεύσεων 
γίνεται στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουλίου του 1976. Οι διαπραγµατεύσεις τερµατίζονται 
στις 31 Απριλίου του 1979 στο Λουξεµβούργο και η υπογραφή της προσχώρησης της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα γίνεται στην Αθήνα σε πανηγυρική τελετή στο 
Ζάππειο Μέγαρο στις 28 Μαΐου του 1979. 
 Η δεκαετία κλείνει µε τη δεύτερη µεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1978-1979, 
που επιδεινώνει ακόµη περισσότερο το βαρύ οικονοµικό περιβάλλον. 

 
 
  
2.4 Τέταρτη περίοδος: δεκαετία 1980-1990 
 
 Από πλευράς διεύρυνσης την 1η Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα γίνεται το 
δέκατο µέλος της ΕΚ. Για την ένταξη αυτήν, όπως και για την προηγούµενη, ισχύουν 
τα εξής: 

α) η αποδοχή του ‘κοινοτικού κεκτηµένου’. Ο όρος περικλείει το σύνολο των 
πολιτικών της ένωσης, του δικαίου και όλων των νοµοθετικών ρυθµίσεων και 
σχέσεων της Κοινότητας.  

β) η αποδοχή ότι οι προσαρµογές στους θεσµούς που γίνονται λόγω της 
διεύρυνσης δε θα µεταβάλλουν το θεσµικό καταστατικό πλαίσιο της ΕΚ που 
καθορίστηκε µε τις ιδρυτικές Συνθήκες. Στην Ελλάδα δίνεται µια µεταβατική 
περίοδος προσαρµογής επτά ετών, όχι µόνο για τη χώρα αλλά και για να αφοµοιώσει 

                                                 
115 European Commission (1976) Report by Leo Tindeman to the European’s council 
116 ΑΤΕ 1984 σελ.68 
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η Κοινότητα τους πιθανούς κραδασµούς της ένταξης. Η ένταξη της Ελλάδας γίνεται 
µέσα σε πολύ άσχηµο οικονοµικό κλίµα. 

Τη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο το διεθνές οικονοµικό πλαίσιο έχει 
υποστεί διαρθρωτικές αλλαγές σε σχέση µε την εικοσαετία 1950-1970. Εµφανίζονται 
νέες τάσεις και ιδιαιτερότητες στην παγκόσµια εξέλιξη. Καινούργιοι οικονοµικοί, 
επιστηµονικοί και τεχνολογικοί παράγοντες µπαίνουν σε λειτουργία. Παρατηρούνται 
µεταβολές στο διεθνή καταµερισµό εργασίας και κυρίως αντικατάσταση παλαιών 
δυναµικών κλάδων της βιοµηχανίας από άλλους σύγχρονους που προέρχονται από 
την επιστηµονικοτεχνική επανάσταση που συντελείται. Η εποχή της εκβιοµηχάνισης 
δίνει τη θέση της στην ηλεκτρονική, πληροφορική και πυρηνική εποχή που 
καθοδηγείται και χρηµατοδοτείται από το πολυεθνικό κεφάλαιο. 

Στην ΕΚ µετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση οι οικονοµίες των χωρών της 
βρίσκονται σε κατάσταση παρατεταµένης ύφεσης. Τα πρώτα χρόνια της νέας 
δεκαετίας βρίσκουν τις οικονοµίες των κρατών-µελών της Κοινότητας να υστερούν 
όχι µόνον έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας αλλά ακόµη και έναντι των χωρών της 
ΕΖΕΣ. Οι οικονοµίες, αντί να συγκλίνουν αποκλίνουν µεταξύ τους περισσότερο. 
Βαθαίνουν οι ανισότητες, οξύνονται οι διαφωνίες για την κατανοµή των 
δηµοσιονοµικών βαρών και εµφανίζονται οι ευρωσκεπτικιστές µε τις αµφισβητήσεις 
και τις αµφιβολίες τους. 

Στο πολιτικό επίπεδο το 1981 ο Ronald Reagan γίνεται Πρόεδρος των ΗΠΑ 
και η επιθετική πολιτική του προς τη Σοβιετική Ένωση οδηγεί σε ραγδαία επιδείνωση 
τις σχέσεις Ανατολής-∆ύσης και στον κίνδυνο ενός περιορισµένου πυρηνικού 
πολέµου. Ο µιλιταρισµός εντείνει ιδιαίτερα τους εξοπλισµούς και γίνεται αιτία οι πιο 
προηγµένες επιστηµονικές και τεχνολογικές ιδέες να µετατρέπονται σε όπλα µαζικής 
καταστροφής. Το κλίµα αυτό δηµιουργεί συσπειρώσεις στην Ευρώπη εναντίον της 
ασκούµενης εξωτερικής πολιτικής Reagan και ένα τεράστιο αντιπολεµικό κίνηµα µε 
αντιαµερικανικό χαρακτήρα. 

Η Γερµανία που ήθελε να στραφεί προς ανατολάς µέσα σε αυτό το πολωτικό 
κλίµα παγώνει τις κινήσεις της. Αντιλαµβάνεται πόσο απαραίτητη είναι η ύπαρξη 
µιας ισχυρής Ευρώπης ανάµεσα στους δύο πόλους ισχύος. Αυτό το γεγονός οδηγεί 
στην οριστική πρόσδεση της ∆ηµοκρατίας της Βόννης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Το 1981 αναλαµβάνει Πρόεδρος στη Γαλλία ο F. Mitterand. Η οικονοµική 
πολιτική παροχών και κοινωνικής πρόνοιας που ακολουθεί οδηγούν σε αύξηση του 
πληθωρισµού και επιδείνωση του δηµόσιου ελλείµµατος, µε το δραµατικό 
αποτέλεσµα της υποτίµησης (µέσα σε 18 µήνες, τον Μάρτιο του 1983) του φράγκου 
κατά 30%. (Π. Τσακαλογιάννης 2000)117. 

Εικοσιπέντε χρόνια µετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης και µετά 
από δεκαπενταετή ευηµερία το µόνο που επικρατεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του 1980 είναι η απαισιοδοξία. Η διαχρονική σύγκριση του περιφερειακού 
εισοδήµατος δείχνει ότι όχι µόνο µειώθηκε αλλά και ότι εντάθηκαν οι µεταξύ των 
περιφερειών ανισότητες. Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η πρώτη έκθεση για την 
κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη των περιφερειών της Κοινότητας στην οποίαν 
αναφέρονται τα εξής: «παρά την πρόοδο της Κοινής Αγοράς, την ισχυρή οικονοµική 
ανάπτυξη της δεκαετίας του ’60 και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στον τοµέα 
περιφερειακής ανάπτυξης απ’ όλα τα κράτη-µέλη και από την Κοινότητα, οι 
ανισότητες δε σταµάτησαν να αυξάνονται. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί από µόνη της ένα 

                                                 
117 Π. Τσακαλογιάννης ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή πολιτική’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 2000 σελ. 57 
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σοβαρό εµπόδιο στην πορεία για µια µεγαλύτερη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών 
οικονοµιών...». ΑΤΕ (1984)118. 

Η οικονοµική κρίση γνωστή ως ‘ενεργειακή κρίση’ πλήττει περισσότερο τις 
καθυστερηµένες οικονοµικές περιοχές της Κοινότητας σε σχέση µε τις αναπτυγµένες. 
«Οι τελευταίες είχαν στη διάθεσή τους εκείνους τους µηχανισµούς που τους 
επέτρεπαν να αντισταθµίζουν την όποια απώλεια µέσα από το υφιστάµενο σύστηµα 
των όρων εµπορίου, όρων που σαφώς συνθλίβουν και εξαθλιώνουν ακόµη 
περισσότερο τις καθυστερηµένες περιοχές». (ΑΤΕ 1984)119. 

Το 1982 παρατηρείται στασιµότητα του ενδοκοινοτικού εµπορίου και µείωση 
των µεριδίων της ΕΚ στην παγκόσµια αγορά. Πλήττονται κυρίως οι κλάδοι του 
τεχνολογικού τοµέα, της πληροφορικής, του τηλεπικοινωνιακού τοµέα, όπως και 
άλλοι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας που υστέρησαν σε ανάπτυξη έναντι των 
αντίστοιχων των ΗΠΑ. Πλήττονται ταυτόχρονα και βιοµηχανικοί κλάδοι υψηλής 
ζήτησης. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Η ανεργία κάνει 
την εµφάνιση της και η αυξητική της πορεία προβληµατίζει τις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως ‘ευρωσκλήρωση’ µε την έννοια ότι 
η οικονοµία χάνει την ευκαµψία της και γίνεται ανελαστική. 

Κατά τον καθηγητή του ΑΠΘ Θ. Αργύρη (1985) «από τη στιγµή που η 
οικονοµική κρίση άρχισε να σφίγγει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι υψηλοί ρυθµοί 
ανάπτυξης της δεκαετίας του ’50 και του ’60 έπαψαν πλέον να υπάρχουν, αρχίζουν οι 
πιέσεις για ανακατανοµή του πλούτου, του εισοδήµατος και της εξουσίας ανάµεσα 
στις κοινωνικές τάξεις, µε όλες τις έντονες συγκρούσεις που τη συνοδεύουν. Ωστόσο 
από τη στιγµή που έχει δηµιουργηθεί για να υποβοηθάει την ανάπτυξη του κεφαλαίου 
και όχι να τακτοποιεί πολιτικά ζητήµατα, η ΕΟΚ δε  µπορεί να δώσει απάντηση»120. 

Το αρνητικό αυτό κλίµα άλλοι το αποδίδουν σε έλλειψη οράµατος, άλλοι 
στην έλλειψη ευκαµψίας του συστήµατος και άλλοι στο κράτος πρόνοιας, που, όπως 
και σε προηγούµενη κρίση θα χτυπηθεί και θα λοιδωρηθεί ως ανίκανο τα επόµενα 
χρόνια. Η θεωρία του Keyens εγκαταλείπεται και επικρατεί η θεωρία της µόνης 
σκέψης (ελεύθερη αγορά) και η µονεταριστική αντίληψη121. Το κράτος κατηγορείται 
όχι µόνο για το ύψος των µισθών, αλλά και για τη µονιµότητα της θέσης που κάνει 
απαγορευτικές τις απολύσεις. Κατηγορείται για τα επιδόµατα ανεργίας, όπως και για 
τις σπατάλες του στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος. 

Μέσα στη δυσπραγία και την απραξία βαλτώνει η ιδέα της ολοκλήρωσης. Οι 
Γερµανοί βέβαια προσπαθούν να προωθήσουν την πολιτική αναβάθµιση της ΕΚ 
υποστηρίζοντας την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε κοινοτικά όργανα και επιθυµούν 
κοινή εξωτερική πολιτική και άµυνα. Οι Γάλλοι λόγω του ισχυρού τους πυρηνικού 
οπλοστασίου την αρνούνται. Στα προβλήµατα αυτά προστίθεται και το λεγόµενο 
‘Βρετανικό πρόβληµα’. Το 1983 στη Βρετανία ο αριθµός των απόρων και των 
κοινωνικά αποκλεισµένων αυξάνεται. Για πρώτη φορά ακούγονται οι όροι 
µεταρρύθµιση και αναδιανοµή. Το ΗΒ ζητά αναδιανοµή µεριδίων του 
προϋπολογισµού και η Margaret Thatcher απαιτεί δραστική µείωση της συµµετοχής 
της Βρετανίας στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Πρωτοστατεί σε αντίδραση για την 
                                                 
118 ΑΤΕ 1984 σελ. 66 
119 ΑΤΕ 1984 σελ.67 
120 Θ. Αργύρης Από το επιστηµονικό διήµερο ‘Επιπτώσεις από την ένταξη της 
Ελλάδας’ Αθήνα 1985 
121 α) ∆ες Friedman (1967) The Role of Monetary Policy American Economic Review 
58 1-17 
      β) ∆ες L. Tsoukalis 1977. ‘The politics and economics of European Monetary Integration’ London 
Allen and Unwin 
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αύξηση των χρηµατοδοτήσεων της ΚΑΠ και παρασύρει και άλλα κράτη-µέλη. 
∆ηµιουργούνται πυρήνες µε αντίθετα συµφέροντα που ταλαιπωρούν την Κοινότητα 
και ευθύνονται για τις οπισθοδροµήσεις της. 

Ο L. Tsoukalis (2003)122 στο’What kind of Europe’ αναφέρει οτι η M. 
Thatcher ηγείται µε το ερώτηµα ποιός κερδίζει και ποιός χάνει από τον 
προϋπολογισµό της Κοινότητας. 

Κατά τον Λ. Τσούκαλη (1998) η σχέση κράτους και αγοράς δεν είναι στατική 
αλλά µεταβαλλόµενη. Στην αγορά στις αρχές της δεκαετίας επικρατεί 
κατακερµατισµός και ευνοείται η πολιτική των λεγόµενων ‘εθνικών πρωταθλητών’ 
(national champions) που πρωτοεµφανίστηκε τη δεκαετία του 60. Τα κράτη-µέλη σε 
εθνικό επίπεδο βοηθούν και προωθούν τις δικές τους δυναµικές βιοµηχανίες εις 
βάρος της συνοχής και του ανταγωνισµού που επιβάλλουν οι Συνθήκες. Τα 
προβλήµατα αυτά για να επιλυθούν απαιτούν συναίνεση, πολιτική βούληση και µια 
τεράστια οργανωτική προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι 
επιχειρηµατίες βλέποντας τους επενδυτές να στρέφονται σε άλλες ηπείρους, 
δραστηριοποιούνται. Μαζί µε τους πολιτικούς, τους βιοµήχανους, τους τεχνοκράτες 
αναζητούν λύση. ∆ίνουν αρχικά έµφαση στους µη ανταγωνιστικούς τοµείς. Αν και η 
οικονοµική αποσταθεροποίηση τους φρενάρει, δηµιουργείται µια κινητικότητα και 
µια συνεργασία προς το όραµα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. «Η Κοινότητα αποκτά 
µια προωθητική δύναµη για περαιτέρω ολοκλήρωση» (L. Tsoukalis 1993)123. O 
Jaques Dellors εκφραστής των εκσυγχρονιστών στη Γαλλία υποστηρίζει την 
εγκατάλειψη της πολιτικής παροχών και την άµεση επιβολή λιτότητας. Η οικονοµική 
πειθαρχία αποφέρει καρπούς και η γαλλική οικονοµία ανακάµπτει. 

Τον Ιούνιο του 1984 στο Φονταινεµπλώ, στη συνάντηση Kορυφής, 
υιοθετείται η πολιτική της συγκράτησης των τιµών, µια δέσµη µέτρων για τον έλεγχο 
στην αύξηση των τιµών των αγροτικών πλεονασµάτων και µέτρα δηµιουργίας νέων 
‘ιδίων πόρων’. Το αίτηµα της M. Thatcher ικανοποιείται και καθιερώνεται µερική 
αποζηµίωση του ΗΒ. 

Η µικρή ανάκαµψη που άρχισε το 1983 συνεχίζεται και το 1984. Από τα µέσα 
της δεκαετίας του 1980 και έπειτα, παρατηρείται µια αύξηση στις συγχωνεύσεις και 
τις εξαγορές. Οι οικονοµικές δραστηριότητες και οι κοινές επενδύσεις ξεπερνούν τα 
σύνορα και γίνονται διασυνοριακές (Λ. Τσούκαλης 1998)124. Ο Delors όµως είναι 
εκείνος που βγάζει την Ευρώπη από το τέλµα της ευρωαπαισιοδοξίας µε την 
οικονοµία ως µοχλό της πολιτικής και το νόµισµα ως µοχλό και των δύο. Με 
επικεφαλής τον Jaque Delors η Επιτροπή µε αιχµή του δόρατος την ολοκλήρωση της 
Κοινής αγοράς φαίνεται έτοιµη να προχωρήσει και σε άλλα στάδια εµβάθυνσης. Ο 
στόχος της είναι ευρύτερος. Θέλει η κοινή αγορά αργότερα να µετεξελιχθεί σε µιαν 
ενιαία εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα για όλους τους πολίτες των κρατών-µελών. Σε 
αυτήν πέρα από τον αφοπλισµό των τελωνειακών δασµών που επέβαλε η τελωνειακή 
ένωση, θα εξουδετερωθούν και άλλα εµπόδια. 

Ουσιαστικά ο Delors µεταξύ της πολιτικής ένωσης και της οικονοµικής, 
προωθεί τη δεύτερη, γιατί η συγκυρία των γεγονότων βοηθάει τη συναίνεση προς την 
κατεύθυνση αυτή. Η Επιτροπή εκδίδει τη ‘Λευκή Βίβλο’125  µε τίτλο ‘η ολοκλήρωση 

                                                 
122 L. Tsoukalis 2003 ‘What kind of Europe’ Oxford University Press 2003 
123 L. Tsoukalis (1993) ‘The new European Economy. The politics and economics of integration. 
Second revised edition Oxford University Press 
124 Λ. Τσούκαλης ‘Η νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 
1998 σελ. 134 
125 α) EEK (1985) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. ‘Λευκή Βίβλος’ που υποβάλλει η Επιτροπή 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο COM (85) 310 τελικό Βρυξέλλες. Για τη ‘Λευκή Βίβλο’ βλέπε  
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της εσωτερικής αγοράς’. Η ‘Λευκή Βίβλος’ δεν είναι τόσο απειλητική για την εθνική 
κυριαρχία των χωρών.  Όλες οι προτάσεις της αποσκοπούν στη δέσµευση να 
καταργηθούν όλα τα ενδοκοινοτικά παραδασµολογικά εµπόδια. Αυτά ταξινοµούνται 
σε τρείς κατηγορίες, σε φυσικά, τεχνικά και φορολογικά εµπόδια (Λ. Τσούκαλης 
1998)126. 

- Στα φυσικά κατατάσσονται όλοι οι έλεγχοι προσώπων και αγαθών που 
γίνονται στα σύνορα.  

- Στα τεχνικά εµπόδια υπάγονται η γραφειοκρατία, οι ξεχωριστές για κάθε 
χώρα προδιαγραφές και οι τεχνικοί κανονισµοί.  

- Στα φορολογικά ανήκουν συντελεστές και ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
προϊόντων.  
Για την εξάλειψη αυτών των εµποδίων απαιτείται προσέγγιση διαφόρων 

νοµοθετικών και διοικητικών διατάξεων των χωρών-µελών. Η ‘Λευκή Βίβλος’ 
αναζωπυρώνει τις συζητήσεις για το µέλλον της Ευρώπης και δηµιουργεί την ανάγκη 
για την οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Οι 300 περίπου νοµοθετικές της 
προτάσεις και διάφορα χρονοδιαγράµµατα προωθούνται για θέσπιση. Η υλοποίηση 
τους ανατίθεται σε έµπιστο της Margaret Thatcher. «Οι Βρετανοί, ενώ αντιτίθενται σε 
οποιαδήποτε ιδέα για εµβάθυνση της πολιτικής ολοκλήρωσης στην ΕΚ, 
ανταποκρίνονται θετικά σε πρωτοβουλίες για το άνοιγµα των αγορών και την 
ενίσχυση του ανταγωνισµού» (Π. Τσακαλογιάννης 2000)127. 

Στο πρώτο µισό της δεκαετίας του ’80 παρατηρείται µια γενικότερη στροφή 
της οικονοµικής πολιτικής προς τα δεξιά και µια συναίνεση µε επίκεντρο την αγορά. 
Οι τάσεις αυτές υιοθετήθηκαν παλαιότερα στην Αµερική. Ένθερµος υποστηριχτής 
των τάσεων της αγοράς, η ‘σιδηρά κυρία’ της Αγγλίας. Συνοδοιπόρος της Αµερικής 
στις νέες ιδέες γίνεται υπέρµαχος των ιδιωτικοποιήσεων, της ελεύθερης οικονοµίας 
και της ταχύτατης πορείας για παγκοσµιοποίηση. 

Τον Μάρτιο του 1985 αναλαµβάνει την εξουσία της Σοβιετικής Ένωσης ο 
Μιχαήλ Γκορµπατσώφ, που σηµατοδοτεί µιαν εντυπωσιακή βελτίωση στις σχέσεις 
Ανατολής-∆ύσης. Οι αµερικάνοι θέλουν τον τερµατισµό του Ψυχρού Πολέµου, για 
να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε εµπορικά και οικονοµικά ζητήµατα. 
∆ιαπιστώνουν πως έχουν αποκτήσει ανταγωνιστές τόσο στην Ιαπωνία όσο και στην 
ΕΚ και δραστηριοποιούνται. 

Το 1985 είναι σηµαντικό και για την πορεία της Κοινότητας. Τη χρονιά αυτή 
δηµιουργείται ο θεσµός για τα Ολοκληρωµένα Μεσογειακά Προγράµµατα, τα 
ΜΟΠ128. Αυτά προορίζονται για τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές του Νότου, 
όπως είναι και η Ελλάδα. Για τα ΜΟΠ έδωσε σκληρή µάχη ο αείµνηστος Ανδρέας 
Παπανδρέου γιατί έπρεπε να αντισταθµιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της νέας 
διεύρυνσης. «Όσον αφορά στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία, αλιεία κτλ) η 
Κοινότητα δέχεται ότι απαιτούνται έργα υποδοµής, αναδιάρθρωση των 
εκµεταλλεύσεων, εκσυχρονισµός των παραγωγικών µέσων και µεθόδων και 
περισσότερο αλλαγή της νοοτροπίας» (Α. Κούρος 1996)129. 

                                                                                                                                            
     β) Π. Καζάκος ‘Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ’ στο βιβλίο των Ν. Μαραβέγια και 
Μ. Τσινισιζέλη 1999 σελ. 243, 251-253 
 
126 Λ. Τσούκαλης ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή οικονοµία’ 1998 σελ. 108-109 
127 Π. Τσακαλογιάννης ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή Πολιτική’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 2000 σελ. 61 
128 ΕΕΚ 1985 ‘Τα ΜΟΠ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας’ Αθήνα Εκδ. Γραφείου Αθηνών της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
129 Α. Κούρος ‘Ευρωκοινοτικά’ ∆ες ∆ωδώνη Αθήνα – Γιάννενα 1996 σελ. 76 
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Στις 12 Ιουνίου 1985 υπογράφεται στη Λισσαβώνα και τη Μαδρίτη και 
αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1986 η Συνθήκη ένταξης των δύο νέων χωρών 
(Πορτογαλίας και Ισπανίας). Η τρίτη διεύρυνση είναι γεγονός. Η Κοινότητα των 
δώδεκα έχει πλέον 320 εκατοµµύρια πολίτες καταναλωτές, γι αυτό προγραµµατίζει 
ένα ευρύτερο σχέδιο, ένα µέρος του οποίου είναι και η επίτευξη της εσωτερικής 
αγοράς µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1992. Το σχέδιο περιλαµβάνει την προώθηση και 
άλλων τοµέων που εµφανίζουν κοινό ενδιαφέρον, όπως η ΚΑΠ, τα διαρθρωτικά 
ταµεία, η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η υψηλή τεχνολογία. Μέρος του 
γενικότερου πλάνου είναι και η κοινή νοµισµατική πολιτική. Για το σκοπό αυτό 
δροµολογούνται οι κοινοτικές δαπάνες προς άλλες προτεραιότητες σε σχέση µε τις 
παλαιές. Γίνεται µεταρρύθµιση στα διαρθρωτικά ταµεία και γίνονται επίκαιροι οι 
όροι, όπως ‘Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης’130, ‘Κοινοτικές Πρωτοβουλίες’, δάνεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.). 

Όσον αφορά την πολιτική ολοκλήρωση, είναι ορατή η διαφοροποίηση µεταξύ 
Γερµανίας, Γαλλίας και Βρετανίας. Η διαφοροποίηση έγκειται στη φυσιογνωµία της 
πολιτικής ολοκλήρωσης, εαν θα είναι οµοσπονδιακό κράτος ή παλαιά µορφή του 
κυρίαρχου εθνικού κράτους (Π. Ιωακειµίδης 1994)131. Οι Γερµανοί είναι 
οµοσπονδιστές, ενώ οι γάλλοι σωβινιστές και µαζί µε τους άγγλους αρνούνται να 
γίνουν κρατίδια µιας οµόσπονδης Ευρώπης. Η Γαλλία ως µόνιµο µέλος του 
Συµβουλίου Ασφαλείας132 των Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) υπερέχει 
πολιτικοστρατιωτικά της Γερµανίας. Πολιτικός της στόχος αυτή την περίοδο είναι να 
δαµάσει τη Bundesbank µε τις υπερβολικές εξουσίες και να εξαλείψει τις 
δυσλειτουργίες του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, όπου κυρίαρχο ρόλο 
διαδραµατίζει η γερµανική τράπεζα. Παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις στις 2 και 3 
∆εκεµβρίου του 1985 στο Λουξεµβούργο µε την ώθηση και τη συµβολή της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες και 
παίρνονται αποφάσεις για τη συµπλήρωση των υπαρχουσών Συνθηκών. Οι 
αποφάσεις του Λουξεµβούργου για θεσµική µεταρρύθµιση ενσωµατώνονται σε µια 
‘Ενιαία Πράξη’ που υπογράφεται από τους δώδεκα στις Βρυξέλλες. Μετά την 
υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (Ε.Ε.Π.) το 1987 προκύπτει το θέµα 
εξεύρεσης πόρων. Ο Delors προτείνει µια δέσµη µέτρων και υιοθετείται τον Ιούνιο 
του 1988 η αύξηση των ‘ιδίων πόρων’ από 1% του Κοινοτικού ΑΕΠ σε 1,2% µέχρι 
το 1992. Όλη αυτή η προσπάθεια από το 1984 και µετά συνδυασµένη µε τη βελτίωση 
του µακροοικονοµικού σκηνικού συµβάλλει σε µιαν παρατεταµένη άνθηση και 
ευηµερία. Η ανεργία µειώνεται, οι επενδύσεις αυξάνονται και ο επιχειρηµατικός 
κόσµος δραστηριοποιείται µε εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Η εξέλιξη 
αυτή δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αισιόδοξες προοπτικές για την 
απασχόληση. Το ενδοκοινοτικό εµπόριο αυξάνεται όπως και το ποσοστό ανάπτυξης 
των οικονοµιών των κρατών-µελών. 

Στα τέλη της δεκαετίας αρχίζουν να εκδηλώνονται τα προβλήµατα των 
σοβιετικών εθνοτήτων. Τον Ιούνιο του 1987 ο Μιχαήλ Γκορµπατσώφ παρουσιάζει 
την περεστρόικα, δηλαδή την ανασυγκρότηση της σοβιετικής οικονοµίας. Η 
εφαρµογή της µεταρρύθµισης αποδοµεί µέσα σε λίγα χρόνια το οικονοµικό σύστηµα. 
Σε λιγότερο από τρία χρόνια δεν υπάρχει ούτε γραφειοκρατία ούτε Σοβιετική Ένωση. 

                                                 
130 ΕΕΚ – Α (1987) Τρίτη περιοδική έκθεση 
131 Π. Κ. Ιωακειµίδης (1994) ‘Η πόλη και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση’ Εκδ. Θεµέλιο Αθήνα 1994 
132 Συµβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (Security Council) Είναι ο κινητήριος µοχλός του ΟΗΕ και 
αποτελείται από 15 κράτη. Από τα 15 κράτη µόνιµα είναι οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσική 
Οµοσπονδία και η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας. 
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Στις 9 Νοεµβρίου 1989 το ‘Τείχος’ που χωρίζει τις δύο Γερµανίες πέφτει. Ο 
Καγκελλάριος Kohl ενεργοποιεί αµέσως ένα πρόγραµµα και κατορθώνει την ένωση 
της Ανατολικής Γερµανίας µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της ∆υτικής 
Γερµανίας. Επιτυγχάνει την υπογραφή µιας Συνθήκης που βάζει τέλος στις 
εκκρεµότητες που τους δηµιούργησε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. 

Το 1989 είναι αναµφισβήτητα το έτος της κατάρρευσης του Υπαρκτού 
Σοσιαλισµού. Ο φόβος µιας γενικότερης αποσταθεροποίησης κινητοποιεί τις 
διεργασίες για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναθεώρηση των 
ιδρυτικών Συνθηκών που γίνεται στο Μάαστριχτ. 

 
 

 
2.5 Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π.) 

 
«Η Ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη είναι ένα σηµείο σταθµός της θεσµικής 

συγκρότησης της Κοινότητας, στο βαθµό που τροποποιεί τις ιδρυτικές Συνθήκες και 
ιδίως τη Συνθήκη ΕΟΚ, µε στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η Ενιαία 
Πράξη είναι η νοµική και θεσµική έκφραση της νέας ισορροπίας που διαµορφώθηκε 
µε την έγκριση της Λευκής Βίβλου της επιτροπής τον Ιούνιο του 1985» (Ε. 
Ανδρικοπούλου 1995)133.  Υπογράφεται το Φεβρουάριο του 1987 και τίθεται σε 
εφαρµογή την 1η Ιουλίου 1987. 

Με την ΕΕΠ τροποποιούνται κεφάλαια της Συνθήκης ΕΟΚ και προστίθενται 
καινούρια. Οι αλλαγές επικεντρώνονται στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της ΕΟΚ καθώς και της επίτευξης της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς, µέχρι τις 31-12-1992. Κατά τον Π. Καζάκο (1989) «η εσωτερική αγορά είναι 
η ‘ατµοµηχανή’ και µόνο ότι σχετίζεται άµεσα µε την πραγµατοποίησή της προχωρεί 
και έχει απόλυτη προτεραιότητα»134. 

Με αφετηρία την ΕΕΠ η Κοινότητα θεσπίζει νέες πολιτικές135 και µέτρα που 
προωθούν  

α) την ενοποιητική διαδικασία  
β) την πολιτική συνεργασία στον τοµέα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας 
γ) το χάρτη των βασικών κοινωνικών δικαιωµάτων που υπέγραψαν τα έντεκα 
µέλη, πλην του ΗΒ, το ∆εκέµβριο του 1989. «Κοινοτικός Χάρτης των 
Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων»136. Προωθούν την 
κοινωνική πολιτική για το περιβάλλον, τους τόπους εργασίας, την προστασία 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και τη βελτίωση των όρων 
συνεργασίας των κοινωνικών φορέων, ώστε να γίνει πράξη η κοινωνική 
συνοχή 
δ) την έναρξη της διαδικασίας για την πλήρη οικονοµική και νοµισµατική 
ένωση 

                                                 
133 Ε. Ανδρικοπούλου 1995 ‘Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ Εκδ. Θεµέλιο σελ. 132 
134 Π. Καζάκος 1989 ‘Η εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη και την Ελλάδα’ Αθήνα Ιονική 
Τράπεζα 
135 α) Π.Κ. Ιωακειµίδης 1993 ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία διαπραγµάτευση θεσµοί και 
πολιτικές. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα’ Εκδ. Θεµέλιο Αθήνα 1993 σελ. 91-92 

   β) Ν.Σ. Μούσης 1993 ‘Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσµοί και 
πολιτικές’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1993 σελ. 164 
136 Ε. Ανδρικοπούλου 1995 ‘Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ Εκδ. Θεµέλιο 1995 σελ. 135 
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ε) την αναβάθµιση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συµβουλιου. Για το 
σκοπό αυτό διευρύνουν το πεδίο των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής και δίνουν νοµική υπόσταση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  
Επειδή κατά την εφαρµογή της, η ΕΕΠ περιορίζεται περισσότερο στα 

οικονοµικο-νοµισµατικά θέµατα, δε θεωρείται σηµαντικό πολιτικό γεγονός. Ο Π. Κ. 
Ιωακειµίδης (1990) επισηµαίνει ότι «ως πρόγραµµα για µελλοντική δράση η ΕΕΠ δε 
µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ριζοσπαστικό βήµα στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, αφού σε ορισµένους σηµαντικούς τοµείς σιωπά εµφανώς».137 Για να έχει 
θετικό αποτέλεσµα η ΕΕΠ, η Επιτροπή138 θέτει τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της. 
 
 
 
2.6 Πέµπτη περίοδος: δεκαετία 1990-2000 
 
 Το απροσδόκητο τέλος του Ψυχρού Πολέµου µε την κατάρρευση των 
κοµµουνιστικών καθεστώτων στην πρώην ΕΣΣ∆ και στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη δηµιουργεί µια καινούρια κατάσταση. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου δεν 
έρχεται η ειρήνη στον πλανήτη. Ανάβουν καινούριοι πόλεµοι και νέα προβλήµατα 
προκύπτουν, που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν σε εθνικό επίπεδο αλλά σε 
πλανητικό, όπως αναφέρει ο D. Dhombres σε άρθρο του µε τίτλο ‘Τα µεγάλα 
προβλήµατα θα λυθούν µόνο σε πλανητικό επίπεδο’139. Τέτοια προβλήµατα είναι: 

- το δίκαιο των θαλασσών 
- το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
- η τρύπα του όζοντος 
- οι υδάτινοι πόροι 
- τα χηµικά και βιολογικά όπλα µαζικής καταστροφής 
- οι τεράστιες µάζες των µεταναστών 
- το δηµογραφικό πρόβληµα 

 Εξάλλου η πτώση του συµβόλου της διαίρεσης των δύο Γερµανιών αλλάζει την 
προβληµατική.  
 Οι δώδεκα της ΕΚ έχουν διπλό φόβο. Αφ’ ενός φοβούνται µήπως µετά την 
ένωση δηµιουργηθεί µια καινούρια ενισχυµένη ηγεµονική Γερµανία και αφετέρου 
ανησυχούν µήπως επεκταθεί η αστάθεια στην περιοχή. Θέλοντας να αποµακρύνουν 
τον κίνδυνο απροσδόκητων επιπτώσεων προσπαθούν να συνδέσουν τη γερµανική 
ενοποίηση µε µια ταυτόχρονη προωθητική διαδικασία επίσπευσης της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. 
 Η Ανατολική Γερµανία (Λαοκρατική ∆ηµοκρατία Γερµανίας Λ.∆.Γ.) 
χρειάζεται άµεση χρηµατοδότηση. Βρίσκεται µε την οικονοµία της διαλυµένη και το 
νόµισµά της χωρίς κύρος και αξία, γι αυτό και χρειάζεται ανασυγκρότηση. Η ∆υτική 
Γερµανία (Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γερµανίας Ο.∆.Γ.) αναλαµβάνει το κόστος 
του εγχειρήµατος. ∆ιαθέτει µεγάλα χρηµατικά ποσά και υιοθετεί δέσµες οικονοµικής 
ενίσχυσης ώστε να χτιστεί άµεσα µια καινούρια σύγχρονη οικονοµία. Το 1991 στην 
πρώην Ανατολική Γερµανία παρατηρείται µια έκρηξη των ιδιωτικών εξόδων και των 
δηµοσίων δαπανών. Οι πολίτες της ικανοποιούν τις καταναλωτικές τους επιθυµίες 
που για πολλά χρόνια ήταν καταπιεσµένες. Οι δηµόσιες αρχές µπαίνουν σε έναν 
                                                 
137 Π.Κ. Ιωακειµίδης 1990 ‘Η Ευρώπη σε µεταλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα στη νέα 
προοπτική’ Εκδ. Θεµέλιο Αθήνα 1990 σελ. 197-198 
138 ΕΕΚ (1987) Προϋποθέσεις της επιτυχίας της Ενιαίας Πράξης. Νέοι ορίζοντες για την Ευρώπη. 
Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(87) 100 τελικό Βρυξέλλες 17 Φεβρουαρίου 1987 
139 Βήµα 10-5-1998 
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αγώνα επενδυτικών δαπανών σε υποδοµές. Το 1991 η Λ∆Γ ξοδεύει δύο φορές 
περισσότερο από το συνολικό της εισόδηµα. Το αποτέλεσµα είναι πληθωριστικές 
πιέσεις. Η Ο∆Γ µε την αναγνωρισµένη σταθερότητά της, το αξιόπιστο µάρκο της και 
την ισχυρή τράπεζα της, αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική. Για να αντιµετωπίσει τα 
µεγάλα ελλείµµατα του προϋπολογισµού της λόγω των υψηλών κονδυλίων που 
διέθεσε για την οικονοµική ενίσχυση της πρώην Ανατολικής Γερµανίας, αυξάνει τα 
επιτόκιά της. Αυτή η άνοδος αντανακλάται σε όλη την Κοινότητα. Η νέα ενωµένη 
Γερµανία που προκύπτει, θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια για να ξαναφθάσει στα 
επίπεδα ευηµερίας που βρισκόταν πριν από την ένωση. Όπως υποστηρίζεται τα 
πράγµατα θα ήταν ευκολότερα, αν η Κοινότητα αναλάµβανε το κόστος της 
χρηµατοδότησης. 
 Ο πόλεµος στον Περσικό Κόλπο επιδεινώνει και το διεθνές περιβάλλον. Τα 
κράτη-µέλη βρίσκονται σε ένα αρνητικό για την ανάπτυξη παγκόσµιο πλαίσιο και σε 
ένα προβληµατικό ευρωπαϊκό. Μεταξύ αυτών και η αρχόµενη Γιουγκοσλαβική 
κρίση, που απασχολεί την Κοινότητα. Για την κρίση αυτήν η κοινοτική διπλωµατία 
µόνη της στην αρχή και σε συνεργασία µε τον ΟΗΕ140 αργότερα, αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες. Οι κινήσεις και οι επαφές της στοχεύουν στον τερµατισµό των 
εχθροπραξιών. Η Γερµανία διά του Genscher πιέζει για αναγνώριση της Κροατίας και 
της Σλοβενίας. Ο εκβιασµός της ότι θα στραφεί προς ανατολάς, ενοχλεί τη Γαλλία 
που δε βλέπει θετικά µια µονοµερή αναγνώρισή τους  από τη Γερµανία. Οι δώδεκα 
αδυνατούν να παρέµβουν µε επιτυχία. Οι δώδεκα παρά τη στοµφώδη διακήρυξη της 
30 Ιουνίου 1991 ότι «η κρίση αυτή θα αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη της ΕΚ ότι 
σήµανε ‘την ώρα της Ευρώπης’ και συνεπώς οι Αµερικανοί δε θα έπρεπε να 
αναµειχθούν, τους έχει οδηγήσει σε ένα ναρκοπέδιο από το οποίο δύσκολα 
µπορούσαν να εξέλθουν» (Π. Τσακαλογιάννης 2000)141.  Η άποψη των ΗΠΑ είναι ότι 
την ευθύνη φέρει η σερβική ηγεσία. Η ΕΚ προσχωρεί στην άποψη της υπερδύναµης 
και επιβάλλει οικονοµικές κυρώσεις στο Βελιγράδι. Από τον Οκτώβριο του 1991 ο 
ΟΗΕ εφαρµόζει και εµπάργκο όπλων που στηρίζει η Κοινότητα.  
 Μέσα σε αυτήν την ατµόσφαιρα οι αρχηγοί των κρατών-µελών θέλοντας κάτι 
να προωθήσουν, βρίσκουν και πάλι διέξοδο στην αξιοποίηση της κοινής αγοράς που 
πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Ο Jaques Delors προσπαθεί να δραστηριοποιήσει 
την Ευρώπη µε κινητήριο δύναµη την αγορά, όπως και το 1985. Τη φορά αυτήν 
προσπαθεί να περάσει διακριτικά ως οικονοµικοτεχνικό ζήτηµα την όλη προσπάθεια 
για να αποτρέψει πιθανή αντίδραση των Γάλλων που δεν επιθυµούν απώλεια 
κυριαρχίας, αλλά ούτε και λύσεις οµοσπονδιακής φύσεως. Αφού διαπιστώνει ότι 
έχουν βαλτώσει η διαρθρωτική εναρµόνιση των οικονοµιών, η συνοχή του 
ευρωπαϊκού χώρου και πολύ περισσότερο η πολιτική ενοποίηση, προτείνει ως νέα 
κινητήρια δύναµη τη νοµισµατική ενοποίηση. Είναι ακλόνητα σίγουρος ότι θα 
λειτουργήσει ως µοχλός για τη µετέπειτα οικονοµική αλλά και την πολιτική 
ενοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο η ΟΝΕ ξαναµπαίνει στην ηµερήσια διάταξη της 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Ήδη στη Μαδρίτη τον Ιούνιο του 1989 (βάσει της έκθεσης 
Delors που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1989)142  και παρά τις αντιρρήσεις και τις 

                                                 
140 ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945. Θεσµική διάρθρωση Α) Γενική Συνέλευση (General Assembly), 
Β) Συµβούλιο Ασφαλείας (Security Council), Γ) Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο (Economic and 
Social Council), ∆) Συµβούλιο Κηδεµονίας (International Court of Justice) 
141 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 σελ. 105 
142 J. Delors ‘Committee Report of Economic and Monetary Union in the European Community’ Office 
for Official Publications of the European Community. Luxemburg April 1989 
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αντιδράσεις του ΗΒ, είχε συµφωνηθεί ότι το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ που ήταν 
ανώδυνο θα άρχιζε τον Ιούλιο του 1990. 
 Στο Στρασβούργο αποφασίζεται η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που θα 
προετοιµάσει θεσµικά και νοµικά το έδαφος για την ΟΝΕ. Οι Delors, Khol και 
Mitterand ξεπερνώντας τις διαφορές τους, µε την υποστήριξη και άλλων ηγετών, 
αποφασίζουν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆ουβλίνου να συγκληθεί ακόµη µια 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη παράλληλα µε την πρώτη. Είναι αισιόδοξο ότι επιθυµούν 
ταυτόχρονα µαζί µε την ΟΝΕ να προωθήσουν και θέµατα που αφορούν στην πολιτική 
ενοποίηση. Στην εφαρµογή αποδεικνύεται πως δεν είναι ακόµη ώριµες οι συνθήκες γι 
αυτήν. Οι δύο ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις οδηγούν τελικά στην υπογραφή της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ143 που δηµιουργεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Μάαστριχτ 
στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου του 1991 οι δώδεκα ηγέτες αποφασίζουν για την πορεία 
της Ευρώπης στη δεκαετία του 1990. Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογράφεται η 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Ε.Ε.)144 και τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 
1993.  
 Στη ΣΕΕ δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη σύγκλιση τόσο των οικονοµικών 
πολιτικών όσο και των οικονοµιών των κρατών-µελών. Αν και η Συνθήκη αναθεωρεί 
ριζικά τις αρχικές ιδρυτικές Συνθήκες και ενδιαφέρεται για ένα πλήθος από θέµατα 
µεγάλης σηµασίας, όπως είναι η ιθαγένεια, η κοινωνική προστασία, η απασχόληση 
κτλ, εντούτοις είναι γνωστή ως η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ145. 
 Το αποτέλεσµα της Συνθήκης θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους 
συµβιβασµούς, διότι οι αντιπαλότητες Γερµανίας-Γαλλίας δεν υποχωρούν. Η 
πολυθεµελιακή Συνθήκη και οι αντίθετες απόψεις στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής 
και άµυνας έχουν ως αποτέλεσµα να διαµορφωθούν ο δεύτερος και τρίτος πυλώνας 
της ένωσης µε έντονα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά (Ν. Μαριάς 1997)146. 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκαθιδρύεται στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Όπως 
αναφέρει ο Ν. Μούσης (2000)147,  ο πιο σηµαντικός είναι της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας που αντικαθιστά την παλιά ΕΟΚ µαζί µε τις κοινότητες ΕΚΑΧ και 
EURATOM. Σε αυτόν τον πυλώνα περιέχονται όλες οι κοινές και κοινοτικές 
πολιτικές και όλη εν γένει η νοµοθεσία. Το σύνολο αυτό είναι γνωστό ως ‘κοινοτικό 
κεκτηµένο’. Ο δεύτερος πυλώνας είναι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)148 και ο τρίτος είναι της ∆ικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων (∆.Ε.Υ.)149. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο πιο βασικός. Οι 
άλλοι δύο πυλώνες χαρακτηρίζονται από διακυβερνητικές συνεργασίες και είναι έξω 
από τις κοινοτικές διαδικασίες. Η Γαλλία και η Αγγλία είναι οι χώρες που 
υποστηρίζουν πως τοµείς που έχουν σχέση µε την καθαυτή εθνική κυριαρχία, θα 
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις. Κατά τον Γ. 
                                                 
143 ΕΕΚ-Γ (1992), Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Λουξεµβούργο, Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
144 Α) Ε. Βενιζέλος (1994) ‘Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και ο Ευρωπαϊκός Συνταγµατικός Χώρος’ Α. 
Σάκκουλας Αθήνα 1994 
     Β) ΕΕΚ (1992 β) Από την Ενιαία Πράξη στη µετά Μάαστριχτ περίοδο. Τα µέσα για την 
εξυπηρέτηση των φιλοδοξιών µας COM (11-2-1992) Βρυξέλλες 
145 ΕΕΚ (1992 γ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Σειρά ‘Η Ευρώπη σε εξέλιξη’ Λουξεµβούργο, Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
146 Ν. Μαριάς 1997 ‘Για µιαν Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και της αλληλεγγύης’ Τυπωθ. Γ. 
∆αρδανος Αθήνα 1997 δελ. 21 
147 Ν. Μούσης 2000 ‘Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής΄Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2000 σελ. 35-37 
148 ΕΕΚ-Γ 1992 ΣΕΕ Τίτλος V ‘∆ιατάξεις σχετικά µε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας’ Λουξεµβούργο 
149 ΕΕΚ-Γ (1992) ΣΕΕ Τίτλος VI ‘∆ιατάξεις σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης 
και των Εσωτερικών Υποθέσεων’ Λουξεµβούργο 
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Παπαδηµητρίου στη ΣΕΕ από «ποσοτική άποψη η αποδοχή πολιτειακών αρχών στο 
θεσµικό σώµα της ένωσης είναι µάλλον περιορισµένη, ενώ από ποιοτική 
παρουσιάζεται απρόσφορη να µεταβάλει ουσιαστικά τη θεσµική ταυτότητα της»150. 
 Η επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ αποδεικνύεται µια απρόσµενα 
µακροχρόνια διαδικασία µε αρκετές εκπλήξεις. Το πρώτο πρόβληµα κάνει την 
εµφάνισή του τον Ιούνιο του 1992. Το δηµοψήφισµα της ∆ανίας καταλήγει σε 
αρνητικό για τη ΣΕΕ αποτέλεσµα. Το όχι αυτό δηµιουργεί ένα αλυσιδωτό κλίµα 
αντίδρασης. Η υποστήριξη της κοινής γνώµης είναι µειωµένη. Η αρχική δυσπιστία 
µετεξελίσσεται σε µια γενικευµένη εναντίωση σε ολόκληρη τη διαδικασία πολιτικής 
κυρίως ενοποίησης. Στη Βρετανία η αντίδραση αυτή από το επίπεδο της κοινής 
γνώµης µεταφέρεται και στο πολιτικό επίπεδο. Η συναίνεση έχει φθάσει στα όρια 
της. 
 Βέβαια η εµπειρία δείχνει ότι η τάση που έχουν οι πολίτες να τοποθετούνται 
υπέρ ή κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται άµεσα από το οικονοµικό 
περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν. Αποδεικνύεται ότι τα 
παλαιότερα χρόνια της ευρωαισιοδοξίας και της ανάπτυξης όλοι επιθυµούσαν την 
ευρωπαϊκή εν γένει ολοκλήρωση και υποστήριζαν ένθερµα προσπάθειες προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Ίδια θετική στάση θα υπάρξει και αργότερα, όταν η ανάκαµψη της 
οικονοµίας αποκατασταθεί. Υποστήριξη προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση υπάρχει σε 
περιόδους υψηλών ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, όπως συνέβη στα µέσα της 
δεκαετίας του 1980. (W. Wallace 1990)151.  
 Είναι γεγονός ότι το οικονοµικό περιβάλλον τη δεκαετία του 1990 αρχίζει µε 
προβλήµατα, είναι ασταθές και δεν εµπνέει αισιοδοξία. Οι δείκτες ανάπτυξης από τις 
αρχές του 1990 µειώνονται σταθερά και φθάνουν σε αρνητικά ποσοστά το 1993 µε 
όξυνση της ανεργίας, η οποία φθάνει το 1994 στο 11% για την ΕΕ152.  Είναι και το 
φορτισµένο πολιτικό κλίµα από την επιδείνωση της κατάστασης στη Γιουγκοσλαβία, 
που φέρνει στο φως  τις αγεφύρωτες διαφορές Γαλλίας-Γερµανίας για την 
αντιµετώπιση της κρίσης. Αυτά δικαιολογούν την αντίδραση των λαών της Ευρώπης 
προς τη νέα Συνθήκη. 
 Στις 20 Σεπτεµβρίου 1992 είναι προγραµµατισµένο να γίνει το γαλλικό 
δηµοψήφισµα για την επικύρωση της ΣΕΕ. Κατά τον Π. Τσακαλογιάννη (2000)153  
αυτό µετατρέπεται σε έναν προβληµατισµό σχετικά µε τα οφέλη της Γαλλίας. 
Φοβούνται µήπως υποταχθεί στην οικονοµική κυριαρχία της Γερµανίας. Ο 
προβληµατισµός τροφοδοτεί εντάσεις και διχογνωµίες που επεκτείνονται και στο 
ουσιαστικό περιεχόµενο της ΟΝΕ. Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος είναι οριακό 
και απογοητευτικό. Το 51% ψηφίζει υπέρ της επικύρωσης και το 49% κατά. Την 
παραµονή του δηµοψηφίσµατος τα ευρωπαϊκά νοµίσµατα αποσταθεροποιούνται. 
Κερδοσκόποι περνούν την άποψη ότι µια αρνητική ψήφος των Γάλλων θα επιφέρει 
την κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. Σε αυτούς οφείλεται η 
νοµισµατική κρίση του 1992 και η έντονη κερδοσκοπία. 
 Η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη µειώνεται όπως και το ενδοκοινοτικό εµπόριο. 
Η πορεία των πραγµατικών δεικτών της οικονοµίας που είναι οι ποιοτικοί εκφραστές 
των εννοιών της ανάπτυξης, της ευηµερίας και του υψηλού βιοτικού επιπέδου δεν 
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Οι πολίτες της ΕΕ βρίσκονται και πάλι µπροστά σε 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα και ανησυχία για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των 
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οικονοµιών τους. Άλλωστε, ζουν µέσα σε κλίµα παγκοσµιοποίησης που δεν πρέπει να 
αγνοείται. Κατά τον Γ. Αργείτη (2000)  «η παγκοσµιοποίηση αποτελεί µια δυναµική 
διαδικασία η οποία αναµφίβολα διαµορφώνει µια νέα οικονοµική πραγµατικότητα. Η 
παγκοσµιοποίηση έχει προκαλέσει ένα σηµαντικό ρεύµα αλλαγών σε όλο το πλέγµα 
των χρηµατικών και παραγωγικών σχέσεων» 154. 
 Μετά τα περιπετειώδη δηµοψηφίσµατα ολοκληρώνεται η επικύρωση της 
Συνθήκης από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-µελών. Με την επικύρωση της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ, το ζήτηµα της κυριαρχίας µε εθνική µορφή ύπαρξης, 
µπήκε σε δεύτερη µοίρα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ο Π. Ντούσκος 
(1994)155. Αµέσως µετά την επικύρωση οι προθεσµίες διαδέχονται η µια την άλλη σε 
ένα δρόµο ταχύτητας. Υπάρχει πια συγκεκριµένο ηµερολόγιο για τις διάφορες 
κινήσεις. Οι αρχιτέκτονες της Κοινότητας έχουν µε επιµέλεια προγραµµατίσει 
ρυθµίσεις µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεων. Από την υπογραφή της Συνθήκης 
και µέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, ούτε ένας χρόνος δε θα περάσει χωρίς η Ευρώπη 
να κάνει ένα βήµα µπροστά κυρίως προς την κατεύθυνση της ΟΝΕ. Οι Γάλλοι ζητούν 
ως καταληκτική ηµεροµηνία για την ΟΝΕ το 1999. Οι Γερµανοί που φοβούνται µιαν 
πληθωριστική έκρηξη, απαιτούν ως βαλβίδα ασφαλείας συγκεκριµένους κανόνες 
πειθαρχίας ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην οποίαν έχουν πείρα. Απαιτούν 
διαβεβαιώσεις ορθής διαχείρισης. Συγκροτείται ένα Αρµόδιο Συµβούλιο που 
καθορίζει, εξετάζει και αξιολογεί τους βασικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής 
πολιτικής των κρατών-µελών. 
 Η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει ορισµένων παραµέτρων, όπως ο βαθµός 
σταθερότητας των τιµών, η σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών (έλλειµµα-
χρέος), η τήρηση των περιθωρίων διακύµανσης των ισοτιµιών και το χαµηλό επίπεδο 
των µακροχρόνιων επιτοκίων. Οι απαιτήσεις για την ΟΝΕ φιλόδοξες και η περίοδος 
προσαρµογής και ανταπόκρισης στα κριτήρια που επιβάλλει η Συνθήκη οδυνηρή για 
τα κράτη-µέλη µε προβλήµατα. «Για να επιτύχει η ΟΝΕ δεν αρκεί να εκπληρώσουν 
οι χώρες τα κριτήρια οικονοµικής σύγκλισης. Χρειάζεται επίσης να κάνουν δύσκολες 
πολιτικές επιλογές και να προχωρήσουν σε µεταρρυθµίσεις που θα προκαλέσουν 
αντιδράσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίσουν µια συνετή άσκηση 
µακροοικονοµικής πολιτικής (νοµισµατική, δηµοσιονοµική και συναλλαγµατική) στο 
πλαίσιο της ΟΝΕ. Θα πρέπει, επίσης, να δηµιουργήσουν συνθήκες εργασίας, 
επαρκούς ευελιξίας στις ευρωπαϊκές αγορές, ώστε να αντισταθµίσουν την απώλεια 
της συναλλαγµατικής ευελιξίας». (David Currie 1998)156.  
 Στο Πόρτο στις 2 Μαΐου το 1992 υπογράφεται µια άλλη συνθήκη, η 
ονοµαζόµενη ‘Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου’, που επεκτείνει την 
ελευθερία διακίνησης εµπορευµάτων. Η Συνθήκη αυτή υπογράφεται µεταξύ των 
χωρών της ΕΖΕΣ και της ΕΕ. Το αποτέλεσµα είναι στην εσωτερική αγορά των 
δώδεκα να προστεθούν και οι χώρες τη ΕΖΕΣ πλήν της Ελβετίας, που µε 
δηµοψήφισµα απορρίπτει τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.). 

Την 1η Ιανουαρίου 1993 είναι προγραµµατισµένο το άνοιγµα της διευρυµένης 
Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς157. Η αρνητική στάση των Ελβετών τον ∆εκέµβριο του 
                                                 
154 Γ. Αργείτης 2002 ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και οικονοµική προσαρµογή. Η περίπτωση της 
Ελλάδας’ Τυπωθ. Γ. ∆αρδάνος Αθήνα σελ. 21 
155 Π.∆. Ντούσκος 1994 ‘Η σύγκλιση των οικονοµιών στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Gutenberg Αθήνα 1994 
156 D. Currie 1998 Περίληψη της έκθεσης του, δηµοσιευµένης στην ειδική έκδοση Απριλίου 1998 EIU 
‘Θα επιτύχει το Ευρώ; Τα υπέρ και τα κατά της ΟΝΕ’ µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Ταχυδρόµου 
Εκδ. ∆ροµέας 
157 ΕΕΚ (1991) ‘Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς’ Σειρά: Η Ευρώπη σε εξέλιξη. Λουξεµβούργο 
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 



 72

1992 για τον ΕΟΧ καθυστερεί το άνοιγµα και ιδιαίτερα την ελευθερία διακίνησης 
προσώπων. Αυτή για τα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη του Σένγκεν 
έπρεπε να πραγµατοποιηθεί το 1993. Το κύµα τροµοκρατίας που επικρατεί, ευθύνεται 
για την τροποποίηση του σχεδίου της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών. Σε αυτήν  
την περίοδο των ταραχών, ελέγχονται στα σύνορα και οι πολίτες των κρατών που 
έχουν υπογράψει τη συνθήκη του Σένγκεν. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη καθορίζεται ένας 
ελεύθερος χώρος, όπου δεν υπάρχει έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα, σε αντίθεση µε 
τα εξωτερικά, όπου ο έλεγχος είναι πιο λεπτοµερής. Κατά τη Σένγκεν υπάρχει τριπλή 
συνεργασία µεταξύ των τελωνείων, της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης. Η Βρετανία 
και η Ιρλανδία αρνούνται τον έλεγχο των συνόρων τους.  

Μέσα στο άσχηµο οικονοµικό περιβάλλον το άνοιγµα της Ενιαίας Αγοράς δεν 
πανηγυρίζεται, όσο πρέπει. Βέβαια η λειτουργία µιας Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς 
δεν είναι στατική. Είναι µια συνεχής πολύπλοκη και µακροχρόνια διαδικασία που 
απαιτεί ανάλογες προσαρµογές. Για να ισχύει στην πράξη η τετράδα των ελευθεριών 
αλλά και για να διασφαλιστούν η πνευµατική ιδιοκτησία, η αναγνώριση διπλωµάτων 
και τόσα άλλα το 1993 τίθενται σε εφαρµογή νέες δοµές που αποβλέπουν στην 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς. Οι δοµές έχουν, επίσης, στόχο «να 
ενισχύσουν το δυναµισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας µε την απελευθέρωση της 
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και τη συνεργασία σε κρίσιµους τοµείς υψηλής 
τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ευηµερίας της Ευρώπης ως συνόλου, 
που µπορεί να µετρηθεί σε κατά κεφαλήν κατανάλωση και πραγµατικό εισόδηµα». Π. 
Καζάκος (1999)158. Οι ασθενέστερες χώρες καθώς ολοκληρώνεται η αγορά, είναι 
υποχρεωµένες, για να επιζήσουν στον έντονο ανταγωνισµό, να στηριχθούν σε 
δραστηριότητες που έχουν προοπτική, εγκαταλείποντας άλλες παλαιότερες. 

Για να βοηθηθούν οι χώρες µε σοβαρά προβλήµατα, δηµιουργείται ένα ταµείο 
συνοχής το 1993 µε προορισµό την ενίσχυση των υποδοµών στις λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Από το 1993 προετοιµάζεται µε σχολαστικότητα η ένταξη στην ΕΕ των 
ουδέτερων χωρών, της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και ταυτόχρονα της 
Νορβηγίας. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεγονός µέσα στο 1993 είναι η δηµοσίευση της ‘Λευκής 
Βίβλου’159 της Επιτροπής, µε την τριπλή αναφορά στην ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστηκότητα και την απασχόληση. Η Βίβλος αυτή αποτελεί το πλαίσιο που 
προσδιορίζει τις δράσεις της ΕΕ ως το 2000. «Ο λόγος ύπαρξης της Λευκής Βίβλου 
είναι ένας και µόνον η ανεργία. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας 
οι λύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν κατ’ αρχήν στην οικονοµία. Κατά δεύτερο λόγο, 
επειδή η ανάπτυξη δεν αποτελεί από µόνη της λύση στο πρόβληµα της ανεργίας, 
υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί ενεργός δράση υπέρ της απασχόλησης». (Ε. 
Ανδρικοπούλου 1995)160. 

Η 1η Ιανουαρίου 1994 σηµατοδοτεί το άνοιγµα της µεταβατικής φάσης της 
ΟΝΕ που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο της διαχρονικής εξέλιξής της. Τη χρονιά αυτή το 
Γιουγκοσλαβικό έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Λύση δε φαίνεται να υπάρχει. Η ΕΕ 
στηρίζει τις προσπάθειες και τα τελεσίγραφα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Το 
ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και της Ρωσίας που αναλαµβάνει να διεκπαιρεώσει η 
ΕΕ δυστυχώς απορρίπτεται από τους Σέρβους της Βοσνίας. Η εξέλιξη αυτή φέρνει 
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στο φώς την πολιτική της αδυναµία στη διαχείριση κρίσιµων συγκρούσεων και 
προβληµάτων. «Η εκχώρηση ευθύνης για την αντιµετώπιση της γιουγκοσλαβικής 
κρίσης αρχικά στα Ηνωµένα Έθνη και αργότερα στο ΝΑΤΟ συνιστούσε την πολιτική 
και αµυντική υποταγή της ΕΕ στις Ηνωµένες Πολιτείες». (Π. Τσακαλογιάννης 
2000)161.  Η εξέλιξη αυτή και η αδυναµία της ΚΕΠΠΑ υπονοµεύουν τον πολιτικό 
ρόλο της ΕΕ και τη µειώνουν στη συνείδηση των πολιτών της. 

Με αφορµή αυτά τα γεγονότα, για πρώτη φορά η Γερµανία µε αφοπλιστικό 
τρόπο δηλώνει πως, αν η ΕΕ δε δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τοµείς, πολιτικούς, 
νοµισµατικούς, οικονοµικούς αλλά και αµυντικούς, τότε θα στραφεί προς τη Ρωσία. 
Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων µε το σχέδιο Lamers προτείνει:162  

α) για την ΟΝΕ τη δηµιουργία σκληρού πυρήνα από Γαλλία-Γερµανία και τις 
τρείς χώρες Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεµβούργο που θα προωθήσει τη νοµισµατική, 
τη δηµοσιονοµική, την οικονοµική και κοινωνική πολιτική µέσα σε προκαθορισµένα 
στενά χρονικά πλαίσια. 

β) τη δηµιουργία Γαλλο-Γερµανικού άξονα, αιτιολογώντας πως θα είναι για 
το στρατηγικό συµφέρον και των δύο εθνοτήτων. Προϋπόθεση να πάψει να αντιδρά η 
Γαλλία σε απώλεια τµηµάτων εθνικής κυριαρχίας. Στις προτάσεις αυτές αντιτίθενται 
τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Άγγλοι. 

Την 1η Ιανουαρίου 1995 επικυρώνονται µέσω δηµοψηφισµάτων οι πράξεις 
προσχώρησης των τριών νέων µελών. Η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία µε 
αυτές γίνονται πλήρη µέλη της ΕΕ. Η Νορβηγία για δεύτερη φορά µετά από 
δηµοψήφισµα απορρίπτει την ένταξή της. 

Μετά τα γεγονότα του 1989, δηλαδή την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, 
τη διάλυση των πλαισίων συνεργασίας (Σύµφωνο Βαρσοβίας, COMECON) και την 
ενοποίηση Ανατολικής και ∆υτικής Γερµανίας, το νέο σκηνικό ευνοεί τη διεύρυνση 
προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτές οι χώρες είναι: η 
Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία που 
θεωρούνται επιλέξιµες για ένταξη χώρες. Ελπίζουν, όταν ο χρόνος ωριµάσει και οι 
προετοιµασίες ευωδοθούν, να ενταχθούν στην ΕΕ ως πλήρη µέλη. Ο κατάλογος 
βέβαια µε τις προϋποθέσεις είναι µεγάλος, απαιτεί θεσµικές εγγυήσεις για 
σταθερότητα της δηµοκρατίας, του δικαίου, για την προστασία των µειονοτήτων, για 
την ικανότητα της αγοράς να αντεπεξέλθει στις φοβερές πιέσεις του ανταγωνισµού. 
Είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι νέες χώρες, αν και δείχνουν θερµή διάθεση να 
εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτήν. «Η επιδίωξη των χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης για ένταξη υπαγορεύεται κυρίως από λόγους πολιτικής και 
εσωτερικής ασφάλειας. Με την ενσωµάτωσή τους στην ΕΕ οι χώρες αυτές πιστεύουν 
ότι θα αποκτήσουν καλύτερες προϋποθέσεις για την εδραίωση των δηµοκρατικών 
τους θεσµών και της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και για την ενίσχυση της 
εξωτερικής τους ασφάλειας». (Π.Κ. Ιωακειµίδης 1995)163. 

Ταυτόχρονα συνεξετάζονται και οι αιτήσεις για ένταξη της Κύπρου, της 
Μάλτας, της Σλοβενίας και των τριών χωρών της Βαλτικής, Λετονίας, Εσθονίας και 
Λιθουανίας. Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν µε επιφύλαξη τη νέα µεγάλη διεύρυνση 
και πιστεύουν πως είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί σύντοµα, γιατί 
απαιτούνται πρώτα σοβαρές θεσµικές τροποποιήσεις στην Ένωση, ώστε να είναι σε 
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θέση να υποδεχθεί ένα τόσο µεγάλο αριθµό νέων χωρών. Πολλές από αυτές είχαν 
οργάνωση κεντρικά ελεγχόµενης οικονοµίας και θα είναι πολύ δύσκολη η 
προσαρµογή τους σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Ο Χέλµουτ Σµίτ αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «σε αντίθεση µε ορισµένες δηµόσια καθοριζόµενες ηµεροµηνίες, 
εγώ αναµένω ότι οι πρώτες οριστικές πράξεις ένταξης κρατών από την πρώτη οµάδα 
θα τεθούν το νωρίτερο σε ισχύ το 2005. Από προηγούµενες διαδικασίες ένταξης 
γνωρίζουµε ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τις πολύπλοκες διαπραγµατεύσεις 
προσαρµογής»164. Η προοπτική αυτής της διεύρυνσης αποτελεί χωρίς αµφιβολία µια 
από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορικές προκλήσεις. Οι ένθερµοι οπαδοί της µεγάλης 
διεύρυνσης αισιοδοξούν ότι αποτελεί µια προοπτική ειρήνης, σταθερότητας και 
ανάπτυξης για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτοί πιστεύουν πως από πλευράς 
διεύρυνσης αυτή τελειώνει, όταν όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη ενταχθούν στην ΕΕ. 
Φυσικά η ένταξη θα γίνει για όσες χώρες πληρούν τις απαιτούµενες οικονοµικές και 
πολιτικές προϋποθέσεις. Ο Χρ. Παπουτσής (1999) τονίζει ότι «δε µπορεί η διεύρυνση 
να οδηγήσει ούτε στην οπισθοδρόµηση της ΕΕ και να πλήξει την εσωτερική συνοχή 
της, ούτε να οδηγήσει σε όξυνση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων στις 
υποψήφιες χώρες»165.  

Στις 13 ∆εκεµβρίου 1995 παρουσιάζεται η ‘Λευκή Βίβλος’166 για µιαν 
ενεργειακή πολιτική πάνω στη βάση της ‘Πράσινης Βίβλου’167 που προηγήθηκε. 111 
Τρεις είναι οι προτεραιότητες της νέας πολιτικής: 
α) η ανεύρεση νέων πηγών ενέργειας και η ασφάλεια του εφοδιασµού της 
β) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 
γ) η προστασία του περιβάλλοντος και η σύγκλιση των στόχων της    ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής 
 Τον ίδιο µήνα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης βαπτίζει το ενιαίο 
νόµισµα EURO. Με απαίτηση της Γερµανίας το EURO δε θα είναι πρόθεµα αλλά η 
πλήρης ονοµασία του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος. Η ονοµασία έγινε αποδεκτή 
διότι πληρεί δύο βασικούς όρους, είναι απλή και συµβολίζει την Ευρώπη. 
 Από το 1995 δροµολογείται ένα καινούργιο πλαίσιο στις σχέσεις και στις 
επαφές της Ένωσης µε το µεσογειακό και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ο 
σχεδιασµός έχει δύο κατευθύνσεις: 
α) η πρώτη έχει σχέση µε την προετοιµασία της διεύρυνσης προς ανατολάς και τον 
ουσιαστικό τερµατισµό της διαίρεσης της Ευρώπης σε µπλόκ.  
β) η δεύτερη σχετίζεται µε την ποιοτική βελτίωση των σχέσεων της ΕΕ µε τον 
περίγυρό της, στοχεύοντας στη σύσφιξη των δεσµών για εξασφάλιση ειρήνης και 
ευηµερίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 Εκτός από τον περίγυρο, υπάρχει και το διεθνές περιβάλλον. Εκεί, για να 
παίξει η ΕΕ σηµαντικό ρόλο, χρειάζεται µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας. Η ικανότητα και η ετοιµότητα λειτουργίας στα θέµατα αυτά είναι 
περιορισµένη. Εαν δεν επιτύχει εξεύρεση λύσης στα προβλήµατα αυτά, θα είναι 
αποδυναµωµένη και αδύναµη να προωθήσει θέµατα ειρήνης και παγκόσµιας 
σταθερότητας. Χωρίς την πραγµατοποίηση αυτών των οραµάτων θα συνεχίζει να 
ισχύει το παρόν καθεστώς και αµυντικά θα βασίζεται αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ κάτω 

                                                 
164 Χέλµουτ Σµίτ 2003 ‘Η αυτοδυναµία της Ευρώπης. Προοπτικές για τον 21ο αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση 
Αθήνα σελ. 164 
165 Χ. Παπουτσης ‘Για την Ευρώπη του 21ου αιώνα’ Νέα Σύνορα Λιβάνη Αθήνα 1999 
166 COM / 95 / 682 
167 COM ‘Green Paper on the practical arrangements for the introduction of the single currency’ COM 
(95) 333 final Brussels 31-5-1995 
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από την ηγεµονική πάντα παρουσία των ΗΠΑ που έχουν επιβάλει τη Νέα Τάξη και 
που αποβλέπουν σε µονοµερείς κατά το συµφέρον τους λύσεις. 
 Το 1995 η αίσθηση είναι ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχωρεί χωρίς να 
αγγίζει τα προβλήµατα του πολίτη, ή δίνεται η αίσθηση ότι παραµερίζονται θέµατα 
που ενδιαφέρουν άµεσα τον πολίτη και την κάθηµερινότητά του. Έτσι εξηγείται και 
το κύµα αντιπαραθέσεων και µαζικών κινηµάτων που αρχίζει να δηµιουργείται και να 
διογκώνεται. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από µια δυναµική πολιτική 
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
παραβλέποντας τις ανάγκες και τα προβλήµατα των πολιτών µε κίνδυνο τη διάσπαση 
του κοινωνικού ιστού και την πρόκληση συντονισµένων αντιδράσεων. 

Το 1996 είναι µια σηµαντική χρονιά. Οι γενικές κατευθύνσεις για την επιτυχή 
έκβαση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 1996 είναι οι εξής:168 
α) η προσέγγιση του πολίτη της Ευρώπης 
β) η δηµιουργία θεσµικού συστήµατος ικανού να καλύψει τα κενά που υπάρχουν και 
να λειτουργεί αποτελεσµατικά σε µια διευρυµένη ΕΕ. 
γ) η ενίσχυση της ΕΕ στο πεδίο εξωτερικής δράσης στο οποίο υστέρησε τα 
προηγούµενα χρόνια. 
δ) η ενασχόληση της ∆ιάσκεψης µε την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή 
άµυνα. 
 Η ανάγκη θεσµικών αλλαγών εξάλλου σηµαίνει αναθεώρηση της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. Στη Συνθήκη αυτή υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την αναθεώρησή της. 
Η ανάγκη αναθεώρησης αναφέρεται σε πολλούς µελετητές, όπως ο P. Ludlow 
(1998)169, αλλά κυρίως προτείνεται από τα ίδια τα όργανα της ΕΕ170 που 
επισηµαίνουν τις αδυναµίες της. Κατά τον καθηγητή Π.Κ. Ιωακειµίδη (1995)171 η 
αναθεώρηση απαιτείται, προκειµένου να αρθούν οι ανισορροπίες µεταξύ 
νοµισµατικής και πολιτικής ένωσης, να αυξηθεί ο δηµοκρατικός χαρακτήρας και η 
θεσµική αποτελεσµατικότητά της και να διευκολυνθεί η νέα διεύρυνση προς 
Ανατολάς. 
 Το ∆εκέµβριο του 1996 στο ∆ουβλίνο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί τις 
αρχές του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα αναλυθεί στο τέλος του 
κεφαλαίου. 
 Το 1997 επεξεργάζονται καινούργιες προτάσεις και ιδέες, για να µπορέσει η 
Ένωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών χωρίς να χάσει το δυναµισµό 
της για οικονοµική αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική συνοχή. Ιστορικό γεγονός το 
1997 είναι η Συνθήκη του Άµστερνταµ172.  
 Στις 16 και 17 Ιουνίου 1997 υπογράφεται η Συνθήκη του Άµστερνταµ και η 
εφαρµογή της είναι υψηλής σηµασίας για πολλά θέµατα. Πρίν την υπογραφή οι 
δεκαπέντε συµφωνούν τόσο για τα ζητήµατα της ΟΝΕ όσο και µε τις προτάσεις που 
υποβάλλονται για την αναθεώρηση της ΣΕΕ. ∆ε δέχονται την αναθεώρηση των 
κριτηρίων σύγκλισης που τα θεωρούν αδιαπραγµάτευτα. Με αυτά που προτείνονται 
                                                 
168 Α) Συµπεράσµατα Προεδρίας Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Καννών SN 211/95 Part A IV Preparation 
for the 1996 intergovernmental Conference 
Β) Συµπεράσµατα Προεδρίας Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Μαδρίτης SN 400 / 95 Annex 15 
169 P. Ludlow 1998 ‘Preparing for a larger European Union. Principles and Priorities’ Brussels CEPS 
1998 
170 ΣΕΕ αρθρο Ν Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΚ) Ευρωπαϊκή Ένωση 
Λουξεµβούργο 1993 
171 Π.Κ. Ιωακειµίδης 1995 ‘Η αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ’ Θεµέλιο Αθήνα 1995 
172 Συνθήκη του Άµστερνταµ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συνθήκες 
περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς πράξεις. Επίσηµη Εφηµερίδα 
αριθµ. C340 της 10ης Νοεµβρίου 1997 
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και υιοθετούνται, η οικοδόµηση µιας κοινωνικής Ευρώπης µοιάζει εφικτή. Μετά από 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ενσωµατώνονται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 
το κοινωνικό πρωτόκολλο, η κοινωνική χάρτα και ειδικό κεφάλαιο για την 
απασχόληση. 

Την παραµονή της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Άµστερνταµ στις 15 Ιουνίου 
1997 γίνεται µια µεγάλη ευρωπαϊκή διαδήλωση. Είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή 
συντονισµένη έκφραση των πολιτών της ΕΕ. Οι πολίτες όµως είναι αγανακτησµένοι 
και απαιτούν ρυθµίσεις υπέρ αυτών. Κατά την οµάδα προβληµατισµού173, οι αιτίες 
που οδηγούν στην αντίδραση αυτή των πολιτών είναι η ανεργία, ο κοινωνικός 
αποκλεισµός, η αναξιοπιστία του πολιτικού κόσµου, το ανύπαρκτο κοινωνικό 
ευρωπαϊκό µοντέλο και η δυσκολία κατανόησης των όρων του παιχνιδιού, όπως και 
το δηµοκρατικό έλλειµµα. 
 Κατά τον Ν. Μαριά (1997) «τα προβλήµατα που απασχολούν τους πολίτες και 
πρέπει µε τη νέα Συνθήκη να επιλυθούν είναι: µεγαλύτερη ασφάλεια, αλληλεγγύη, 
διαφάνεια, προστασία της απασχόλησης και του περιβάλλοντος»174. 
 Το 1998 υιοθετείται, ως συνέχεια της ‘Λευκής Βίβλου’, του 1995, για την 
ενέργεια, το πρώτο Πολυετές Πρόγραµµα Ενέργειας175. Στις 2 Μαΐου 1998 στις 
Βρυξέλλες αποφασίζεται ο κατάλογος µε τις πρώτες ικανές για την ΟΝΕ χώρες. Η 
Μεγάλη Βρετανία, η ∆ανία και η Σουηδία αρνούνται προς στιγµήν το EURO. 
 Την 1η Ιανουαρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τις 
αµετάκλητες ισοτιµίες και εφαρµόζει ενιαία νοµισµατική πολιτική. 
 Στον απόηχο των νοµισµατοοικονοµικών επιτυχιών το 1999 σφραγίζεται από 
τον καταστροφικό πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας. Η κρίση που άρχισε το 1991, το 
Μάρτιο του 1999 καταλήγει στον ισοπεδωτικό πόλεµο εναντίον των Σέρβων και του 
Μιλόσεβιτς. Αδύναµη να παρέµβει η ΕΕ παρακολουθεί αµήχανα τις φρικαλεότητες 
του πολέµου. Τα νέα ‘έξυπνα’ όπλα που λανσάρει η Αµερική κάνουν συχνά λάθη, 
σκοτώνοντας αµάχους και παιδιά, ανατινάζονταςγέφυρες µε οχήµατα πολιτών, ξένες 
πρεσβείες, ιστορικά µνηµεία, ισοπεδώνοντας χωρίς έλεος τα πάντα. Η Ευρώπη χάνει 
από το κύρος της στον πόλεµο αυτόν και υποβαθµίζεται ο διαµεσολαβητικός της 
ρόλος. 
 Στη Σύνοδο της Κολονίας τον Ιούνιο του 1999 δίνεται εντολή για την 
εκπόνηση ενός Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Το φιλόδοξο αυτό έργο ανατίθεται 
στη Συνέλευση, ένα καινοτόµο όργανο µε µικτή σύνθεση.  
 Στο Συµβούλιο της 21ης Ιουνίου 1999 θεσπίζεται το ISPA176, δηλαδή το µέσο 
προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών. 
 Στην εκπνοή του 1999, το ∆εκέµβριο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Ελσίνκι 
αποφασίζεται η προώθηση της υλοποίησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΕΠΑΑ) µέσα στο πλαίσιο της γνωστής ΚΕΠΠΑ. 
 
 
 
 
 

                                                 
173 α) Οµάδα Προβληµατισµού COM σηµ. 7 σελ. 3  
     β) Στ. Σταθάτος ‘Το έργο της Οµάδας Προβληµατισµού’ Αθήνα Σιδέρης 1997 
174 Ν. Μαριάς ‘Για µια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και της αλληλεγγύης. Η πορεία προς το 
Άµστερνταµ’ Γ. ∆αρδάνος Αθήνα 1997 σελ. 178 
175 COM 1998 / 607 
176 Κανονισµός ΕΚ 1267 / 1999 Επίσηµη Εφηµερίδα L161 της 26-6-1999 σελ. 73-86 για τις χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
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2.7 Συνθήκη Μάαστριχτ  
 
 Στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογράφεται η Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Σ.Ε.Ε.). Τροποποιείται η Συνθήκη της ΕΟΚ µε ουσιαστική 
διεύρυνση των δράσεών της και παγιώνεται και νοµικά η µετονοµασία της ΕΟΚ σε 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΣΕΚ). Με τη νέα Συνθήκη οι στόχοι των προηγούµενων 
Κοινοτήτων γίνονται πιο σφαιρικοί και οι παλαιές Συνθήκες συµπληρώνονται µε νέες 
πολιτικές. 
 Στα φιλόδοξα σχέδια των έξι αρχικών ιδρυτών της Συνθήκης της Ρώµης, 
έρχεται µετά από 35 χρόνια η Συνθήκη του Μάαστριχτ να θέσει και νέους στόχους. 
Οι στόχοι της Ένωσης επιτυγχάνονται µε τις διατάξεις και µε το χρονοδιάγραµµα που 
προβλέπονται στη ΣΕΕ ενώ συγχρόνως τηρείται η αρχή της επικουρικότητας177.  
 Η Συνθήκη Μάαστριχτ αποτελεί την αρχή µιας νέας φάσης για την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στοχεύει µε σεβασµό στο κοινοτικό κεκτηµένο να 
προωθήσει: 
- «α) την ισόρροπη και σταθερή οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, ιδίως µε τη 

δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα µε την ενίσχυση της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και µε την ίδρυση µιας οικονοµικής και 
νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα περιλάβει εν καιρώ ένα ενιαίο νόµισµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης. 

- β) την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως µε την εφαρµογή µιας κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας178, συµπεριλαµβανοµένης της εν 
καιρώ διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί σε 
δεδοµένη στιγµή να οδηγήσει σε κοινή άµυνα. 

- γ) την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των υπηκόων των 
κρατών-µελών της µε τη θέσπιση της ιθαγένειας της ένωσης. 

- δ) τη στενή συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων»179 

Από τους στόχους αυτούς προκύπτει ότι η Συνθήκη προωθεί την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση  όχι µόνο στον οικονοµικό180 αλλά και στον πολιτικό181 και στον 
κοινωνικό τοµέα182. Εγκαθιδρύει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο και καθορίζει µε ενιαίες 
διατάξεις τους παραπάνω στόχους. Σηµαντικό, επίσης, είναι ότι η ΣΕΕ προσπαθεί να 
βελτιώσει την ΕΟΚ µειώνοντας το δηµοκρατικό έλλειµµα µε την αύξηση των 
αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσµοθετώντας τη διαδικασία της 
συναπόφασης, που είναι µια ιδιαίτερη θεσµική καινοτοµία. Εξίσου σηµαντικό αλλά 
και αισιόδοξο είναι και το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΕΕ διαφαίνεται µια τάση για 
περιορισµένη έστω ανατροπή του κοινοτικού δόγµατος στα θέµατα της 
απασχόλησης. Για πολλές δεκαετίες επικρατούσε η άποψη ότι η απασχόληση 
αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών - µελών. Κατά τον Ν. Μαριά 

                                                 
177 άρθρο 3Β της ΣΕΚ 
178 Για την ΚΕΠΠΑ 

α) ΣΕΕ Τίτλος V άρθρο 1, 1.1 ως 1.11 
β) Π. Καζάκος 1994 ‘Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις στην Ελληνική 

Εξωτερική Πολιτική’ στο βιβλίο των ∆. Κ. Κώνστα και Π.Ι. Τσάκωνα ‘Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. 
Εσωτερικές και ∆ιεθνείς παράµετροι’ Εκδ.  Οδυσσέας Αθήνα 1994 σελ. 214-218 120 
179 ΣΕΕ. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Λουξεµβούργο. Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΚ – Γ 1992 ) αρθρ. Β 
180 ΣΕΕ Τίτλος VF ‘Οικονοµική και Νοµισµατική πολιτική’ άρθρα 102-109 
181 ΣΕΕ Μέρος δεύτερο ‘Ιθαγένεια της Ένωσης’ αρθρ.8 
182 ΣΕΕ Τίτλος VIII ‘Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Νεολαία’ 
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(1997)183 «Το δόγµα αυτό είναι ανέφικτο να εφαρµοστεί στην πράξη αφού 
προϋποθέτει ότι το έθνος – κράτος συνεχίζει να διαθέτει στην αρµοδιότητά του όλα 
τα απαιτούµενα εργαλεία για την άσκηση της µακροοικονοµικής πολιτικής». Βάσει 
της Συνθήκης η νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική αφαιρούνται από τα 
κράτη-µέλη. 

Στη ΣΕΕ περιέχονται 7 τίτλοι µε πολλά άρθρα ο καθένας, που δεν κρίνεται 
σκόπιµο να αναλυθούν. 
 
 

 
2.8 Συνθήκη Άµστερνταµ 

 
Στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας στις 16 και 17 Ιουνίου 1997 οι αρχηγοί των 

δεκαπέντε κρατών-µελών της Ένωσης αναθεωρούν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ βάσει 
των προτάσεων που προέκυψαν από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 1996, αλλά 
και των θέσεων της Οµάδας Προβληµατισµού184. 

Η αναθεώρηση αυτή επιτυγχάνει προόδους: 
- στο θεσµικό επίπεδο µε µια σειρά από αλλαγές που καθιστούν πιο 

λειτουργικά τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Στο ίδιο επίπεδο ενισχύεται ο 
ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου185. Όσον αφορά δε τη νοµοθετική του 
διαδικασία, αυτή βελτιώνεται µε την απλοποίηση. Το ‘δηµοκρατικό έλλειµµα’ 
βελτιώνεται µε την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης (Κοινοβουλίου – 
Συµβουλίου) και τη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. 

- στο µηχανισµό της ΚΕΠΠΑ186. Τον βελτιώνει µε την ενίσχυση της συνοχής 
του και τον ορισµό ενός ανώτατου αντιπροσώπου187 και µιας µονάδας 
πολιτικού προγραµµατισµού και επείγουσας δράσης. Πρόοδος επιτυγχάνεται 
και µε τη δηµιουργία στενότερων θεσµικών σχέσεων µε τη ∆ΕΕ188. Κατά τον 
Χρ. Παπουτσή (1999) «το µέλλον της ΚΕΠΠΑ θα κριθεί από τον τρόπο 
ενσωµάτωσης, το εύρος και τον τρόπο εφαρµογής των λειτουργιών της 
∆υτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΕΕ όπως προβλέπει και η 
σχετική διάταξη της Συνθήκης του Άµστερνταµ»189.  

- στην εξάλειψη των εµποδίων όσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
πολιτών. Η ένταξη της Σύµβασης του Σένγκεν στη ΣΕΕ αποτελεί ένα 
σηµαντικό βήµα. «Τα θέµατα που αφορούν το άσυλο, τη µετανάστευση, τη 
διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τη δικαστική συνεργασία στον τοµέα 
του αστικού δικαίου εντάσσονται στο κοινοτικό πλαίσιο», αναφέρει ο Χρ. 
Παπουτσής (1999)190. Κοινοτικοποιούνται συνεπώς θέµατα που αφορούν τη 
δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. 

                                                 
183 Ν. Μαριάς 1997 ‘Για µια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και της αλληλεγκύης. Η πορεία προς το 
Άµστερνταµ’ Γ. ∆αρδάνος Αθήνα 
184 Έκθεση οµ. Προβλ. SN 520/95 REFLEX 21 
185 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως 
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ 97C 340/03 ΣΕΚ αρθρ. 189 - 201 
186 971C 340/01 Τίτλος V αρθρ. 1.1 - 1.18 
187 Επικεφαλής της ΚΕΠΠΑ ορίστηκε ο Χαβιέ Σολάνα, Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ ως τότε 
188 971C 340/01 Τίτλος V αρθρ. 1.7 
189 Χ. Παπουτσής 1999 ‘Για την Ευρωπη του 21ου αιώνα’ Νέα Σύνορα Α.Λ. Λιβάνη σελ. 92 
190 α) Χ. Παπουτσής 1999 ‘Για την Ευρωπη του 21ου αιώνα’ Νέα Σύνορα Α.Λ. Λιβάνη σελ. 48 
     β) 97/C 340/03 ΣΕΚ τιτλ. IV αρθρ. 61-69 
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- στο κοινωνικό πεδίο. Κατά τον Γ. Παπαδηµητρίου (2002)191 στη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ γίνεται υποδοχή και της κοινωνικής πολιτειακής αρχής,ενώ είναι 
γνωστό ότι στις ιδρυτικές Συνθήκες εισέρευσε µικρή µόνο δόση ‘κοινωνικής 
ευαισθησίας’. 

- στο θέµα της απασχόλησης. Έχει εισαχθεί για το σκοπό αυτό ένα κεφάλαιο 
για την απασχόληση192 και έχει ενσωµατωθεί το Κοινωνικό Πρωτόκολλο που 
αναφέρεται στα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Στο κεφάλαιο της 
απασχόλησης ενώ δηλώνεται ότι τα κράτη-µέλη έχουν την ευθύνη 
υποχρεώνονται όµως να επιδιώξουν από κοινού να βρούν λύσεις για την 
καταπολέµηση της ανεργίας. 

- στη µέριµνα για το περιβάλλον193. 
- στα θέµατα του πολίτη, των θεµελιωδών ελευθεριών του και των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων που τοποθετούνται στο επίκεντρο των επιδιώξεων194. 
- στην αποδοχή της δυνατότητας να καθιερώνουν µεταξύ τους τα κράτη-µέλη 

στενότερη συνεργασία. Έτσι ενσωµατώνεται η έννοια της µεταβλητής 
γεωµετρίας ή διαφορετικά, της ευελιξίας σε όλο το πεδίο εφαρµογής των 
Κοινοτικών Συνθηκών. Για να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός στενότερης 
συνεργασίας απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους των 
ενδιαφεροµένων κρατών-µελών προς την Επιτροπή η οποία µπορεί να 
υποβάλλει σχετική πρόταση στο Συµβούλιο. (Ν. Μαριάς 1997)195. Κατά τον 
Ν. Μούση (2002) «συνοπτικά η Συνθήκη του Άµστερνταµ η οποία είναι αυτή 
που ισχύει σήµερα καθιερώνει µια πιο δηµοκρατική Ευρώπη που εξασφαλίζει 
το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των δηµοκρατικών αρχών 
από τα κράτη-µέλη» Ν. Μούσης (2002)196. 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ αποτελείται από τρία βασικά µέρη: 
α) το πρώτο αναφέρεται στις ουσιαστικές τροποποιήσεις 
β) το δεύτερο στην απλοποίηση µε την απαλοιφή διατάξεων άνευ 
αντικειµένου και την κατάλληλη προσαρµογή ορισµένων κειµένων στις 
διατάξεις 
γ) το τρίτο µέρος περιέχει γενικές και τελικές διατάξεις.  
 Ακολουθεί παράρτηµα µε πίνακες αντιστοιχιών, πρωτόκολλα και δηλώσεις. 
Οι ρυθµίσεις που υιοθετούνται ενώ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, 

κρίνονται εν τούτοις από πολλούς σχολιαστές περιορισµένες και ανεπαρκείς. 
 

 
 

2.9 Σύµφωνα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
 

 Επικυρώνεται τον Ιούνιο του 1997 στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Σχετική έκθεση καταθέτει στο Συµβούλιο ο Γερµανός 
Υπουργός Οικονοµικών. Το Σύµφωνο επιβάλλει αυστηρότερη πειθαρχία και έλεγχο 
στα κράτη-µέλη που θα συµµετέχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ. Καθορίζει επίσης τη 
                                                 
191 Γ. Παπαδηµητρίου 2002 ‘Η Συνταγµτοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 
2002 
192 97/C 340/03 ΣΕΚ Τίτλος VIII αρθρ. 125 – 130 
193 97/C 340/03 ΣΕΚ Τίτλος ΧΙΧ αρθρ. 174 – 176 
194 97/C 340/01 αρθρ. 1 
195 Ν. Μαριάς 1997 ‘Για µια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και της αλληλεγγύης’ Γ. ∆αρδάνος 
Αθήνα 1997 
196 Ν. Μούσης 2002 ‘Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 
σελ. 4 
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διαδικασία εποπτείας των δηµοσιονοµικών πολιτικών µετά την εισαγωγή του ενιαίου 
νοµίσµατος.197 

Το περιεχόµενο του καθορίζεται σε δύο κανονισµούς του Συµβουλίου198. 
Σύµφωνα µε τον πρώτο τα κράτη-µέλη υποχρεούνται µια φορά το χρόνο να 
καταθέτουν ‘πρόγραµµα σταθερότητας’. Το Συµβούλιο εξετάζει τα προγράµµατα και 
απευθύνει συστάσεις. Κατά το δεύτερο κανονισµό επιβάλλονται κυρώσεις στα 
κράτη-µέλη µε υπερβολικά ελλείµµατα. Ο κανονισµός επεξηγεί πότε ελλείµµατα 
πάνω από το 3% του ΑΕΠ θα θεωρούνται υπερβολικά. Ένα έλλειµµα θα κρίνεται ως 
υπερβολικό, εάν οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες ανεξάρτητες από τη βούληση του 
κράτους-µέλους. 

Στις άλλες περιπτώσεις η χώρα υποχρεούται σε άτοκη κατάθεση ίση µε 0.2% 
του ΑΕΠ, συν το ένα δέκατο της υπέρβασης της οροφής του 3%. Αν το έλλειµµα 
εξακολουθεί να υφίσταται, η ποινή µετατρέπει την άτοκη κατάθεση σε πρόστιµο ή σε 
περικοπή των χρηµατοδοτήσεων, ή διακοπή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Για τις κυρώσεις αυτές το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική 
πλειοψηφία των µελών του, πλειοψηφία των δύο τρίτων. 

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης µε τις κυρώσεις του αποβλέπει 
στην επιβολή δηµοσιονοµικής πειθαρχίας ώστε να αποµακρυνθεί: 

α) ο κίνδυνος υφεσιακού πληθωρισµού στο σύνολο των κρατών-µελών 
β) ο κίνδυνος δηµοσιονοµικής χαλαρότητας που µπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση των επιτοκίων στο σύνολο της Ευρωζώνης. 
Τα τελευταία χρόνια το Σύµφωνο βάλλεται συστηµατικά από πολλές µεριές. 

Τα παράδοξο είναι ότι η Γερµανία που πρωτοστάτησε στην καθιέρωση του, σήµερα 
εµφανίζει ελλείµµατα µεγαλύτερα από αυτά που επιτρέπουν τα κριτήρια σύγκλισης 
του Μάαστριχτ, όπως και η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία. Γι αυτό ο Ροµάνο 
Πρόντι ζήτησε την άµεση αναθεώρηση του. Εντούτοις, δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις 
στην Πορτογαλία και τη Γερµανία199, οι οποίες υποσχέθηκαν σίγουρη βελτίωση των 
ελλειµµάτων τους. Το γεγονός αυτό, κατά τη γνώµη πολλών αναλυτών καθιστά 
αναξιόπιστο το Σύµφωνο. 

Ο Ιωάννης Μουρµούρας σε άρθρο του σε ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα µε 
τίτλο ‘η αναθεώρηση του Συµφώνου Σταθερότητας’, προτείνει δύο τροποποιήσεις: 

α) να επεκταθεί η εφαρµογή των κυρώσεων και στο κριτήριο του χρέους, 
όπως αυτό ορίζεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 

β) προτείνει την εξαίρεση των δηµοσίων επενδύσεων από τον υπολογισµό του 
ελλείµµατος, η χρηµατοδότηση του οποίου θα γίνεται µέσω του δηµόσιου δανεισµού. 

Τη δεύτερη τροποποίηση υιοθετεί και ο J-P-Fitoussi (2000)200 όταν προτείνει 
«να εξαιρεθούν οι επενδύσεις από τον υπολογισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 
πράγµα που έχει διπλό πλεονέκτηµα: ξαναδίνει χώρο λειτουργίας στη δηµοκρατία και 
ευχεραίνει τον πολιτικό συντονισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ο ίδιος αναφέρει ότι «η 
λύση που συγκεντρώνει την προτίµηση των περισσοτέρων οικονοµολόγων είναι εδώ 
και καιρό ένας κανόνας διαρθρωτικού ελλείµµατος, δηλαδή µε διόρθωση για τις 
συγκυριακές διακυµάνσεις»201. 

                                                 
197 Για τα ελλείµµατα 97C 340/03 ΣΕΚ αρθρ. 104 Για τις τιµές αναφοράς πρωτόκολλο για τη 
διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος που επισυνάπτεται στη ΣΕΚ 
198 α) 1466/97 
     β) 1467/97 
199 Το Συµβούλιο Ecofin στις 12-2-2002 απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής για προληπτική 
προειδοποίηση εναντίον της Γερµανίας και Πορτογαλίας 
200 J. P. Fittousi 2003 ‘Για να µπορούµε να επιλέγουµε’ Εκδ. Πόλις σελ. 104 
201 J. P. Fittousi 2003 ‘Για να µπορούµε να επιλέγουµε’ Εκδ. Πόλις σελ. 71 
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Σύµφωνα µε τις απόψεις του Fitoussi, εάν εφαρµοστεί κατά γράµµα το 
Σύµφωνο αυτό, σηµαίνει πως υπό τις σηµερινές συνθήκες «ο κανόνας αυτός καλεί τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να εφαρµόζουν πολιτικές που επιτείνουν τις 
επιπτώσεις του οικονοµικού κύκλου, δηλαδή να λαµβάνουν µέτρα περιοριστικά υπο 
συνθήκες οικονοµικής κάµψης»202. 

Γεγονός είναι ότι από τον Αύγουστο του 2003 ο ισπανός επίτροπος αρµόδιος 
για τις οικονοµικές υποθέσεις Πέδρο Σόλµπες βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση να 
υπερασπίζεται ένα Σύµφωνο Σταθερότητας, παρά το γεγονός πως τρεις από τις 
µεγαλύτερες χώρες της Ένωσης, Γερµανία, Γαλλία και Ιταλία, το αγνοούν. Η 
Γερµανία και η Γαλλία µάλιστα µετά τη συνάντηση των ηγετών τους στις 4 
Σεπτεµβρίου 2003 στη ∆ρέσδη, ετοιµάζονται για µια πολιτική στροφή πολλών 
µοιρών. Σρέντερ και Σιράκ φαίνονται αποφασισµένοι να οξυγονώσουν την 
αναπτυξιακή φλόγα στην Ευρώπη. Όπως αναγράφεται στο έγκριτο Βήµα της 7ης 
Σεπτεµβρίου 2003 οι ηγέτες Γκέρχαρντ Σρέντερ και Ζακ Σιράκ ανακοίνωσαν ότι, 
προκειµένου να βγάλουν την ευρωπαϊκή οικονοµία από την ύφεση, θα υιοθετήσουν 
πολιτική αύξησης των δηµοσίων δαπανών αδιαφορώντας για την αύξηση των 
ελλειµµάτων και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των γραφειοκρατών. 
 
 
 
2.10 Νέα χιλιετία αρχές 21ου αιώνα 

 
Την πρώτη Ιανουαρίου του 2000 πανηγυρίζεται το πολυσυζητηµένο 

MILLENIUM, δηλαδή η είσοδος στην τρίτη χιλιετία. Πολλοί είναι αυτοί που 
αναµένουν τροµοκρατικό χτύπηµα αλλά διαψεύδονται. 

Ως συνέχεια της απόφασης στο Ελσίνκι στο τέλος του 1999, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Feira τον Ιούνιο του 2000 αναθέτει στη γαλλική προεδρία το έργο της 
περαιτέρω πιο δυναµικής προώθησης της ΚΕΠΑΑ. Τα προβλήµατα πάνω στο θέµα 
αυτό πολλά και δυσεπίλυτα. 

Κατά τον Γ. Παπαδηµητρίου (2000)203 το ενωσιακό θεσµικό οικοδόµηµα 
παρουσιάζεται στο κατώφλι του 21ου αιώνα πιο ώριµο. Εντούτοις, για να µπορέσει η 
Ένωση να ανταποκριθεί στις µεγάλες προκλήσεις της εποχής, τις διεθνείς αλλά και 
τις δικές της τις εσωτερικές, χρειάζεται θεσµική µεταρρύθµιση, για να εξασφαλίσει 
συνεκτικότερη και αποδοτικότερη δοµή και λειτουργία. Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 
του 2000 αναλαµβάνει να προετοιµάσει και να προωθήσει την αναθεώρηση και την 
προσαρµογή του θεσµικού οικοδοµήµατος, για να µπορέσει η ΕΕ να δεχθεί στους 
κόλπους της τα νέα µέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της 
Μάλτας και της Βαλτικής. Η διεύρυνση αυτή αναγνωρίζεται ότι είναι ένα σύνθετο 
και πολύπλοκο εγχείρηµα µε µεγάλο οικονοµικό και πολιτικό κόστος. Για να είναι 
επιτυχής, πρέπει να µη θίγονται η συνοχή και η ενοποιητική διαδικασία, και αυτό 
παραπέµπει σε περισσότερη συνταγµατική ποιότητα. 

Τρία είναι τα βασικά που πρέπει να τροποποιηθούν: 
- η αύξηση του αριθµού των τοµέων και των αποφάσεων που µπορούν να 

παρθούν χωρίς οµόφωνη συναίνεση αλλά µε ειδική πλειοψηφία. (Προφανώς 
σε µια διευρυµένη Κοινότητα µε είκοσι πέντε µέλη θα είναι αδύνατη η λήψη 
απόφασης µε οµοφωνία) 

- η αναβάθµιση της βαρύτητας των ψήφων στο Συµβούλιο Υπουργών 
                                                 
202 J. P. Fittousi 2003 ‘Για να µπορούµε να επιλέγουµε’ Εκδ. Πόλις σελ. 62 
203 Γ. Παπαδηµητρίου 2000 ‘Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς 
αναζήτηση µιας νέας θεσµικής ταυτότητας’ Εκδ. Α. Σάκκουλας 2000 
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- η αναµόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το µέγεθος και τη 
σύνθεσή της204.  
Τα θέµατα αυτά και ιδιαίτερα το τρίτο δηµιουργούν αντιπαλότητα µεταξύ των 

µικρών και των µεγάλων χωρών. Αποβλέπουν το νέο σύστηµα ψηφοφοριών να 
οδηγεί σε µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των µεγάλων κρατών του σκληρού πυρήνα. 

Η κοινοτική µέθοδος στηρίζεται βασικά σε ένα θεσµικό τρίγωνο, δηλαδή σε 
µια ισορροπία ανάµεσα στο Συµβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Επιτροπή, µε 
βάση την οποία η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις και τα υπόλοιπα όργανα τις 
συζητούν και τις ψηφίζουν205. Κάθε ένας από τους τρείς αυτούς θεσµούς έχει 
διακριτό ρόλο που είναι µε σαφήνεια καθορισµένος. Στο Συµβούλιο Υπουργών 
εκπροσωπούνται τα κράτη-µέλη της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) 
αντιπροσωπεύονται οι πολίτες της Ευρώπης. Η δε Επιτροπή ως υπερεθνικό όργανο 
έχει ρόλο να εκφράζει και να προσπαθεί για το ευρωπαϊκό συµφέρον, ξεπερνώντας 
τις όποιες εθνικές διεκδικήσεις. Θα ήταν µεγάλο λάθος η Επιτροπή να εθνικοποιηθεί. 
Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή φαίνεται µειωµένη σε σχέση µε το Συµβούλιο 
Υπουργών, αλλά χάνει συνεχώς έδαφος και στα νοµισµατικά θέµατα. Αυτά τα 
διαχειρίζεται η ΕΚΤ. Για πολλούς λοιπόν  λόγους η θεσµική αναµόρφωση κρίνεται 
απαραίτητη. 

Την ΕΕ του 2000 συνεπώς την απασχολούν δύο βασικά θέµατα: 
α) της µεγάλης διεύρυνσης 
β) της θεσµικής µεταρρύθµισης 
Το πρόβληµα είναι πως θα γίνει κατορθωτό αυτά τα δύο, διεύρυνση και 

εµβάθυνση να προχωρούν παράλληλα. 
Στη θεσµική µεταρρύθµιση στηρίζεται και η τελική µορφή που θα λάβει η 

πολιτική ένωση. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις ως 
προς την οργάνωση και τη δοµή της206. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι πραγµατιστές 
και οι φεντεραλιστές. Ανάµεσα τους ο J. Delors υποστηρίζει τη δηµιουργία σκληρού 
πυρήνα αλλά στη βάση της οµοσπονδιοποιηµένης Ευρώπης. Προτείνει µια 
οµοσπονδία εθνοκεντρικών κρατών και µια ‘πρωτοπορεία’ των κρατών που θα 
επιθυµούν ταχύτερα βήµατα ολοκλήρωσης σε συγκεκριµένους τοµείς κατά τα 
πρότυπα της ΟΝΕ. Βέβαια τη συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης τη ξεκίνησε ο 
Γιόσκα Φίσερ, όταν στις 12 Μαΐου 2000 στο πανεπιστήµιο Χούµπολτ εξέθεσε το δικό 
του όραµα για µια οµοσπονδιακή ένωση, όπου µια πρωτοπορεία πρέπει να αναλάβει 
το ρόλο της ατµοµηχανής. Προτείνει «µια Ευρώπη στην οποία ορισµένα µέλη θα 
προχωρούν πιο γρήγορα σε κάποιους τοµείς, χωρίς όµως ο κύκλος τους να είναι 
κλειστός. Πρόκειται για µια εκδοχή πιο ανοιχτή από τον σκληρό πυρήνα που 
πρότειναν το 1994 οι Γερµανοί χριστιανοδηµοκράτες Β. Σοϊµπλέ και Κάρλ Λάµερς». 
Ντάλης (2002)207. 

Στις 2 Οκτωβρίου 2000 στην τελευταία συνεδρίαση της Συνέλευσης 
υιοθετείται το οριστικό κείµενο του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Στη 
Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι Κυβερνήσεις, τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλοί άλλοι σαν παρατηρητές. Ο Γ. 
                                                 
204 Σ. Ντάλης 2002 ‘Προκλήσεις και Προοπτικές. Η διεθνής πολιτική σε µια αβέβαιη µεταβατική 
περίοδο’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ. 61      
205 97/C 340/03 ΣΕΚ αρθρ. 195        
206 α) Dusan Sidjanski 2002 ‘Η αναζήτηση µιας πρωτότυπης ευρωπαϊκής οµοσπονδίωσης’ Εκδ. 
Παπαζήση Αθήνα 2002 
      β) P. Taylor ‘The Concept of Community and the European Integration Process’ London Penguin 
1972 
      γ) Π.Κ. Ιωακειµίδης 2000 ‘Το µέλλον της Ευρώπης’ Εκδ. Σιδέρη 
207 Σ. Νταλλής 2002 ‘Προκλήσεις και Προοπτικές’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 σελ. 94-95 
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Παπαδηµητρίου (2002) τονίζει ότι «πρόκειται για τη µόνη ως σήµερα περίπτωση που 
σε ένα ανάλογο εγχείρηµα συµµετείχε ουσιαστικά η κοινωνία των πολιτών... Η 
Συνέλευση προσέφερε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγµα γραφής για τη δηµοκρατική 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»208. 

Στη Σύνοδο της Νίκαιας στις 7-9 ∆εκεµβρίου του 2000 δε συζητείται η 
πρόταση Delors. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός διευθυντηρίου από τέσσερις 
χώρες: τη Γερµανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Οι µικρές χώρες 
κερδίζουν στις επιδιώξεις τους για το µέγεθος της Επιτροπής τουλάχιστον µέχρι τη 
διεύρυνση, αλλά χάνουν στο θέµα της βαρύτητας των ψήφων. Παρά τις µεγάλες 
διακηρύξεις προς τους πολίτες της Ένωσης, η Σύνοδος αυτή αφήνει την αίσθηση µιας 
διαµάχης για την εξουσία µεταξύ µικρών και µεγάλων κρατών που λήγει υπέρ των 
µεγάλων. Στη Σύνοδο όµως αυτήν εγκρίνεται ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 
Τη Συνθήκη της Νίκαιας συνοδεύει µια δήλωση για το µέλλον της Ευρώπης. Σε 
αυτήν εκφράζεται µε σαφήνεια η προοπτική της συνταγµατοποίησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. «Στο σηµείο 5 αναφέρονται τα τέσσερα θέµατα που πρόκειται να 
συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. 
Το γεγονός ότι όλα σχετίζονται µε τη συνταγµατική ύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µαρτυρεί µόνο του ότι έχουµε ήδη εισέλθει και µάλιστα πλησίστιοι στη φάση 
συνταγµατοποίησης της», αναφέρει ο Γ. Παπαδηµητρίου (2002)209. 

Σηµαντικό γεγονός το 2001 είναι η απόρριψη της Συνθήκης της Νίκαιας από 
την Ιρλανδία. Τα ‘όχι’ του ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος παγώνουν στην κυριολεξία 
τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών. Η Συνθήκη της Νίκαιας δεν έχει τεθεί ακόµη σε 
εφαρµογή. Ο Jack Straw, Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, σε άρθρο του τονίζει : «η 
ΕΕ δε µπορεί να επικυρώσει τη Συνθήκη της Νίκαιας για την προς Ανατολάς 
διεύρυνση παρακάµπτοντας την ιρλανδική αντίθεση...»210. Χαρακτηριστική είναι και 
η δήλωση του Καγκελλάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ ενώπιον της Γερµανικής Βουλής. 
«∆ε µπορεί να συνεχιστεί η αρνητική παράδοση που θέλει τους ευρωπαίους ηγέτες να 
προωθούν την ολοκλήρωση µε συµβιβασµούς κεκλεισµένων των θυρών και στη 
συνέχεια να ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους στους ευρωπαίους πολίτες». Σ. 
Ντάλής (2002)211. 

Το ιρλανδικό όχι ενισχύει την τάση και τη δυναµική για την ολοκλήρωση της 
πορείας σε κύκλους µε διαφοροποιηµένη συµµετοχή. Ήδη η Ελλάδα δηλώνει 
συµµετοχή µαζί µε οκτώ άλλες χώρες στον πρώτο κύκλο, πρόθυµη για όλες τις 
διαδικασίες που θα αποφασιστούν. 

Στο Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001 καταλήγουν σε ένα χρονοδιάγραµµα 
για τη διεύρυνση. Οι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες του πρώτου κύµατος στις οποίες 
περιλαµβάνεται και η Κύπρος πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2002 
ώστε να γίνει δυνατή η ένταξη των χωρών το 2004. 

Τα βίαια επεισόδια στους δρόµους του Γκέτεµποργκ δείχνουν ότι οι πολίτες 
της Ευρώπης διαφωνούν µε την πορεία που ακολουθείται. Αυτό που εισπράτουν είναι 
ότι η ολοκλήρωση επιχειρείται µε απαγορεύσεις και µονόδροµη πορεία. Έχουν την 
αίσθηση ενός δηµοκρατικού ελλείµµατος διότι δεν έχουν τη δυνατότητα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο να παρέµβουν στη διαµόρφωση των κανόνων που τους 

                                                 
208 Γ. Παπαδηµητρίου 2002 ‘Η συνταγµατοποίηση της ευρωπαϊκής ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 
2002 σελ. 63 
209 Γ. Παπαδηµητρίου 2002 ‘Η συνταγµατοποίηση της ευρωπαϊκής ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 
2002 σελ.19 
210 Jack Straw ‘Lessons Europe must learn from Irelands’NO’ to Nice’ στην εφηµερίδα The Daily 
Telegraph της 4ης Ιουλίου 2001 στο βιβλίο Σ. Ντάλης 2002 σελ. 122 
211 Σ. Ντάλης 2002 σελ. 123 
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επιβάλλονται. Απαιτούν µεγαλύτερη δυνατότητα έκφρασης της άποψής τους. Ο 
Fitoussi µιλάει «για ένα Ευρωπαϊκό σύστηµα που περίσσευε η διαχείριση δια των 
κανόνων όπου γίνεται αισθητή η έλλειψη επιλογής». ∆ιαπιστώνει «υπεροχή των 
κανόνων και του αιτήµατος της πειθαρχίας...»212. 

Το 2001 σφραγίζεται από το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου 
στους δίδυµους πύργους της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο. Η ΕΕ συµπαρίσταται 
στις ΗΠΑ στο χτύπηµα αυτό. Οι ΗΠΑ καταφέρνουν να συγκεντρώσουν µιαν ευρεία 
συµµαχία εναντίον της τροµοκρατίας, που οδηγεί σε πρώτη φάση στον πόλεµο 
εναντίον των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν και στο κυνήγι του Μπιν Λάντεν. Στη 
συνέχεια βέβαια, όταν χωρίς απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας αποφασίζουν τον 
πόλεµο κατά του Ιράκ, αποδεικνύεται πως δε µπορούν να επιβάλουν παγκόσµια 
πειθαρχία. 

Στην ΕΕ κυριαρχούν οι προετοιµασίες για την κυκλοφορία του EURO και οι 
συζητήσεις για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Σύνοδος Κορυφής του Λάεκεν στις 15 ∆εκεµβρίου 2001 αποφασίζει τη 
συγκρότηση ενός σώµατος ευρείας σύνθεσης της Συνέλευσης για το µέλλον της 
Ένωσης. Παράλληλα δηµιουργείται ένα Forum που διευκολύνει τη διάχυση της 
συζήτησης και τη διατύπωση ερωτηµάτων για το µέλλον της ΕΕ στην κοινωνία των 
πολιτών. Η Συνέλευση διεξάγεται στις 26 Φεβρουαρίου 2002 µε το ίδιο θέµα. Για την 
οργάνωση των εργασιών της ορίστηκε δωδεκαµελές προεδρείο µε επικεφαλής τον 
Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακροβατεί πάνω σε δύο τάσεις: 
α) στην κοινοτική δυναµική µε οµοσπονδιακή κατεύθυνση και  
β) στις διακυβερνητικές συνεργασίες που χαρακτηρίζουν την ΚΕΠΠΑ.  
Αυτή η ευαίσθητη ισορροπία απαιτεί µια τελική κατάληξη. 
Το πρότυπο της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης έχει φθάσει στα όριά του. 

∆ηµοκρατικό έλλειµµα, έλλειψη δηµοσιότητας και διαφάνειας και αποξένωση των 
Ευρωπαίων πολιτών από τη λήψη αποφάσεων για την προώθηση της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης είναι κατά τον Γ. Παπαδηµητρίου οι κύριοι λόγοι που οδηγούν στην 
προοπτική της συνταγµατοποίησής της. Ο ιδρυτής του Τµήµατος Πολιτικών 
Επιστηµών του πανεπιστηµίου της Γενεύης Dysan Sidjanski213 δηµοσιοποιεί τη δική 
του πρόταση που αναβαθµίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει 
πως έχει τα εχέγγυα ώστε να αναλάβει τη διακυβέρνηση στους κόλπους της Ένωσης 
ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Στο κλίµα της συνταγµατοποίησης 
παρατηρείται ότι σταδιακά εγκαταλείπονται οι όροι Συνθήκη και ∆ιάσκεψη και 
υιοθετούνται έννοιες γνωστότερες στα Έθνη-Κράτη, όπως Σύνταγµα και Συνέλευση. 

Το 2002 εκπνέει µε τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης που γίνεται το ∆εκέµβριο. Σε 
αυτήν γίνονται δεκτές δέκα νέες χώρες. Ανάµεσά τους και η Κύπρος χωρίς 
αστερίσκους και υποσηµειώσεις, δηλαδή χωρίς επιπλέον όρους. Παρά την έντονη 
κινητικότητα για λύση του πολιτικού Κυπριακού προβλήµατος στη βάση του σχεδίου 
Ανάν, αυτό δε γίνεται κατορθωτό λόγω της αδιαλλαξίας του Τουρκοκύπριου ηγέτη 
Ραούφ Ντενκτάς. Η Τουρκία δεν καταφέρνει να πάρει οριστική ηµεροµηνία για την 
έναρξη των ενταξιακών της διαπραγµατεύσεων. 

                                                 
212 J.P. Fittoussi 2003 ‘Για να µπορούµε να επιλέγουµε’ Εκδ. Πόλις σελ. 14 
213 Α) P. Sidjanski 2002 ‘Η αναζήτηση µιας πρωτότυπης ευρωπαϊκής οµοσπονδίωσης’ Εκδ. Παπαζήση 
Αθήνα 2002 σελ. 166 – 167 
     Β) Dusan Sidjanski ‘The federal future of Europe: from the European Community to the European 
Union’ The university of Michigan Press 2000 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου του 2003 στις 
Βρυξέλλες πραγµατοποιείται σε πολύ βαρύ κλίµα. Έχουν αρχίσει  οι πρώτοι 
βοµβαρδισµοί στο Ιράκ. Τα γεγονότα κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη να βρεί 
οπωσδήποτε η ΕΕ µια δική της αυτόνοµη πορεία µακριά από τις µονοµερείς κινήσεις 
και τον αυταρχισµό της υπερδύναµης. Μια πορεία που θα σέβεται τους διεθνείς 
οργανισµούς και θα συνδιαλέγεται για εξεύρεση λύσης. Το πρόβληµα είναι ότι οκτώ 
µέλη της συµπεριφέρονται ως ατλαντιστές υποστηρίζοντας τις κινήσεις του Μπούς, 
τη στιγµή που η Γερµανία και ιδιαίτερα η Γαλλία αντιτίθενται σθεναρά. Όπως και σε 
παλαιότερες δύσκολες στιγµές, έτσι και τώρα υποβαθµίζοντας µε ψυχραιµία τη 
στάση των οκτώ, η διασπασµένη Ευρώπη των δεκαπέντε καταβάλλει προσπάθειες για 
να διατηρήσει την ενότητά της. Η ελπίδα της µελλοντικής ένταξης του βρετανικού 
νοµίσµατος στο ευρώ συντελεί στη διατήρηση µιας εύθραστης ισορροπίας στις 
σχέσεις του γαλλογερµανικού άξονα µε τη Βρετανία.  

Το θέµα βέβαια υπάρχει και το πρόβληµα είναι πώς θα προχωρήσει η µεγάλη 
διεύρυνση, όταν κάποιες από τις νεοεισερχόµενες χώρες τάσσονται υπέρ της 
πολιτικής Μπούς στο θέµα του Ιράκ και αποστασιοποιούνται από τους ευρωπαϊστές. 
Βέβαια η µεγάλη προσδοκία τους να µπούν κάτω από την οµπρέλα του ΝΑΤΟ µπορεί 
να δικαιολογήσει τη στάση τους αυτή. 

Η πεποίθηση ότι τα µακροπρόθεσµα οικονοµικά τους συµφέροντα µόνο µέσα 
στην ΕΕ µπορούν να ικανοποιηθούν, οδηγεί την εαρινή σύνοδο σε προσεκτικές 
διατυπώσεις, ώστε να αποφευχθεί ένα βαθύ χάσµα που θα ήταν δύσκολο να 
γεφυρωθεί στην πορεία. 

Η ελληνική προεδρία σαν σολοµώντια λύση προτείνει τη βήµα προς βήµα 
προώθηση των οικονοµικών στόχων, υποβαθµίζοντας το θέµα των διαφορετικών 
επιλογών και του διαχωρισµού σε ατλαντιστές και ευρωπαίστές . Οι προωθηµένοι 
στόχοι για οικονοµική εναρµόνιση, αλλά και η σκληρή πραγµατικότητα της 
επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας αφήνουν ένα παράθυρο ελπίδας για 
περισσότερο ελαστική λόγω πολέµου εφαρµογή του χαρακτηριζόµενου ως άκαµπτου 
Συµφώνου της Σταθερότητας. 

Στις 16 και 17 Απριλίου 2003 λαµβάνει χώρα η Σύνοδος των Αθηνών όπου 
υπογράφεται η συνθήκη προσχώρησης δέκα νέων χωρών. Αυτές είναι η Πολωνία, η 
Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Κύπρος, η Μάλτα και οι χώρες της 
Βαλτικής, δηλαδή η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία. Πρόκειται για ένα από τα 
σηµαντικότερα γεγονότα στην εξέλιξη της ΕΕ που σηµατοδοτεί το τέλος της 
διαίρεσης και του διχασµού της Ευρώπης και κάνει πραγµατικότητα ένα µεγάλο 
µέρος από το παλιό όνειρο του Στρατηγού De Gaulle. Από τις 17  Απριλίου, 75 
εκατοµµύρια κάτοικοι της Γηραιάς Ηπείρου γίνονται και επίσηµα πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης δηµιουργείται µια αγορά 450 
εκατοµµυρίων κατοίκων που θα συναλλάσσονται µε ένα νόµισµα, το ‘ευρώ’ σε 
συνδυασµό µε τα νοµίσµατα των υπολοίπων από τα 25 µέλη που θα είναι σχεδόν 
σταθερά συνδεδεµένα µε αυτό. 

Ο πόλεµος στο Ιράκ µε την οσµή του πετρελαίου και την αντιπαλότητα 
ανάµεσα στο δολάριο και το ευρώ, δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες του κόσµου 
για την επικυνδινότητα των όπλων µαζικής καταστροφής του Σαντάµ Χουσεΐν, που 
µέχρι σήµερα δεν έχουν ανακαλυφθεί, άρα και για την αναγκαιότητά του. Το δολάριο 
από τότε που αντικατέστησε τη στερλίνα ως διεθνές αποθεµατικό νόµισµα, έχει για 
πρώτη φορά στην ιστορία του απέναντι του το ευρώ, που συνεχώς ισχυροποιείται και 
αρχίζει να αναγνωρίζεται ως διεθνές αποθεµατικό. 
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Η αλλαζονική και ηγεµονική συµπεριφορά των ΗΠΑ ανοίγει µέτωπο 
σύγκρουσης µε την ΕΕ. Αυτό καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της Ένωσης µέσω της 
αναµόρφωσης των κοινοτικών θεσµών. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο 
Πρωθυπουργός  Κώστας Σιµήτης τονίζει την ανάγκη «να δώσουµε στην Ένωση 
υπόσταση στην Εξωτερική Πολιτική, στην Ασφάλεια και στην Άµυνα, ώστε να παίξει 
τον ρόλο που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις επιδιώξεις της». Στη Σύνοδο 
των Αθηνών συµφωνούν στον ορισµό ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και µέσα από έντονες διαβουλεύσεις καταλήγουν σε µια συµβιβαστική 
απόφαση των δεκαπέντε για το Ιράκ. Σύµφωνα µε αυτήν «τα Ηνωµένα Έθνη πρέπει 
να διαδραµατίσουν έναν κεντρικό ρόλο που θα αφορά τη διαδικασία για την 
αυτοδιακυβέρνηση του ιρακινού λαού, αξιοποιώντας τη µοναδική τους ικανότητα και 
εµπειρία για τη µεταπολεµική ανοικοδόµηση των  κρατών». Ιδιαίτερα σηµαντικό 
είναι το γεγονός ότι στην απόφαση των δεκαπέντε υπογραµµίζεται πως οι ΗΠΑ και η 
Βρετανία έχουν την ευθύνη να δηµιουργήσουν στο Ιράκ ένα ασφαλές περιβάλλον. 
Όπως αναγράφεται στο ένθετο της οικονοµίας της 29ης Ιουνίου 2003, παραµονές του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης στα πιο έγκριτα οικονοµικά φύλλα της 
Γερµανίας, Γαλλίας και Βρετανίας προαναγγέλλεται υπογραφόµενο από τους 
υπουργούς εξωτερικών των τριών χωρών ένα ‘τριµερές σύµφωνο’ για την προώθηση 
και την ανάδειξη της ΕΕ σε ισότιµο µε τις ΗΠΑ συνοµιλητή. Εµφανίζεται δηλαδή 
ένα ‘διευθυντήριο µε τη µορφή τρόικας’ που σχηµατίζεται µε την προσθήκη της 
Βρετανίας στον περίφηµο ‘γαλλογερµανικό άξονα’. 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης που διεξήχθη στη Χαλκιδική 
στις 19 και 20 Ιουνίου 2003, παρουσιάζεται µια έκθεση στρατηγικής για τη σταδιακή 
διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού δόγµατος για την άµυνα και την ασφάλεια. Το 
οδυνηρό γεγονός της διολίσθησης στην οικονοµική ύφεση ενός πλήθους ευρωπαϊκών 
χωρών, ανάµεσα τους και η ατµοµηχανή των ευρωπαϊκών οικονοµιών, η Γερµανία, 
πιέζει για την εξεύρεση ενός καθεστώτος πολιτικής ευρωκυβέρνησης που θα σταθεί 
δίπλα στην οικονοµία. Πολλοί σχολιαστές σε έγκυρο τύπο διατυπώνουν την άποψη 
πως το ευρώ είναι ένα νόµισµα χωρίς κράτος και αυτό το γεγονός δεν είναι λογικό. 
Το σηµαντικότερο γεγονός όµως είναι ότι ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν στο όνοµα της 
Συντακτικής Συνέλευσης παρουσιάζει το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Το 
σχέδιο αυτό αποτελεί στο εξής το βασικό κείµενο αναφοράς για τις εργασίες της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης το 2004 και για την προσπάθεια διαµόρφωσης µιας νέας 
πολιτικής και οικονοµικής ταυτότητας της ΕΕ. 

Κατά τον Bernard Cassen το κείµενο αυτό, ενώ «διευθετεί κάποια θεσµικά 
ζητήµατα, σφίγγει το φιλελεύθερο κλοιό γύρω από την Ευρώπη. Τα στοιχεία ενός 
µεγάλου δηµοκρατικού, πολιτικού και κοινωνικού σχεδίου, είναι ακόµη στα 
σπάργανα». Ελπίδα η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2004 που στοχεύει στην 
επικύρωση του ‘Συνταγµατικού Σχεδίου’. 

Ο πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης µετά το τέλος της ελληνικής προεδρίας κατά την 
παρουσίαση του απολογισµού στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τονίζει: 

 α) τον κίνδυνο που διέτρεχαν να εµφανιστεί η Ένωση διασπασµένη στο θέµα 
του Ιράκ, µετά τη στάση των τριών παλαιών και πέντε νέων µελών της, και 
τον αποτελεσµατικό χειρισµό του που προστάτευσε τη διατήρηση µιας ενιαίας 
φωνής από πλευράς ΕΕ 
β) την ποιοτική µεταβολή των σχέσεων των ∆υτικών Βαλκανίων µε την ΕΕ 
γ) τον ενεργό ρόλο για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 
δ) τη λύση στο ακανθώδες ζήτηµα των µόνιµων διευθετήσεων ΕΕ και ΝΑΤΟ  
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ε) ότι η υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης των δέκα νέων χωρών στις 16 
Απριλίου 2003 αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα. Ιδιαίτερα γιατί 
έγινε στο βαρύ κλίµα ενός ανεπιθύµητου προληπτικού πολέµου στο Ιράκ µε 
τη συµπαράταξη κάποιων χωρών µε τις ΗΠΑ, ενώ ο γαλλό-γερµανικός 
άξονας κράτησε µιαν αντίθετη, αν και δύσκολη, στάση υψηλού προφίλ στο 
πρόβληµα.  
Η ένταξη, εξάλλου, της Κύπρου τονίζει ο πρωθυπουργός πως είναι η δικαίωση 
πολύχρονων αγώνων του Κυπριακού λαού και της Ελλάδας. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η ∆υσκολη Πορεία του Ιστορικού Εγχειρήµατος της ΟΝΕ  
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Εισαγωγή 
 
 Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και το διαχωρισµό του κόσµου σε δύο 
κυρίαρχα συστήµατα πολιτικής και οικονοµικής ισχύος, αυτά της ελεύθερης 
οικονοµίας και της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας από τη µια πλευρά και της 
κρατικής οικονοµίας και των λεγόµενων ‘λαϊκών δηµοκρατιών’ από την άλλη, 
στένεψαν κατά κάποιο τρόπο τα περιθώρια δράσης των εθνικών κρατών στην άσκηση 
της πολιτικής τους» (K.D. Κεντρωτής και ΣΑ Κάτσιος στο ∆ιεθνείς Οργανισµοί 2002 
σελ. 23). 
 
 Η ιστορική εξέλιξη της εθελοντικής παραίτησης από τη χρήση εργαλείων 
οικονοµικής πολιτικής υπέρ µιας υπερεθνικής διαχείρησης, η δηµιουργία της 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και η κυκλοφορία του Ευρώ µε τις όποιες 
επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία των κρατών-µελών της ΕΕ, θα αναλυθεί στο 3ο 
κεφάλαιο. 
 
 
 
 
3.1 Περίοδος οικονοµικού σχεδιασµού και άνθησης  
 
 Περιλαµβάνει τη µεταπολεµική περίοδο µέχρι το 1970. 
 Αξιόλογες είναι οι προσπάθειες που γίνονται τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια 
για τη δηµιουργία ενός διεθνούς συστήµατος πληρωµών, όπως και για την καθιέρωση 
της µετατρεψιµότητας των ευρωπαϊκών νοµισµάτων. Για τον σκοπό αυτόν ιδρύεται 
το 1950 το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Πληρωµών» 
 Ταυτόχρονα οι Αµερικανοί θέτουν σε εφαρµογή ένα νέο σύστηµα διεθνών 
πληρωµών. Το νέο σύστηµα λέγεται Bretton Woods (1946-1971), αλλά είναι γνωστό 
και ως κανόνας του δολαρίου διότι κάθε χώρα ανακοινώνει την ισοτιµία του 
νοµίσµατός της έναντι του δολαρίου. 

Στο παλαιό σύστηµα του κανόνα του χρυσού υπήρχε στενή σύνδεση της 
εγχώριας προσφοράς χρήµατος µε το απόθεµα χρυσού, ενώ στο Bretton Woods η 
προσφορά χρήµατος δε συνδέεται µε το απόθεµα δολαρίων. Οι κυβερνήσεις µπορούν 
να εκδίδουν όσο χρήµα θέλουν (David Begg 1998)214. 

Το νέο σύστηµα χαρακτηρίζεται από περιορισµένη κινητικότητα του 
κεφαλαίου και από σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Αυτά τα δύο βασικά και 
θεµελιώδη χαρακτηριστικά του υποβοηθούν την αυτονοµία των εθνικών 
µακροοικονοµικών διαχειρίσεων. Το ρυθµιστικό πλαίσιο της συµφωνίας του Bretton 
Woods ανατρέπει τις οικονοµικές πολιτικές των προηγούµενων δεκαετιών και φέρνει 
µια νέα φιλοσοφία στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής και των οραµάτων της. 
«Η συµφωνία θεσµοθέτησε τους περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίου και τη 
ρύθµιση αγορών χρήµατος…» (Γ. Αργείτης 2002)215. Αµέσως µετά την υπογραφή 
του ιδρύεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). Για κάθε χώρα που είναι µέλος 
του καθιερώνεται µια σταθερή σχέση ισοτιµίας µε το δολάριο ή το χρυσό. 
Η ιστορική πρωτοβουλία της ίδρυσης των Κοινοτήτων στην Ευρώπη δηµιουργεί  νέα 
δεδοµένα και ανατροπές. Για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης της Ρώµης 
οργανώνεται µια στενή συνεργασία ανάµεσα στις διοικήσεις και στις κεντρικές 
                                                 
214 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική σελ. 560-561 
215 Γ. Αργείτης 2002 ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και οικονοµική προσαρµογή’ Εκδ. Γ. ∆αρδάνος Αθήνα 
2002 σελ. 28 
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τράπεζες των κρατών – µελών και ιδρύεται µια συµβουλευτική νοµισµατική 
επιτροπή. Κάθε κράτος – µέλος αν και έχει µεγάλο ποσοστό αυτονοµίας εν τούτοις 
θεωρεί τη συναλλαγµατική πολιτική του σαν υπόθεση κοινού ενδιαφέροντος. Με τον 
τρόπο αυτό σταδιακά εµπεδώνεται η εµπιστοσύνη και η αλληλεγγύη. Τα κράτη – 
µέλη αποκτούν κοινή συνείδηση για µια συνεχώς στενότερη επαφή µεταξύ τους,  η 
οποία προοδευτικά µπορεί να κάνει πραγµατικότητα τη δυνατότητα λήψης 
συλλογικών αποφάσεων. Η Συνθήκη της Ρώµης δεν προβλέπει µια νοµισµατική 
οργάνωση για δύο λόγους: 

α) Τη χρονική αυτή στιγµή δε χρειάζεται, διότι υπάρχει το σύστηµα Bretton 
Woods που εξασφαλίζει τη µετατρεψιµότητα όλων των νοµισµάτων του δυτικού 
κόσµου µε σταθερές ισοτιµίες. 
 β) Η Συνθήκη της Ρώµης δηµιουργεί την Ε.Ο.Κ. µε µακρινό όραµα την κοινή 
αγορά. Στο στάδιο της τελωνειακής ένωσης που αρχικά επειδιώκεται τα κράτη – µέλη 
κρίνουν ότι είναι επιτρεπτές οι µεταβολές των συναλλαγµατικών τιµών, γιατί χάρη σε 
αυτές µπορούν να προσαρµόσουν τις οικονοµίες τους στις νέες συνθήκες 
ανταγωνισµού τόσο µε το διεθνές περιβάλλον, όσο και µε τα κράτη της Ε.Ο.Κ. 
 Το 1958 καθιερώνεται η εισαγωγή της ελεύθερης µετατρεψιµότητας στα 
σηµαντικότερα ευρωπαϊκά νοµίσµατα και αντικαθίσταται το Ταµείο Πληρωµών από 
το «Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύµφωνο». Ο Γάλλος οικονοµολόγος Jaeques Ruell 
από το 1959 υποστηρίζει ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα χρειάζεται βασικές 
µεταρρυθµίσεις και η Γαλλία θέλει να παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτό. 
 Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι προτάσεις του προέδρου της Επιτροπής 
Waller Hallstein δίνουν το έναυσµα για τις προσπάθειες νοµισµατικής ένωσης που θα 
ακολουθήσουν αργότερα. Το δόγµα Hallstein προτείνει την εµβάθυνση της Ε.Ο.Κ. σε 
τοµείς που δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη της Ρώµης όπως είναι η νοµισµατική 
ένωση, η άµυνα , η εξωτερική πολιτική που θα πρέπει να αναληφθούν από 
υπερεθνικά όργανα. ∆ηλαδή υποστηρίζει µιαν οµόσπονδη Κοινότητα που απορρίπτει 
ο στρατηγός De Gaulle. Οι λόγοι των προτάσεων, όπως αναφέρει ο Π. 
Τσακαλογιάννης (2000)216 είναι δύο: ο πρώτος είναι η µονοµερής ανατίµηση του 
µάρκου και του ολλανδικού φιορινιού κατά 5% το Μάρτιο του 1961 και η αίτηση του 
Η.Β. για ένταξη. ο δεύτερος λόγος τα προβλήµατα του συστήµατος Bretton Woods 
και η κρίση του δολαρίου. «Το 1961 τα αποθέµατα δολαρίων στην κατοχή ξένων 
τραπεζών για πρώτη φορά υπερέβαιναν τα αποθέµατα χρυσού στις ΗΠΑ. Αυτό 
προκάλεσε πίεση στο δολάριο (run on dollar) και τη µεταφορά δολαρίων σε χρυσό, 
γεγονός που σήµανε το τέλος του µονοµερούς νοµισµατικού συστήµατος της 
αµερικανικής διαχείρισης» (Π.Τσακαλογιάννης 2000)217. Αυτή η αναντιστοιχία 
µεταξύ των αποθεµάτων χρυσού και των δολαρίων σε κυκλοφορία δηµιουργεί 
προβλήµατα στην παγκόσµια οικονοµία και εξαγωγή πληθωριστικών δολαρίων σε 
άλλες χώρες. Όλα αυτά προκύπτουν από την ανάγκη που έχουν οι ΗΠΑ να 
χρηµατοδοτήσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στον πόλεµο του Βιετνάµ. Η 
κρίση όµως του δολαρίου βάζει σε κίνδυνο τα κράτη που έχουν τα αποθέµατα τους σε 
δολάρια. Έτσι εξηγείται η προσπάθεια των έξι να παρέµβουν πολιτικοποιώντας 
ουσιαστικά τα νοµισµατικά θέµατα που τα ανάγουν στην υψηλή πολιτική (High 
Politics), ώστε να φροντίσουν για την εξασφάλιση ενός πιο αξιόπιστου διεθνούς 
νοµισµατικού αυστήµατος, αµφισβητώντας έτσι τον σταθεροποιητικό ρόλο της 
Αµερικής. 
                                                 
216 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 σελ. 22 
217 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 σελ. 22 
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 Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ιδρύονται και άλλα όργανα που έχουν 
συµβουλευτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι η επιτροπή των 
«∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών» που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
κοινοτικά νοµισµατικά θέµατα από το 1964 και µετά. 
 Ο στρατηγός De Gaulle θέλει να παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στα διεθνή 
νοµισµατικά θέµατα και, όπως φαίνεται από τα αποµνηµονεύµατά του για τον Β’ 
Παγκόσµιο πόλεµο, οραµατίζεται τη συνεργασία τόσο µε τη ∆ύση, όσο και µε την 
Ανατολή, καθώς και τη συνάθροιση σε πολιτικό, οικονοµικό και στρατηγικό επίπεδο 
των κρατών-µελών που συνορεύουν µε το Ρήνο, τις Άλπεις και τα Πυρηναία και τη 
µετατροπή αυτού του οργανισµού σε µια παγκόσµια δύναµη  που µια µέρα θα 
αναδειχθεί ο διαιτητής µεταξύ του Σοβιετικού και του Αγγλοσαξονικού στρατοπέδου 
(Π. Τσακαλογιάννης 2000)218. Οραµατιζόταν δηλαδή την επανένωση και τη 
συγκατάθεση όλων των λαών της Ευρώπης. Η άρνηση της Γερµανίας να 
παραχωρήσει στη Γαλλία πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους αυτούς τους τοµείς οδηγεί 
τη ‘Γκωλική’ Γαλλία να στραφεί προς τη Ρωσσία. Η κρίση αυτή εξηγεί τις 
καθυστερήσεις σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και φέρνει στο φώς 
τους πραγµατικούς λόγους της διαφωνίας. Για να προχωρήσουν οι ενοποιήσεις στα 
διάφορα επίπεδα, νοµισµατικά, οικονοµικά πολιτικά, χρειάζεται εκχώρηση εθνικής 
κυριαρχίας σε υπερεθνικό επίπεδο που δε διανοούνται να υιοθετήσουν οι Γάλλοι. 
 Οι διαφορετικές αντιλήψεις µεταξύ των δύο µεγάλων κρατών της Ευρώπης 
παγώνουν την πολιτική ολοκλήρωση και στρέφουν τις προσπάθειες προς τη 
νοµισµατική ολοκλήρωση η οποία θα οδηγήσει στην οικονοµική, µε την απώτερη 
ελπίδα ότι µε τη µέθοδο «spill over effect» δηλαδή της διάχυσης της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης από τον ένα τοµέα στον άλλο θα φθάσουν κάποτε και στην πολιτική 
ολοκλήρωση. 
 Το 1967 παρατηρείται επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των 
ΗΠΑ, εξασθένιση του δολαρίου στις διεθνείς χρηµαταγορές και κερδοσκοπία. Η 
στερλίνα ακολουθεί την τύχη του δολαρίου και αναγκάζεται το ΗΒ να την 
υποτιµήσει. 
 Την 1η Ιουλίου 1968 η τελωνειακή ένωση είναι γεγονός, αφού οι τελωνειακοί 
δασµοί κατέπεσαν γρηγορότερα από την αναµενόµενη ηµεροµηνία, και έτσι η 
µεταβατική περίοδος τερµατίζεται 17 µήνες νωρίτερα. Το γεγονός δίνει ώθηση σε 
νέες προσπάθειες, ώστε να εξαλειφθούν και άλλα εµπόδια και να διευκολυνθεί ο 
δρόµος προς την κοινή αγορά. Στο διεθνή χώρο στο πλαίσιο της GATT (Γενική 
Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου ή Γ.Σ.∆.Ε.) οι έξι αρχηγοί κρατών – µελών της 
Ε.Ο.Κ. συµµετέχουν ως µονάδα και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αισθητή η 
παρουσία και η ισχύς της Ε.Ο.Κ. ως διεθνής εταίρος. 
 Στο εσωτερικό της Ε.Ο.Κ. επικρατεί αισιοδοξία λόγω της τελωνειακής 
ένωσης. Η στροφή όµως της Γαλλίας προς ανατολάς δεν αποδίδει, γιατί οι χώρες 
αυτές έχουν στενότερη σχέση και επαφές µε τη Γερµανία. Τα γεγονότα δε του Μάη 
1968 στη Γαλλία χαµηλώνουν πολύ τις Γκωλικές φιλοδοξίες, διότι αποδυναµώνεται 
το φράγκο και ενισχύεται πολύ το γερµανικό µάρκο . «Οι γαλλικές πιέσεις στη Βόννη 
για την ανατίµηση του µάρκου δε βρήκαν ανταπόκριση µε αποτέλεσµα το φράγκο να 
δεχτεί έντονες κερδοσκοπικές πιέσεις. Έτσι, για να αντιµετωπιστεί η γερµανική 
αδιαλλαξία χρειάστηκε να στραφεί ο de Gaulle προς τους Αγγλοσάξονες και να 
ζητήσει τη συµπαράσταση τους (Π. Τσακαλογιάννης 2000)219. Η Γερµανία 
                                                 
218 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 σελ. 23-24 
219 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 σελ. 40-41 
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εµφανίζεται ως ηγεµονική οικονοµική δύναµη. Οι νοµισµατικές αυτές κρίσεις του 
1968-1969 προκαλούν φοβερούς κραδασµούς στην Ε.Ο.Κ. Η σοβιετική δε εισβολή 
στην Τσεχοσλοβακία, µαζί µε τη συνεχιζόµενη εµπλοκή των Αµερικανών στο 
Βιετνάµ δηµιουργούν ένα θετικό κλίµα για αυτονόµηση της Ευρώπης. Οι 
δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα του  Bretton Woods στο διεθνές επίπεδο δίνουν 
και αυτά την ώθηση τους και οδηγούν στη Χάγη. 
 Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής, που λαµβάνει χώρα στη Χάγη της Ολλανδίας το 
1969, εγκαταλείπεται η αρχή του συντονισµού που ίσχυε τα προηγούµενα χρόνια και 
αντικαθίσταται µε την αρχή της ενοποίησης. Η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για 
την επιτυχία της ολοκλήρωσης αποκτά στη Χάγη νέα δυναµική µε το τρίπτυχο 
συµπλήρωση-εµβάθυνση-διεύρυνση. Η εµβάθυνση οδηγεί στη δηµιουργία της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) αφ’ ενός και στη δροµολόγηση της 
πορείας προς την Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση αφ’ ετέρου, αφού στη Χάγη 
δηµιουργείται ένα συναινετικό κλίµα. Σε αυτό βοηθάει και η αποχώρηση του 
στρατηγού de Gaulle από τη γαλλική Προεδρία και η ύπαρξη πλέον πολιτικής 
βούλησης, µια που η Γαλλία έχει προσεγγίσει το Λονδίνο, ενώ η νέα γερµανική 
κυβέρνηση των σοσιαλδηµοκρατών ρίχνει το βάρος της προς ανατολάς αφήνοντας 
χώρο για γαλλικές πρωτοβουλίες. 
 Η εποχή των έξι χαρακτηρίζεται από προσπάθειες για ισχυροποίηση της 
µικτής οικονοµίας. Ιδιαίτερα η δεκαετία του 1960 διακρίνεται για τη 
φιλελευθεροποίηση προς τα έξω και την ενίσχυση του οικονοµικού ρόλου του 
κράτους στο εσωτερικό. Ο ρυθµιστικός ρόλος του κράτους είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός και η δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική χρησιµοποιούνται 
εποικοδοµητικά από τις κυβερνήσεις. Η επικράτηση σοσιαλδηµοκρατικών ιδεών και 
αξιών φαίνεται να σχετίζεται µε το κράτος πρόνοια και τις ρυθµιστικές του 
παρεµβάσεις. Στη δεκαετία αυτή σταδιακά µειώνονται οι οικονοµικές διαφορές των 
κρατών-µελών και παρατηρείται µια µετατόπιση της οικονοµικής δύναµης από τις 
ΗΠΑ και το ΗΒ προς την Ιαπωνία και τα κράτη της Ευρώπης. Η ‘χρυσή’ αυτή εποχή 
χαρακτηρίζεται σε θεωρητικό επίπεδο Κεϋνσιανή. Τα κράτη – µέλη διατηρούν τον 
έλεγχο της προσφοράς του χρήµατος και χειρίζονται τη συναλλαγµατική πολιτική ως 
εργαλείο σταθεροποιητικής πολιτικής και αποτροπής δυσµενών διαταραχών.  
 Ενώ η Ευρώπη βιώνει τα χρόνια αυτά από οικονοµική άποψη τη «χρυσή 
εποχή» του µεταπολεµικού θαύµατος, στο διεθνές πεδίο το διεθνές νοµισµατικό 
σύστηµα220 αποδιαρθρώνεται συνέχεια και η κρίση του δολαρίου δηµιουργεί 
συναλλαγµατική αστάθεια.  
 
 
 
3.2 Έκθεση  WERNER – Κατάρρευση BRETTON WOODS 
 
 Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960 επικρατεί διεθνώς µια γενική 
αµφισβήτηση και ένας προβληµατισµός σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του 
πλαισίου και της φιλοσοφίας των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και του 
ελέγχου της κινητικότητας των κεφαλαίων του Bretton Woods. Η Κοινότητα την 
τελευταία χρονιά της δεκαετίας, θέλοντας να δροµολογήσει σοβαρά την προσπάθεια 
για οικονοµική και νοµισµατική ένωση αναθέτει σε µια επιτροπή µε προεδρεύοντα 
                                                 
220 α) Crafts N and Toniolo G. (1996) ‘Postwar Growth: An Overview’ στο N Crafts and G Toniolo. 
Economic Growth in Europe since 1945 
     β) Eichengreen B (1996) ‘Institutions and Economic Growth: Europe after World War II’ στο N 
Crafts and G. Toniolo ‘Economic Growth in Europe since 1945’ Cambridge University Press 
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τον Werner τη µελέτη του προβλήµατος και την κατάθεση σχετικού πορίσµατος. 
Όντως, µετά από ένα έτος ο Werner, µέλος της κυβέρνησης του Λουξεµβούργου, 
καταθέτει την τελική έκθεση τον Οκτώβριο του 1970 (L. Tsoukalis 1993)221. Η 
επιτροπή προβληµατίζεται πολύ, διότι επικρατούν δύο σχολές. Η πρώτη υποστηρίζει 
ότι η εναρµόνιση των οικονοµικών πολιτικών των κρατών – µελών πρέπει να 
προηγηθεί της νοµισµατικής ένωσης και υποστηρίζεται από τη Γερµανία και την 
Ολλανδία, η δεύτερη αντίθετα ισχυρίζεται πως µπορεί να δηµιουργηθεί πρώτα µια 
νοµισµατική ένωση και να ακολουθήσουν σταθερές ισοτιµίες και ελεγχόµενος 
συντονισµός τόσο των δηµοσιονοµικών, όσο και των νοµισµατικών πολιτικών 
(monetarists) και έχει ένθερµους οπαδούς τους γάλλους και τους βέλγους. Η βάση της 
διαφωνίας είναι πολιτική, διότι οι µεν οικονοµολόγοι απαιτούν τη θέσπιση 
υπερεθνικής αρχής και εκχώρηση σε αυτήν εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, ενώ 
οι µονεταριστές αρνούνται κάθε εκχώρηση και συζήτηση οµοσπονδιακής λύσης (Π. 
Τσακαλογιάννης 2000)222. Η επιρροή των ιδεών του Keynes δεν επιτρέπει στις 
κυβερνήσεις να απεµπωλήσουν τον άµεσο έλεγχο στη δηµοσιονοµική και 
νοµισµατική πολιτική και δε θέλουν να µεταβιβάσουν πραγµατικές αρµοδιότητες σε 
αυτούς τους τοµείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 Η τελική έκθεση που κατατίθεται είναι φιλόδοξη και προβλέπει σε πρώτο 
στάδιο να γίνει προσπάθεια να περιορισθεί το περιθώριο διακύµανσης των 
νοµισµάτων των κρατών – µελών, ενώ στο δεύτερο στάδιο να επιχειρηθεί η 
κατάργηση όλων των εµποδίων, ώστε να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση στην κίνηση 
κεφαλαίων στο εσωτερικό της Ε.Ο.Κ. Μέχρι το 1970 η δηµοσιονοµική πολιτική ήταν 
ένα εργαλείο που ασκούσε αυτοτελώς κάθε κράτος – µέλος και ήταν 
αδιαπραγµάτευτο. «Η τελική έκθεση βασίζεται στο συµβιβασµό των ‘οικονοµιστών’ 
και των ‘µονεταριστών’, η οποία στην πορεία αποδεικνύεται εύθραυστη, µόλις το 
διεθνές οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώνεται, οπότε οι έξι, για να το 
αντιµετωπίσουν, σπεύδουν να υιοθετήσουν κάθε είδους καθεστώτα συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών που καλύπτουν όλο το φάσµα από την ανεξάρτητη και ελεύθερη 
διακύµανση ως τις κεντρικές ισοτιµίες.»(Λ. Τσούκαλης 1998)223. Το πόρισµα εισάγει 
την ανάγκη της εναρµόνισης της δηµοσιονοµικής πολιτικής που ασκούν τα κράτη – 
µέλη. Επιπλέον απαιτεί τη δηµιουργία ενός ενιαίου κέντρου αποφάσεων για την 
οικονοµική πολιτική σε Κοινοτικό επίπεδο. Οι καινοτοµίες του πορίσµατος για την 
εποχή του πολλές και οι αµετάκλητες ισοτιµίες που επιχειρεί δεν απέχουν πολύ από 
την καθιέρωση ενός κοινού νοµίσµατος. Το πόρισµα αυτό χρησιµοποιείται ως 
εφαλτήριο από τους αρχηγούς κρατών που στις 2-2-1971 συµφωνούν και 
υποστηρίζουν από κοινού µια νοµισµατική και οικονοµική ένωση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας που θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τα τέλη του 1980 µε την επικράτηση των 
σταθερών ισοτιµιών. Η πολιτική βούληση όµως προσκρούει αφ’ ενός στη 
νεοτεριστικότητα της έκθεσης Werner και αφ’ ετέρου στις επιπτώσεις της 
πετρελαϊκής κρίσης και στην απρόσφορη διεθνή οικονοµική κατάσταση, και έτσι 
χάνει την ορµή της, µε αποτέλεσµα να απορριφθεί τελικά το όλο εγχείρηµα. 
Υπεύθυνη γι αυτό και η Γαλλία, που δεν είναι διατεθειµένη να χάσει εθνική 
κυριαρχία υπέρ ενός ενιαίου νοµίσµατος και καταφέρνει κάτω από έντονες πιέσεις να 
απαλείψει τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις και να αποδυναµώσει το εγχείρηµα. 

                                                 
221 L Tsoukalis 1993 ‘The new European economy. Thr politics and economics of integration’ Oxford 
University Press. 2nd revised edition pages 178-179 
222 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 
223 Λ. Τσούκαλης ‘Η νέα ευρωπαϊκή οικονοµία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση σελ. 218 
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 Ο ρυθµιστικός µηχανισµός του Bretton Woods υπονοµεύεται συνέχεια και η 
κρίση βαθαίνει. Στις 15-8-1971 οι Η.Π.Α. αποφασίζουν την κατάργηση της 
µετατρεψιµότητας του δολαρίου σε χρυσό, καθιερώνοντας τον κανόνα του δολαρίου 
και σηµατοδοτώντας την εφαρµογή των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
Στις 18 ∆εκεµβρίου του 1971 συνάπτεται η Σµισθόνια Συµφωνία (Smithsonian 
Agreement), που δηµιουργεί πρόσκαιρα τη ψευδαίσθηση µιας νέας διεθνούς τάξης 
πραγµάτων (Λ. Τσούκαλης 1998)224. Το δολάριο υποτιµάται κατά 12% έναντι των 
νοµισµάτων των 14 κυριοτέρων βιοµηχανικών κρατών, χάνοντας το ρόλο του 
σταθεροποιητή ηγεµόνα. Το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών των ΗΠΑ 
διατηρείται υψηλό και οι παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών δεν καταφέρνουν να 
σταθεροποιήσουν το δολάριο, µε συνέπεια την εγκατάλειψη του συστήµατος 
σταθερών ισοτιµιών και τη δηµιουργία σοβαρής κρίσης. Ουσιαστικά οι ΗΠΑ στις 15 
Αυγούστου 1971 χάνουν τον ρόλο του εγγυητή της σταθερότητας. 
 
 
 
3.3 Από το φίδι στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα  
 
 Μετά τη Σµισθόνια Συµφωνία οι χώρες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
διευρύνουν τα περιθώρια διακύµανσης της ισοτιµίας σε σχέση µε το δολάριο από 1% 
στο 2.25%, ενώ τα κράτη – µέλη της Ε.Ο.Κ. στο 4.5% Το περιθώριο αυτό κρίνεται 
απαράδεκτα υψηλό από τους έξι που θορυβούνται και στις 21 Μαρτίου 1972 το 
Συµβούλιο µε συναίνεση αποφασίζει να προχωρήσει σε στενότερη συναλλαγµατική 
διακύµανση µεταξύ των κρατών – µελών στο 2.25, το γνωστό ως ‘φίδι στο τούνελ’ 
(Π. Τσακαλογιάννης 2000)225. Το φίδι εποµένως θα διαµορφωνόταν από τα κοινοτικά 
νοµίσµατα, τα οποία θα κινούνταν από κοινού µέσα στο τούνελ του δολαρίου, 
δηλαδή στο τούνελ που δηµιουργούσαν οι ζώνες εύρους 2.25% εκατέρωθεν της 
ισοτιµίας µε το δολάριο. ... Η γέννηση του ‘φιδιού’ συνοδεύτηκε από κανόνες κοινής 
παρέµβασης στις αγορές συναλλάγµατος και ρυθµίσεις για πολύ βραχυπρόθεσµες 
πιστώσεις µεταξύ των κεντρικών τραπεζών (Λ. Τσούκαλης 1998)226. Η συναινετική 
αυτή απόφαση τονώνει τις ελπίδες για νοµισµατική ένωση και ενεργοποιεί τις 
προσπάθειες για πολιτική ολοκλήρωση, ώστε να υπάρξει ισορροπία ανάµεσα στις δύο 
ολοκληρώσεις. Με το λεγόµενο φίδι γίνεται προσπάθεια να τεθούν τα θεµέλια µιας 
περιφερειακής συναλλαγµατικής ζώνης. Από το Μάρτιο του 1973, που καταρρέει 
οριστικά χωρίς περιθώρια σωτηρίας το Bretton – Woods, η προηγούµενη απόφαση 
των ευρωπαίων ηγετών συµπληρώνεται µε άρση της υποχρεωτικής παρέµβασης για 
τη στήριξη του δολαρίου και την κοινή εξωτερική διακύµανση ‘φίδι χωρίς τούνελ’. 
Ωστόσο µετά το Μάρτιο εξακολουθεί να είναι στόχος της Κοινότητας η διατήρηση 
των διµερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε σχετικά περιθώρια και η χρήση 
ορισµένων στοιχείων του συστήµατος Bretton – Woods σε περιφερειακό επίπεδο. 
 Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέλουν να εκµεταλλευτούν χάρη της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, γεγονός 
που το απαγορεύει το ‘νοµισµατικό φίδι’, που απαιτεί στοιχειώδη συντονισµό και όχι 
την εκµετάλλευση των ισοτιµιών για εθνικούς λόγους. Είναι βασικό ο ανταγωνισµός 
να στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα και όχι στη συναλλαγµατική πολιτική που 
αποτελεί ένα είδος έµµεσου προστατευτισµού. Η απροθυµία της Μεγάλης Βρετανίας 
                                                 
224 Λ. Τσούκαλης ‘Η νέα ευρωπαϊκή οικονοµία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση σελ. 219 
225 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
2000 σελ. 48 
226 Λ. Τσούκαλης ‘Η νέα ευρωπαϊκή οικονοµία. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ Εκδ. Παπαζήση σελ. 219 
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να το στηρίξει και κάποιες κινήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας φαλκιδεύουν το 
σύστηµα που οι περισσότεροι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο το υπονοµεύουν. Το φίδι 
λειτουργεί από το 1972 εως το 1978. Σταδιακά το εγκαταλείπουν τρία από τα 
τέσσερα πιο γνωστά νοµίσµατα δηλαδή η στερλίνα, η λιρέτα και το γαλλικό φράγκο. 
Η αποχώρηση των νοµισµάτων αυτών ακρωτηριάζει το ‘φίδι’ και το µετατρέπει σε 
µια µίνι ζώνη γύρω από το γερµανικό µάρκο αφού έµειναν µόνον η Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, η ∆ανία227 και σαν µόνη 
εκτός Κοινότητας χώρα η Νορβηγία. Άλλωστε οι µικρές αυτές βόρειες χώρες που 
παραµένουν έχουν µεγάλη εµπορική εξάρτηση από την Ο.∆.Γ. Το ‘φίδι’ δύσκολα 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως νοµισµατικό κοινοτικό σύστηµα από τη στιγµή που οι 
µισές περίπου χώρες το εγκαταλείπουν και µετατρέπεται τελικά σε ζώνη του 
γερµανικού µάρκου µε τους γνωστούς δορυφόρους του. Με την εξέλιξη αυτήν έχουµε 
για πρώτη φορά Ευρώπη δύο ταχυτήτων όπου στην πρώτη ταχύτητα δεσπόζει η Ο∆Γ 
µε την οικονοµική της ευρωστία. Η κατάληξη είναι ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο και η αδυναµία να εφαρµοστεί αυτό το νοµισµατικό φίδι 
δείχνει τη µεγάλη απόκλιση που υπάρχει µεταξύ των οικονοµιών των έξι. 
Συνεπικουρεί σε αυτό και η αρνητική στάση της αµερικανικής κυβέρνησης που δια 
του Henry Kissinger προβάλλει έντονα την αντίθεση της στην οικονοµική 
νοµισµατική αλλά και πολιτική ολοκλήρωση της Ε.Ο.Κ. γιατί προβληµατίζεται για 
τις επιπτώσεις αυτών των ολοκληρώσεων στις ΗΠΑ. 
 Το Μάρτιο του 1973 η ΕΟΚ ανακοινώνει την εφαρµογή ενός συστήµατος 
κυµαινόµενων ισοτιµιών, πράγµα που έχει ήδη κάνει η άλλη µεγάλη οικονοµία της 
Ιαπωνίας. Πρόκειται για ένα σύστηµα στο οποίο κάθε κράτος – µέλος της ΕΟΚ 
δηλώνει τη βούλησή του να παρεµβαίνει στη δική του αγορά µε δική του 
πρωτοβουλία και σε συνενόηση µε τη χώρα της οποίας το νόµισµα θα αγορασθεί ή θα 
πωληθεί. 
 Ο πόλεµος όµως στη Μέση Ανατολή τον Οκτώβριο του 1973, η δραµατική 
αύξηση της τιµής του πετρελαίου, ο πληθωρισµός, η ανεργία και η ύφεση που 
χτυπούν την Ευρώπη φρενάρουν και πάλι τις προσπάθειες των εννέα τώρα για την 
Ο.Ν.Ε. Το 1975 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χαρακτηρίζεται από µιαν επικίνδυνη 
απόκλιση µεταξύ των µελών της, που οδηγεί σε στασιµότητα και σε απαισιοδοξία 
σχετικά µε τα οράµατα και τους στόχους της. Μπροστά στο πρόβληµα και στον 
κίνδυνο οπισθοδρόµησης αρχίζει το 1977 να διερευνάται η δυνατότητα µιας 
καινούργιας προσπάθειας για νοµισµατική ενοποίηση. Στην Κοπεγχάγη κατά τη 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 7 και 8 Απριλίου 1978 ο Γάλλος 
Πρόεδρος Giscard d’ Estaing και ο Γερµανός Καγκελάριος Helmut Schmidt 
προτείνουν από κοινού την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. Τον 
Ιούλιο του 1978 στη Βρέµη αποφασίζεται να προχωρήσουν οι εννέα προς µια ζώνη 
σταθερότητας. ∆οµούν ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο που δίνει τη δυνατότητα, ώστε στη 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 ∆εκεµβρίου 
1978 να ιδρυθεί το ΕΝΣ (EMS)228. Οι λόγοι της ίδρυσης του διάφοροι όπως: 

α) η επιβράδυνση του διεθνούς εµπορίου και η συνεχιζόµενη νοµισµατική 
αστάθεια λόγω δολαρίου.  

β) οι καλές προσωπικές σχέσεις του Γάλλου Προέδρου και του Γερµανού 
Καγκελάριου και η ενώπιον της κρίσης και των δυσκολιών ταύτιση των απόψεών 
τους. 

                                                 
227 Η δανική κορώνα αποχώρησε αλλά σύντοµα επανήλθε στο τούνελ 
228 Αλεξάκης Π. (1989) ‘Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ενοποίηση και το Ευρωπαϊκό 
Νοµισµατικό Σύστηµα’ Επίκαιρα θέµατα τχ 11 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Αθήνα 
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γ) η πεποίθηση ότι η νοµισµατική σταθερότητα θα οδηγήσει σε µείωση των 
πληθωριστικών πιέσεων. 

δ) η απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε τοµείς όχι µόνο υψηλής 
τεχνολογίας αλλά και σε άλλους κρίσιµους τοµείς. 

ε) η πίστη ότι η νοµισµατική συνεργασία θα φέρει πιο κοντά τα κράτη – µέλη 
και θα αµβλύνει τις διαφορές τους ώστε να επέλθει και η αναµενόµενη προσέγγιση 
των οικονοµιών και των οικονοµικών πολιτικών τους. 

στ) ο σηµαντικότερος όµως λόγος είναι ότι µε το Ε.Ν.Σ. δεν εθίγετο το 
ευαίσθητο θέµα της εθνικής κυριαρχίας. 
 Οι δύο βέβαια πρωτεργάτες του νέου εγχειρήµατος έχουν και τους δικούς τους 
λόγους. Η µεν Ο.∆.Γ. φοβάται τη συνεχή υπερτίµηση του µάρκου που βλάπτει τις 
εξαγωγές της η δε Γαλλία τον πληθωρισµό της (Π. Αλεξάκης)229. 
 Η έναρξη του δεν γίνεται όπως ήταν προγραµµατισµένη, την 1-1-1979 λόγω 
διαφωνιών. Την περίοδο 1978 οι χώρες ασκούν συναλλαγµατικούς ελέγχους στην 
κίνηση κεφαλαίων και ακολουθούν σε κάποιο βαθµό διαφορετικές νοµισµατικές 
πολιτικές. Η διαφωνία των βασικότερων χωρών του κεντρικού πυρήνα Γερµανίας – 
Γαλλίας είναι σοβαρή. Η Γαλλία επιθυµεί ένα συµµετρικό σύστηµα ενώ η Γερµανία 
επιδιώκει την ασυµµετρία. 
 Κατά τον David Begg (1998) συµµετρία σηµαίνει σεβασµός στο δείκτη 
απόκλισης, που θα  αναλυθεί παρακάτω. «Οι  χώρες των οποίων οι συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες των νοµισµάτων τους ήταν κοντά στο κατώτατο όριο του περιθωρίου 
διακύµανσης θα έπρεπε να ασκήσουν περιοριστική νοµισµατική πολιτική. Εκείνες 
που είχαν συναλλαγµατικές ισοτιµίες κοντά στο ανώτατο όριο του περιθωρίου θα 
έπρεπε να χαλαρώσουν τη νοµισµατική πολιτική τους. Η Γερµανία δε θα 
συµφωνούσε µε ένα σύστηµα στο οποίο θα µπορούσε να αναγκαστεί να εκδίδει 
χρήµα και να αυξάνει τον πληθωρισµό της»230. Ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε το 
1979 προέβλεπε ότι θα υπήρχε αποδοχή, αλλά όχι και υποχρέωση. 

Μετά τη διευθέτησή τους το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 12 και 13 Μαρτίου 
1979 στο Παρίσι αποφασίζει την έναρξη ισχύος του από τις 13-3-1979. Η επιτυχία 
µεγάλη και ανοίγει δρόµο σε µια ζώνη νοµισµατικής σταθερότητας που ευνοεί την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Το Ε.Ν.Σ. αποτελεί το κυριότερο βήµα για µια κοινή 
νοµισµατική πορεία. Μετά την αρνητική κατάληξη του προηγούµενου εγχειρήµατος 
το 1970 µε το πόρισµα Werner, η Κοινότητα δείχνει αποφασισµένη να συνδυάσει τη 
διεύρυνση µε την εµβάθυνση και στην προκειµένη περίπτωση µε την οικονοµική και 
νοµισµατική ολοκλήρωση. Η υιοθέτηση του Ε.Ν.Σ. συµπίπτει µε τη δεύτερη µεγάλη 
πετρελαϊκή κρίση η οποία επιδεινώνει τις αποκλίσεις στις οικονοµίες των εννέα. 

Το ΕΝΣ ξεκινά σε δύσκολη περίοδο. Ο πληθωρισµός στην Κοινότητα έχει 
αυξηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του υψηλού πληθωρισµού το 1980 είναι η 
Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία, όπου οι τιµές του ξεπερνούν τις 20 µονάδες 
(22.5% , 21.6% , 20.6% αντίστοιχα), αλλά και η Ιρλανδία µε 18.6%, το ΗΒ µε 16.1%, 
η Ισπανία µε 15.7% κλπ. , ενώ χαµηλό πληθωρισµό σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες 
πετυχαίνει η Γερµανία µε 5.8%231.  

Το ΕΝΣ χαρακτηρίζεται: 
 α) από το µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών ΜΣΙ και 

β) από την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ΕΝΜ) ή αλλιώς (ECU) 
European Currency Unit 

                                                 
229 Π. Αλεξάκης ‘Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ).  Οι λόγοι για τη δηµιουργία του’ στο 
βιβλίο των Ν. Μαραβέγια και Μ. Τσινισιζέλη 1999 σελ. 357-358 
230 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική σελ. 598-599 
231 Πηγή: European Commission ‘European Economy’ 
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 Η κεντρική ιδέα του συστήµατος είναι η τοποθέτηση της ECU στο κέντρο του 
ΕΝΣ. 
 Στο Ε.Ν.Σ. 

- Η ECU αντικαθιστά την παλιά ευρωπαϊκή λογιστική µονάδα στην κατάρτιση 
του προϋπολογισµού της Κοινότητας και στις συναλλαγές µεταξύ των 
κεντρικών τραπεζών. Πρόκειται για ένα συµβατικό νόµισµα που ορίζεται µε 
βάση µια νοµισµατική δέσµη, το γνωστό «καλάθι», το οποίο περιλαµβάνει 
σταθερά ποσά των νοµισµάτων των κρατών – µελών, αλλά όχι µε το ίδιο 
βάρος. Το σταθµικό βάρος κάθε νοµίσµατος καθορίζεται µε βάση τη 
συνεισφορά της αντίστοιχης χώρας στο ΑΕΠ και τις εσωτερικές συναλλαγές 
της Κοινότητας, όπως πχ ποσοστό συµµετοχής στο ενδοευρωπαϊκό εµπόριο, 
συµµετοχή στους πιστωτικούς οργανισµούς κτλ. Η σύνθεση και η στάθµιση 
του καλαθιού αναθεωρούνται κάθε πενταετία µε κοινή συµφωνία όλων. 

- Στο Ε.Ν.Σ. καθένα από τα εθνικά νοµίσµατα έχει µια κεντρική ισοτιµία µε την 
ECU που λέγεται ‘κεντρικός άξονας’. Με βάση τις ισοτιµίες των νοµισµάτων 
µε την ECU εξάγεται ένα σύνολο διµερών ισοτιµιών και ορίων διακύµανσης 
των εθνικών νοµισµάτων. Ο µηχανισµός παρέµβασης θα στηρίζεται στα όρια 
αυτά, ενώ, όταν χρειαστεί, θα γίνονται οι απαραίτητες αναπροσαρµογές των 
διµερών ισοτιµιών (Ν. Μαραβέγιας και Ν. Τσινισιζέλης 1999)232. Αυτές οι 
σταθερές ισοτιµίες διασφαλίζονται µε ένα σύστηµα παρεµβατικών κανόνων 
που διατηρούν στην πράξη ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του παλαιού 
‘ευρωφιδιού’, που για τα παλαιά µέλη προβλέπει ένα ανώτατο όριο στις 
διακυµάνσεις της τάξεως των  (+/-) 2.25% γύρω από τις διµερείς ισοτιµίες, 
ενώ για τα άλλα κράτη µπορούν να φθάσουν µέχρι και 6%. Η Ιταλία κάνει 
χρήση του δικαιώµατος αυτού (+/- 6%). Οι αλλαγές στις ισοτιµίες θα γίνονται 
µετά από κοινή συµφωνία και µε ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη – µέλη. 

- Το σύστηµα προβλέπει προληπτικά µέτρα, για να αποφευχθούν σοβαρές 
διακυµάνσεις ενός νοµίσµατος. Έτσι υπάρχει ένα προληπτικό όριο 
συναγερµού που µπαίνει σε εφαρµογή, όταν η αγοραία συναλλαγµατική 
ισοτιµία κάθε νοµίσµατος ξεπερνά την επίσηµη. «Εάν η απόκλιση του 
νοµίσµατος µιας χώρας είναι υψηλή, η χώρα καλείται να λάβει µέτρα για τη 
σταθεροποίηση της οικονοµίας της» (Ε. Πουρναράκης 1995)233. Ουσιαστικά 
υπάρχει ένας δείκτης απόκλισης (divergence indicator), που επιτρέπει την 
έγκαιρη διαπίστωση των καθηµερινών αποκλίσεων της ισοτιµίας σε ECU 
κάθε εθνικού νοµίσµατος. Κατά τους Ν. Μαραβέγια, Μ. Τσινισιζέλη (1999) 
«ο δείκτης απόκλισης αποτέλεσε τη σπουδαιότερη καινοτοµία του ΕΝΣ. 
Ειδοποιεί κάθε φορά που κάποιο νόµισµα περνά το ονοµαζόµενο πρόθυρο 
απόκλισης (Π.Α.) που έχει καθοριστεί στο 75% της µέγιστης δυνατής 
απόκλισης (Μ.∆.Α.) σε σχέση πάντοτε µε την κεντρική ισοτιµία του προς την 
ECU… Η Μ∆Α καθορίζεται από τον τύπο +/- 2.25 (1-ω), όπου το ‘ω’ 
αποτελεί το συντελεστή στάθµισης που προσδιορίζει τη βαρύτητα του κάθε 
νοµίσµατος για το οποίο υπολογίζεται η Μ∆Α»234. Οι παρεµβάσεις για τις 
διορθώσεις γίνονται από τις κεντρικές τράπεζες και στοχεύουν στη 
µακροπρόθεσµη σταθεροποίηση των νοµισµάτων. 

                                                 
232 Ν. Μαραβέγιας – Μ. Τσινισιζέλης 1999 ‘Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Θεµέλιο 
σελ. 362 
233 Ε. Πουρναράκης 1995 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Ι Μακροοικονοµία Αθήνα 1995 σελ. 
382 
234 Ν. Μαραβέγιας – Μ. Τσινισιζέλης 1999 ‘Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Θεµέλιο 
σελ. 363 
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- Μεταξύ των κεντρικών τραπεζών υπάρχει ένα δίκτυο πιστωτικών σχέσεων 
µέσω του οποίου γίνονται οι πληρωµές και οι πιστωτικές διευκολύνσεις. Το 
Ε.Ν.Σ. χαρακτηρίζεται από πολλές καινοτοµίες όσον αφορά στον τρόπο που 
γίνονται οι συναλλαγµατικές διευκολύνσεις τόσο για τη χρηµατοδότηση που 
χρειάζεται για τη στήριξη των ισοτιµιών, όσο και για την κάλυψη των 
εξωτερικών ελλειµµάτων των κρατών – µελών. Για να διατηρηθεί σταθερή η 
συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ δύο νοµισµάτων, τα επιτόκια των δύο 
χωρών πρέπει να είναι ίδια προκειµένου να αποφεύγονται κερδοσκοπικές 
κινήσεις. Έτσι η γερµανική Bundesbank απέκτησε δύναµη και εξουσία στο 
ΕΝΣ (David Begg 1998)235. Καθώς περνούσε η δεκαετία του 1980 και ο 
γερµανικός πληθωρισµός παρέµενε σε χαµηλά επίπεδα, το γερµανικό µάρκο 
έγινε η ονοµαστική άγκυρα του ΜΣΙ. Αυτό σήµαινε ότι η Γερµανία καθόριζε 
τα γερµανικά επιτόκια, σύµφωνα µε τις ανάγκες της οικονοµίας της, και οι 
άλλες χώρες συνεχώς ευθυγράµµιζαν τα επιτόκιά τους µε τα γερµανικά. 
Βασικά το Ε.Ν.Σ. συνδέει τα ευρωπαϊκά νοµίσµατα µε το γερµανικό µάρκο. Η 
γερµανική κεντρική τράπεζα ρυθµίζει τις σχέσεις του γερµανικού µάρκου και 
κατ’ επέκταση των χωρών που συµµετέχουν στο Ε.Ν.Σ. µε τα νοµίσµατα του 
υπόλοιπου κόσµου και κυρίως µε το δολάριο και το ιαπωνικό γιέν. Αντίστοιχα 
οι κεντρικές τράπεζες των κρατών – µελών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 
Συστήµατος φροντίζουν να διατηρηθεί σταθερή η ισοτιµία των εθνικών 
νοµισµάτων µε το γερµανικό µάρκο. 

- Στο Ε.Ν.Σ. κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία ενός µηχανισµού ανακατανοµής 
πόρων, το όλο δε εγχείρηµα συµπληρώνεται και µε χαµηλότοκα δάνεια από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

- Είναι δυνατή η σύνδεση άλλων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας µε τους µηχανισµούς συναλλάγµατος του Ε.Ν.Σ. µε κατάλληλες 
συµφωνίες µεταξύ των κεντρικών τραπεζών. 

- Υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη – µέλη της Ε.Ο.Κ. που βρίσκονται εκτός 
του Ε.Ν.Σ. να µπορούν να χρησιµοποιούν το σύστηµα βραχυπρόθεσµων και 
µεσοπρόθεσµων πιστωτικών διευκολύνσεων. 

 
 
 
3.4 Από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
 

Η λειτουργία του Ε.Ν.Σ. από το Μάρτιο 1979 εώς το Μάρτιο του 1983 
χαρακτηρίζεται από πολλές συναλλαγµατικές µεταβολές. Έγιναν επτά 
συναλλαγµατικές αναπροσαρµογές, δηλαδή σχεδόν µια επανευθυγράµµιση κάθε έξι 
µήνες. Σφραγίζεται, επίσης, και από την υποτίµηση του γαλλικού φράγκου και της 
ιταλικής λιρέτας. Η υποτίµηση του γαλλικού και του ιταλικού νοµίσµατος οδηγεί σε 
υπερτίµηση του µάρκου και του ολλανδικού φιορινιού. Σύµφωνα µε τον Π. Αλεξάκη 
(1994)236 δε διαπιστώνονται τάσεις συντονισµού των νοµισµατικών πολιτικών σε 
αυτήν τη φάση λειτουργίας του ΕΝΣ. 

Μετά το Μάρτιο του 1983 η Γαλλία και πολύ νωρίτερα η Ιταλία δίνουν  
αγώνα για τη µείωση του πληθωρισµού τους στα πλαίσια του ΜΣΙ γιατί δεν 
επιθυµούν να τον υπονοµεύσουν. Για το σκοπό αυτόν η κυβέρνηση περικόπτει τις 
                                                 
235 David Begg ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Πλαίσιο 35-2 Το ΕΝΣ και η Bundesbank σελ. 
596-599 
236 Π. Αλεξάκης ‘Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση’ Εκδ. Σάκκουλα 1994 
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δηµόσιες δαπάνες, περιορίζει το κράτος πρόνοια και παγώνει τους µισθούς. Με τις 
κινήσεις αυτές καταφέρνει την εναρµόνιση της οικονοµικής της πολιτικής µε τη 
γερµανική. Ο πληθωρισµός πέφτει στο 2.7%, αλλά η ανεργία ανέρχεται σε διψήφια 
νούµερα. Από το 6.2% το 1980 φθάνει το 10.5% το 1987237. 

Το πρώτο εξάµηνο του 1984 η Γαλλία ασκεί την προεδρία του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου και µε ορισµένες συντονισµένες κινήσεις καταφέρνει την 
επαναδραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς τα οράµατά της. 
Επίτευγµά της είναι η αλλαγή του κλίµατος ευρωαπαισιοδοξίας που επικρατούσε 
µέχρι το 1983 και η αναζωπύρωση του στόχου της ΟΝΕ. Το διάστηµα 1983 µέχρι και 
το 1986 θεωρείται ότι είναι η δεύτερη και πιο κύρια φάση του ΕΝΣ, διότι σε αυτήν 
παρατηρείται µια νοµισµατική σταθερότητα του πληθωρισµού. Ενώ την πρώτη 
περίοδο 1978-1983 ο µέσος πληθωρισµός της Κοινότητας αυξάνεται από 8.3% σε 
11.8%, αντίθετα στη δεύτερη φάση µειώνεται και σταθεροποιείται το 1986 στο 
2.3%238.  

Η νοµισµατική σταθερότητα του πληθωρισµού συνδυασµένη µε µια 
φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική οδηγεί στη δηµιουργία εµπορίου. [Το πλαίσιο της 
φιλελεύθερης πολιτικής κατά τον ∆. Παπαδόπουλο (1985) στηρίζεται σε δύο βασικά 
στοιχεία, την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισµό του ατόµου. «Η ικανοποίηση του 
αυτοπροσδιορισµού σηµαίνει ότι το άτοµο συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονοµική σφαίρα της κοινωνικής 
ζωής. Οικονοµική δε ελευθερία σηµαίνει υιοθέτηση της οικονοµίας της αγοράς ως 
οικονοµικού συστήµατος, αφού αυτό είναι το σύστηµα που προσδίδει υψηλή 
προτεραιότητα και πετυχαίνει την αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση των 
παραγωγικών δυνάµεων οι οποίες βρίσκονται σε στενότητα σε σχέση µε τις 
ανθρώπινες ανάγκες»239. Οι κλασικοί φιλελεύθεροι δέχονται έναν αυτορυθµιζόµενο 
µηχανισµό της αγοράς. Όσον αφορά δε την πολιτική κατευθυντήρια γραµµή αυτή 
είναι η εµµονή στον περιορισµό της κυβερνητικής ισχύος. Ο Α. Σµίθ καθορίζει τα 
καθήκοντα της εξουσίας. Οι φιλελεύθεροι γενικά πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν 
πρέπει να κάνει για το άτοµο ό,τι αυτό µπορεί να κάνει µόνο του για τον εαυτό του]. 

Στη δεύτερη αυτή φάση του ΕΝΣ η Γερµανία ρυθµίζει έτσι τη νοµισµατική 
πολιτική της, ώστε καταφέρνει να έχει σταθερότητα. Βέβαια το ΕΝΣ δε φαίνεται να 
προσφέρει κάτι ιδιαίτερο ως προς το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, 
γεγονός που οδηγεί στην αµφισβήτηση της αξιοπιστίας του µε επακόλουθο 
αβεβαιότητα και κερδοσκοπία. 

Το επόµενο ουσιαστικό βήµα για τη νοµισµατική ενοποίηση είναι η ‘Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη’ που έχει ήδη αναλυθεί. Με την ΕΕΠ, που είναι το δεύτερο 
σπουδαίο θεσµικό µέτρο το οποίο λαµβάνεται µετά τη Συνθήκη της Ρώµης, δίνεται 
µια νέα δυναµική, καθώς σε αυτήν προτείνεται ένα εντατικό πρόγραµµα για την 
επίτευξη της ένιαίας αγοράς µέχρι 31-12-1992. Το γεγονός αυτό είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. 
Βέβαια η νοµισµατική ικανότητα που εισάγει η ΕΕΠ δεν αποτελεί το πιο χρήσιµο 
στοιχείο της. Οστόσο το γεγονός και µόνον ότι η ΟΝΕ συµπεριλαµβάνεται στους 
στόχους της αποτελεί σηµαντική εξέλιξη κατά τον Jean Victor Louis (1998)240. Αυτό 
που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι στην ΕΕΠ µνηµονεύεται πως η επιτυχία της ΟΝΕ 

                                                 
237 European Commission ‘European Economy’ Νο 4 2002 
238 European Commission ‘European Economy’ Νο 4 2002 
239 ∆. Λ. Παπαδόπουλος 1985 ‘Φιλελεύθερος προβληµατισµός πάνω στη σηµερινή οικονοµική 
πολιτική’ Εκδ. Αφοί Κυριακίδη Θεσσαλονίκη 1985 σελ.14 
240 J. V. Louis 1998 ‘Monetary capacity in the single European Act’ Common market Law Review vol. 
25 1998 



 102

περνάει µέσα από θεσµικές αλλαγές, που για χρόνια ήταν το πεδίο αντιπαράθεσης 
µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας. Αυτό σηµαίνει αναθεώρηση της Συνθήκης της 
Ρώµης, που, για να πραγµατοποιηθεί, απαιτεί µια καινούργια Συνθήκη η οποία να το 
επιβάλλει και θα πρέπει να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια ή µε 
δηµοψήφισµα. 

Μετά από αλλεπάληλα µνηµόνια που υποβάλλονται στο ECOFIN χωρίς να 
καρποφορήσουν, το 1988 ο Γερµανός υπουργός οικονοµικών Gerrard Stoltenberg 
διατυπώνει τη θέση για νοµισµατική ολοκλήρωση, σύµφωνα µε τη γερµανική 
οµοσπονδιακή άποψη, χωρίς να αφήνει περιθώρια οπισθοχώρησης. Αρωγός της 
προσπάθειας έρχεται ο Γερµανός υπουργός εξωτερικών Hans Dietrich Genschen ο 
οποίος υποστηρίζει ότι ένα ενιαίο νόµισµα στην ΕΚ είναι οικονοµικά απαραίτητο γα 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (Π. Τσακαλογιάννης 2000241. Υποστηρίζει 
πως αυτό θα περιορίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από το δολάριο. Τα επιχειρήµατά 
του βρίσκουν σύµφωνους τους Γάλλους. Η παρέµβαση του Genschen στα 
νοµισµατικά, αν και προκαλεί δυσαρέσκεια και ενόχληση στη Bundesbank, που τον 
θεωρεί αναρµόδιο, αποτελεί αναµφισβήτητα τη µεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία 
της ΟΝΕ (Gross Thygensen 1998)242. 

Γρήγορα όµως εµφανίζεται πρόβληµα. Υπάρχει αδυναµία να συντεριαστούν 
οι όροι της ενιαίας αγοράς µε τις ελευθερίες της αφ’ ενός και η ανεξάρτητη εθνική 
νοµισµατική πολιτική αφ ετέρου. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται µεγάλο θέµα 
για το πώς θα γίνει κατορθωτό να µεταβούν από τη µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη σταθερότητα στη νοµισµατική ένωση. Ήδη από την εµπειρία τους 
είναι γνωστό ότι για να πραγµατοποιηθεί η νοµισµατική ένωση απαιτεί τα εξής: 

α)  αµετάκλητα σταθερές ισοτιµίες 
β)  πλήρη µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων 
γ)  κοινή νοµισµατική πολιτική 
δ)  εναρµόνιση των δηµοσιονοµικών εθνικών πολιτικών 
ε)  κοινή εξωτερική συναλλαγµατική πολιτική 
στ)περιφερειακή πολιτική 

 Το σύστηµα αργά αλλά σταθερά προχωρεί αυτοκαθοριζόµενο και το ένα βήµα 
απαιτεί συµπλήρωση από το επόµενο. Η ολοκλήρωση της αγοράς κεφαλαίου απαιτεί 
τη δηµιουργία µιας Κοινοτικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα ελέγχει την 
προσφορά του χρήµατος και τις νοµισµατικές συνθήκες. Με την ΕΕΠ που 
υπογράφηκε δροµολογήθηκαν αµετάκλητα τόσο η πορεία της οικονοµικής και 
νοµισµατικής ένωσης, όσο και η ανάγκη της πολιτικής ολοκλήρωσης. 
 Αυτές οι αλληλοτροφοδοτούµενες κινήσεις θα προκαλέσουν στις λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες της περιφέρειας προβλήµατα, γιατί θα είναι δύσκολος ο 
συντονισµός και η σύγκλιση τους µε τις πιο αναπτυγµένες. Προβλήµατα θα 
δηµιουργήσει και η ακολουθούµενη εξωτερική συναλλαγµατική πολιτική σε χώρες µε 
µειωµένη εξαγωγική ανταγωνιστικότητα. Αυτοί και άλλοι λόγοι οδηγούν σε σκέψεις 
ότι η µελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει για την περιφερειακή 
πολιτική της και για την εξασφάλιση πόρων, για να µπορέσει να την 
πραγµατοποιήσει, και η αλυσίδα ενεργειών συνεχίζεται. 
 Τον Ιούνιο του 1988 στη συνάντηση Κορυφής στο Ανόβερο δηµιουργείται 
µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων µε πρόεδρο τον Jaques Delors που αναλαµβάνει να 
εξειδικεύσει τα βήµατα που πρέπει να γίνουν, ώστε να επιτευχθεί η νοµισµατική 
σταθερότητα που θα οδηγήσει στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Η έκθεση 
                                                 
241 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη σελ. 80-81 
242 Gross D. and Thygesen N. ‘European Monetary Integration. From the European Monetary System 
to the Economic and Monetary Union’ London Longman 1999 σελ. 397 
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της Επιτροπής υποβάλλεται τον Απρίλιο του 1989 και µε αυτήν ξεκινά βασικά η 
τυπική διαδικασία για την υλοποίηση της ΟΝΕ, η οποία έχει σα βασικό της στόχο την 
αντικατάσταση των εθνικών νοµισµάτων από ένα πραγµατικό και όχι λογιστικό σαν 
την ECU, κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται 
αρχικά εναρµόνιση των νοµισµατικών πολιτικών. Αργότερα ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ των κεντρικών τραπεζών µέχρι να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, που θα είναι ο θεσµός στον οποίον τα κράτη – µέλη 
θα µεταβιβάζουν σταδιακά τις εθνικές τους εξουσίες στον τοµέα της νοµισµατικής 
πολιτικής αλλά και της διαχείρισης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων και του 
συστήµατος πληρωµών. Η έκθεση προτείνει τρία στάδια µε ακαθόριστες ηµεροµηνίες 
και συγκεκριµένους κανόνες δηµοσιονοµικής σύγκλισης και µακροοικονοµικού 
συντονισµού. 
 Η πεµπτουσία όµως της έκθεσης Delors243, που καθησυχάζει τους µη 
φεντεραλιστές, δίνεται στην παράγραφο 17 «Ακόµη και µετά την επίτευξη της 
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης η Κοινότητα θα συνεχίσει να αποτελείται από 
ξεχωριστά κράτη... η διατήρηση του πλουραλισµού συνεπάγεται ένα βαθµό 
αυτονοµίας στη διαµόρφωση της οικονοµικής πολιτικής.... Για το λόγο αυτό δεν 
αρµόζει να ακολουθηθεί το παράδειγµα των υφιστάµενων οµόσπονδων κρατών, αλλά 
θα πρέπει να διαµορφωθεί µια ιδιόµορφη και καινοτόµος προσέγγιση». Στην έκθεση 
Delors υπάρχουν ασάφειες και κενά σχετικά µε το χρόνο υλοποίησης των φάσεων της 
Ο.Ν.Ε. αλλά και του θεσµικού πλαισίου της, όπως και θεσµική ασάφεια σχετικά µε 
τις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Τ.  
 Η λειτουργία του Ε.Ν.Σ. από το 1987 µέχρι τον Ιούλιο του 1990 οδηγεί στη 
δηµιουργία µιας καλής ευρωπαϊκής ζώνης σταθερότητας χωρίς συναλλαγµατικές 
αναπροσαρµογές και µε ελάχιστες µόνον εξαιρέσεις. Αυτή η τρίτη περίοδος 
λειτουργίας του ΕΝΣ χαρακτηρίζεται από µιαν οµοιοµορφία στα επιτόκια και από µια 
µορφή σύγκλισης των οικονοµιών των κρατών – µελών που οφείλεται στην αποδοχή 
των σκληρών όρων και της πειθαρχίας του Μηχανισµού Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών 
(Μ.Σ.Ι.). Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του Ε.Ν.Σ. είναι αµφιλεγόµενη. Η 
Επιτροπή στην έκθεση του 1984 αναφέρει ότι το ΕΝΣ έφερε µια σηµαντική ενίσχυση 
των οικονοµικοπολιτικών συντονιστικών διαδικασιών. Ειδικοί µελετητές αλλά και 
φορείς στηριζόµενοι στη νοµισµατική σταθερότητα θεωρούν ότι το Ε.Ν.Σ. 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της ίδρυσης του. Υπάρχει όµως και η αντίθετη 
άποψη, εκφρασµένη από τη γερµανική κεντρική τράπεζα, που το κατακρίνει για τις 
πολλές αναθεωρήσεις των ισοτιµιών. 
 Τελευταία περίοδος λειτουργίας του Ε.Ν.Σ. θεωρείται αυτή που ξεκινά από 
τον Ιούλιο του 1990, ουσιαστικά µαζί µε την έναρξη της πρώτης φάσης της Ο.Ν.Ε. 
Παρά τις διχογνωµίες το Ε.Ν.Σ. είναι για την Κοινότητα το µεγάλο της επίτευγµα και 
η βάση για την περαιτέρω ενοποίησή της. Από τις αρχές όµως του 1991 αρχίζουν νέα 
προβλήµατα. 
 Η πτώση του τείχους του Βερολίνου στο τέλος του 1989 και η κατάρρευση 
των κοµµουνιστικών καθεστώτων αλλά και η ενοποίηση των δύο Γερµανιών το 1990, 
δηµιουργούν µια καινούρια δύσκολη πραγµατικότητα που επηρεάζει και την πορεία 
της Ο.Ν.Ε. Η Βόννη αποφασίζει να καθορίσει µια ισότιµη σχέση µεταξύ του OstMark 
και του D.M. τη στιγµή που η ανεπίσηµη αξία του Ost Mark ήταν πολύ µικρότερη. 
Αυτό προκαλεί έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Η Νέα Γερµανία είναι κατά µέσον 
όρο πιο φτωχή , λιγότερο παραγωγική και πιο ανήσυχη από την παλιά Οµοσπονδιακή 

                                                 
243 J. Delors Committee ‘Report of economic and monetary union in the European Community’ Office 
for official publications of the European Community Luxemburg April 1989 
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∆ηµοκρατία της Γερµανίας. Ο πληθωρισµός της από 1.3 το 1988 αυξάνει σε 2.7 το 
1990, σε 3.7 το 1991 και σε 4.4 το 1992, και η Κεντρική Τράπεζά της αναγκάζεται να 
ανεβάσει τα επιτόκια της στο 9.%244. Τα κράτη – µέλη προσπαθώντας να αποτρέψουν 
τη φυγή κεφαλαίων προς τη γερµανική αγορά αναγκάζονται να αυξήσουν ακόµη 
περισσότερο τα επιτόκια τους, ενώ, για να λυθούν τα εσωτερικά τους οικονοµικά 
προβλήµατα απαιτούν µείωση επιτοκίων. Την ίδια περίοδο η αµερικανική οικονοµία 
βρίσκεται σε ύφεση και το αµερικανικό επιτόκιο µόνον 3%, µε αποτέλεσµα µεγάλος 
όγκος κεφαλαίων να εγκαταλείπει τις ΗΠΑ και να κατευθύνεται στην Ευρώπη και 
κυρίως στη Γερµανία. Η Bundesbank αρνείται να ρίξει τα επιτόκιά της και η άκαµπτη 
στάση της δηµιουργεί επικίνδυνους κραδασµούς στις ήδη προβληµατικές οικονοµίες, 
ακόµη και της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιβηρικής χερσονήσου. 
 ∆υστυχώς η κρίση της Γιουγκοσλαβίας το φθινόπωρο του 1991 επιδεινώνει 
για άλλη µια φορά τις σχέσεις Γαλλίας- Γερµανίας και γίνεται αιτία η Bundesbank να 
σκληρύνει τη στάση της ως προς την Ο.Ν.Ε. και ο γερµανικός τύπος να επικρίνει την 
οικονοµική και νοµισµατική ένωση και να κινδυνολογεί ότι χαµένη θα βγεί η 
Γερµανία. Η Γερµανία µέχρι τώρα ήταν αυτή που καθόριζε την πολιτική των 
επιτοκίων για όλο το µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αποµονώνοντας τη 
δική της προσφορά χρήµατος και αφήνοντας τις περισσότερες παρεµβάσεις στην 
αγορά συναλλάγµατος στις άλλες χώρες (David Begg 1998)245. Ο τύπος τονίζει ότι θα 
χάσει το ισχυρό της νόµισµα και θα θυσιάσει την Κεντρική της Τράπεζα, ενώ θα 
κερδίσει από την πραγµατοποίηση της Ο.Ν.Ε. η Γαλλία, η οποία προωθεί την 
ολοκλήρωση της Ο.Ν.Ε. και υποστηρίζει πια το ενιαίο νόµισµα, θέλοντας να 
απαλλαγεί από το ισχυρό µάρκο. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα στο Μάαστριχτ το ∆εκέµβριο του 1991 οι αρχηγοί 
των δώδεκα κρατών – µελών συνέρχονται και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µετά από 
συµβιβασµούς, όπου η Γερµανία εξασφαλίζει επιβάλλοντας τους όρους της ό,τι η 
ΟΝΕ θα έχει χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού, αποφασίζει καταλυτικές αλλαγές. 
∆ιευρύνει την κοινοτική νοµοθεσία και προωθεί σε όλα τα επίπεδα την ενοποιητική 
διαδικασία. ∆ηµιουργώντας ένα πλαίσιο µε πολλές και διάφορες θεµατικές ενότητες. 
Η βασικότερη όµως πτυχή του είναι η ολοκλήρωση της Ο.Ν.Ε. και η κυκλοφορία του 
ενιαίου νοµίσµατος που στηρίζεται σε σκληρές µονεταριστικές ρυθµίσεις και στις 
προσταγές της ‘µοναδικής νεοφιλελεύθερης σκέψης’. Ο δρόµος προς την Ο.Ν.Ε. 
είναι δύσβατος και περνά µέσα από την άσκηση αντιπληθωριστικής πολιτικής, 
µακροοικονοµικής σταθερότητας, δηµοσιονοµικών περιορισµών, 
αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων απορρύθµισης των αγορών και πλήρη 
υιοθέτηση του νεοφιλελεύθερου µοντέλου οικονοµικής διαχείρισης. Έχει ανάγκη από 
πλατιά συναίνεση και αυστηρή πειθαρχία κατά τη διάρκεια των τριών σταδίων που 
πρέπει να ακολουθηθούν. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ εγκαθιδρύεται και η αρχή 
της επικουρικότητας σύµφωνα µε την οποία η Ευρώπη έχει λόγο µόνον για όσα ρητά 
της έχουν ανατεθεί. Έτσι οι εθνικές δικαιοδοσίες επικρατούν των ευρωπαϊκών που 
απλά συνεπικουρούν. 

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Ε.Ε.) υπογράφεται στις 7 
Φεβρουαρίου του 1992 µια χρονιά µε έντονη κρίση. Η ενοποίηση της Γερµανίας 
δηµιουργεί πληθωρισµό. Για να αποφευχθεί µαζική µετακίνηση των 
Ανατολικογερµανών, δίνονται τεράστιες επιδοτήσεις. Η συνολική ζήτηση στην 
Ενωµένη Γερµανία αυξάνει και η Bundesbank υποχρεώνεται να αυξήσει τα επιτόκιά 
της, ενέργεια που αποδεικνύεται δυσβάσταχτη για πολλές χώρες – µέλη. Οι 
                                                 
244 European Commission ‘European Economy’ Directorate – General for Economic and financial 
Affairs No.4 2002 σελ. 168 
245 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδ. Κριτική σελ. 607 
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κερδοσκόποι προεξοφλούν την ανατίµηση του µάρκου και τα υπόλοιπα µέλη του 
Ε.Ν.Σ. βρίσκονται εγκλωβισµένα στα γεγονότα και υποχρεωµένα σε περαιτέρω 
άνοδο των επιτοκίων. Τον Αύγουστο του 1992 το δολάριο σηµειώνει πτώση ρεκόρ σε 
σχέση µε το µάρκο και, παρ’όλη την αγορά δολαρίων από τις ευρωπαϊκές κεντρικές 
τράπεζες, η υποχώρηση του συνεχίζεται. Το ίδιο παρατηρείται και µε την Ιταλία, 
όπου, µεγάλος όγκος κεφαλαίων της εκρέουν από τις τράπεζες της προς τη Γερµανία, 
και επειδή η άνοδος του ιταλικού επιτοκίου δεν αποδίδει και δεν ανατρέπει την 
κατάσταση, αναπόφευκτα υποτιµάται η ιταλική λιρέττα κατά 7%. Το ίδιο φαινόµενο 
παρατηρείται στο Λονδίνο και η στερλίνα δέχεται επιθέσεις. Το Σεπτέµβριο του 1992 
το ΗΒ και η Ιταλία αναγκάζονται να αποσυρθούν από το ΜΣΙ και να αφήσουν τα 
νοµίσµατά τους σε ελεύθερη διακύµανση. Η Μ. Βρετανία ξοδεύει ένα απίστευτα 
µεγάλο ποσόν 16 δις στερλίνες, προσπαθώντας να στηρίξει το νόµισµά τους. Η 
γερµανική τράπεζα όχι µόνο δεν στηρίζει τη στερλίνα, αλλά την υπονοµεύει, και έτσι 
οι σχέσεις Γερµανίας – Μ. Βρετανίας φθάνουν στο ναδίρ µε ενισχυµένο το γόητρο 
της Γερµανίας και ταπεινωµένη τη Μ. Βρετανία. Ανάλογες οι εξελίξεις και στα άλλα 
ευρωπαϊκά νοµίσµατα, όπως και στην πεσέτα της Ισπανίας. Η Ισπανία υποτιµά το 
δικό της νόµισµα κατά 5% και παραµένει στο ΜΣΙ, αλλά πριν περάσει πολύς καιρός 
το υποτιµά και πάλι. Μετά τη δεύτερη υποτίµηση η Πορτογαλία ως βασικός 
εµπορικός της εταίρος αναγκάζεται να υποτιµήσει και το δικό της νόµισµα (David 
Begg 1998)246.  Η κρίση του Ε.Ν.Σ. πολύ µεγάλη και συνεχής. Μέχρι τον Οκτώβριο η 
λιρέτα έχει χάσει το 22% της αξίας της, η στερλίνα το 14% και η πεσέτα όπως και το 
εσκούδο το 6%. Οι υποτιµήσεις αυτές επηρεάζουν σηµαντικά τα επίπεδα της 
ανταγωνιστικότητας και τις εξαγωγικές επιδόσεις. 

Την άνοιξη του 1993 η κατάσταση επιδεινώνεται. Η Bundesbank δε συναινεί 
να µειώσει τα επιτόκιά της και επακολουθούν εντάσεις µεταξύ Γαλλίας – Γερµανίας. 
Το καλοκαίρι του 1993 η νοµισµατική κρίση χτυπά το φράγκο και τα νοµίσµατα της 
Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, που τόσο είχαν ταλαιπωρηθεί, και η κρίση 
συνεχίζεται µέχρι το τέλος του Ιουλίου. «Η Γαλλία κατηγορεί ως ανάλγητη τη 
Γερµανία και τη Bundesbank ως αλαζονική. Την ίδια στιγµή η νοµισµατική κρίση 
απεικονίζεται σαν µια σύγκρουση δύο πολιτισµών: των Αγγλοσαξόνων κερδοσκόπων 
για τους οποίους τα νοµίσµατα δεν είναι τίποτε περισσότερο από προϊόντα και της 
ευρωπαϊκής ηπειρωτικής παράδοσης που θεωρεί το νόµισµα ως ένα σύµβολο εθνικής 
κυριαρχίας» (Π. Τσακαλογιάννης 2000)247. 

Αναγκαστικά το Ε.Ν.Σ. πρέπει να γίνει πιο χαλαρό, γι αυτό το 1993 
αποφασίζεται τα όρια της διακύµανσης από +/-2.25% να γίνουν +/-15% σε αντίθεση 
µε το στόχο της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής σταθερότητας. Αυτό θεωρείται 
κατάρρευση του ΕΝΣ. Η νοµισµατική κρίση αναστατώνει τις αγορές. Ήδη έχει 
αφοµειωθεί η αντίληψη ότι η αστάθεια των συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι µια 
κατάσταση µη συµβατή µε την ελεύθερη και ενιαία εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά που 
η ολοκλήρωσή της248 έχει αυξήσει τις πιέσεις του ανταγωνισµού στις ασθενέστερες 
χώρες, και ότι πρέπει να αναχαιτισθούν οι κερδοσκόποι. Ο κάτοχος του Nobel James 
Tobin προτείνει την επιβολή ενός φόρου στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές. Για 
τους βραχυχρόνιους κερδοσκόπους που διακινούν τεράστια ποσά, ένας τέτοιος φόρος 
θα καθιστούσε µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων τους µη κερδοφόρο (David Begg 
1998)249. Αναχαιτισµός µπορεί να γίνει και µε συντονισµό της νοµισµατικής 

                                                 
246 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδ. Κριτική σελ. 610 
247 Π. Τσακαλογιάννης 2000 ‘Ευρώ και Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση’ Εκδ. Σταµούλη 
248 European Commission ‘European Evaluation of the internal market’ European Economy No 4 1996 
249 David Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδ. Κριτική σελ. 612 
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πολιτικής που επιβάλλεται στα τρία στάδια που απαιτούνται για την επιτυχία της 
ΟΝΕ. 

Η επιτυχία της ΟΝΕ κατά τον David Currie (1998) θα εξαρτηθεί από δύο 
συνιστώσες: τη µακροοικονοµία και τις διαρθρώσεις. «Εάν τόσο η µακροοικονοµική 
πολιτική όσο και οι διαρθρωτικές πολιτικές δεν πετύχουν τους στόχους τους, η ΟΝΕ 
θα έχει δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες στις ευρωπαϊκές οικονοµίες, επηρεάζοντας 
τους ‘εντός’ και τους ‘εκτός’, αλλά και τον υπόλοιπο κόσµο»250. 

Η πορεία από το ΕΝΣ προς την ΟΝΕ είναι µακρόσυρτη και επώδυνη για 
πολλά κράτη-µέλη και αναλύεται από τους Gross D-Thygesen Ν251. 

 
 
 
3.5 Τα τρία στάδια της ΟΝΕ 

 
 

3.5.1 Πρώτο Στάδιο 
 
Ουσιαστικά ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1990 δηλαδή πριν από την 

επικύρωση της ΣΕΕ. Στηρίχτηκε στην αναφορά Delors του 1989 που πρότεινε την 
πραγµατοποίηση της ΟΝΕ σε τρεις φάσεις – στάδια, που συνεχίζονται και µετά την 
υπογραφή της Συνθήκης. Το πρώτο στάδιο φθάνει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1993, 
δηλαδή πραγµατώνεται µέσα στα χρόνια της νοµισµατικής κρίσης. 

Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, 
από την έµφαση που δίνεται στο συντονισµό των νοµισµατικών πολιτικών και τη 
σύγκλιση των δηµοσιονοµικών πολιτικών, την επεξεργασία ενός ευρωπαϊκού 
συστήµατος κεντρικών τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.), καθώς και την προετοιµασία πολιτικών 
αποφάσεων σε νοµισµατικό επίπεδο. Ήδη από το 1991 οι οικονοµικές πολιτικές 
συντονίζονται. Στόχος λοιπόν είναι η σταθεροποίηση του Status quo. ∆υστυχώς οι 
αγορές συναλλάγµατος έχουν άλλη άποψη, και έτσι αντί της σταθεροποίησης 
παρατηρείται προς το τέλος του σταδίου κατάρρευση του παλαιού µηχανισµού 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το πρώτο στάδιο αναγνωρίζεται ότι σηµατοδοτεί την 
εκκίνηση της όλης διαδικασίας. 

 
 
 
3.5.2 ∆εύτερο Στάδιο 
 
 Ξεκινά, όπως προέβλεπε η Συνθήκη την 1η Ιανουαρίου 1994 και διαρκεί µέχρι 
31-12-1998. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται ως ενδιάµεση µεταβατική φάση και 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της οικονοµικής σύγκλισης των κρατών – µελών πριν 
από την τελική τρίτη φάση.  Από την 1η Ιανουαρίου 1994 οι οικονοµικές πολιτικές 
συντονίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. «Προκειµένου να εξασφαλιστεί στενότερος 
συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών και συνεχής σύγκλιση των οικονοµικών 
επιδόσεων των κρατών – µελών, το Συµβούλιο, βάσει εκθέσεων που υποβάλλει η 
Επιτροπή, παρακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις... και προβαίνει τακτικά σε 
                                                 
250 David Currie 1998 ∆ες 3: Από την έκθεσή του που εξετάζει τι χρειάζεται για να λειτουργήσει 
σωστά η ΟΝΕ. ∆ηµοσιεύτηκε σε ειδική έκδοση στο ‘Προβλέψεις’ EIU µε τη συνεργασία του 
Οικονοµικού Ταχυδρόµου. Απρίλιος 1998 
251 Gross D and Thygessen N (1992) ‘European Monetary Integration. From the European Monetary 
System Towards Monetary Union’ London Longman 
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συνολική αξιολόγηση. Για τους σκοπούς αυτής της πολυµερούς εποπτείας τα κράτη – 
µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα σηµαντικά µέτρα που λαµβάνουν στον τοµέα 
της οικονοµικής τους πολιτικής και της διαβιβάζουν όποιες άλλες πληροφορίες 
κρίνουν αναγκαίες»252. 
 Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί θέλουν από την 1η Ιανουαρίου να υιοθετηθεί και να 
λειτουργήσει µια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έστω και αν έχει κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης αυτής φάσης περιορισµένες αρµοδιότητες. Οι Γερµανοί δε θέλουν τη 
λειτουργία της πριν από το τρίτο και τελικό στάδιο της ΟΝΕ και διαφωνούν. 
Μεσολαβούν οι Βέλγοι και προτείνουν πριν από τη λειτουργία της ΕΚΤ την 
ενδιάµεση θεσµική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου ΕΝΙ ως 
συµβιβαστική λύση. 
 Το ΕΝΙ έχει έδρα του τη Φρανκφούρτη και πρώτο του πρόεδρο τον Βέλγο 
τραπεζίτη και οικονοµολόγο Alexandre Lamfalussy.  
«Το Ε.Ν.Ι. 

- ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, 
- ενισχύει το συντονισµό των νοµισµατικών πολιτικών των κρατών-µελών, µε   

στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας των τιµών, 
- παρακολουθεί τη λειτουργία του ευρωπαϊκού νοµισµατικού συστήµατος, 
- διεξάγει διαβουλεύσεις για θέµατα της αρµοδιότητας των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών που επηρεάζουν τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων και των χρηµαταγορών, 

- αναλαµβάνει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Νοµισµατικής 
Συνεργασίας, το οποίο διαλύεται. Οι σχετικές λεπτοµερείς διατάξεις 
περιλαµβάνονται στο καταστατικό του ΕΝΙ, 

- διευκολύνει τη χρήση του ECU και εποπτεύει την ανάπτυξη του, 
συµπεριλαµβανοµένης της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος συµψηφισµού 
σε ECU»253 

 
Οι επιδιώξεις της νοµισµατικής πολιτικής όπως και της δηµοσιονοµικής είναι 

η διατήρηση της πλήρους απασχόλησης, η επίτευξη υψηλού ρυθµού ανάπτυξης και η 
σταθερότητα τιµών και µισθών, επιδιώξεις που έχουν άµεση σχέση µε την ευηµερία 
και την ποιότητα ζωής των πολιτών σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια, γιατί πολλές φορές 
η πρακτική εφαρµογή οδηγεί σε µη αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
 Το δεύτερο στάδιο αφορά κυρίως στην επίτευξη µιας σειράς νοµισµατικών 
και δηµοσιονοµικών προϋποθέσεων των λεγόµενων ‘κριτηρίων σύγκλισης’, που είναι 
η σταθερότητα των τιµών, το επιτόκιο, η σταθερότητα των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, τα ελλείµµατα και το χρέος που θα αναλυθούν µε λεπτοµέρειες στην 
κυρίως εργασία. 
 Αυτά τα πέντε ονοµαστικά κριτήρια αποτελούν τα εργαλεία ώστε να 
επιτευχθεί η οµοιογενοποίηση της οικονοµικής πολιτικής254 των κρατών – µελών, 
δηλαδή η σύγκλιση. Υπάρχουν υπέρµαχοι των κριτηρίων αλλά και πολέµιοι που δεν 
τα θεωρούν αντιπροσωπευτικά. Ο σεβασµός των κριτηρίων δροµολογεί µια πειθαρχία 
τόσο νοµισµατική όσο και προϋπολογισµού, που πρέπει µε αυστηρότητα να τηρηθεί, 
ώστε να εξασφαλιστεί η εναρµόνιση των οικονοµικών πολιτικών των κρατών – 
µελών, µέχρι µηδενισµού των διαφορών τους άν αυτό είναι εφικτό. Η Συνθήκη του 
                                                 
252 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 97C 340/03 ΣΕΚ 
αρθρ.99 (πρώην 103) 
253 ΣΕΕ Μάαστριχτ ΕΕΚ-Γ 1992 άρθρο 109 ΣΤ(2) 
254 α) Buti M. ‘Economic Policy in EMU’ Clarenton Press Oxford 1998 
     β) ΣΕΚ 97C 340/03 αρθρ. 98-104 



 108

Μάαστριχτ µε το άρθρο 109 Γ δηµιουργεί µια νοµισµατική επιτροπή συµβουλευτικού 
χαρακτήρα και µε δικαίωµα ελέγχου. 
 Η είσοδος στο τρίτο τελικό στάδιο µιας χώρας θα πραγµατοποιείται ανάλογα 
µε την πρόοδό της σε σχέση µε τα ονοµαστικά κριτήρια σύγκλισης. Έτσι 
ερµηνεύονται οι έντονες προσπάθειες που γίνονται, ώστε όλες οι χώρες – µέλη να 
συνηδειτοποιήσουν και να καταβάλουν κάθε δυνατό κόστος και τίµηµα, προκειµένου 
να επιτύχουν τους νοµισµατικούς δείκτες. Όσες χώρες κριθεί ότι δεν ανταποκρίνονται 
θα αποκλειστούν αλλά η περίπτωση τους θα επανεξετάζεται. Εκτός από την 
προσωρινή αναστολή, υπάρχει δυνατότητα και για εκούσια παραµονή εκτός ΟΝΕ µε 
αποτέλεσµα να έχουµε στην πράξη µια καινούρια µορφή ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
πολλών ταχυτήτων. 
 Στις 31 Μαΐου 1995 δηµοσιεύεται η ‘Πράσινη Βίβλος’. Σε αυτήν γίνεται 
προσπάθεια να αρθούν οι ασάφειες σχετικά µε τη µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα. 
Επιχειρείται να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα και ο σεβασµός του νοµικού πλαισίου, 
µε τον καθορισµό πιο σταθερών όρων. Η ‘Πράσινη Βίβλος’ αποσκοπεί στην 
εµπέδωση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, στην απλότητα, την ευκαµψία αλλά 
κυρίως στόχος της είναι η προσαρµογή (adjustment) να γίνει µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος. Γι αυτό καθορίζει ένα στρατηγικό σχέδιο, ώστε να γίνει µε επιτυχία µια 
πλατιά εκστρατεία ενηµέρωσης όλων των ευρωπαίων πολιτών για τα πλεονεκτήµατα 
του νέου νοµίσµατος. Οι Γάλλοι στον τοµέα αυτόν ενήργησαν µε πολύ καλό 
σχεδιασµό. Στόχος της προσπάθειας είναι να µπορέσει εύκολα να γίνει αποδεκτή η 
αναγκαιότητα της µετάβασης στο ενιαίο νόµισµα από τους πληθυσµούς των κρατών – 
µελών. 
 Είναι πολύ σηµαντικό το ενιαίο νόµισµα να µη συνδυαστεί στη συνείδηση 
των πολιτών της ΕΕ µόνο µε πολιτικές λιτότητας και θυσιών. Θα πρέπει να 
εµπεδωθεί η πίστη ότι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν το ενιαίο νόµισµα θα γίνει 
µοχλός ανάπτυξης, επενδύσεων και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η 
προετοιµασία αυτή είναι απαραίτητη γιατί υπάρχουν χώρες, όπου η σταθερότητα και 
το κύρος του εθνικού τους νοµίσµατος τους αποτρέπει από την παραδοχή του νέου 
αγνώστου νοµίσµατος255.  

 Το ∆εκέµβριο του 1995 το ενιαίο νόµισµα παίρνει την ονοµασία ‘Euro’. Ένα 
χρόνο αργότερα το ΕΝΙ ορίζει τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Στο ∆ουβλίνο το ∆εκέµβριο του 1996 καθορίζεται η δοµή του νέου 
συναλλαγµατικού µηχανισµού και τελειοποιούνται τα βασικά στοιχεία του 
νοµοθετικού πλαισίου για τη χρήση του Ευρώ. Η Επιτροπή παρουσιάζει το σύµβολο 
€  για το ευρώ και το ΕΝΙ δηµοσιοποιεί τα σχέδια των χαρτονοµισµάτων και 
κερµάτων του νέου νοµίσµατος. 

Ένα χρόνο αργότερα, τέλος του 1997, το ΕΝΙ και η Επιτροπή256 συντάσσουν 
από µια αναφορά που κατατάσσουν σε λίστα τις χώρες εκείνες που πληρούν τα 
κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ. Το Συµβούλιο υπουργών οικονοµίας και 
οικονοµικών εξετάζει τις αναφορές. Οι αποφάσεις παίρνονται µε την ενδεδειγµένη 
πλειοψηφία. 

Στις 2 Μαΐου 1998 στις Βρυξέλλες όπως έχει αναφερθεί, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων των 15 καθορίζουν τον τελικό κατάλογο των 11 χωρών που 
πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης και µπορούν ως εκ τούτου να συµµετάσχουν από το 
2000 στο ενιαίο νόµισµα. Τα κράτη που δεν είναι στην πρώτη οµάδα εισόδου στην 
τρίτη φάση συµµετέχουν πλήρως σε όλες τις διαδικασίες πολυµερούς εποπτείας, 
                                                 
255 Σχετικά µε τα µέσα για τη διευκόλυνση της προετοιµασίας µετάβασης των οικονοµικών φορέων 
στο ευρώ. ∆ες σύσταση της Επιτροπής της 11-10-2000  2000/C 303/05 
256 ΣΕΕ Μάαστριχτ 1992 άρθρο 109 Ι 
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δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κτλ που στοχεύουν στη διευκόλυνση της µελλοντικής 
τους ένταξης στην τρίτη φάση. Από τις 15 χώρες µόνον οι 11 µπαίνουν στο τρίτο 
στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και για κάποιες από αυτές, όπως 
την Ιταλία και το Βέλγιο, σηµαντικό ρόλο πρέπει να έπαιξαν και πολιτικά κριτήρια. Η 
αµετάκλητη πορεία της ΟΝΕ είναι προϊόν συµβιβασµού. Οι Γάλλοι κερδίζουν τη 
σαφή δέσµευση για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της ΟΝΕ. Οι Γερµανοί πιέζουν και 
εξασφαλίζουν ότι το νέο ευρωπαϊκό µοντέλο θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
δικό τους. Η Βρετανία και η ∆ανία εξασφαλίζουν το δικαίωµα να παραµένουν εκτός 
ΟΝΕ, ενώ οι φτωχότερες χώρες καταφέρνουν να συνδεθεί η πορεία προς την ΟΝΕ µε 
αναδιανοµή κεφαλαίων προς το όφελός τους. Η µεγάλη αντίφαση όµως είναι ότι, ενώ 
τα κράτη – µέλη που επιλέγονται πανηγυρίζουν, γιατί πέτυχαν τα κριτήρια της 
σύγκλισης, οι πολίτες τους έχοντας βιώσει µια βίαιη λιτότητα και µια αλλαγή στον 
τρόπο της ζωής τους βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. 

 
 
 
3.5.3 Τρίτο Στάδιο 
 
 Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 1999 για τις 11 χώρες και φθάνει µέχρι την 
κυκλοφορία του ενιαίου νοµίσµατος. Στην τρίτη φάση γίνεται η πραγµατική έναρξη 
της Ο.Ν.Ε. , η οποία πραγµατοποιείται κατ’ αρχήν µε τον καθορισµό αµετάκλητων 
ισοτιµιών, το γνωστό ‘κλείδωµα’ µεταξύ των συµµετεχόντων εθνικών νοµισµάτων 
και του ευρώ. Ο καθορισµός αυτός υπήρχε κίνδυνος να δηµιουργήσει κερδοσκοπικές 
κινήσεις. Πλήθος ακαδηµαϊκών ερευνητών (όπως οι P. de Grauwe, Sparenta και 
Begg) έλυσε αυτό το πρόβληµα προτείνοντας στις Αρχές να ανακοινώσουν αρκετό 
καιρό πριν τις σταθερές τιµές στις οποίες θα µετατρεπόταν το ένα νόµισµα σε κάποιο 
άλλο κατά την έναρξη της ΟΝΕ. Με τον τρόπο αυτόν η αγορά θα προσανατολιζόταν 
προς αυτές τις τιµές. Αυτό ακριβώς συνέβη. Οι Αρχές ανακοίνωσαν µε πειστικότητα 
τις σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες το Μάιο του 1998. Ακολουθεί η δέσµευση 
για πλήρη και µη αναστρέψιµη µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων και η πλήρης 
φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών όπως και η προσπάθεια για την πλήρη 
ολοκλήρωση των τραπεζικών και λοιπών αγορών χρήµατος και κεφαλαίου. Η φάση 
αυτή σχετίζεται και µε τη δηµιουργία ενός κοινού νοµίσµατος σε όλο τον χώρο της 
ΕΕ (P. de Grauwe 2000, Gross and Thygensen 1998)257.  
 Η κίνηση προς ένα ενιαίο νόµισµα έχει να κάνει µε απώλεια εθνικής 
κυριαρχίας, κάτι που παλιά δεν ανέχονταν οι Γάλλοι. Τον Μάιο του 1998 όµως όλα 
τα γαλλικά κόµµατα συµφωνούν ότι το κοινό νόµισµα δεν σηµαίνει υποχρεωτικά και 
απεµπόληση εθνικής κυριαρχίας αν και επιθυµούν το κοινό νόµισµα να µην αποτελεί 
αρµοδιότητα µόνον της ΕΚΤ, αλλά δεν το επιτυγχάνουν. Στη Γερµανία δεν είναι 
καθόλου δηµοφιλής η προοπτική της εγκατάλειψης του αξιόπιστου µάρκου υπέρ του 
άγνωστου ευρώ, όπως και ο καθορισµός των επιτοκίων από την ΕΚΤ, παρ’όλο που 
έχει σχεδιαστεί στο πρότυπο της Bundesbank. Από τη στιγµή όµως που µε 
συµβιβασµούς συµφωνούν τελικά η Γαλλία και η Γερµανία στο θέµα της ΟΝΕ, η 
πορεία της οικονοµικής νοµισµατικής ένωσης είναι πια µη αναστρέψιµη παρ’ όλη τη 
δηµόσια αµφισβήτηση της Ο.Ν.Ε. από τη Μ. Βρετανία. 

                                                 
257 α) Paul de Grauwe ‘Economics of Monetary Union’ 4rd edn Oxford. Oxford University Press 2000 
     β) Daniel Gross and Niels Thygessen ‘European Monetary integration’ 2nd edn Oxford. Oxford 
University Press 1998 
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 Από την 1η Ιανουαρίου 1999 η Ε.Ε. έχει ενιαία νοµισµατική πολιτική258 και 
ενιαίο νόµισµα το Ευρώ, που ρυθµίζονται από: 
α) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.)259 
β) τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών – µελών 
γ) το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.) 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 108 «ούτε η ΕΚΤ ούτε οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, 
ούτε κανένα µέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων των ιδρυµάτων αυτών δε ζητάει 
ούτε δέχεται υποδείξεις από τα κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς από την κυβέρνηση 
κράτους – µέλους ή από άλλο οργανισµό. Τα κοινοτικά όργανα ή οργανισµοί καθώς 
και οι κυβερνήσεις των κρατών – µελών αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν 
την αρχή αυτή και να µην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα µέλη των οργάνων λήψης 
αποφάσεων της ΕΚΤ ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους»260. 
 Στο πνεύµα αυτό της ανεξαρτησίας «απαγορεύονται οι υπερ αναλήψεις ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την Ε.Κ.Τ. ή από τις 
κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται ‘εθνικές 
κεντρικές τράπεζες’, προς κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς, κεντρικές αρχές, άλλους 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις των κρατών-µελών. 
Απαγορεύεται, επίσης να αγοράζουν απευθείας χρεώγραφα από τους οργανισµούς ή 
τους φορείς αυτούς η Ε.Κ.Τ. ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες»261. 
 Όλες οι κεντρικές τράπεζες ακόµη και των κρατών που δε συµµετέχουν στην 
τρίτη φάση της Ο.Ν.Ε. είναι  µέλη του Ε.Σ.Κ.Τ. που έχει τα εξής καθήκοντα (άρθρο 
105 Σ.Ε.Κ.): 

α) να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Κοινότητας 
β) να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111  
γ) να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα των 
κρατών - µελών 
δ) να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµής 

Μέσα στο παλαιό Ε.Ν.Σ. από το 1979-1998 τα νοµίσµατα ανήκαν σε µια ζώνη 
µάρκου, εφ’ όσον όφειλαν να ακολουθούν ή να υφίστανται την πολιτική των 
επιτοκίων την οποία αποφάσιζε µονοµερώς η Bundesbank. Αντίθετα στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) εκτός από τον διοικητή της συµµετέχουν και οι διοικητές 
των άλλων κεντρικών τραπεζών µε ίσους όρους, και έτσι στις αποφάσεις που 
λαµβάνονται στο Συµβούλιο των διοικητών διασφαλίζεται το αξιόπιστο των 
αποφάσεων και των ενεργειών τους.  

Από τα στάδια της Ο.Ν.Ε. γίνεται αντιληπτό ότι η Ο.Ν.Ε. έχει συγκεκριµένο 
περιεχόµενο και κινείται στη βάση συντονιστικών και συγκεντρωτικών 
διαδικασιών262. Με την έναρξη λειτουργίας της Ο.Ν.Ε. «οι εθνικές κεντρικές 
τράπεζες και οι κυβερνήσεις παραιτούνται της δυνατότητάς τους για άσκηση 
αυτόνοµης νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής. Χάνουν στην ουσία δύο 
εργαλεία µακροοικονοµικής ρύθµισης και παρέµβασης στη διαµόρφωση των 
οικονοµικών συνθηκών και αντιµετώπισης κρίσεων των χωρών τους. Η άσκηση της 
κοινής νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, η διαχείριση των 

                                                 
258 Για τη νοµισµατική πολιτική 97C 340/03 ΣΕΚ αρθρ. 105 πρώην 105, 106 πρώην 105Α, 107 πρώην 
106, 108 πρώην 107, 109 πρώην 108, 110 πρώην 108Α 
259 Για την εισαγωγή του ευρώ. Επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ΕΕ 1209 (7-7-’97) 
260 ΣΕΚ 97C 340/03 αρθρ. 108 
261 ΣΕΕ Μάαστριχτ 92 αρθρ. 104.1 
262 European Commission ‘European Economy’ Prespectivew: Entering the Euro Zone. CEPR Special 
issue center of Economic Policy Research London July 1998 
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συναλλαγµατικών διαθεσίµων και η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των 
συστηµάτων πληρωµών στη ζώνη του ευρώ πέρασε στον έλεγχο της κεντρικής 
ευρωπαϊκής νοµισµατικής αρχής, δηλαδή του ΕΣΚΤ. Η νοµισµατική πολιτική στη 
ζώνη του ευρώ αποφασίζεται πλέον από την ΕΚΤ και εφαρµόζεται από την ίδια σε 
συνεργασία µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες» (Γ. Αργείτης 2002)263.  

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µια χώρα που εντάσσεται στην Οικονοµική 
Νοµισµατική Ένωση δε µπορεί πλέον να αλλάζει την τιµή του νοµίσµατος της µε 
ηθεληµένες υποτιµήσεις ή ανατιµήσεις. Της απαγορεύεται, επίσης, να καθορίζει την 
ποσότητα του νοµίσµατος που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Η είσοδος των κρατών – 
µελών στην τρίτη φάση της ΟΝΕ δε σταµατά το δύσκολο αγώνα τους. Συνεχίζεται η 
σκληρή προσπάθεια µε δύσκολες και αντιλαϊκές πολλές φορές επιλογές, σύµφωνες 
πάντοτε µε τις αρχές της ΣΕΕ και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης264. 

Με το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης «τα κράτη – µέλη δεσµεύονται 
να τηρούν το µεσοπρόθεσµο στόχο για µια ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική 
δηµοσιονοµική κατάσταση που θα προβλέπεται στα εθνικά προγράµµατα 
σταθερότητας και σύγκλισης: Να διορθώνουν τα υπερβολικά ελλείµµατα το ταχύτερο 
δυνατόν µετά την εµφάνισή τους, να δηµοσιεύουν µε δική τους πρωτοβουλία τις 
συστάσεις που γίνονται (σύµφωνα µε το άρθρο 104 ΣΕΚ) και να µην επιδιώκουν τη 
δυνατότητα εξαίρεσης από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, εκτός εαν 
βρίσκονται σε σοβαρή ύφεση χαρακτηριζόµενη από πτώση του πραγµατικού ΑΕΠ 
τουλάχιστον κατά 0.75%» (Ν. Μούσης 2000)265. 

Ο Θ. Κ. Πελαγίδης (2003) πιστεύει ότι «το άκαµπτο Σύµφωνο δεν αφήνει 
αρκετά περιθώρια στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα να διευρυνθούν αρκετά και να 
καταπολεµήσουν µιαν ύφεση µε έντονα χαρακτηριστικά ελλειµµατικής ζήτησης»266. 

Τελικά τα κράτη – µέλη χάνουν τη νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική 
τους. Η δηµοσιονοµική πολιτική πρέπει να πειθαρχεί στα κριτήρια σύγκλισης του 
Μάαστριχτ. Η οικονοµική πολιτική που παραµένει στη δική τους ευθύνη οφείλει «να 
ασκείται µε σκοπό να συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και στα πλαίσια των γενικών προσανατολισµών που 
αναφέρονται στο άρθρο 103 (παράγραφος 2). Τα κράτη – µέλη και η Κοινότητα 
δρούν σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµίας της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο 
ανταγωνισµό, που ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και σύµφωνα µε 
τις αρχές του άρθρου 3Α»267. 

Η ΟΝΕ κατά τον Χ. Παπουτσή (1999) αποτελεί µια στρατηγική επιλογή για 
την Ένωση, αλλά παραµένει ένα µέσο. Ο στόχος ήταν και είναι µια Ευρώπη 
ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας χωρίς διακρίσεις και κοινωνικούς 
αποκλεισµούς. Βέβαια επισηµαίνει ότι: «Ενώ τα 15 κράτη – µέλη στη δεκαετία του 
1990 έχουν ανταποκριθεί στα ονοµαστικά κριτήρια της σύγκλισης, η Ευρώπη τη 
δεκαετία αυτή δοκιµάστηκε σοβαρά από τη δυσµενή εξέλιξη των µακροοικονοµικών 
συνθηκών της. Η οικονοµική κρίση αλλά και οι διαρθρωτικές µεταβολές που 
επέβαλαν οι νέες τεχνολογίες και η ανάγκη κατοχύρωσης της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων στα νέα οικονοµικά δεδοµένα οδήγησαν σε όξυνση της ανεργίας, 
των κοινωνικών προβληµάτων και της νέας φτώχειας. Το 1999 περίπου οι µισοί από 

                                                 
263 Γ Αργείτης 2002 ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και οικονοµική προσαρµογή’ Εκδ. ∆αρδάνος Αθήνα 
2002 σελ.46 
264 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Άµστερνταµ 
17 Ιουνίου 1997 97/C 236/01 
265 Ν. Μούσης 2000 ‘Εγχειρίδιο ευρωπαϊκής πολιτικής’ Εκδ. Παπαζήση σελ. 112 
266 Κ.Θ. Πελαγίδης 2003 ‘Κατατονική Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση σελ. 60 
267 ΣΕΕ Μάαστριχτ 1992 άρθρ. 102Α 
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τα 19 εκατοµµύρια ανέργων στην Ευρώπη είναι χωρίς εργασία περισσότερο από ένα 
χρόνο. Πάνω από τη ήµισυ των ανέργων είναι ανειδίκευτοι εργάτες µε κίνδυνο να 
αυξηθεί ο κύκλος των αποκλεισµένων ατόµων χωρίς προοπτική, ενώ η ανεργία των 
νέων είναι υπερδιπλάσια του µέσου όρου»268. 

Αυτό δείχνει ότι από µόνες τους οι µακροοικονοµικές πολιτικές (νοµισµατική, 
συναλλαγµατική, δηµοσιονοµική) δεν επαρκούν269. Για να επιτύχει µακροπρόθεσµα η 
ΟΝΕ, δεν αρκεί η εφαρµογή αποτελεσµατικής νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 
πολιτικής εντός της ζώνης της ΟΝΕ. «Θα πρέπει να εφαρµοστούν και διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις. Το ενιαίο νόµισµα καταργεί την ευελιξία που προσέφερε η ύπαρξη 
ενδοευρωπαϊκών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µια ευελιξία που συχνά 
χρησιµοποιήθηκε καταχρηστικά, αλλά ήταν ορισµένες φορές ωφέλιµη. Οι Ευρωπαίοι 
πολιτικοί οφείλουν να εισάγουν µεγαλύτερη ευελιξία σε άλλους τοµείς της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας, ιδιαίτερα τις αγορές εργασίας και προϊόντων. ∆ιαφορετικά, η 
Ευρώπη θα στερηθεί του δυναµισµού που απαιτείται ώστε να ανταγωνισθεί την 
πανίσχυρη αµερικανική οικονοµία και την ανερχόµενη οικονοµία της Ασίας. ∆ε θα 
µπορέσει επίσης να καρπωθεί τα πλεονεκτήµατα της ενιαίας αγοράς και του ευρώ» 
(David Currie)270.  

Ο όρος ευελιξία αναφέρεται: 
α) στους πραγµατικούς µισθούς 
β) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε µειωµένο κόστος 
γ) στην προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού σε άλλους τοµείς εργασίας 
που αναδεικνύονται και εγκατάλειψη θέσεων εργασίας που φθίνουν. Η 
ευελιξία στην εργασία (P. de Grauwe 2003)271, η καθιέρωση της µερικής 
απασχόλησης, η διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου σε εξάµηνη βάση, η 
εισαγωγή 4ωρης βάρδιας κτλ προϋποθέτει απουσία περιοριστικών 
κανονιστικών διατάξεων, όπως είναι πχ η µονιµότητα  
δ) στην αγορά προϊόντων που πρέπει να προάγει τον ανταγωνισµό και την 
καινοτοµία. 

Ευελιξία και ελαστικοποίηση είναι το δίπτυχο των λέξεων που κυριαρχούν τα 
τελευταία χρόνια. Βέβαια, σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών αναλυτών και αξιόπιστων 
οικονοµικών εντύπων, η γνωστή νόσος της Ευρώπης, η ευρωσκλήρυνση έχει 
υποχωρήσει την τελευταία πενταετία της δεκαετίας του 1990. Τα µέτρα που 
προωθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έστω και περιορισµένης απορρύθµισης, αυτά 
τα χρόνια αποδίδουν καρπούς, µε την έννοια ότι οι αγορές προϊόντων και εργασίας 
αποκτούν περισσότερη ευελιξία. Η ελαστικότητα όµως της εργασίας οδηγεί σε 
µείωση µισθών και προκαλεί αντιδράσεις των συνδικαλιστών. Το ανωτέρω δίπτυχο 
πρέπει να συµπληρωθεί µε υποδοµές, δίκτυα, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, υψηλή 
τεχνολογία, σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να γίνεται ελκτικό για 
τις επενδύσεις στον ανεπτυγµένο κόσµο. Αντίθετα στις υπό ανάπτυξη χώρες που δε 
διαθέτουν τεχνολογία και υποδοµή, η συρρίκνωση των µισθών είναι το µοναδικό 
µέσον για τον περιορισµό του κόστους παραγωγής µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στην 
ποιότητα ζωής των πολιτών τους. 

                                                 
268 Χ. Παπουτσής ‘Για την Ευρώπη του 21ου αιώνα’ Νέα Σύνορα Λιβάνη 1999 δελ. 57 
269 Bauldrin M and Canova F (2000) ‘Inequality and Convergence in Europe’s Regions’ Reconsidering 
European Regional Policies. Economic Policy 25 
270 David Currie Από την έκθεσή του που δηµοσιεύτηκε σε ειδική έκδοση στο ‘Προβλέψεις’ EIU µε τη 
συνεργασία του Οικονοµικού Ταχυδρόµου σελ. 37 Απρίλιος 1998 
271 P.D. Grauwe 2003 ‘Τα οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 σελ. 
126 και 132 
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Στις 19 Ιουνίου 2000 στη Σύνοδο Κορυφής στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα της 
Πορτογαλίας αποφασίζεται η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Την 1η 
Ιανουαρίου του 2001 η Ελλάδα γίνεται το δωδέκατο µέλος της ευρωζώνης και 
οφείλει µέσα στη χρονιά να προωθήσει ένα πακέτο ενεργειών για την προετοιµασία 
και την κυκλοφορία του ευρώ. ουσιαστικά ένα πρόγραµµα επικοινωνιακής πολιτικής 
για τη ενηµέρωση στο πρώτο εξάµηνο των επιχειρήσεων, των υπουργείων, των 
τραπεζών και στο δεύτερο εξάµηνο του κοινού. (∆. Σταµπόγλης 2001)272. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2002 τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες – 
µέλη θα κυκλοφορήσει το ευρώ παράλληλα µε τα εθνικά νοµίσµατα, τα οποία θα 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν για έξι ακόµη µήνες273. Το χρονικό αυτό διάστηµα 
περιορίζεται σε δύο µήνες το ανώτερο και καταργούνται τα εθνικά νοµίσµατα το 
Μάρτιο του 2002274. 

Το ευρώ από τη στιγµή της κυκλοφορίας του εισήλθε σε φάση πτώσης. Κατά 
τον Κ. Βεργόπουλο (2000) «το νεοπαγές ευρωπαϊκό νόµισµα, το ευρώ, δεν παύει να 
διολισθαίνει έναντι του δολαρίου, του γιεν και της στερλίνας. Κατ’ αρχήν η 
διολίσθηση υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία των αποταµιευτών είναι πεπεισµένη ότι το 
ευρώ θα πέσει στο µέλλον ακόµη περισσότερο, όπως φυσικά και ότι η ΕΚΤ δε θα το 
στηρίξει»275, προβλέψεις σαφώς απαισιόδοξες, οι οποίες όµως δεν επαληθεύτηκαν. 

Ο ίδιος ο Βεργόπουλος διερωτάται γιατί σε αυτήν τη φάση που το ευρώ έχει 
απωλέσει περίπου το 30% της αρχικής διεθνούς ισοτιµίας του, η Ευρώπη δεν το 
στηρίζει, αλλά απλά διαπιστώνει πως η πτώση του είναι αδικαιολόγητη; Απαντά ο 
ίδιος στο ερώτηµα, «φαίνεται ότι δεν υπάρχει ισχυρή και επαρκής πολιτική δέσµευση 
των κρατών – µελών στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ως κυριότερος λόγος 
της πρώιµης παρακµής του ευρώ αναφέρεται σήµερα η απουσία ευρωπαϊκής 
ορατότητας στο πολιτικό επίπεδο»276. 

Η πτωτική τάση αντιστρέφεται και το καλοκαίρι του 2003 το ένα ευρώ θα 
αγοράζει 1.25 δολλάρια όπως υποστηρίζουν αναλυτές, µε αυξητική τάση προς το 
1.30 ή 1.40 για το 2004 και κανείς δεν πείθεται ότι το ευρώ µπορεί βραχυπρόθεσµα 
να φρενάρει την ανατίµηση του. Είναι ο σταυρός που σηκώνει η Ευρώπη, για να 
βοηθηθεί η ανάκαµψη της Αµερικής. Η Σύνοδος των G8 στο Ντουµπάι το 
Σεπτέµβριο του 2003 και η διπλωµατική δήλωσή τους διευκολύνει τη διολίσθιση του 
δολαρίου, προτρέποντας την αποδέσµευση του κινεζικού γουάν από το δολάριο και 
την ανατίµηση του µε την προσδοκία ότι η βελτίωση της αµερικανικής οικονοµίας ως 
ατµοµηχανή θα βοηθήσει την ανάκαµψη και της παγκόσµιας οικονοµίας.  

Το δυστύχηµα είναι ότι πολλά νοµίσµατα ανά τον κόσµο και κυρίως 
νοµίσµατα της Ασιατικής ηπείρου είναι συνδεδεµένα µε το δολάριο και ως εκ τούτου 
το ευρώ δεν ενισχύεται µόνον έναντι του δολαρίου, αλλά και έναντι πολλών άλλων 
νοµισµάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, όσον αφορά στη 
βελτίωση των εξαγωγών και την εκτίναξη της ανάπτυξης προς µεγαλύτερες τιµές. 

Η ανατίµηση του ευρώ οδηγεί πρώτα τη Γερµανία αλλά και ολόκληρη την 
Ευρώπη στον λεγόµενο ‘αποπληθωρισµό’ (deflaction) που φοβούνται οι 
οικονοµολόγοι, γιατί οδηγεί σε φαύλο κύκλο στασιµότητας τιµών ή πτώσης, 
µειωµένης κατανάλωσης, άρα και ζήτησης, ύφεσης και ανεργίας που επιδεινώνεται 
από την επιθετική πολιτική ‘Μπούς’ ο οποίος χρησιµοποιεί την πτώση του δολαρίου 
ως µέσο τόνωσης των αµερικανικών εξαγωγών. Το ακριβότερο ευρώ και η προοπτική 
                                                 
272 ∆. Σταµπόγλης 2001 ‘Ευρώ το νέο νόµισµα’ Εκδ. Λιβάνη Αθήνα 2001 σελ.15 
273 Κανονισµός ΕΚ 974/98 αρθρ. 15 
274 Ecofin 3-11-1999 
275 Κ. Βεργόπουλος 2000 ‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη’ Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη σελ. 197 
276 Κ. Βεργόπουλος 2000 ‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη’ Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη σελ. 121-122 
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περαιτέρω ανόδου του, έχει φέρει το ‘ιαπωνέζικο σύνδροµο’ στην ευρωζώνη και 
ιδιαίτερα στη Γερµανία. Οι εξαγωγικές δυνατότητες των οικονοµιών της ευρωζώνης 
συρρικνώνονται, καθώς η πάλαι ποτέ διέξοδος προς τις ΗΠΑ έχει µειωθεί δραστικά 
λόγω της ακρίβειας του ευρώ αλλά και της προσπάθειας των ΗΠΑ να περιορίσουν 
την ευρωπαϊκή διείσδυση252 . 

Το Σεπτέµβριο του 2003, ένα ευρώ αντιστοιχεί σε 1.12 δολάρια µε προοπτική 
περαιτέρω ανόδου και η Γερµανία και η Γαλλία δια στόµατος Σρέντερ και Σιράκ 
δηλώνουν πως θα διατηρήσουν το έλλειµµα τους πάνω από το 3%. Ίσως αυτό να 
προετοιµάζει κάποια αλλαγή, ή ίσως χαλαρότητα του Συµφώνου, η οποία θα φανεί 
στο µέλλον. 

 
 

 
3.6 Υποστηρικτές και αµφισβητίες της ΟΝΕ και του Ευρώ  
 
3.6.1 Οφέλη από τη χρήση του ευρώ  
 

Κατά τους υποστηριχτές277 τα οφέλη από τη χρήση του Ευρώ είναι πολλά, 
όπως: 
- η εξάλειψη του κόστους ανταλλαγής ενός νοµίσµατος µε ένα άλλο είναι το 
πιο εύκολα ποσοτικοποιήσιµο όφελος. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων το εκτιµά σε 13-20 δισεκατοµµύρια ECU το χρόνο. Αυτό είναι 
το άµεσο όφελος. Υπάρχει και έµµεσο όφελος. Η εξάλειψη του κόστους 
συναλλαγών θα µειώσει το πεδίο για διαφοροποίηση των τιµών ανάµεσα 
στις εθνικές αγορές. 

- η απάλειψη της αβεβαιότητας σχετικά µε τις µελλοντικές µεταβολές της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας στους επιχειρηµατίες. Αυτή δηµιουργεί 
αισιοδοξία για τα µελλοντικά κέρδη τους. 

- η σταθεροποίηση του νοµισµατικού συστήµατος λόγω της αδυναµίας των 
κρατών – µελών να προβούν σε υποτίµηση ή ανατίµηση των νοµισµάτων 
τους. 

- η ετήσια νοµισµατική πολιτική της κοινότητας θα συµβάλει στη 
σταθερότητα των τιµών. 

- η απλούστευση των συστηµάτων µηχανοργάνωσης και διοίκησης. 
- η δυνατότητα σύγκρισης των τιµών των προϊόντων και των υπηρεσιών κάνει 
αποδοτικότερη την επιλογή των πολιτών. 

- η ολοκλήρωση της αγοράς κεφαλαίων όταν ολοκληρωθεί θα προσκοµίσει τα 
δικά της οφέλη; ∆ιαχέοντας τον κίνδυνο ανάµεσα στα κράτη – µέλη της 
Ένωσης. Η ολοκλήρωση αυτή εξασφαλίζει ταυτόχρονα πιο αποτελεσµατική 
κατανοµή των πόρων και µεγαλύτερη εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πόρων 
προς τις επιχειρήσεις. 

- η καθιέρωση του ευρώ θα παίξει σηµαντικό ρόλο και στο παγκόσµιο 
νοµισµατικό σύστηµα, όπως το δολάριο και το γιέν. Μετά την κυκλοφορία 
του ευρώ το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα θεωρείται τριπολικό. 

- η προσδοκία νέων κερδών, αν το ευρώ γίνει διεθνές αποθεµατικό νόµισµα. 

                                                 
277 α) P. de Grauwe 2001 ‘European Monetary Union. A Project of Promises and Risk’ paper presented 
in the Conference: From the Athenian Totradachm to the Euro Athens 8-9 October 2001 
     β) P. de Grauwe (2003) ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
Μέρος 1 Κόστος και οφέλη της Νοµισµατικής Ένωσης σελ.21 
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- η αύξηση του ενδοκοινοτικού εµπορίου, που θα προκληθεί από την 
κυκλοφορία του ευρώ. 

- η άντληση αξιοπιστίας από το κύρος των νοµισµάτων του ‘σκληρού 
πυρήνα’ για τις χώρες µε αδύναµα νοµίσµατα. 

- η ενδυνάµωση της προωθητικής δύναµης για την πολιτική ολοκλήρωση που 
θα προκληθεί από τη χρήση του ευρώ. 

- ο υψηλότερος ρυθµός µεγέθυνσης του προϊόντος που θα βοηθήσει, όπως 
υποστηρίζουν οικονοµολόγοι και πολιτικοί, στην αποκλιµάκωση της 
ανεργίας. 

- η προσέλευση κεφαλαίων, αποταµιεύσεων και ρευστότητας από τις διεθνείς 
αγορές. 

 
 
 

3.6.2 Αµφισβητήσεις σχετικά µε τη χρήση του ευρώ  
 
 Κατά τους επικριτές και ενγένει τους ευρωσκεπτικιστές278 υπάρχουν 

αµφισβητήσεις. Αυτοί στηρίζουν τις επιφυλάξεις τους στο γεγονός ότι: 
- χάνεται από τα κράτη – µέλη το εργαλείο της νοµισµατικής πολιτικής και 
γενικά µειώνεται η δυνατότητα άσκησης σταθεροποιητικής πολιτικής, χωρίς 
αυτή να αναπληρώνεται από µιαν ευρωπαϊκή πολιτική ρύθµισης και 
συνοχής. Οι κοινωνίες παραδίδονται στην ασυδοσία της αγοράς και του 
κεφαλαίου. 

- το κλείδωµα των ισοτιµιών δίνει πτωτική δυναµική στις τιµές και µπορεί να 
οδηγήσει σε αποεπένδυση και ανεργία. 

- δεν αυξάνει ικανοποιητικά ο κοινοτικός προϋπολογισµός. 
- δεν προβλέπονται µεγαλύτερες σταθεροποιητικές µεταβιβάσεις πόρων. 
- δεν υπάρχει ένας σταθεροποιητικός µηχανισµός ελέγχου περιφερειακών 
υφεσιακών κρίσεων. 

- υπάρχει αµφιβολία για την ύπαρξη δυναµικής οικονοµίας πίσω από το ευρώ. 
Κατά τον P. de Grauwe (1996) «ένα εθνικό νόµισµα µπορεί να αποφοιτήσει 
σαν ένα διεθνές νόµισµα, µόνο εαν υπάρχει εµπιστοσύνη και σιγουριά ότι 
θα διατηρήσει σταθερή την αγοραστική του δύναµη»279. 

- οι στρογγυλοποιήσεις στις τιµές που θα ακολουθήσουν θα τονώσουν τον 
πληθωρισµό. 

- δεν έγινε κατορθωτή η πολιτική ένωση πριν την ΟΝΕ ή έστω η άσκηση 
κοινής δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

- υπάρχει φόβος το ευρώ να µεταλλαχθεί σε επιταχυντή όχι ενωσιακών αλλά 
φυγόκεντρων δυνάµεων που θα µετατρέψει τη δυναµική ενοποίησης σε 
κρίση. 

Κατά τον Κ. Βεργόπουλο (2000) «το νεοπαγές ευρώ βρίσκεται σε µειονεκτική 
θέση έναντι των άλλων νοµισµάτων όχι µόνο λόγω της οργανικής αστάθειας της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά και λόγω της προγραµµατισµένης δυσκαµψίας του... η 

                                                 
278 α) P. de Grauwe (2003) ‘Τα οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ. 333 
     β) Κ. Βεργόπουλος (2000) ΄Ποιός φοβάται την Ευρώπη’ Νέα Σύνορα Αθήνα 2000 σελ. 213 
279 P. de Grauwe 2001 ‘European Monetary Union. A Project of Promises and Risk’ paper presented in 
the Conference: From the Athenian Totradachm to the Euro Athens 8-9 October 2001 
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αξιόπιστη αξία του νοµίσµατος είναι εκείνη που ορίζεται µε την ανάγκη στήριξης της 
οικονοµικής δραστηριότητας και όχι µε απογυµνωµένους χρηµατιστικούς δείκτες»280. 

  
 

 
3.7 Θεωρία Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών 
  

Με την κινητοποίηση για το ευρώ η θεωρία των µέγιστων νοµισµατικών 
ζωνών ή των άριστων νοµισµατικών περιοχών (Α.Ν.Π.) [Tarlas C. (1993), McKinnon 
R. (1963), Mundell R. (1961)]281, (optimum currency areas) επανήλθε στο φώς αν και 
υπάρχει έντονος σκεπτικισµός σχετικά µε τα οφέλη της (P.Kenen 1969)282. Θα 
µπορούσε το ευρώ να ωθήσει την ευρωπαϊκή οικονοµία προς καλύτερες επιδόσεις, αν 
συγκεντρώνονταν στην Ε.Ε. οι προϋποθέσεις της άριστης νοµισµατικής περιοχής, που 
επι του παρόντος δεν υπάρχουν (Gross & Thygesen 1992, P. de Grauwe 2003)283. Οι 
αγορές εργασίας της Ε.Ε. χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευελιξίας και οι συντελεστές 
παραγωγής (κεφάλαιο και εργασία) από µικρή κινητικότητα, ενώ εµφανίζονται 
ασύµµετρες διαταραχές δηλαδή µεταβολές ζήτησης σε πολλές περιφέρειές της. «Έτσι 
υποστηρίζεται ότι η Ευρώπη δεν πληρεί τους βασικούς όρους µιας Α.Ν.Π. και το 
κόστος του ενιαίου νοµίσµατος κυρίως εκείνο που αφορά την απώλεια προϊόντος και 
την υψηλή ανεργία θεωρείται πολύ υψηλό για να αντισταθµιστεί από τα οφέλη, 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα» (Θ.Κ. Πελαγίδης 2003)284. Άλλωστε απαραίτητη 
προϋπόθεση επιτυχίας σύµφωνα µε τη θεωρία των ΑΝΠ, είναι µια ισχυρή 
εισοδηµατική ανακατανοµή µεταξύ των κρατών-µελών και των περιφερειών. Αυτό, 
για να µπορεί να πραγµατοποιηθεί απαιτεί την πολιτική ολοκλήρωση και έναν ισχυρό 
κοινοτικό προϋπολογισµό, που δεν υπάρχουν. 

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι285 : 
α) ευελιξία µισθών 
β) κινητικότητα εργασίας 
γ) συγκεντρωτική διαδικασία προϋπολογισµού ώστε οι µεταβιβαστικές 

πληρωµές να µπορούν να οργανωθούν οµαλά και όχι κάτω από πολιτικούς 
διαπληκτισµούς µεταξύ των κρατών – µελών 

δ) πολιτική ενοποίηση που θα µειώσει τις εθνικές ανοµοιοµορφίες που είναι 
πολλές όπως: 

ε) διαφορές στους θεσµούς της αγοράς εργασίας 
στ) διαφορές στα νοµικά συστήµατα 
ζ) στους ρυθµούς µεγέθυνσης 
η) στις προτεραιότητες για πληθωρισµό και ανεργία 

                                                 
280 Κ. Βεργόπουλος 2000 ‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη’ Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη σελ.176 
281 α) Tarlas C. 1993 ‘The New Theory Of Optimum Currency Areas’ World Economy 33 
     β) McKinnon R. 1963 ‘Optimum Currency Areas’ American Economic Review 53 
     γ) Mundell R. 1961 ‘A Theory of Optimum Currency Areas’ American Economic Review 51 
282 Kenen P. 1969 ‘The Theory of Optimum Currency Areas: An effect view’ στο R. Mundell and A. 
Wsoboda eds Monetary problems of the International Economy Chicago: Chicago University Press 
283 α) Gross and Thygessen  1992 ‘European Monetary Integration: From the European Monetar 
System towards Monetary Union’ London Longman 
     β) P. de Grauwe 1993 ‘Is Europe an Optimum Currency Area? Evidence from Regional Data’ in 
P.R. Masson and M.P. Taylor eds ‘Policy Issues in the Operation of Currency Unions’ Cambridge 
     γ) Θ.Κ. Πελαγίδης και Γ.Ευ Χορταρέας ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’  Εκδ. 
Παπαζήση σε. 93-94 
284 Θ. Κ. Πελαγίδης 2003 ‘Κατατονική Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση σελ.21 
285 P. de Grauwe (2003) ‘Τα οικονοµικά της  Νοµισµατικής Ένωσης’, Επιµέλεια-Πρόλογος Ελληνικής 
Έκδοσης: Θ.Κ. Πελαγίδης και Γ. Ευ Χορταρέας Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 Κεφάλαιο 1 σελ 23-45 
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θ) διαφορές στην πιθανότητα να εµφανιστούν διαταραχές ζήτησης  
ι) διαφορές στη συγκέντρωση ή µη των συνδικαλιστικών κινηµάτων. 
Βέβαια όλα αυτά δεν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το ενιαίο νόµισµα είναι 

ανεπιθύµητο. Άλλωστε, υπάρχουν πάντα και οι πολιτικοί λόγοι που αφορούν την 
καθιέρωση του ευρώ και οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται άµεσα στο στατικό ισοζύγιο 
κόστους – οφέλους, ενώ είναι φανερό ότι συνεισφέρουν στα οφέλη. 

Σήµερα αµφισβητείται η θεωρία των ΑΝΠ χωρίς βέβαια να χάνει την αξία του 
ο βασικός της πυρήνας. 

 
 

 
3.8 Παρούσα κατάσταση 

 
 Η οικονοµία παραµένει αδύναµη κατά το δεύτερο τέταρτο του 2003. Η κρίση 
στο Ιράκ ήταν ένας πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας αλλά όχι ο βασικότερος. Εν 
τούτοις υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις, είναι όµως απίθανο να επέλθει η 
ανάπτυξη µέσα στο 2003. 
 Κατά το European Economist Analyst286 πολλοί από τους αρνητικούς 
παράγοντες που εµπόδιζαν την αύξηση του ΑΕΠ και φρέναραν την οικονοµική 
δραστηριότητα αρχίζουν να υποχωρούν. Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ στο 
2.6%, εκτίµηση για το ευρώ στα 1.26% και για τον πληθωρισµό στο 1.6% µέσα στο 
2004. Αν και στην τελευταία συνέντευξη τύπου η ΕΚΤ αφήνει αναλοίωτο το 
πρόγραµµα της για το 2003, εν τούτοις διατυπώνει µια πιο αισιόδοξη άποψη για την 
παγκόσµια οικονοµία. Οι τελευταίες εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο 
µήνες πριν εκπνεύσει το 2003, είναι ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της ευρωζώνης το 2004 
θα είναι 1.8% αν και πολλοί µεταξύ των οποίων και ο Στίβεν Κίνγκ  (chief Economist 
της HSBC Bank), είναι απαισιόδοξοι λόγω του ισχυρού ευρώ που ‘υπονοµεύει’ τις 
εξαγωγές και την ενγένει ανάπτυξη. 
 
 
 
3.9 Προβληµατισµοί και αισιοδοξία για περισσότερη δηµοκρατία  
 
 Στην παρούσα µελέτη δε µπορεί να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέµατα των 
οικονοµικών θεωριών ούτε να επιχειρηθεί ανάλυσή τους, αφ’ ενός λόγω ειδικότητας 
και αφ’ ετέρου γιατί η ΟΝΕ δεν πρέπει να µελετηθεί ως ένα αποκλειστικά οικονοµικό 
ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί µονοσήµαντα. Ο ευρωπαίος δεν πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν ‘οικονοµικό άνθρωπο’, που χάνει το συναίσθηµα, την 
κοινωνικότητα και τη ψυχή του. Σύµφωνα µε τον Hutchison (1994)287 το πιο 
επικίνδυνο χαρακτηριστικό του Homo Economicus είναι η πίστη στην παντοδυναµία 
του που τον αποκόπτει από την πραγµατικότητα και τα προβλήµατά της. 
 Προβληµατισµοί για την πορεία της ΟΝΕ για τους κινδύνους που µπορεί να 
επιφυλάσσει το ευρώ, όπως και για την αντανάκλαση αυτών στην πραγµατική 
σύγκλιση, υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Κατά τον Andrew Walter 
(1993)288 «το βασικό θέµα είναι κατά πόσον είναι πραγµατοποιήσιµη η µετάβαση της 
νοµισµατικής κυριαρχίας από εθνικό σε ένα υπερεθνικό κέντρο µε συναίνεση», ενώ 

                                                 
286 Goldman Sachs ‘The European Economist Analyst’ September – October 2003 σελ. 44 
287 Hutchison Terence 1994 ‘The uses and abuses of economics’ London Routledge 1994 
288 A. Walter (1993) ‘World Power and World Money ‘ New York Harrester – Wheatsheat 1993 
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κατά τον Vanthoor (1996)289 το ερώτηµα είναι αν ευσταθεί η άποψη που θέλει ως 
προϋπόθεση για το ενιαίο νόµισµα την πολιτική ενοποίηση». 
 Κατά τους Θ. Σκούρα και Α. Σεραφείµ290 υπάρχουν πολλά ερωτήµατα µεταξύ 
των οποίων: 

α) ποιοί παράγοντες θα προσδιορίσουν τη δύναµη του ευρώ (και της ζώνης 
του ευρώ) σε σχέση µε το αµερικανικό δολάριο; 
β) πώς θα κινηθεί η ισοτιµία ευρω – δολαρίου; 
γ) οι σχέσεις του θα είναι ανταγωνιστικές; 
δ) το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα του 21ου αιώνα θα είναι περισσότερο ή 
λιγότερο σταθερό από το σηµερινό, λαµβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη του 
δολαρίου µε ένα δεύτερο (ή ένα τρίτο) αποθεµατικό νόµισµα;265 
Χαρακτηριστικά είναι και τα ερωτήµατα που θέτει ο Χατζηκωσταντίνου στο 

άρθρο του ‘∆έσµιος ενός Σαινσιµονικού µύθου’. «Οι βασικοί δείκτες, οι δείκτες 
δηλαδή των οικονοµικών ισορροπιών, οι δείκτες των µετρήσιµων και 
ποσοτικοποιήσιµων µεγεθών, οι δείκτες στους οποίους περιέργως δεν περιλαµβάνεται 
το ανθρώπινο δυναµικό, η ποιοτική διάσταση της ζωής του, η επιθυµία του για 
απελευθέρωση και ανάταση πηγαίνουν, µας λένε καλά ή άσχηµα. Άλλοτε ακούµε ότι 
πρέπει να βελτιωθούν και άλλοτε πάλι ότι η κακή πορεία τους οδηγεί σε ανισορροπία 
και κρίση... Πού βρίσκεται όµως το βασικό; Στην απλή ισορροπία κάποιων µεγεθών, 
κάποιων παραµέτρων που δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλά εργαλεία µετρήσεων, ή 
στην προσαρµογή σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει; Που βρίσκεται τελικά το 
βασικό; Στον περιορισµό του ποιοτικού στο ποσοτικό; Στην κυριαρχία του κόσµου 
των υλικών πραγµάτων στον κόσµο της ζωής; Στην υποταγή της τάξης των 
ανθρώπων στην τάξη των πραγµάτων;»291. 

Προβληµατισµός υπάρχει και µε την αποτελεσµατικότητα της ΕΚΤ, διότι η 
νοµισµατική διαχείριση ενός συνόλου δεκαπέντε κρατών µε τις εθνικές τους 
ιδιοµορφίες είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση. Εξάλλου, δεν ήταν λίγα και τα 
σοκ που χρειάστηκε να αντιµετωπίσει η ΕΚΤ. Οι υποστηριχτές και οι σχεδιαστές της 
υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ δε διέψευσε τις προσδοκίες τους και αντιµετώπισε τις 
κρίσεις επιδέξια: 

Ο J.P. Fitoussi292 γράφει για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΚΤ τα εξής: 
αρχικά αποµάκρυνε τον κίνδυνο αποπληθωρισµού που προξένησε η ασιατική κρίση 
µειώνοντας το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης, κατόπιν κινήθηκε µέσα στο 2000 
περιοριστικά µε το επιτόκιό της να αυξάνει στα 4.75% λόγω της αύξησης του 
πληθωρισµού. Αιτίες οι φυσικές καταστροφές, καθώς και οι επιδηµίες στο ζωικό 
κεφάλαιο που προξένησαν αύξηση στις τιµές. Η υποχώρηση της ισοτιµίας του ευρώ, 
η αύξηση εισαγόµενων προϊόντων και το πετρέλαιο ευθύνονται επίσης, γι αυτό. 
Σταθεροποιεί µετά το επιτόκιό της µέχρι το Μάιο του 2001. Έκτοτε σταδιακά το 
µειώνει κατά 0.25 το Μάιο και κατά 0.25 τον Αύγουστο. Μετά τα γεγονότα της 11ης 
Σεπτεµβρίου το µειώνει κατά µισή µονάδα. Το Νοέµβριο είναι η επόµενη περικοπή. 
Το τέλος του 2001 βρίσκει το επιτόκιο στο 3.25% , όπου και παραµένει µέχρι τον 
Αύγουστο του 2002. Το 2003 η ΕΚΤ τα µειώνει στο 2% και σε αυτό το ποσοστό 

                                                 
289 Vanthoor Vim ‘European Monetary Union since 184: A Political and Historical Analysis’ 
Cheltenam Edward Edgar 1996 
290 Θ. Σκούρας και Α. Σεραφείµ ‘Επιπτώσεις από την εµφάνιση του ευρώ ως διεθνούς νοµίσµατος’ στο 
‘Οικονοµικές προτεραιότητες στο κατώφλι του 21ου αιώνα’ των Α. Κιντή και Θ. Σκουρά Εκδ. 
Παπαζήση Αθήνα 2000 σελ. 129 
291 Γ.Θ. Χατζηκωσταντίνου (2001) ‘Αναζητώντας και διαπιστώνοντας’ Εκδ. Παπάζογλου Κοµοτηνή 
2001 σελ. 338 
292 J. P. Fitoussi ‘Για να Μπορούµε να Επιλέγουµε’ Πόλις Αθήνα 2003 σελ 76-79 
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παραµένουν και το Νοέµβριο του 2003, γεγονός θετικό καθώς τα χαµηλά επιτόκια 
ευνοούν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στο γεγονός αυτό στηρίζεται και η αισιόδοξη 
πρόβλεψη του νέου προέδρου της ΕΚΤ για ανάκαµψη της ευρωζώνης. Η δράση της 
όµως δείχνει να έχει περιορισµένη επίπτωση στα µακροπρόθεσµα επιτόκια που 
καθορίζουν οι αγορές. 

Οι επικριτές της την κατηγορούν για αµφιταλαντεύσεις και αργές κινήσεις στη 
µείωση των επιτοκίων, δηλαδή για σχετική απραξία, ιδίως αν τη συγκρίνουν µε την 
FED των ΗΠΑ. Ο µεγαλύτερος όµως προβληµατισµός είναι στο πώς θα γίνει 
κατορθωτό να απορροφηθεί το δηµοκρατικό έλλειµµα της ΕΚΤ. Λειτουργεί εντελώς 
ανεξάρτητα χωρίς καµία δυνατότητα παρέµβασης και ελέγχου. Κατά τον J.P. Fitoussi 
(2003) «η οικονοµική διακυβέρνηση της σηµερινής Ευρώπης θυµίζει πολύ την 
πεφωτισµένη δεσποτεία – που δεν ενοχλείται από λαϊκές πιέσεις αλλά αποζητά το 
κοινό καλό µέσω της εφαρµογής ενός αυστηρού δόγµατος του φιλελευθερισµού»293. 

Βέβαια δεν επαληθεύθηκαν όλοι εκείνοι που πρίν από δεκαπέντε χρόνια 
προέβλεπαν την αποτυχία της ΟΝΕ και του ευρώ και όλοι εκείνοι που δυσπιστούσαν 
για τη δυνατότητα µιας µεγάλης διεύρυνσης που τη θεωρούσαν όνειρο και ουτοπία. 
Σήµερα αναµφίβολα συµβαίνουν πολλά και σηµαντικά γεγονότα. Κατά τον Π.Κ. 
Ιωακειµίδη, ευρωπαϊκό σύνταγµα, διεύρυνση, κοινή άµυνα, οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις και µια σειρά από άλλες εξελίξεις, διαµορφώνουν σήµερα µια νέα 
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Το αισιόδοξο είναι, όπως αναφέρει και ο Χ. Παπουτσής 
(1999), ότι σήµερα «η αναζήτηση λύσεων δε µπορεί να είναι αποκοµένη από το είδος 
της κοινωνίας που θέλουµε και από την Ευρώπη που οραµατιζόµαστε»294. Χρειάζεται 
προσαρµογή της οικονοµίας, χωρίς κοινωνικούς κλυδωνισµούς. Αναζήτηση νέου 
πρότυπου βιώσιµης ανάπτυξης που θα αποβλέπει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για να 
ξανακερδιθούν οι πολίτες της Ευρώπης. 

Μια µεγάλη κινητικότητα χαρακτηρίζει το 2003. Πολλά απρόβλεπτα γεγονότα 
λαµβάνουν χώρα το καλοκαίρι του έτους αυτού. Οι υπουργοί οικονοµικών της 
Γερµανίας Χανς Αϊχέλ, της Γαλλίας Φράνσις Μερ και της Βρετανίας Γκόρντον 
Μπράουν εν είδει ‘µανιφέστου’ δηµοσιευµένου στα πιο έγκριτα οικονοµικά φύλλα 
των τριών χωρών δηλώνουν295 : «Εµείς οι τρεις είµαστε αποφασισµένοι να 
πραγµατώσουµε την αναµόρφωση (µεταρρύθµιση) των οικονοµιών µας για να 
επιβάλουµε την εφαρµογή των µεγάλων σκοπών που έταξε η ΕΕ στη σύνοδο 
Κορυφής της Λισσαβόνας. Στη Σύνοδο αυτή υποστηρίχθηκε πως µέχρι το 2010 η ΕΕ 
θα γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονοµία του πλανήτη». 

Το πιο εντυπωσιακό είναι κατά τον Φρεντερίκ Λεµέτρ ότι οι ίδιες οι ΗΠΑ και 
οι ∆υτικοί ιθύνοντες πληθαίνουν τις παραβάσεις του φιλελευθερισµού. «Ο 
αµερικανικός χάλυβας δεν είναι ανταγωνιστικός; Επιβάλλονται τεράστιοι δασµοί στις 
εισαγωγές. Οι αεροπορικές εταιρείες αντιµετωπίζουν δυσχέρειες; Το κράτος τους 
χορηγεί 3 δις δολλάρια. Και πέρα από τις κλαδικές επιδοτήσεις η πολιτική του 
ασθενούς δολαρίου αποτελεί τη µεγαλύτερη στήριξη σε ολόκληρη την αµερικανική 
οικονοµία»296. 

Το ίδιο συµβαίνει και στην Ιαπωνία, όπου οι τράπεζές της εθνικοποιούνται, 
αλλά και στην ΕΕ. Στην Ιταλία η Fiat ενισχύεται, στη Γερµανία ο Σρέντερ 
παρεµβαίνει υπέρ της Holzmann, και είναι γνωστό ότι µε κρατική παρέµβαση και 
                                                 
293 J. P. Fitoussi ‘Για να Μπορούµε να Επιλέγουµε’ Πόλις Αθήνα 2003 σελ 27 
294 Χ. Παπουτσής 1999 ‘Για την Ευρώπη του 21ου αιώνα’ Εκδ. Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη σελ. 58 
295 Τα φύλλα είναι: Frankfurter Allgemeine, Les Echos. Financial Times 
296 Απόσπασµα αρθρ. Στη Le Monde 13-8-2003 
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χρήση δηµόσιων πόρων επιβίωσαν πολλές από τις επιχειρήσεις της που κινδύνευαν 
µε πτώχευση και στη Γαλλία πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τράπεζες 
δέχτηκαν το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας Alstom, ουσιαστικά τη µερική 
εθνικοποίησή της, παρά τις αντιρρήσεις των Βρυξελλών, όπως και την προστασία 
πολλών επιχειρήσεών της µε παρεµβατισµό. Σε συνέντευξή του στην ‘Le Monde 8-8-
2003’ ο Φράνσις Μερ (1988) τονίζει ότι η «Ευρώπη δεν είναι µόνον αγορά»297. 

Όλα αυτά ίσως δείχνουν ότι οι πολιτικές ετεροχρονισµένου 
κρυφοκεϊνσιανισµού που ασκεί η κυβέρνηση Μπούς µε τις µειώσεις στις φορολογίες, 
τις µεγάλες στρατιωτικές κυρίως δαπάνες και τα πολύ χαµηλά επιτόκια, οδηγούν 
στην ενίσχυση της κατανάλωσης η οποία µε τη σειρά της συντηρεί την υψηλή ζήτηση 
τονώνοντας τις ελπίδες για ανάκαµψη. Η λογική αυτή µεταφέρεται και στην ΕΕ. 
Παρατηρείται µια στροφή από τις φιλελεύθερες διακηρύξεις και την πίστη στη 
φιλελεύθερη ορθοδοξία σε κάποιες µορφές κρατικού παρεµβατισµού. Ίσως η νέα 
χιλιετία να µας επιφυλλάσει αλλαγή στην οικονοµική φιλοσοφία, όπως είχε συµβεί 
αντίστροφα τη δεκαετία του 1980, που από τον κρατικό παρεµβατισµό έγινε η 
αλλαγή προς την εποχή του φιλελευθερισµού και της µονεταριστικής αντίληψης. 
Σίγουρα δε µπορεί να αµφισβητηθεί το γεγονός ότι η Ευρώπη αναζητά µια νέα 
οικονοµική πολιτική. Ένα νέο πλαίσιο που θα στηριχθεί στο µεγάλο ευρωπαϊκό 
πακέτο για τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, τις µεγάλες επιδοτήσεις των προγραµµάτων 
έρευνας αλλά και αλλαγές στο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
297 α) B. Balassa (1973) Comments in H. Johnson and A. Swoboda ‘The Economics of Common 
Currencies’ Allen and Unwin London  
     β) A. Laffer (1973) ‘Two arguments for fixed exchange rates’ in H. Johnson and A. Swoboda ‘The 
Economics of Common Currencies’ Allen and Unwin London 
     γ) G. Magnifico (1973) ‘European Monetary Unification’ Macmillan London 
     δ) ∆. Σταµπογλης (2001) ‘Ευρώ το νέο νόµισµα’ Α.Α. Λιβάνη Αθήνα 2001 σελ. 19 
     ε) P. de Grauwe 2001 ‘European Monetary Union. A Project of Promises and Risk’ paper presented 
in the Conference: From the Athenian Totradachm to the Euro Athens 8-9-October 2001 
    στ) P. de Grauwe ‘Τα οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 σελ. 95-
113 
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Ανάλυση των Επιπτώσεων της Νοµισµατικής Σύγκλισης στην 
Πραγµατική Οικονοµία των Κρατών-Μελών της ΕΕ 
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Προλεγόµενα 2ου Μέρους 
 

Στο πρώτο µέρος της µελέτης έχει καλυφθεί όλη η ιστορική εξέλιξη της 
δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ και έχουν αναφερθεί όλα τα 
πολιτικο – οικονοµικά γεγονότα που έπαιξαν και παίζουν ρόλο στη δηµιουργία της 
ευρωζώνης. 
 Στο δεύτερο µέρος της διατριβής εξετάζεται αφ’ ενός η πορεία της ΕΕ, όπως 
και κάθε κράτους-µέλους κατά τη χρονική περίοδο 1981-2002 σε σχέση µε καθέναν 
από τους εξεταζόµενους δείκτες της ονοµαστικής και της πραγµατικής σύγκλισης, και 
αφ’ ετέρου η διαχρονική εξέλιξη των σχετικών θέσεων των κρατών-µελών της ΕΕ 
όσον αφορά στους παραπάνω δείκτες (δηµιουργία οµάδων κρατών µε παρόµοια 
συµπεριφορά ως προς τους δείκτες). Εν συνεχεία επιχειρείται η ανάδειξη της 
διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των κρατών-µελών κατά το εξεταζόµενο 
διάστηµα για το σύνολο των ονοµαστικών, των πραγµατικών αλλά και για όλους µαζί 
τους µελετώµενους δείκτες. Τέλος, καταγράφεται η επίδοση κάθε χώρας-µέλους 
ξεχωριστά. 
 Αναλυτικότερα, στην εισαγωγή του 2ου µέρους καταγράφονται και 
επεξηγούνται τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ, αναδεικνύεται η πρωτοτυπία 
τους και η αλληλεξάρτησή τους και ερευνώνται οι αιτίες που τα επέβαλαν. Με τον 
τρόπο αυτόν αποδεικνύεται η δυσκολία και η πολυπλοκότητα του µοντέλου της 
ευρωπαϊκής σύγκλισης. Στην εισαγωγή αναφέρονται, επίσης, οι πέντε δείκτες της 
πραγµατικής οικονοµίας που έχουν επιλεγεί µεταξύ πολλών άλλων εκφραστών της 
ποιότητας της ζωής, της βελτίωσης της οικονοµικής θέσης των πολιτών της Ένωσης, 
και της ανάπτυξης που επιτυγχάνεται µέσα σε κλίµα ελευθερίας, δηµοκρατίας και 
ισονοµίας.  
 Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους αναφέρεται η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται ως εργαλείο στατιστικής επεξεργασίας. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχονται δέκα ενότητες. Κάθεµιά από αυτές 
απαρτίζεται από δύο υποενότητες. Κάθε πρώτη υποενότητα αναφέρεται στην πορεία 
των ποσοτικών (5 νοµισµατικών) και των ποιοτικών δεικτών (5 πραγµατικών). Σε 
αυτές τις υποενότητες απεικονίζεται µε τη βοήθεια γραφηµάτων η πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΟ των κρατών-µελών), όπως και η πορεία κάθε χώρας σε 
σχέση είτε µε καθέναν ποσοτικό δείκτη (KRI – κριτήριο), όταν πρόκειται για 
νοµισµατική µεταβλητή, είτε µε το ΜΟ της ΕΕ, όταν πρόκειται για πραγµατική 
µεταβλητή στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1981-2002. Τα γραφήµατα των 
ποσοτικών (νοµισµατικών) δεικτών αποκαλύπτουν αφ’ ενός το βάθος χρόνου που 
απαιτείται για την πραγµατοποίηση της ονοµαστικής σύγκλισης για το κάθε ένα 
κράτος-µέλος της ΕΕ και αφ’ ετέρου τον αριθµό των κριτηρίων (KRI) που 
προσεγγίζονται µε αποτελεσµατικότητα. Όσον αφορά στα γραφήµατα των ποιοτικών 
(πραγµατικών) δεικτών αυτά αποτυπώνουν το αποτέλεσµα των προσπαθειών και των 
θυσιών που απαιτούνται για να ευοδωθεί η ένταξη στην ΟΝΕ και η συµµετοχή στην 
ευρωζώνη πάνω στην καθηµερινότητα και την ποιότητα της ζωής των πολιτών κάθε 
χώρας-µέλους.  
 Τα στοιχεία για τα γραφήµατα που παρουσιάζονται έχουν ληφθεί από το 
‘European Economy’ (Νο 4 / 2002).  
 Για να γίνει πιο κατανοητή η προσέγγιση του σύνθετου φαινοµένου της 
ευρωπαϊκής σύγκλισης και να αποδοθεί η πλήρης εικόνα όχι µόνον της επίτευξης ή 
µη των ποσοτικών κριτηρίων αλλά και της απήχησης της σύγκλισης στην κοινωνική 
δυναµική, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στο µερίδιο των 
µισθών στο εισόδηµα και στις τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά των 
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δεκαπέντε κρατών-µελών, κάτω από κάθε γράφηµα γίνεται η αιτιολόγηση των 
φαινοµένων, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, ο απαραίτητος σχολιασµός του 
γραφήµατος και η εξαγωγή συµπερασµάτων. 
 Στη δεύτερη υποενότητα κάθεµιάς από τις δέκα ενότητες του κεφαλαίου 
επιχειρείται ο προσδιορισµός της σχετικής εξέλιξης της θέσης κάθε χώρας της ΕΕ για 
το σύνολο της περιόδου 1981-2002 ως προς καθέναν από τους δέκα εξεταζόµενους 
δείκτες (σε ορισµένους δείκτες η εξεταζόµενη περίοδος καλύπτει την εικοσαετία 
1981-2000 λόγω έλλειψης δεδοµένων), και ειδικά για το κριτήριο της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας το χρονικό διάστηµα τερµατίζεται το 1998, διότι έκτοτε 
υπάρχουν αµετάκλητα σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες για τις χώρες-µέλη που 
συµµετέχουν στην ευρωζώνη). 
 Για την ανάδειξη της σχετικής εξέλιξης της κάθε χώρας διαχρονικά 
χρησιµοποιείται η µέθοδος της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (CAH), σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της οποίας η κάθε χώρα ανήκει σε µια από τις τρεις οµάδες που 
δηµιουργούνται. Η πρώτη αποτελείται από χώρες που σηµειώνουν χαµηλές τιµές 
όσον αφορά στο δείκτη που εξετάζεται, η δεύτερη απαρτίζεται από χώρες που 
χαρακτηρίζονται από µεσαίες και η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τις χώρες µε τις 
υψηλότερες τιµές του εξεταζόµενου δείκτη. Στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης εµπεριέχεται και ο πίνακας που δείχνει τη συµβολή των µεταβλητών 
στο χαρακτηρισµό των κόµβων-οµάδων χωρών. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 
συγκεκριµένουν πίνακα, διαπιστώνονται τα έτη κατά τα οποία οι χώρες των τριών 
οµάδων χαρακτηρίζονται έντονα από κάποια ιδιότητα. ∆ιαφαίνονται δηλαδή 
παραστατικά τα έτη κατά τα οποία επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η µορφοποίηση 
των τριών οµάδων. 
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία γραφήµατα. Το καθένα από αυτά 
απεικονίζει την πορεία των χωρών της κάθεµιάς εκ των τριών οµάδων που έχουν 
δηµιουργηθεί βάσει των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, τα οποία 
καταγράφονται ξεχωριστά για καθέναν από τους δέκα δείκτες που εξετάζονται 
συνολικά. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των γραφηµάτων 
αυτών αποτελούν οι πραγµατικές τιµές που σηµειώνει η κάθε χώρα όσον αφορά στον 
εξεταζόµενο δείκτη κατά την περίοδο 1981-2002. 
 Αφού παρουσιαστεί η πραγµατική πορεία των κρατών – µελών για τον καθένα 
δείκτη, αναλύονται τα αποτελέσµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 
(AFC). Στο παραγοντικό επίπεδο παρατηρείται η διάταξη των ετών-χωρών επί του 1ου 
και επί του 2ου παραγοντικού άξονα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να διακρίνει κανείς 
στο χώρο όχι µόνον τις οµάδες χωρών που σχηµατίζονται, αλλά και τα έτη κατά τα 
οποία χαρακτηρίζονται οι χώρες αυτές έντονα από κάποια ιδιότητα (1 ως 3). 
 Εν κατακλείδι, προκειµένου να αναδειχθεί η σχετική θέση της κάθε χώρας της 
ΕΕ στο σύνολο των εικοσιδύο εξεταζόµενων ετών, δηµιουργούνται νέα γραφήµατα, 
στα οποία απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της κάθε χώρας για 
την περίοδο 1981-2002. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιέχονται τρεις ενότητες. Καθεµιά από αυτές 
περιλαµβάνει δύο υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα της καθεµιάς εκ των τριών 
ενοτήτων επιχειρείται η απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των 
δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ για τη χρονική περίοδο 1981-2000 ως προς τους 
νοµισµατικούς, τους πραγµατικούς και όλους τους εξεταζόµενους δείκτες, ώστε να 
αναδειχθούν αφ’ ενός το µέγεθος της επιτυχίας που απορρέει από την προσπάθεια 
που καταβάλλει η κάθε χώρα, µε απώτερο στόχο την επίτευξη της σύγκλισης των 
τιµών των κριτηρίων, και αφ’ ετέρου οι συνέπειες που αντανακλώνται στην 
καθηµερινότητα του ευρωπαίου πολίτη, έπειτα από την πολυετή αυτή προσπάθεια. 
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 Στη δεύτερη υποενότητα της καθεµιάς εκ των τριών ενοτήτων παρουσιάζεται η 
συγκεντρωτική εξέταση του φαίνοµένου για το σύνολο της εικοσαετούς εξεταζόµενης 
χρονικής περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετείται η κάθε χώρα σε µια οµάδα 
συνολικών επιδόσεων, ώστε να φανούν σε γενικές γραµµές οι επιδόσεις που 
σηµειώνουν οι δεκαπέντε χώρες-µέλη στο σύνολο της περιόδου 1981-2000. 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται και συγκρίνονται τα γραφήµατα της 
διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης της κάθε χώρας, τα οποία παρατίθενται στις 
υποενότητες 3.1.1, 3.2.1 και 3.3.1. Συγκρίνοντας την πορεία της σχετικής θέσης της 
κάθε χώρας κατά την περίοδο 1981-2000 ως προς τους νοµισµατικούς και τους 
πραγµατικούς δείκτες διαπιστώνονται οι αδυναµίες των χωρών, καθώς και οι 
συνέπειες που αντανακλώνται στην πραγµατική οικονοµία. Τις αδυναµίες αυτές 
καλούνται να αντιµετωπίσουν οι δεκαπέντε χώρες µετά από τη σκληρή προαπάθεια 
που επέβαλαν, για να επιτύχουν την τήρηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, τα οποία 
αφορούν στην πορεία των νοµισµατικών δεικτών που εξετάζονται. Μέσω των 
γραφηµάτων διαχρονικής εξέλιξης των χωρών ως προς το σύνολο των εννέα 
εξεταζόµενων δεικτών επιχειρείται η ανάδειξη της σχετικής θέσης της κάθε χώρας, 
καθώς και η τοποθέτησή της σε µια οµάδα γενικών επιδόσεων στη διάρκεια των 
είκοσι εξεταζόµενων ετών (1981-2000). Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί πως οι 
επιδόσεις των χωρών που παρουσιάζονται µέσω των γραφηµάτων που ακολουθούν, 
όπως και τα επίπεδα τιµών των νοµισµατικών ή πραγµατικών µεταβλητών στα οποία 
κυµαίνεται η κάθε χώρα, απεικονίζονται µε τη χρήση σχετικών και όχι πραγµατικών 
τιµών, που σηµαίνει πως οι επιθυµητές ή µη επιθυµητές επιδόσεις που σηµειώνει η 
κάθε χώρα κρίνονται σε σχέση µε τις επιδόσεις που σηµειώνουν οι υπόλοιπες 
δεκατέσσερις χώρες-µέλη. 
 Η διατριβή κλείνει µε την καταγραφή αντιφάσεων και παραδοξολογιών στη 
θέση του επιλόγου. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Εισαγωγή 2ου Μέρους 
 
 «Αυτοεξαναγκαζόµενη, αυτοπειθαρχούµενη και αυτοδιχασµένη συνεχίζει η 
σηµερινή Ευρώπη την πλεύση προς την ολοκλήρωσή της, µε καπετάνιο την Πολιτική 
και µε στασιάζον πλήρωµα τους ίδιους τους λαούς της» (∆. Μαρκής ‘Η κατασκευή 
της Ευρώπης’ 2000 σελ.13)298. 
 
 
 
 
 Θα αναφερθούν τα πέντε κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ, όπως ακριβώς 
αναγράφονται στη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ). Στη συνέχεια θα γίνει µια 
κριτική που θα αφορά στην επιλογή των κριτηρίων αυτών, στην πρωτοτυπία τους και 
στα αίτια που τα επέβαλαν, ενώ επίσης θα δοθεί έµφαση στην αλληλεξάρτησή τους, 
µε στόχο να καταδειχθεί η δυσκολία και η πολυπλοκότητα του µοντέλου της 
σύγκλισης. 
 Γίνεται επίσης αναφορά στους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας, οι οποίοι 
έχουν επιλεγεί µεταξύ πολλών άλλων δεικτών, ως οι πλέον κατάλληλοι να 
αποδώσουν την ευηµερία ή µη των πολιτών και της κοινωνίας. Οι επιλεγµένοι αυτοί 
δείκτες θα επεξηγηθούν, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους και η βασική αιτία 
της επιλογής τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
298 ∆. Μαρκής 2000 ‘ Η Κατασκευή της Ευρώπης’ Εκδ. Κριτική σελ.13 
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Α.1 Κριτήρια Σύγκλισης 
 
 Στο άρθρο 109I παράγραφος 1 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας αναφέρονται τα κριτήρια σύγκλισης, βάσει των οποίων θα γίνει η 
επιλογή των χωρών που θα δικαιούνται ένταξη στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Στη 
Συνθήκη επισυνάπτεται πρωτόκολλο που αναφέρεται στις λεπτοµέρειες των 
κριτηρίων – σύγκλισης (criterions of convergence). 
 Τα κριτήρια αυτά είναι: 

1. «Επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερότητας τιµών. Αυτό καταδεικνύεται 
από ένα ποσοστό πληθωρισµού του κράτους αυτού που προσεγγίζει το 
αντίστοιχο ποσοστό των τριών το πολύ κρατών – µελών µε τις καλύτερες 
επιδόσεις, από άποψη σταθερότητας τιµών. Στο πρωτόκολλο γίνεται η εξής 
διευκρίνηση. Η πρώτη περίπτωση της Συνθήκης σηµαίνει ότι ένα κράτος – 
µέλος έχει σταθερές επιδόσεις στο θέµα των τιµών και µέσο ποσοστό 
πληθωρισµού καταγεγραµµένο επί ένα έτος πριν από τον έλεγχο, που δεν 
υπερβαίνει εκείνο των τριών το πολύ κρατών – µελών µε τις καλύτερες 
επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιµών, περισσότερο από 1.5 ποσοστιαία 
µονάδα. Ο πληθωρισµός υπολογίζεται βάσει του δείκτη τιµών καταναλωτή 
(∆ΤΚ) ή σε συγκρίσιµη βάση λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών 
ορισµών» 
2. «Σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών, αυτό καταδεικνύεται από 
την επίτευξη δηµοσιονοµικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα κατά την έννοια του άρθρου 104 Γ, παράγραφος 6». 
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 Στο άρθρο 104 Γ αναφέρονται τα εξής: 
«Τα κράτη – µέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 
Η επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της δηµοσιονοµικής κατάστασης και το 
ύψος του δηµοσίου χρέους στα κράτη – µέλη, προκειµένου να εντοπίζει τις 
µεγάλες αποκλίσεις. Ειδικότερα εξετάζει την τήρηση της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας µε βάση τα εξής δύο κριτήρια: 
α) κατά πόσον ο λόγος του προβλεπόµενου ή υφιστάµενου δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει µια τιµή 
αναφοράς, εκτός εάν 

o είτε ο λόγος αυτός σηµειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει 
φθάσει σε επίπεδο παραπλήσιο της τιµής αναφοράς 

o είτε εναλλακτικά, η υπέρβαση της τιµής αναφοράς είναι απλώς 
έκτακτη και προσωρινή και ο λόγος παραµένει κοντά στην τιµή 
αναφοράς 

β) κατά πόσον ο λόγος του δηµοσίου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν υπερβαίνει µια τιµή αναφοράς, εκτός εαν ο λόγος µειώνεται επαρκώς 
και πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό» 
Στο Πρωτόκολλο για τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, που 
προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη, οι τιµές αναφοράς στο άρθρο 1 είναι: 

- 3% για το λόγο µεταξύ του προβλεπόµενου ή υφιστάµενου 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος σε τιµές αγοράς, 

- 60% για το λόγο µεταξύ του δηµοσίου χρέους και του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιµές αγοράς 

Στο άρθρο 2 επεξηγούνται οι έννοιες ‘έλλειµµα’ και ‘χρέος’. 
- Ως έλλειµµα νοείται ο καθαρός δανεισµός όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών 
- Ως χρέος νοείται το συνολικό ακαθάριστο χρέος, στην ονοµαστική του 

αξία που εκκρεµεί στο τέλος του έτους, ενοποιηµένο εντός και µεταξύ των 
ταµείων, του κατά την ευρεία έννοια δηµοσίου, όπως ορίζεται στην πρώτη 
περίπτωση 

Σε αυτήν «οι όροι ‘δηµόσιος’ και ‘δηµοσιονοµικός’ νοούνται υπό την ευρεία 
έννοια, δηλαδή καλύπτουν την κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή ή τοπική 
διοίκηση και τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρουµένων των εµπορικών 
πράξεων, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών 
Λογαριασµών». 

3. «Τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύµανσης που προβλέπονται 
από το µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού 
Νοµισµατικού Συστήµατος, επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς υποτίµηση 
έναντι του νοµίσµατος οποιουδήποτε άλλου κράτους – µέλους». 
4. «∆ιάρκεια της σύγκλισης που θα έχει επιτευχθεί από το κράτος – 
µέλος και της συµµετοχής του στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος αντανακλώµενη στα επίπεδα των 
µακροπρόθεσµων επιτοκίων»» 

 Στο Πρωτόκολλο γίνεται η εξής επεξήγηση: «Το κριτήριο της σύγκλισης των 
επιτοκίων που αναφέρεται στο άρθρο 109 I παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση της 
Συνθήκης, σηµαίνει ότι το υπό παρατήρηση κράτος – µέλος, επί διάστηµα ενός έτους 
από την εξέταση έχει µέσο ονοµαστικό µακροπρόθεσµο επιτόκιο το οποίο δεν 
υπερβαίνει εκείνο των τριών το πολύ κρατών – µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις από 
άποψη σταθερότητας τιµών, περισσότερο από 2 ποσοστιαίες µονάδες. Τα επιτόκια 
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υπολογίζονται βάσει µακροπρόθεσµων οµολόγων του δηµοσίου ή συγκρίσιµων 
χρεογράφων, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισµών». 

Τα κριτήρια σύγκλισης µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 
- στα νοµισµατικά κριτήρια που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική και 

είναι τρία: 
 α) η τιµή του πληθωρισµού 
 β) η τιµή του ονοµαστικού επιτοκίου µακράς διαρκείας 
 γ) η τιµή του συναλλάγµατος 

- στα δηµοσιονοµικά κριτήρια ή κριτήρια προϋπολογισµού που είναι 
δύο: 

 α) το έλλειµµα του προϋπολογισµού 
 β) το δηµόσιο χρέος 

Τα κριτήρια αυτά γίνονται τυποποιηµένοι στόχοι των εθνικών προγραµµάτων 
σύγκλισης299. 
 
 
 
Α.2 Πρωτοτυπία του Μάαστριχτ τα κριτήρια της σύγκλισης 
 
 Από µελέτες διαπιστώνεται ότι ανά τον κόσµο έχουν οργανωθεί παλαιότερες 
νοµισµατικές ενώσεις µε διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι λογικό λόγω των 
διαφορετικών αντιλήψεων, των ιοκονοµικών µηχανισµών και των κοινωνικών 
µεταλλαγών κτλ που επικρατούν σε κάθε περίπτωση. Ήδη το 1990 η γερµανική 
ενοποίηση πραγµατοποιείται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς προαπαιτούµενα κριτήρια 
σύγκλισης από την Ανατολική Γερµανία. Η ενοποίηση της ∆υτικής µε την Ανατολική 
Γερµανία γίνεται µέσα στο χρονικό διάστηµα ενός µόλις εξαµήνου. 
 Άλλωστε, η θεωρία των άριστων νοµισµατικών περιοχών δε θέτει παρόµοια 
κριτήρια. Θεωρεί ότι µια νοµισµατική ένωση είναι επιτυχηµένη, όταν πληρούνται η 
ευελιξία της αγοράς εργασίας και η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. 
 Εποµένως τίθεται το ερώτηµα γιατί οι αρχιτέκτονες της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ επιµένουν στην αυστηρή τήρηση των κριτηρίων, επιβάλλοντας για το 
σκοπό αυτό πολυµερή εποπτεία και αργότερα ακόµη αυστηρότερη πειθαρχία µε το 
Σύµφωνο Σταθερότητας, τονίζοντας υπέρ το δέον τη µακροοικονοµική σύγκλιση πριν 
από την έναρξη της ΟΝΕ; 
 Η απάντηση στο ερώτηµα είναι µάλλον πολιτική. Ο Καγκελάριος Kohl ποτέ  
δεν έκρυψε τη θέληση της Γερµανίας για οµοσπονδία και την πίστη της ότι η ΟΝΕ θα 
οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε µια τέτοια κατάληξη. Για να είναι λοιπόν σίγουρη για 
την επιτυχή της πορεία στο χρόνο, επιβάλλει τη θέσπιση των κριτηρίων και την 
επιβολή των κανόνων λειτουργίας της ΕΚΤ µε διακηρυγµένο στόχο τη σταθερότητα 
των τιµών, δηλαδή τον πληθωρισµό. 
 Ο πληθωρισµός της Γερµανίας, όπως θα αποδειχθεί από τα γραφήµατα που 
ακολουθούν, είναι χαµηλότερος από τους πληθωρισµούς άλλων χωρών – µελών, και 
συνεπώς θα χάσει η Γερµανία σε ευηµερία µε τη νοµισµατική ένωση η οποία 
προφανώς θα επιβάλει έναν πληθωρισµό υψηλότερο από το δικό της. Γι αυτό 
επιµένει στην τήρηση των ονοµαστικών δεικτών της σύγκλισης, ώστε να είναι 
σίγουρη πως όσες χώρες θελήσουν οικειοθελώς να συµµετάσχουν στην ΟΝΕ έχουν 
αφοµοιώσει και έµπρακτα αποδείξει, στη διάρκεια της προετοιµασίας για την ένταξή 
τους, την αντιπληθωριστική τους επιθυµία. Με την επιβεβληµένη πειθαρχία 

                                                 
299 European Commission 1999 ‘European Economy’ Convergence Report 65 Brussels EU 
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αποµακρύνεται ο κίνδυνος κάποιες χώρες να χρησιµοποιήσουν πχ έναν αιφνίδιο 
πληθωρισµό, για να επιλύσουν δικά τους προβλήµατα χρέους. Επειδή δε 
πληθωρισµός, ελλείµµατα και χρέος αλληλοεξαρτώνται, πρέπει να διασφαλιστούν και 
τα δικά τους χαµηλά όρια. 
 Τα πέντε αυτά κριτήρια είναι γνωστά ως ονοµαστικά κριτήρια, µε την 
προσδοκία ότι η επίτευξή τους θα οδηγήσει και στην πραγµατική σύγκλιση, που είναι 
η µόνη η οποία εγγυάται όφελος για τους πολίτες της Ένωσης. Κατά τον Ευαγ. 
Βενιζέλο, «ενώ η πορεία προς την ΟΝΕ κινείται στο ονοµαστικό επίπεδο και πρέπει 
να διέλθει από τη στενή πύλη των γνωστών αριθµητικών κριτηρίων, µετά την ένταξη 
και κατά την πλήρη ανάπτυξη της εφαρµογής της η ΟΝΕ θα επιβάλλει την κίνηση 
στο πεδίο της πραγµατικής οικονοµίας»300. 
 Τα κράτη – µέλη υποβάλλονται σε θυσίες για την επίτευξη των κριτηρίων της 
σύγκλισης, γεγονός που πιστοποιεί την απόφασή τους να ξεφύγουν από την 
οικονοµική αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που δηµιουργούν ο υψηλός 
πληθωρισµός και τα υψηλά µακροχρόνια επιτόκια. Ο πληθωρισµός, ως γνωστόν, 
µείωνει ύπουλα το εισόδηµα, ενώ τα υψηλά επιτόκια καθιστούν ακριβό το χρήµα για 
τις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να φρενάρουν τις ιδιωτικές επενδύσεις που 
δηµιουργούν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Τα κράτη – µέλη και οι πολίτες τους 
υποβάλλονται σε µεγάλες δοκιµασίες και σε υπαγορευµένα, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, εθνικά προγράµµατα αλλά και σε ελέγχους, ελπίζοντας ότι µια πιο 
αποτελεσµατική και συντονισµένη οικονοµική διαχείριση, θα οδηγήσει την ΕΕ σε 
σταθερή ανάπτυξη, η οποία θα διαχυθεί στη συνέχεια και στα άλλα κράτη-µέλη. 
 Στο µοντέλο αυτό της σύγκλισης ουσιαστικά το έθνος – κράτος περιορίζεται 
και υποχρεώνεται στην εκκαθάριση των αγορών του από τις ακαµψίες, ώστε να 
λειτουργήσει το δόγµα που θέλει την αγορά να αυτορυθµίζεται και να κάνει µόνη της 
τις απαραίτητες προσαρµογές (Buti Sapir 1998)301. Με τον τρόπο αυτόν ελπίζεται ότι 
θα ευνοηθούν η ανταγωνιστικότητα και ο µηχανισµός των τιµών, ώστε να αυξηθούν 
οι ιδιωτικές επενδύσεις, που µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε ανάκαµψη της 
οικονοµίας. Η προσδοκία ότι θα αποφέρει κέρδη η εκµετάλλευση της ένιαίας 
εσωτερικής αγοράς και η διεθνής ανταγωνιστικότητα συντελεί στην πειθαρχία των 
κρατών-µελών, που ελπίζουν ότι η ονοµαστική σύγκλιση θα οδηγήσει στο µέλλον και 
στην πραγµατική σύγκλιση, που είναι το όραµά τους. Η πραγµάτωση ή µη του 
οράµατος αυτού θα επιχειρηθεί να ανιχνευθεί µε την εξέταση όχι µόνον των πέντε 
γνωστών ονοµαστικών δεικτών, αλλά και πέντε επιλεγµένων δεικτών που εκφράζουν 
σε µεγάλο βαθµό την πραγµατική σύγκλιση. Η εξέταση αυτή θα καταδείξει αν αυτό 
το ενωσιακό µοντέλο της σύγκλισης είναι αξιόπιστο και αποδίδει καρπούς. 
 Συµπερασµατικά, η σύγκλιση (convergence) είναι µια συλλογική προσπάθεια 
που αποβλέπει στη δηµιουργία ενός καινούριου πλαισίου άσκησης µακροοικονοµικής 
πολιτικής. Αυτό στηρίζεται στην επίτευξη των πέντε κριτηρίων της σύγκλισης, που 
είναι νοµισµατικοί και δηµοσιονοµικοί δείκτες, αγνοώντας όµως βασικούς 
παράγοντες που συντελούν στη µεγέθυνση µιας οικονοµίας, όπως είναι η 
παραγωγικότητα και άλλοι. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε καθαρά ποσοτικά 
ονοµαστικά µεγέθη, εγκλωβίζοντας µε τη λογική του τα κράτη – µέλη στο µονόδροµο 
της αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της αντιπληθωριστικής πολιτικής και της 
τυφλής πίστης στις δυνάµεις των απορυθµισµένων αγορών. Με τον τρόπο αυτόν τα 
κράτη-µέλη γίνονται δέσµια των κριτηρίων της σύγκλισης και του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το χαµηλό δε επίπεδο του κοινοτικού προϋπολογισµού 

                                                 
300 Ευ. Βενιζέλος 1999 ‘Πολιτική Αναφορά’ Εκδ. Παρατηρητή Θεσσαλονίκης 1999 σελ. 45 
301 M. Buti and A Sapir ‘Economic Policy in EMU ‘Claventon Press Oxford 1998 
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και η αδυναµία, ακόµη και σε περίοδο ύφεσης, να ασκήσουν επεκτατική 
δηµοσιονοµική πολιτική ακυρώνουν στην πράξη το όραµα της πραγµατικής 
σύγκλισης σε σύντοµο χρόνο. Όπως αναφέρει ο Κ. Βεργόπουλος (2000) «η Ευρώπη 
δεν επιδιώκει πλέον τη συνοχή του οικονοµικού της χώρου, αλλά την απλή σύγκλιση 
ορισµένων νοµισµατικών δεικτών. Το σηµερινό γερµανικό υπόδειγµα της σύγκλισης 
διαφέρει σε βασικά σηµεία από εκείνο της συνοχής που επικρατούσε κατά τις τρείς 
πρώτες δεκαετίες της ευρωπαϊκής οικοδόµησης»302. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί 
πολλούς επικριτές. 
 Έτσι, κατά τους Κ. Βεργόπουλο (2000) και Π. Ντούσκο (1994)303, 
κατακρίνεται το µοντέλο της σύγκλισης για τους εξής λόγους: 

α) για τον περιορισµένο αριθµό κριτηρίων που χρησιµοποιεί, για να 
πραγµατοποιήσει ένα ευρύ φάσµα στόχων. 
β) για τη µη αντιπροσωπευτικότητα των κριτηρίων της σύγκλισης, που 
αφορούν περισσότερο στην κίνηση κεφαλαίου και αγνοούν τον παράγοντα 
εργασία 
γ) για το γεγονός ότι εµφανίζονται ως ισότιµα, ενώ κάποια από αυτά, όπως το 
έλλειµµα και το χρέος, λειτουργούν σταθµισµένα 
δ) διότι θεωρούνται οι ονοµαστικοί δείκτες ως σχετικά ανεξάρτητες 
µεταβλητές, ενώ είναι οργανικά εξαρτηµένες µεταξύ τους, όπως ο 
πληθωρισµός µε τα δηµοσιονοµικά κριτήρια 
ε) διότι είναι κατ’ εξοχήν οικονοµικά κριτήρια, αγνοώντας τη σχέση µεταξύ 
οικονοµίας, πολιτικής και κοινωνίας. 
στ) διότι η πολλαπλότητα των αλληλεξαρτήσεων των κινήσεων και των τιµών 
τους εµποδίζει την ασφαλή πρόγνωση για το αποτέλεσµα. 

 Οι αντιθέσεις, οι διχογνωµίες και οι διαφορετικές προτάσεις που γίνονται 
ειδικά την περίοδο αυτή (2003) σχετικά µε τα όρια των δηµοσιονοµικών κριτηρίων 
που παραβιάζονται από τις χώρες ακόµη και του σκληρού πυρήνα µπορούν να 
εξηγηθούν µόνο ως δείγµα της ατέλειας του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Μηχανισµού. 
 
 
 
 
Α.3 Ανίχνευση των αιτιών που επέβαλαν τα κριτήρια σύγκλισης   
 
Α.3.α  Σύγκλιση πληθωρισµών 
 
 Απαιτείται ως πρωταρχικός στόχος, ώστε να καµφθούν οι αντιρρήσεις χωρών 
µε µικρό πληθωρισµό που διαβλέπουν µειονεκτήµατα και απώλεια ευηµερίας από την 
ένταξή τους στην ΟΝΕ. Αυτές ζητούν διαβεβαιώσεις πως όσες χώρες ενταχθούν θα 
έχουν όχι µόνο τη θέληση αλλά και τη δύναµη να ασκήσουν αντιπληθωριστικές 
πολιτικές µε όποιο κόστος. Οι χώρες αυτές, µόνο αν δώσουν αξιόπιστες ενδείξεις 
τήρησης του κριτηρίου του πληθωρισµού, θα είναι σε θέση να ενταχθούν στην ΟΝΕ 
και στη ζώνη του ενιαίου νοµίσµατος. 
 
 
 
 
                                                 
302 Κ. Βεργόπουλος 2000 ‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη ‘Εκδ. Νέα Σύνορα ΑΑ Λιβάνη σελ.117 
303 Π.∆. Ντούσκος 1994 ‘Η Σύγκλιση των Οικονοµιών στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Gutenberg Αθήνα 1994 
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Α.3.β ∆ηµοσιονοµικά κριτήρια 
 
1. ∆ηµόσιο Έλλειµµα 
 Το κριτήριο του δηµόσιου ελλείµµατος στοχεύει να προλάβει και να 
εµποδίσει την αύξηση του χρέους. Η ανάγνωση του κριτηρίου του ελλείµµατος µε 
τον περιορισµό του 3% κατά τον Π.∆. Ντούσκο (1994) φανερώνει «το δεσποτικό 
χαρακτήρα της πολιτικής σωφρονισµού που ασκείται προς την πλευρά του κράτους... 
Ο εν λόγω σωφρονισµός σηµαίνει όχι κρατική επενδυτική δραστηριότητα, όχι κράτος 
επιχειρηµατία, όχι υπαγωγή στη δικαιοδοσία του της εργατικής δύναµης, της πηγής 
τούτης της υπεραξίας»304.  
 Ο περιορισµός του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 3% δηµιουργεί εύλογο 
προβληµατισµό, διότι, εάν το έλλειµµα είναι αποτέλεσµα κακής διαχείρισης και 
κρατικής σπατάλης, τότε προφανώς είναι κατακριτέο. Εάν όµως είναι αποτέλεσµα 
µιας µελετηµένης και µε θετική προοπτική αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία 
αργότερα θα επιφέρει αύξηση των φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών 
παροχών, αναρωτιέται ο πολίτης γιατί πρέπει να υπάρχει το φρένο του 3%; 
 
 
2. ∆ηµόσιο Χρέος 
 Το κριτήριο του χρέους στοχεύει στο να µην επιτρέψει την είσοδο στην ΟΝΕ 
χωρών µε µεγάλα χρέη. Το µέγεθος δε και ο χαρακτήρας του τη δεκαετία του 1980 
οδηγούν στη διαµόρφωση µιας ‘νέας οικονοµικής σκέψης’. 
 Οι χώρες µε µεγάλα ελλείµµατα και υψηλό χρέος αντιµετωπίζουν σε µια 
περίπτωση κρίσης, είτε λόγω εξωτερικών απρόβλεπτων συνθηκών είτε λόγω 
εσωτερικών διαταραχών ζήτησης ή άλλων προβληµάτων, µεγαλύτερο κίνδυνο να µη 
µπορέσουν να ανταποκριθούν στην κρίση. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να διαχυθεί και 
στα υπόλοιπα κράτη–µέλη. Ο Paul de Grauwe (2003)305 αναφέρει ότι, αν τους 
επιτραπεί η ένταξη στην ένωση, αυτό θα αυξήσει τις πιέσεις για ‘εξαγορά’. Ο φόβος 
µήπως και συµβεί αυτό εξηγεί, επίσης, τον όρο περί µη εξαγοράς που περιελήφθη στη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, δηλαδή τον όρο που λέει ότι ούτε οι εθνικές κυβερνήσεις 
ούτε η ΕΚΤ µπορούν να υποχρεωθούν να εξαγοράσουν άλλες χώρες–κράτη µε 
ελλείµµατα και χρέη. 
 Η ΣΕΕ δηλαδή απαγορεύει ρητά τη δυνατότητα χρηµατοδότησης, ώστε να 
διασωθεί µια χώρα που βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία. Η επιβολή του κριτηρίου 
γίνεται, για να αποφευχθεί η περίπτωση του εκβιασµού πτώχευσης από µια 
υπερχρεωµένη χώρα–µέλος. Όλα τα κράτη – µέλη γνωρίζουν καλά ότι δε µπορούν να 
δανειστούν κεφάλαια από πουθενά. Ιδιαίτερα οι Γερµανοί, οι οποίοι κυρίως επέβαλαν 
την αυστηρή τήρηση των κριτηρίων, φοβούνται τις πιέσεις που µπορεί να ασκηθούν 
από τις υπερχρεωµένες χώρες προς τη µελλοντική ΕΚΤ για µείωση των επιτοκίων, 
άρα για φτηνό χρήµα, κάτι που θα οδηγήσει σε πληθωρισµό που δεν τον επιθυµούν. 
 Όταν µια χώρα εµφανίζει υψηλή αναλογία χρέους προς ΑΕΠ έχει κίνητρα για 
να το µειώσει, να επεξεργαστεί σχέδια για έναν αιφνίδιο πληθωρισµό (P. de Grauwe 
2003)306 . Όταν µια χώρα έχει µακροχρόνια οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο µετά τον 
αιφνιδιαστικό πληθωρισµό, το αποτέλεσµα θα είναι θετικό για την κυβέρνηση και 
ζηµιογόνο για τους κατόχους των οµολόγων, διότι η πραγµατική αξία των οµολόγων 
                                                 
304 Π.∆. Ντούσκος 1994 ‘Η Σύγκλιση των Οικονοµιών στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Gutenberg Αθήνα 1994 σελ. 61 
305 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Ππαζήση Αθήνα 2003 
306 P. De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.198 
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θα διαβρωθεί. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ένα φόβο σε χώρες χαµηλού πληθωρισµού 
χωρίς τέτοιες τάσεις, τον οποίον καθησυχάζει η επιβολή ανώτατων ορίων στο χρέος. 
 Ενώ όµως υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι και πειστικά επιχειρήµατα για τη 
µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους των χωρών που 
επιθυµούν την ένταξη, είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν οι αριθµητικές τιµές που 
έχουν επιλεγεί. Πολύ περισσότερο, όταν οι τιµές αυτές καθορίζονται και 
επιβάλλονται χωρίς δυνατότητα άλλης επιλογής. Αν είχε επιλεγεί ένα άλλο ποσοστό 
χρέους, τότε αντίστοιχα θα υπήρχε και ένα άλλο αριθµητικό νούµερο για το έλλειµµα, 
νούµερα που εξαρτώνται από το µελλοντικό ποσοστό µεγέθυνσης του ΑΕΠ. 
 Το δηµόσιο χρέος είναι ένα χρόνιο πρόβληµα για την παγκόσµια οικονοµία 
που παραµένει δισεπίλυτο. «Η ΕΕ θέτοντας τον ποσοτικό δείκτη του 60% δείχνει 
έναν ορισµένο ρεαλισµό, διαπνεόµενη από την επίγνωση του προβλήµατος» (Π.∆. 
Ντούσκος 1994)307 . Ίσως η επιλογή του 60% στη Συνθήκη του Μάαστριχτ να 
οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη την εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ήταν ο 
µέσος όρος της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ. 
 Στην περίπτωση του διττού δηµοσιονοµικού κριτηρίου τα όρια, επίσης, 
τίθενται στο όνοµα πάντα της τιθάσευσης των πληθωριστικών πιέσεων, διότι πίσω 
από έναν επικίνδυνα αυξανόµενο πληθωρισµό ενδέχεται να κρύβεται ένας 
προβληµατικός µη ελεγχόµενος προϋπολογισµός. 
 Η περίοδος εξάλλου των εκλογών είναι µια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος. 
Μια κυβέρνηση, για να γίνει αρεστή σε προεκλογική περίοδο, δεν είναι απίθανο να 
υποκύψει στον πειρασµό χορηγήσεων και να προχωρήσει σε µη προϋπολογισθείσες 
δαπάνες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσει έλλειµµα, το οποίο για να καλύψει θα 
αναγκαστεί να επιλέξει µεταξύ είτε: 
 α) του δανεισµού, που µε τη σειρά του θα δηµιουργήσει προβλήµατα, καθώς 
θα πρέπει να αποπληρωθούν κεφάλαια και συµφωνηθέντες τόκοι. Για να γίνει όµως 
αυτό κατορθωτό, θα πρέπει να επινοήσει έναν πλεονασµατικό προϋπολογισµό, 
µειώνοντας τις δαπάνες της ή αυξάνοντας τη φορολογία και µαζί της τη δυσφορία 
των πολιτών της. 
 β) της έκδοσης νοµίσµατος, και συνεπώς δηµιουργία πληθωρισµού, τον οποίο 
και στοχεύουν να περιορίσουν τα κριτήρια. 
 Έτσι εξηγείται η επιβολή των δηµοσιονοµικών κριτηρίων για την ένταξη. Η 
θέσπισή τους στοχεύει και πάλι στον έλεγχο του πληθωρισµού. 
 
 
 
Α.3γ Το κριτήριο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
 
  Σύµφωνα µε την ταξινόµησή του στο άρθρο 109 I της ΣΕΚ, το κριτήριο αυτό 
είναι τρίτο στη σειρά. Εαν ληφθεί υπόψη ο διττός χαρακτήρας του δηµοσιονοµικού 
κριτηρίου και αριθµηθεί χωριστά το έλλειµµα ως δεύτερο και το χρέος ως τρίτο 
κριτήριο, τότε το κριτήριο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας παίρνει την αρίθµηση 
‘4’. 

  Το κριτήριο αυτό απαγορεύει ουσιαστικά στις χώρες δύο χρόνια πριν την 
ένταξη τους να µεθοδεύσουν κατάλληλα τη συναλλαγµατική τους ισοτιµία, για να 
επιτύχουν τη στιγµή της ένταξης, δηλαδή την 31η ∆εκεµβρίου 1998, µια πιο 
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ευνοϊκή ισοτιµία. Έτσι δε µπορούν να υποτιµήσουν το νόµισµά τους, για να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικές µέσα στην ΟΝΕ. 

  Η ανάγνωση του κριτηρίου µας οδηγεί στη νοµισµατική λογική των σταθερών 
ισοτιµιών. Η αναφορά όµως στα δεδοµένα του ΕΝΣ µας φέρνει πιο κοντά στη 
λογική των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών του +/- 2.25%. Η πειθαρχία 
στα όσα το κριτήριο αυτό επιβάλλει σηµαίνει, κατά τον Π.∆. Ντούσκο (1994) 
«συρρίκνωση και εξάλειψη των εθνικών νοµισµατο-πιστωτικών σχέσεων σε όφελος 
των Ευρω Ενωσιακών, απαξίωση της νοµισµατικής πολιτικής µε βάση το κρατικό 
κεϋνσιανό πρότυπο, υπαγωγή όλης αυτής της διαδικασίας σε Ευρω-Ενωσιακή 
διαχείριση»308. 

  Το κριτήριο αυτό, όπως και τα προηγούµενα, αποτελεί άλλη µια εγγύηση 
χαµηλού πληθωρισµού, ώστε η ανταγωνιστικότητα να διατηρηθεί για δύο χρόνια 
χωρίς επαναδιευθετήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και χωρίς την 
εκµετάλλευση του +/-15%. 

 
 
 

Α.3δ Κριτήριο επιτοκίων 
 
Με τη διατύπωση του κριτηρίου, όπως αναφέρεται στη ΣΕΚ φαίνεται 

ξεκάθαρα η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα επιτόκια και τον πληθωρισµό, άρα και 
στο δηµόσιο χρέος, και εποµένως η έλλειψη αυτοτέλειας στην κίνησή τους. 

Τα κράτη-µέλη πριν την ένταξή τους στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ έχουν 
διαφορετικές τιµές επιτοκίων. Άρα κατά τη στιγµή της εφαρµογής της ΟΝΕ είναι 
δυνατόν να υπάρξουν µεγάλα κέρδη ή ζηµίες, ιδιαίτερα αν είναι µεγάλες οι 
αποκλίσεις των τιµών των επιτοκίων πρίν την ένταξη και κατά την εφαρµογή της. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να προκαλέσει µεγάλες αναταράξεις και επικίνδυνους 
κλυδωνισµούς στις κεφαλαιαγορές. Γι αυτό και το κριτήριο επιβάλλει ένα χρόνο πριν 
την ένταξη το ονοµαστικό µακροπρόθεσµο επιτόκιο να µην υπερβαίνει τις δύο 
ποσοστιαίες µονάδες. 

Συνήθως δύο στοιχεία παρεµβαίνουν στον καθορισµό του επιπέδου του 
ονοµαστικού επιτοκίου: 

α) η στενότητα των διαθεσίµων κεφαλαίων σε σχέση µε τη ζήτηση, µε 
αποτέλεσµα η υψηλή ζήτηση να οδηγεί και σε υψηλή τιµή επιτοκίου. 

β) η πρόβλεψη για τον πληθωρισµό. Υψηλός πληθωρισµός οδηγεί και σε υψηλή 
τιµή επιτοκίου. 

Η ανάλυση των πέντε κριτηρίων οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι λόγοι 
επιβολής τους συρρικνώνονται σε έναν, την τιθάσευση του πληθωρισµού που γίνεται 
ο βασικός στόχος της ΕΚΤ και επιβάλλεται και στα κράτη-µέλη. 

Ο πληθωρισµός θεωρείται ο υπ’ αριθµόν ένα κίνδυνος και τα υπόλοιπα 
τέσσερα κριτήρια συµβάλλουν στην αποτροπή της ανοδικής του πορείας. 

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται η οικονοµική ανάλυση των 
αισθηµάτων. Η επιστηµονική ανάλυση της υποκειµενικής ευηµερίας βρίσκεται µεν 
σε εξέλιξη, αλλά παραµένει ακόµη περιφερειακό θέµα στις σύγχρονες οικονοµικές 
θεωρίες. Είναι όµως αισιόδοξο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η µελέτη της ευτυχίας 
προσελκύει την προσοχή των σύγχρονων οικονοµολόγων. Μια πρόσφατη έρευνα του 
Justin Wolfers µε τίτλο ‘Πόσο κόστος έχει η ευµεταβλητικότητα του οικονοµικού 

                                                 
308 Π.∆. Ντούσκος 1994 ‘Η Σύγκλιση των Οικονοµιών στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Gutenberg Αθήνα 1994 σελ. 73 
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κύκλου’ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι για τον πολίτη δεν είναι τόσο σηµαντική η 
σταθερότητα των τιµών, δηλαδή ο πληθωρισµός, όσο η ανεύρεση εργασίας. Η 
εργασία του τονώνει το αίσθηµα της ικανοποίησης και ευτυχίας και όχι ο δείκτης του 
πληθωρισµού. Ο Wolfers ανατρέπει την ισοδυναµία των µεγεθών του πληθωρισµού 
και της ανεργίας ως προς τις επιπτώσεις τους πάνω στη ζωή των ανθρώπων. 
Καταδεικνύει πως µια άνοδος της ανεργίας κατά 1% προκαλεί την ίδια προσωπική 
δυστυχία όσο και µια άνοδος του πληθωρισµού κατά 5%. Με παρόµοιες έρευνες και 
µελέτες ασχολείται και ο καθηγητής Richard Layard309 που θεωρεί ότι το ΑΕΠ δεν 
είναι το πιο αντιπροσωπευτικό κριτήριο για τη µέτρηση της ουσιαστικής ευηµερίας 
των ανθρώπων. Οι εργαζόµενοι δεν ευτυχούν, όταν ευηµερούν οι αριθµοί των 
ονοµαστικών δεικτών, αλλά όταν έχει ποιότητα η ζωή τους, όταν έχουν δηλαδή 
ελεύθερο χρόνο για ψυχαγωγία, ικανοποιητικό εισόδηµα και αίσθηµα ασφάλειας. Η 
ευηµερία των ονοµαστικών τιµών δεν αποµακρύνει το φόβο της µη επιβίωσης των 
ασφαλιστικών ταµείων, λόγω γήρανσης του πληθυσµού ή το φόβο ότι η µαζική 
µετανάστευση φτηνών εργατικών χεριών στη χώρα θα επιδεινώσει το πρόβληµα της 
ανεργίας310. 

Στα κριτήρια σύγκλισης των µονεταριστών την κορυφαία θέση εν τούτοις 
κατέχει η καταπολέµηση των πληθωριστικών πιέσεων και όχι η εξάλειψη του φόβου 
και της ανασφάλειας που θα οδηγούσαν στην ευτυχία, σύµφωνα µε τους 
προαναφερθέντες ερευνητές. 
 
 
 
Α.4 Αλληλεξάρτηση κριτηρίων 
 
 Ήδη από την προηγούµενη ανάλυση-περιγραφή των κριτηρίων φαίνεται η 
στενή αλληλεξάρτησή τους και ότι συνδέονται µεταξύ τους µε πολύ ισχυρούς 
οικονοµικούς µηχανισµούς. 
 

1. Το έλλειµµα και το χρέος, όπως προαναφέρθηκε, εµπλέκονται οργανικά 
µεταξύ τους. Όσον αφορά στη σχέση τους µε τον πληθωρισµό, αν τα µεγάλα 
ελλείµµατα του προϋπολογισµού οδηγούν σε έκδοση νέου χρήµατος, τότε η αύξηση 
των ελλειµµάτων και του χρέους οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισµού. Η κυβέρνηση 
θα οδηγηθεί στην έκδοση νέου χρήµατος, εάν δε µπορεί να εισπράξει τους 
απαραίτητους φόρους ή στερείται αξιοπιστίας, ώστε να δανειστεί, ή για άλλους κατά 
την κρίση της λόγους. Βέβαια µια κυβέρνηση θα προσπαθήσει να καλύψει το 
έλλειµµα µε την έκδοση οµολόγων. Αν όµως αυξηθεί πολύ η ποσότητα τους, τότε το 
κόστος της πληρωµής των τόκων µπορεί να οδηγήσει σε νέα έκδοση οµολόγων µε 
υψηλότερο επιτόκιο, που αυξάνει το έλλειµµα περισσότερο. Αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε έκδοση µεγάλων ποσοτήτων χρήµατος, δηλαδή σε πληθωρισµό. 
 Αντίστροφα, το κράτος µπορεί να δηµιουργήσει έναν αιφνίδιο πληθωρισµό, 
για να διευκολυνθεί στην αποπληρωµή µέρους του χρέους του, εκµεταλλευόµενο την 
αυξανόµενη ποσότητα του χρήµατος. 
 Το προνόµιο βέβαια αυτό µιας κυβέρνησης, που το είχε έως την εφαρµογή της 
ΟΝΕ, να εκδίδει δηλαδή τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, χάνεται µε την ΟΝΕ και 
µεταβιβάζεται στην ΕΚΤ. 

                                                 
309 Ο Richard Layard είναι καθηγητής του London school of Economics 
310 Economist Νοεµβρίου 2003 
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2. Γνωρίζοντας ότι το πραγµατικό επιτόκιο είναι το ονοµαστικό επιτόκιο 
µείον τον πληθωρισµό, συνάγεται ότι το ονοµαστικό επιτόκιο αυξάνεται, όταν 
αυξάνεται και ο πληθωρισµός. Χώρες µε υψηλό πληθωρισµό έχουν και υψηλά 
επιτόκια. Η υπόθεση Fisher λέει ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 1% συνοδεύεται 
και από αύξηση των επιτοκίων κατά 1%311.  

3 Ο πληθωρισµός έχει επιπτώσεις και στην τιµή του ονοµαστικού 
συναλλάγµατος. Η αλληλεπίδραση είναι οφθαλµοφανής, αφού η αξία ενός 
νοµίσµατος εξαρτάται από την ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί. 
 
 
 
Α.5 Επιλογή ∆εικτών Πραγµατικής Οικονοµίας  
 
 Οι πέντε επιλεγµένοι δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας είναι στενά 
συνδεδεµένοι µε την οικονοµική ανάπτυξη, την κατανοµή του πλούτου, την 
απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή, και αποδίδουν αξιόπιστα το 
επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της κάθε χώρας. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι 
ποιοτικοί δείκτες. Μεταξύ αυτών έχουν επιλεγεί για τη διατριβή οι εξής πέντε: 

α) το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 
β) η ανεργία (ΑΝ) 
γ) οι ακαθάριστες επενδύσεις (ΕΠ) 
δ) το µερίδιο των µισθών στο εθνικό εισόδηµα (ΜΣΘ) 
ε) οι τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους προς τα νοικοκυριά (ΤΜ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
311 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ. 324-325 
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Β. ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 
Ανάδειξη της Πορείας των Κρατών-Μελών της ΕΕ ως προς τους 

∆είκτες της Ονοµαστικής και της Πραγµατικής Σύγκλισης 
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Β1. 1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μεθοδολογία 
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1.1 Ανάλυση ∆εδοµένων 
 

 «Η εποχή µας χαρακτηρίζεται, πολύ συχνά, ως εποχή των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Τα τελευταία τριάντα χρόνια η έρευνα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι 
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, µεταµορφώθηκε από τη σύζευξή της µε το 
νέο επαναστατικό εργαλείο. Καθώς η Πληροφορική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
εξελίσσονται καθηµερινά, µοιάζει πολύ µακρινός ο καιρός που οι επιστήµονες και οι 
ερευνητές χρησιµοποιούσαν τα παλαιότερα µέσα υπολογισµού. Οι τοποθετήσεις, οι 
συζητήσεις και οι διαµάχες γύρω από την πληροφορική και τους υπολογιστές έχουν 
και αυτές µετατοπιστεί σε άλλο επίπεδο. Σε ένα σηµείο συµφωνούν σχεδόν όλοι: µε 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι εφικτή η αξιοποίηση όλο και περισσότερων 
δεδοµένων»312. Με τον τρόπο αυτό ξεκινάει την εισαγωγή του ο Η. Αθανασιάδης στο 
βιβλίο του ‘Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση’, 
θέλοντας να κάνει κατανοητό πως µαζί µε την εξέλιξη της Πληροφορικής εξελίχθηκε 
και η στατιστική επιστήµη, οι εφαρµογές της οποίας έχουν επεκταθεί σε όλους τους 
επιστηµονικούς και µη τοµείς. Χάρη στην τεχνολογία είναι πλέον εφικτή η 
επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων από πίνακες µεγάλων διαστάσεων. Περίπτωση 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η ‘Πολυδιάστατη Στατιστική 
Ανάλυση’, µέθοδοι της οποίας έχουν γνωρίσει µεγάλη εξέλιξη και χρησιµοποιούνται 
ήδη από πολλούς ερευνητές.  

 Η Ανάλυση ∆εδοµένων (Α.∆.) αποτελεί κλάδο της ‘Πολυδιάστατης 
Στατιστικής Ανάλυσης’ και θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια σύνθεση µεθόδων 
Περιγραφικής Στατιστικής. Η Α∆ ουσιαστικά χρησιµοποιώντας σχετικά απλές αρχές 
και µεθόδους της Γραµµικής Άλγεβρας πετυχαίνει τη συστηµατοποίηση των ήδη 
αποδεκτών από όλους µεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής. Μάλιστα η απλότητα 
αυτή της ιδέας των µεθόδων Α∆ σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι παρέκκλιναν από το 
συνηθισµένο αγγλοσαξονικό σύστηµα είναι ο λόγος που δηµιούργησε εύλογα µεν 
αλλά άδικα επιφυλακτικότητα και αµφιβολίες για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 
των µεθόδων αυτών στους θεωρητικούς στατιστικούς, µε αποτέλεσµα να 
καθυστερήσει η διάδοση του κλάδου της Α∆ στο χώρο της στατιστικής. 

Σύµφωνα µε τον Γ. Παπαδηµητρίου «η αρχική θεωρητική ιδέα των µεθόδων 
της Ανάλυσης ∆εδοµένων πρωτοεµφανίστηκε στο χώρο της στατιστικής επιστήµης 
το 1930 από τους Procter και Gablel καθώς και από τους Richardson και Kuder το 
1933. Η πρώτη όµως στοιχειώδης µαθηµατική διατύπωση έγινε από τον Hirchfeld το 
1935 και παρουσιάστηκε ολοκληρωµένη από τον Guttman το 1941»313. 

Οι µέθοδοι της Α∆ αν και πρωτοπαρουσιάστηκαν στο χώρο της στατιστικής 
επιστήµης στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, γνώρισαν πραγµατικά 
ραγδαία εξέλιξη µετά το 1970 στη Γαλλία µε κύριο υπεύθυνο για την αναγνώριση του 
κλάδου τον καθηγητή J.- P. Benjecri. Ο Benjecri µέσα από το δεύτερο τόµο του 
συγγράµµατός του µε τίτλο L’ Analyse des Correspondances ξεκινάει µε τη φράση 
«Η πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων η οποία βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή αποτελεί µια νέα µεθοδολογία που η Στατιστική προσφέρει στην 
επιστήµη και ιδιαίτερα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες»314. 

                                                 
312 Ηλίας Αθανασιάδης ‘Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση’ Εκδόσεις 
νέων τεχνολογιών. Αθήνα 1995 
313 Γιάννης Παπαδηµητρίου «Η ανάλυση δεδοµένων στην Ελλάδα», ‘Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων’ 
τεύχος 1 Εκδ. Παρατηρητής. Θεσσαλονίκη 2002 
314 Benjecri J. – P. ‘L’ Analyse des Donnes’ Tome 2, L’ Analyse des Correspondances, Dunod, Paris, 
1973 
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Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στον  Benjecri οφείλεται σε µεγάλο βαθµό η 
διάδοση της Α∆ στην Ελλάδα, καθώς οι πρώτοι Έλληνες στατιστικοί που 
ασχολήθηκαν µε τον κλάδο της Α∆ υπήρξαν όλοι µαθητές του, µε αποτέλεσµα η 
διάδοση της Α∆ στην Ελλάδα να ξεκινήσει στην ουσία από το Παρίσι και πιο 
συγκεκριµένα από το γαλλικό Πανεπιστήµιο PARIS VI. ∆εν είναι τυχαίο εξάλλου το 
γεγονός πως στο πρώτο τεύχος µε τίτλο ‘Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων’ που 
κυκλοφόρησε η ελληνική εταιρία Ανάλυσης δεδοµένων γίνονται πολλές αναφορές 
στην πολύτιµη συµβολή του Benjecri όσον αφορά στην εξέλιξη και τη διάδοση του 
κλάδου. 

Οι πιο διαδεδοµένες µέθοδοι της Α∆ είναι: 
- Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 
- Η Παραγοντική Ανάλυση 
- Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 
- Η Κανονική Ανάλυση 
- Η Συµβολική Ανάλυση  
- Η Ταξινόµηση 

 
Με τη χρήση των µεθόδων αυτών πάνω σε πίνακες αριθµητικών δεδοµένων 

επιτυγχάνεται η σκιαγράφηση του φαινοµένου που εξετάζεται και η ανάδειξη 
ιδιοτήτων που οδηγούν στην επίτευξη της ερµηνείας του φαινοµένου. Οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται στην παρούσα διατριβή είναι η Παραγοντική Ανάλυση των 
Αντιστοιχιών και η Ταξινόµηση κατ’ αύξουσα Ιεραρχία. 

 
 
 
1.2 Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) 

 
Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des 

Correspondances) παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης 
πινάκων δεδοµένων, ακόµη κι αν αυτοί έχουν µεγάλες διαστάσεις. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να αναφέρονται τα δεδοµένα σε ποιοτικές µεταβλητές. Αυτό όµως 
δε σηµαίνει πως η επεξεργασία ποσοτικών µεταβλητών καθίσταται αδύνατη, καθώς 
είναι δυνατό µια ποσοτική µεταβλητή µετά από κατηγοριοποίηση  (διαχωρισµό σε 
κλάσεις), να επεξεργαστεί µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών µε τη 
µορφή ποιοτικής µεταβλητής. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως ένα από τα 
χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα της AFC είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων, χωρίς 
καµία  a priori υπόθεση ή περιορισµό. 

Ο Γ. Παπαδηµητρίου αναφέρει σχετικά µε την AFC πως «πολλοί την 
εντάσσουν στις µεθόδους Περιγραφικής Στατιστικής αγνοώντας ότι δεν πρόκειται για 
µέθοδο της ίδιας απλότητας. Με την AFC εξασφαλίζεται η συνολική περιγραφή του 
φαινοµένου στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας που αναλύεται. Αυτή η δυνατότητα της 
συνολικής στατιστικής επεξεργασίας πινάκων µεγάλων διαστάσεων, χωρίς µάλιστα 
καµία εκ των προτέρων υπόθεση, είναι το βασικότερο πλεονέκτηµα της έναντι των 
άλλων µεθόδων της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης που περιορίζονται στη 
µελέτη µεµονωµένων ή ανά δύο των µεταβλητών»315. 

Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµο 
εργαλείο στα χέρια ενός γνώστη της µεθόδου, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα 

                                                 
315 Γ. Παπαδηµητρίου ‘Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων’ Έκδοση Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Σπουδων. Θεσσαλονίκη 1994 σελ 145 
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ανάδειξης των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των µεταβλητών και των αντικειµένων, 
αλλά και τη δυνατότητα προσδιορισµού των ποιοτικών σχέσεων µεταξύ όλων των 
µεταβλητών, καθώς και όλων των αντικειµένων που περιγράφονται στον πίνακα 
δεδοµένων. 

Προσπαθώντας να ορίσει την AFC ο Γ. Παπαδηµητρίου επεξηγεί πως 
«σκοπός της είναι η, χωρίς καµία a priori προϋπόθεση, µελέτη των σχέσεων που 
υπάρχουν µεταξύ των γραµµών (αντικείµενα) και στηλών (µεταβλητές) ενός πίνακα 
δεδοµένων. Για την AFC ο ρόλος των γραµµών και των στηλών είναι συµµετρικός, 
µε συνέπεια να θεωρείται η ιδανικότερη στατιστική µέθοδος ανάλυσης πινάκων 
συχνοτήτων, συµπτώσεων, διπλής εισόδου, δεικτών καθώς και πλήρων πινάκων µε 
στοιχεία 0 και 1»316. 
 
 
 
1.3 Ιεραρχική Ταξινόµηση (CAH) 
 

Με τη χρήση της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (Classification Assendante 
Hierarchique) πάνω σε έναν πίνακα δεδοµένων επιτυγχάνεται ο διαµελισµός του 
πληθυσµού, δηλαδή η οµαδοποίηση των ατόµων υπό τη µορφή δενδρογράµµατος. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει τις παρατηρήσεις του εξετάζοντας 
παραδείγµατος χάρη δύο ή τρεις κύριους κόµβους, ώστε να διαπιστώσει ποιοι είναι οι 
βασικοί λόγοι που προκαλούν τη διάσπαση του δείγµατος σε αυτές τις κύριες οµάδες, 
ή να εξετάσει επιµέρους κόµβους, ώστε να συλλέξει την παραµικρή πληροφορία και 
να πετύχει έρευνα εις βάθος. 

«Όπως όλες οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων έτσι και η CAH έχει σκοπό 
να απεικονίσει σε όσο το δυνατό απλούστερο σχήµα τον πίνακα που αναλύει και του 
οποίου οι γραµµές είναι συνήθως παρατηρήσεις ή αντικείµενα που περιγράφονται 
από ένα σύνολο µεταβλητών που αντιστοιχούν στις στήλες του»317. 

«Ένα από τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων της Α∆, ίσως το σηµαντικότερο, 
είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης επεξεργασίας όλων των µεταβλητών, 
σε αντίθεση µε τις µεθόδους της κλασικής στατιστικής ανάλυσης, όπου οι µεταβλητές 
µελετώνται χωριστά ή ανά δύο ή ανά τρεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
πλήρης περιγραφή του φαινοµένου συνολικά και όχι αποσπασµατικά και µάλιστα 
χωρίς καµία εκ των προτέρων υπόθεση»318. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνήθως η εξέταση των αποτελεσµάτων της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της Παραγοντικής 
Ανάλυσης Αντιστοιχιών. Με τον τρόπο αυτό ο µελετητής έχει τη δυνατότητα να 
ξεχωρίσει µέσω της CAH τις ιδιότητες των µεταβλητών που οδηγούν το δείγµα σε 
διάσπαση και έπειτα να τις διακρίνει µαζί µε όλες τις άλλες ιδιότητες αλλά και όλα τα 
αντικείµενα σαν νέφη σηµείων στο χώρο του παραγοντικού επιπέδου µέσω της AFC. 
Κάτω από το πρίσµα της διπλής αυτής οπτικής ανάλυσης των δεδοµένων θα 
επιχειρηθεί στην παρούσα µελέτη να δοθεί ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 
 
 

                                                 
316 Γ. Παπαδηµητρίου ‘Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων’ Έκδοση Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Σπουδων. Θεσσαλονίκη 1994 σελ 145 
317 Γ. Παπαδηµητρίου ‘Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων’ Έκδοση Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Σπουδων. Θεσσαλονίκη 1994 σελ.227 
318 Γ. Παπαδηµητρίου ‘Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων’ Έκδοση Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Σπουδων. Θεσσαλονίκη 1994 σελ.227 
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1.4 Χρήση των µεθόδων Ανάλυσης ∆εδοµένων στην παρούσα διατριβή 
 
 Οι µέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες 
ενότητες εφαρµόζονται τόσο στο 2ο όσο και στο 3ο κεφάλαιο του 2ου µέρους της 
διατριβής. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο 3ο κεφάλαιο προέρχονται από 
αναλύσεις που πραγµατοποιούνται στο 2ο κεφάλαιο. Γι αυτό το λόγο κρίνεται 
σκόπιµο να παρουσιαστούν στην παρούσα ενότητα οι πίνακες δεδοµένων που 
αναλύονται στο 2ο κεφάλαιο, ενώ οι πίνακες δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στο 3ο 
παρουσιάζονται στο ίδιο το κεφάλαιο στην αρχή της κάθε υποενότητας. 

Στην παρούσα διατριβή oι αρχικοί πίνακες δεδοµένων αποτελούνται από 
πραγµατικές τιµές οι οποίες αφορούν σε  καθέναν: από τους πέντε  νοµισµατικούς 
δείκτες οι οποίοι αποτελούν τα κριτήρια που τέθηκαν, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, και από τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας οι 
οποίοι κρίνουµε ότι εκφράζουν σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο ευηµερίας των πολιτών 
της ΕΕ κατά τη χρονική περίοδο 1981-2002 (σε ορισµένες µεταβλητές η εξέταση 
καλύπτει το διάστηµα 1981-1998 ή 1981-2000). Πηγή αποτέλεσε η European 
Commission319, ενώ η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα MAD 
(Methodes d’ Analyse  des Donnees).  
 Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο 2ο κεφάλαιο 
χωρίζονται αρχικά σε δέκα πίνακες. Ο κάθε πίνακας δεδοµένων αντιστοιχεί σε 
καθέναν από τους εξεταζόµενους δείκτες και αποτελείται από δεκαπέντε γραµµές 
(χώρες-µέλη της ΕΕ) και από εικοσιδύο στήλες (έτη εξεταζόµενης χρονικής 
περιόδου). Οι δέκα αυτοί δείκτες εξετάζονται µεµονωµένα στο 2ο κεφάλαιο της 
διατριβής µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. 
 «Για να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες της Παραγοντικής Ανάλυσης των 
Αντιστοιχιών, στην προσπάθεια στατιστικής ανάλυσης ενός φαινοµένου που 
περιγράφεται από έναν αρχικό πίνακα δεδοµένων, θα πρέπει να τον µετατρέψουµε σε 
πίνακα αντιστοιχιών. Τα στοιχεία (οι αριθµοί) ενός πίνακα αντιστοιχιών δεν 
µελετώνται από µόνα τους αλλά το καθένα σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα... Αυτό 
κάνει απαραίτητη την οµογενοποίηση των δεδοµένων, δηλαδή αν πρόκειται για 
µεγέθη αυτά να έχουν µετρηθεί και καταγραφεί µε το ίδιο σύστηµα µέτρησης και την 
ίδια µονάδα»320. 
 Για να αναδειχθούν οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα των 
δεδοµένων, δηµιουργείται ο λογικός πίνακας 0-1 (σε αντιπαράθεση µε τον αρχικό 
πίνακα δεδοµένων, όπου τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται από µεταβλητές), χάρη 
στον οποίο επιτυγχάνεται πλήρης διαχωριστική κωδικοποίηση. 
 Ο λογικός πίνακας 0-1 δηµιουργείται έπειτα από το διαχωρισµό της κάθε 
µεταβλητής σε τρεις (σχεδόν) ίσες κλάσεις. Έτσι λοιπόν για κάθε αρχικό πίνακα 
δεδοµένων διαστάσεων 15Χ22, εξάγεται ένας νέος λογικός πίνακας διαστάσεων 
15Χ66 (σχήµα 1.4).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
319 European Commission ‘European Economy’ No4 2002 
320 Γ. Παπαδηµητρίου ‘Πολυµεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων’ Εκδ. 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Θεσσαλονίκη 2003 σελ. 3 
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Σχήµα 1.4 : δηµιουργία λογικού πίνακα 0-1 
 
 

Αναλυτικότερα, ο διαχωρισµός που έγινε στις µεταβλητές του κάθε αρχικού 
πίνακα δεδοµένων έχει ως εξής: 

- η πρώτη κλάση κάθε µεταβλητής (έτος) αποτελείται από το 33% των χωρών 
µε τις  χαµηλότερες τιµές του αντίστοιχου δείκτη για το κάθε έτος. 

- η δεύτερη κλάση κάθε µεταβλητής (έτος) αποτελείται από το 34% των χωρών 
µε τις µεσαίες τιµές του αντίστοιχου δείκτη για το κάθε έτος. 

- η τρίτη κλάση κάθε µεταβλητής (έτος) αποτελείται από το 33% των χωρών µε 
τις υψηλότερες τιµές του αντίστοιχου δείκτη για το κάθε έτος. 

 
Σε καθέναν από τους δέκα λογικούς πίνακες 0-1 που δηµιουργούνται 

εφαρµόζονται οι µέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων AFC και CAH που παρουσιάστηκαν 
στις προηγούµενες ενότητες. 
 
 
 Συνοπτικά οι δέκα δείκτες που εξετάζονται είναι οι εξής:  
 

- ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
o Πληθωρισµός (ετήσια ποσοστιαία µεταβολή ) 
o Ονοµαστικό Μακροπρόθεσµο Επιτόκιο (σε ποσοστά) 
o Συναλλαγµατική Ισοτιµία (ετήσια ποσοστιαία µεταβολή) 
o ∆ηµόσιο Έλλειµµα (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 
o ∆ηµόσιο Χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

 
- ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

o Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ετήσια ποσοστιαία µεταβολή) 
o Ανεργία (σε ποσοστά) 
o Ακαθάριστες Πραγµατικές Επενδύσεις (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 
o Μερίδιο Μισθών (ως ποσοστό του ΑΕΠ σε τιµές συντελεστών) 
o Τρέχουσες Μεταβιβάσεις του Κρατους στα Νοικοκυριά (ως ποσοστό 

του ΑΕΠ σε τιµές αγοράς) 
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Β2.    2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Τιµές και Σχετικές Θέσεις των ∆εκαπέντε Χωρών ως προς τους ∆έκα 
Εξεταζόµενους ∆είκτες  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

Εισαγωγή: 
 

«Ένα τέτοιο όµως σύστηµα δε φαίνεται να είναι αποτελεσµατικό, ούτε έναντι 
εκείνων των οικονοµικών κριτηρίων που αποτελούν τα θεµέλιά του. Καθώς είναι 
υπερβολικά άκαµπτο δεν επιτρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ελεύθερη 
αλληλεπίδραση των ατόµων. Ο δογµατισµός ουδέποτε υπήρξε καλή µέθοδος 
προκειµένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι - µε πρώτη την πλήρη απασχόληση - 
στους οποίους ευλόγως προσβλέπουν οι κοινωνίες».321 
 
 
 
2.Α ∆είκτες Ονοµαστικής Σύγκλισης 
 
2.1.1 Πληθωρισµός (Price deflator private consumption) 
 

«Ο δυτικός κόσµος βρίσκεται στις συµπληγάδες εξουθενωτικών δυνάµεων 
που µεταµορφώνουν το οικονοµικό και επιχειρησιακό τοπίο και τις ζωές των απλών 
ανθρώπων. Μια από αυτές είναι και ο πληθωρισµός.…Για δύο γενιές ο πληθωρισµός 
καταβρόχθισε τις αυξήσεις των µισθών, των συντάξεων και τις αξίες των ακινήτων» 
(R. Bootle 2003)322. 

Πρόκειται για το ρυθµό µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή ή, πιο απλά, 
για τον ετήσιο ρυθµό µεταβολής των λιανικών τιµών των προϊόντων. Κατά τον D. 
Begg (1998) «πληθωρισµός είναι η αύξηση του µέσου επιπέδου τιµών των 
αγαθών»323. 
 Κατά τον Ευ. Πουρναράκη (1995), οι δύο κύριοι τύποι του πληθωρισµού 
είναι: 
α) ο πληθωρισµός ζήτησης (demand pull) και 
β) ο πληθωρισµός κόστους (cost push). Φυσικά η διάκριση αναφέρεται στα αίτια που 
τον προκαλούν. «Όταν ο πληθωρισµός βρίσκεται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο, η 
επικάλυψη µεταξύ πληθωρισµού ζήτησης και πληθωρισµού κόστους είναι τόσο 
µεγάλη, ώστε να είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση αυτή»324. 
 Κατά το µονεταριστή Milton Friedman (1968), ο πληθωρισµός είναι πάντα 
και παντού νοµισµατικό φαινόµενο. αυτό προκαλείται από την υπερβολική ποσότητα 
χρήµατος σε σχέση µε την ποσότητα των αγαθών325. 
 Γιατί όµως ο πληθωρισµός είναι τόσο κακός; Ο P. Krugman (1995) αναφέρει 
πως το ερώτηµα είναι εκπληκτικά δύσκολο να απαντηθεί. «Είναι πράγµατι ένα από τα 
δυσάρεστα µικρά µυστικά της οικονοµικής ανάλυσης ότι, ενώ όλοι θεωρούν τον 
πληθωρισµό τεράστια µάστιγα, οι περισσότερες προσπάθειες να µετρηθεί το κόστος 
του δίνουν πολύ µικρούς αριθµούς»326. Βέβαια κατά τον ίδιο, «την οικονοµία δεν τη 
βλάπτει το υψηλότερο επίπεδο των τιµών, αλλά το ότι οι τιµές συνεχώς 
µεταβάλλονται, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση των αποφάσεων και 
σε µείωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας»327. 
                                                 
321 J.P. Fitoussi1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα 
σελ.108 
322 R. Bootle 2003 ‘Το Τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Νοέµβριος 2003 
323 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική 1998 σελ.317 
324 Εκδ. Πουρναράκης 1995 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Αθήνα 1995 σελ.225 
325 M. Friedman 1968 ‘The Role of Monetary Policy’ American Economic Review Μάρτιος 1068 
326 P. Krugman 1995 ‘Η Εποχή των Μειωµένων Προσδοκιών’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1995 για την 
ελληνική γλώσσα σελ. 90 
327 P. Krugman 1995 ‘Η Εποχή των Μειωµένων Προσδοκιών’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1995 σελ. 91 
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 Είναι γεγονός πως ο πληθωρισµός, όταν ο ρυθµός του είναι πολύ µεγάλος και 
κυµαινόµενος, αυξάνει τη δυσκολία υπολογισµών των οικονοµικών συντελεστών, µε 
πιθανό αποτέλεσµα κακή διανοµή των πόρων και σπατάλη. «Σε έναν πληθωριστικό 
κόσµο η λογιστική απεικόνιση των επιδόσεων των επιχειρήσεων οδηγείται σε 
σύγχυση: ορισµένα καταγραφόµενα κέρδη ή ζηµιές δεν είναι παρά πληθωριστική 
ψευδαίσθηση»328. Η ψευδαίσθηση αυτή κάνει ζηµιά στις επενδύσεις, διότι ο φόβος 
του πληθωρισµού αποθαρρύνει τη χρήση του χρήµατος. 
 Ο πληθωρισµός τελικά αλλοιώνει τη διανοµή του εισοδήµατος και του 
πλούτου, διότι οι τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών µε τις αµοιβές των 
παραγωγικών συντελεστών δεν έχουν την ίδια ευλυγισία και προσαρµοστικότητα. Οι 
αµοιβές προφανώς προσαρµόζονται βραδύτερα. Άρα ο πληθωρισµός αφαιρεί 
σιωπηλά ένα µέρος του εισοδήµατος. Κρίνεται λοιπόν ως απαραίτητο κριτήριο και 
στην ΕΕ ήταν και είναι ο υπ΄αριθµόν ένα κίνδυνος. Πρωταρχικός κίνδυνος θεωρείται 
και για τα παγκοσµιοποιηµένα κεφάλαια, τα οποία µε τη δύναµή τους επέβαλαν και 
εξακολουθούν να επιβάλουν τον αποπληθωρισµό ως πρώτο στόχο των οικονοµικών 
πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. 

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από το πρώτο µέρος της εργασίας, στη δεκαετία 
του 1970 εκδηλώνονται δύο µεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις. Η πρώτη κρίση αφορά 
στον εξαπλασιασµό της τιµής του πετρελαίου µεταξύ 1972-1974, όταν ο ΟΠΕΚ 
αποφασίζει τη µείωση της παραγωγής του λόγω της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης. Η 
καθολική χρήση του πετρελαίου στη ∆υτική Ευρώπη οδηγεί σε απώλεια εισοδηµάτων 
τις βιοµηχανικές κυρίως χώρες και άνοδο των τιµών, που, για να συγκρατηθούν, 
απαιτείται η πτώση των ηµεροµισθίων, την οποία όµως οι εργαζόµενοι δεν είναι 
έτοιµοι να δεχθούν. Το αποτέλεσµα είναι όχι µόνον η καθολική άνοδος των τιµών, 
αλλά και η άνοδος των πληθωριστικών προσδοκιών του κόσµου. 

Ο Roger Bootle (2003) θέτει το ερώτηµα: «θα έπρεπε άραγε οι νοµισµατικές 
αρχές να αντιδράσουν στον υψηλότερο πληθωρισµό και να ακολουθήσουν σφιχτή 
πολιτική, χειροτερεύοντας την ανοδική πίεση επί της ανεργίας; Ή µήπως θα έπρεπε 
να αντιδράσουν στην ανοδική πίεση επί της ανεργίας µε τη χαλάρωση της 
οικονοµικής τους πολιτικής, ριψοκινδινεύοντας έναν υψηλότερο πληθωρισµό; Κάτω 
από το βάρος της επικρατούσας (κεϋνσιανής) ορθοδοξίας στην οικονοµική σκέψη... 
επέλεξαν το δεύτερο δρόµο»329. Το αποτέλεσµα είναι απροσδόκητο και οδηγεί σ’ 
έναν υψηλό πληθωρισµό µε παράλληλη αύξηση της ανεργίας. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται σοβαρά µε τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 
1978-1979. Οι πέντε πιο αναπτυγµένες χώρες του κόσµου τον Ιούλιο του 1979 στο 
Τόκιο αποφασίζουν να µην επιτρέψουν πλέον τον πληθωρισµό να αυξηθεί, όπως 
συνέβη µε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, γι’ αυτό αλλάζοντας στρατηγική επιβάλλουν 
την εφαρµογή περιοριστικής πολιτικής για να αντιµετωπίσουν την άνοδό του. Την 
εποχή αυτή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το δολάριο ανατιµάται, προκαλώντας 
τον αποπληθωρισµό στις ΗΠΑ και συντελώντας στην έξαρση του πληθωρισµού στην 
Ευρώπη. Κατά τον J.P. Fitoussi (1995), επειδή η τιµή του πετρελαίου είναι 
καθορισµένη σε δολάρια, ο διπλασιασµός της τιµής του δολαρίου, για παράδείγµα, 
προκαλεί διπλασιασµό και στην τιµή του βαρελιού του πετρελαίου. Έτσι «η δεύτερη 
πετρελαϊκή κρίση, επιδεινώθηκε, πήρε µάλιστα τεράστιες διαστάσεις από την 
ανατίµηση του δολαρίου, η οποία επιπλέον προκάλεσε αυτοµάτως πληθωρισµό στην 
Ευρώπη, σε µιαν εποχή που αυτός ήδη µαινόταν... Έκτοτε οι ευρωπαϊκές χώρες 

                                                 
328 P. Krugman 1995 ‘Η Εποχή των Μειωµένων Προσδοκιών’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1995 σελ. 91 
329 R. Bootle 2003 ‘Το Τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ. 201 
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υποχρεώνονται να εντείνουν τον αγώνα τους ενάντια στον πληθωρισµό. Η 
νοµισµατική τους πολιτική πρέπει να γίνει πολύ πιο περιοριστική»330. 
 Όντως, στην Κοινότητα ενστερνίζονται τη µονεταριστική ορθοδοξία του 
Milton Friedman και επιχειρούν να αντισταθούν στην αναµενόµενη έκρηξη του 
πληθωρισµού µε νοµισµατικά µέσα, αυξάνοντας τα πραγµατικά βραχυπρόθεσµα 
επιτόκια. 
 Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο D. Begg (1998), που τονίζει ότι η κεϋνσιανή 
θεωρία αδυνατεί να αντιµετωπίσει το φαίνοµενο της έξαρσης του πληθωρισµού. Ο 
κίνδυνος του πληθωρισµού στο τέλος της δεκαετίας του 1970 οδηγεί σε αλλαγή των 
κυβερνητικών πολιτικών, έστω κι αν το τίµηµα είναι η άνοδος της ανεργίας331. 

«Αυτή η αλλαγή πολιτικής... και η ετοιµότητα για την αποδοχή της σοβαρής 
ύφεσης και της ανεργίας που θα επέφερε σηµατοδοτούν ένα κοµβικό σηµείο στη 
µεταπολεµική ιστορία του πληθωρισµού. Αντανακλούν µια βαθιά αλλαγή στον τρόπο 
σκέψης, καθώς και µια έκδηλη αλλαγή στη στάση της κοινωνίας απέναντι στον 
πληθωρισµό και την ανεργία» (R. Bootle 2003)332. Η στάση αυτή της κοινωνίας 
αρχίζει και αλλάζει στις αρχές του 2003, οπότε και θεωρεί την ανεργία µεγαλύτερο 
πλήγµα από τον πληθωρισµό.  
 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο πληθωρισµός παραµένει υψηλός. Οι 
αντιπληθωριστικές πολιτικές καταφέρνουν να περιορίσουν τον πληθωρισµό στα 
πρώτα έτη αυτής της δεκαετίας. Προφανώς στην πορεία µέχρι το 2002 η κάθε χώρα 
µπορεί να αντιµετωπίζει πληθωρισµό που ίσως προέρχεται από διάφορες αιτίες, όπως 
από υπερβολικές διεκδικήσεις ή και παροχές στους µισθούς και στα ηµεροµίσθια, 
από αύξηση της συνολικής ζήτησης ή από αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών, 
κτλ. Μέχρι το 1992 η κάθε χώρα αντιµετωπίζει το φαινόµενο του πληθωρισµού µε τα 
δικά της εργαλεία οικονοµικής πολιτικής. Από το 1992 και µετά υπακούει στις 
απαιτήσεις της σύγκλισης και πειθαρχεί στα όσα το Σύµφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης επιβάλλει. 
 Στα γραφήµατα333 που ακολουθούν γίνεται η σύγκριση της πορείας του 
πληθωρισµού της κάθε χώρας-µέλους της ΕΕ σε σχέση µε το κριτήριο του 
πληθωρισµού, όπως το επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, και το οποίο δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 1.5% του µέσου όρου των τριών κρατών που έχουν το χαµηλότερο 
πληθωρισµό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
330 J.P Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα 
σελ.61 
331 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Αθήνα 1998 σελ. 346 
332 R. Bootle 2003 ‘Το τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ. 207 
333 European Commission: European Economy No 4 / 2002 
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2.1.1.1  Ο Πληθωρισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.1: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της ΕΕ ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Όπως φαίνεται στο γράφηµα, οι αντιπληθωριστικές οικονοµικές πολιτικές 
µειώνουν τον πληθωρισµό από το 11.5 % του 1981 στο 3.4% το 1987. 
 Αρκετά έντονη είναι και η πορεία που ακολουθεί ο πληθωρισµός της ΕΕ την 
τριετία 1989-1991 (5% - 5.6%). Αιτίες αποτελούν τα δύο σηµαντικά γεγονότα της 
κατάρρευσης των κοµµουνιστικών καθεστώτων και ο πόλεµος στον Περσικό Κόλπο, 
που αυξάνει τις τιµές του πετρελαίου. 
 Έκτοτε η αντιπληθωριστική πολιτική που ακολουθείται µε συνέπεια από τα 
κράτη-µέλη αλλά και µε πολυµερή έλεγχο οδηγεί τον ΜΟ της ΕΕ σε παραπλήσια 
πορεία µε αυτήν του κριτηρίου σύγκλισης. 
 Από το 1996 και έπειτα, το ποσοστό του ΜΟ του πληθωρισµού της ΕΕ 
βρίσκεται χαµηλότερα από το ποσοστό του κριτηρίου µέχρι και το 2002 (2.1% για 
την ΕΕ έναντι 3.1% για το κριτήριο). 
 
 
 
 
2.1.1.2  Ο Πληθωρισµός  στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.2: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού του Βελγίου ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Τα τέσσερα πρώτα έτη, λόγω αλλαγής της παλαιάς Κεϋνσιανής οικονοµικής 
πολιτικής, ο πληθωρισµός του Βελγίου ακολουθεί πτωτική πορεία (από 8.5% το 1981 
σε 5.7% το 1985), όπως ακριβώς και το κριτήριο της σύγκλισης. Οι τιµές του όµως 
είναι υψηλότερες του κριτηρίου. Οι πολυετείς προσπάθειες για περιορισµό του 
πληθωρισµού αποδίδουν και το 1986 παρουσιάζει εντυπωσιακή πτώση και πετυχαίνει 

ΒΕΛΓΙΟ

-5

0

5

10

B 8,5 8 6,8 5,3 5,7 -0,1 2,1 1 3,9 2,8 2,6 1,9 2,8 2,9 2,6 2,1 1,8 1,2 1 2,2 2,3 1,7

KRI 8,23 6,86 5,13 5 5,1 1,34 2,13 2,56 3,8 3,83 4,13 3 3,63 3,13 2,73 3 2,86 2,23 1,96 2,5 2,93 3,1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

0

5

10

15

EE 12 10 8,2 6,9 5,7 3,5 3,4 3,8 5 5,1 5,6 4,5 4 3,1 3 2,6 2,1 1,7 1,2 1,8 2,1 2,1

KRI 8,2 6,9 5,1 5 5,1 1,3 2,1 2,6 3,8 3,8 4,1 3 3,6 3,1 2,7 3 2,9 2,2 2 2,5 2,9 3,1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



 155

για πρώτη φορά αρνητική τιµή (-0.1%). Το 1986 είναι το έτος κατά το οποίο ο 
πληθωρισµός του Βελγίου είναι για πρώτη φορά χαµηλότερος από το κριτήριο. Στα 
επόµενα τρία έτη παρατηρούνται αυξοµειώσεις µε µέγιστη τιµή τις 3.9 ποσοστιαίες 
µονάδες που σηµειώνονται το 1989. Πρόκειται για την εποχή της αστάθειας λόγω της 
πτώσης των κοµµουνιστικών καθεστώτων, και ο πληθωρισµός αποκλιµακώνεται τα 
επόµενα 3 χρόνια. Μετά το 1992 ο πληθωρισµός του Βελγίου διαγράφει σχεδόν 
παράλληλη πορεία µε το κριτήριο της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Καταφέρνει να 
διατηρεί ελαφρά χαµηλότερες τιµές όλο το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι και το 2002. Το 
Βέλγιο ανήκει στις χώρες µε τις µικρότερες τιµές πληθωρισµού, και ως εκ τούτου δεν 
αντιµετωπίζει πρόβληµα όσον αφορά στην είσοδό του στην ΟΝΕ. 
 
 
 
 
2.1.1.3  Ο Πληθωρισµός στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.3: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της ∆ανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Τα τέσσερα πρώτα έτη παρατηρείται µια πτωτική πορεία του πληθωρισµού, οι 
τιµές του όµως παραµένουν υψηλότερες από τις τιµές του κριτηρίου σύγκλισης, το 
οποίο βέβαια καθιερώνεται αργότερα. Το 1985 αποκλιµακωµένος ο πληθωρισµός της 
∆ανίας βρίσκεται στο 4.5 %, υπολειπόµενος του κριτηρίου κατά 0.6 ποσοστιαίες 
µονάδες. Την τριετία 1987-1989 παρατηρούνται αυξητικές τάσεις για τον 
πληθωρισµό της χώρας, ο οποίος διατηρείται και πάλι σε υψηλότερα επίπεδα τιµών, 
σε σχέση πάντα µε το ονοµαστικό κριτήριο του Μάαστριχτ. Από το 1990 µέχρι το 
2002 οι πορείες των τιµών για τα δύο αυτά µεγέθη είναι παράλληλες, µε µικρές 
αποκλίσεις. Ο πληθωρισµός της ∆ανίας διατηρείται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση 
µε το κριτήριο ως το 1998. 
 Το 1999 η ∆ανία δε συµµετέχει για δικούς της πολιτικούς λόγους στη ζώνη 
του ευρώ. Ο λόγος αυτός συντελεί στην αύξηση του πληθωρισµού της, που ξεπερνά 
κατά τη διετία 1999-2000 τις τιµές του κριτηρίου. Το 2001 η χώρα πετυχαίνει και 
πάλι τιµές πληθωρισµού χαµηλότερες του κριτήριου σύγκλισης, τις οποίες 
καταφέρνει να διατηρήσει και το 2002. Η ∆ανία οφείλει να ανταποκρίνεται στο 
κριτήριο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν το θελήσει, να ενταχθεί αργότερα στην 
ευρωζώνη. 
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2.1.1.4  Ο Πληθωρισµός στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.4: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Γερµανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Για τη Γερµανία η πτώση του πληθωρισµού ήταν και είναι ο πρωταρχικός  της 
στόχος. Η Γερµανία εγγυάται τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του 
φιλελεύθερου καπιταλισµού. Ωστόσο, αν και πιστή στη λειτουργία της ελεύθερης 
αγοράς, διακρίνεται για τη λεγόµενη ‘κοινωνική οικονοµία της αγοράς’, η οποία 
εξασφαλίζει ένα πλέγµα ασφάλειας για τον πολίτη. Η συσταλτική πολιτική της 
αποδίδει καρπούς και για έξι συνεχή έτη παρατηρείται αποκλιµάκωση του 
πληθωρισµού, µε αποτέλεσµα το 1986 να εµφανίζεται για πρώτη φορά αρνητική τιµή 
πληθωρισµού, της τάξης των –0.6 ποσοστιαίων µονάδων. Όλα αυτα τα χρόνια οι 
τιµές του πληθωρισµού της Γερµανίας παραµένουν αισθητά χαµηλότερες από τις 
αντίστοιχες τιµές του κριτηρίου της Συνθήκης του Μάαστριχτ, αποτέλεσµα της 
σκληρής νοµισµατικής πολιτικής της Bundesbank, που είναι προσηλωµένη στον 
έλεγχο της προσφοράς χρήµατος. Η Buba είναι αφοσιωµένη στην αντιπληθωριστική 
πολιτική, ακολουθώντας τις µονεταριστικές απόψεις, αλλά κυρίως στραµµένη στην 
ενίσχυση της αντιπληθωριστικής ψυχολογίας των πολιτών αφ’ενός και αφ’ετέρου της 
αντίληψης που επιβάλλεται, ότι η διοίκηση των επιχειρήσεων και οι εργαζόµενοι 
είναι ‘κοινωνικοί εταίροι’ και όχι ανταγωνιστές. Ως εκ τούτου οι µισθολογικές 
διεκδικήσεις δε δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα στον πληθωρισµό. Από το 1987 ως 
το 1992 διαπιστώνεται αυξητική πορεία για την τιµή του πληθωρισµού της 
Γερµανίας, η οποία ξεπερνά την αντίστοιχη τιµή του κριτηρίου. Αιτία της ανοδικής 
αυτής πορείας αποτελεί η κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου και η ανάληψη του 
κόστους της συνένωσης των δύο Γερµανιών από τη ∆υτική Γερµανία. Ξοδεύονται 
τεράστια ποσά, µε αποτέλεσµα την αύξηση του πληθωρισµού, µε υψηλότερη την τιµή 
των 4.4 ποσοστιαίων µονάδων που παρατηρείται το 1992, µε τους κερδοσκόπους να 
ευθύνονται για τη µεγάλη νοµισµατική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 Η επανένωση του 1990 αναγκάζει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε µεγάλης 
κλίµακας παρεµβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί η διαλυµένη οικονοµία της πρώην 
Ανατολικής Γερµανίας µε το µικρότερο δυνατό κόστος στον πληθωρισµό. 
 Οι συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη του κριτηρίου της σύγκλισης 
συντελούν στην πτωτική πορεία του πληθωρισµού µέχρι και το 1996 (1.7%). Το 1997 
η ασιατική κρίση επηρεάζει την οικονοµία της Γερµανίας η οποία  έχει συναλλαγές 
µε εµπλεκόµενες χώρες, µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί επιδείνωση του 
πληθωρισµού της, ο οποίος όµως εξακολουθεί να κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα 
από το αντίστοιχο κριτήριο. Το 1999, έτος έναρξης της τρίτης φάσης της ΟΝΕ, που η 
Γερµανία επιβάλλει ουσιαστικά τους όρους της στην ΕΚΤ, πετυχαίνει τη χαµηλότερη 
τιµή πληθωρισµού στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 
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 Παρά τα υφεσιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζει µετά το 2000, εξακολουθεί 
να εφαρµόζει σκληρή συσταλτική δηµοσιονοµική πολιτική, διατηρώντας µέχρι το 
2002 τιµές πληθωρισµού χαµηλότερες από τις αντίστοιχες του κριτηρίου.  

Το 2003 όµως φαίνεται ότι η ύφεση που διαρκεί τα τελευταία έτη την ωθεί σε 
αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής της. 

 
 
 
 
2.1.1.5  Ο Πληθωρισµός στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.5: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Ελλάδας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το 1981 η οικονοµία της Ελλάδας βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης και 
νοµισµατικής αστάθειας (Τράπεζα της Ελλάδας 1992). Η εναλλακτική οικονοµική 
στρατηγική που προσπαθεί να εφαρµόσει το ΠΑΣΟΚ334 χαρακτηρίζεται από στοιχεία 
Κεϋνσιανισµού, τη στιγµή που η ∆υτική Ευρώπη έχει στραφεί προς το 
νεοφιλελευθερισµό. Το 1981 ο πληθωρισµός βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
(23.2%) σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του ονοµαστικού κριτηρίου (8.23%).  
 Το µίγµα µακροοικονοµικής πολιτικής και διαρθρωτικών παρεµβάσεων που 
ακολουθείται αποκλιµακώνει για τέσσερα συνεχή έτη τον πληθωρισµό στις 19.3 
ποσοστιαίες µονάδες το 1984. Η τιµή του είναι υπερβολικά υψηλότερη από το 5% 
που αντιστοιχεί το έτος αυτό στο κριτήριο σύγκλισης. Η άνοδος του πληθωρισµού, 
που το 1986 φτάνει τις 22.4 ποσοστιαίες µονάδες, οφείλεται αφ’ενός στη 
νοµισµατική πολιτική που, παρά τον λεκτικά αντιπληθωριστικό χαρακτήρα της, 
ουσιαστικά γίνεται επεκτατική και αφ’ετέρου στη χαλαρότητα της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής λόγω των εκλογών του 1985. Αντίστροφα, η πτώση του πληθωρισµού του 
κριτηρίου της σύγκλισης στις 1.34 µονάδες το 1986, συντελεί στη µέγιστη απόκλιση 
µεταξύ των δύο πληθωρισµών εις βάρος της Ελλάδας.  
 Από το 1986 η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προσαρµοζόµενη στις αρχές της 
οικονοµικής ορθοδοξίας επιλέγει ένα ορθολογικότερο µίγµα δηµοσιονοµικής, 
νοµισµατικής και εισοδηµατικής πολιτικής, µε αποτέλεσµα µετά από συνεχή τριετή 
πτώση του πληθωρισµού, το 1989 να φτάσει τις 13.6 µονάδες έναντι των 3.8 του 
κριτηρίου (Τράπεζα Ελλάδας 1990)335. 
 Τη διετία 1990-1991 παρατηρείται νέα επιδείνωση του πληθωρισµού, που 
ανερχόµενος φθάνει τις 19.9 ποσοστιαίες µονάδες το 1990 και τις 19.7 το 1991. Η 
αύξησή του αποδίδεται στην αστάθεια και την εν γένει επιδείνωση όλων των δεικτών 

                                                 
334 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 1992 
335 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 1990 
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της οικονοµίας, λόγω των πολλαπλών εκλογικών αναµετρήσεων του 1990 και 1991, 
κυρίως όµως οφείλεται στην αύξηση των έµµεσων φόρων και των τιµολογίων κοινής 
ωφέλειας. 
 Το τριετές πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, σταθεροποίησης και 
προσαρµογής της οικονοµίας της Νέας ∆ηµοκρατίας µε νεοφιλελεύθερο προφίλ, 
µειώνει τον πληθωρισµό το 1993 στο 14.2% . Παρά την πτώση όµως, ο πληθωρισµός 
είναι υψηλότερος κατά 10.57% από το αντίστοιχο κριτήριο και ροκανίζει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. 

Τα επόµενα χρόνια µέχρι και το 2001 παρατηρείται συνεχής και έντονη 
αποκλιµάκωση του πληθωρισµού. Η νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική 
δρούν αντιπληθωριστικά, όπως και η εισοδηµατική πολιτική. Στο τοµέα της 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής επιδιώκεται ο περιορισµός των δανειακών αναγκών. 
Στο πρόγραµµα σύγκλισης (1994) που κατατίθεται η κυβέρνηση διευρύνει τη 
φορολογική βάση, αυξάνει τους συντελεστές των υφιστάµενων φόρων και 
περιστέλλει τη φοροδιαφυγή.  

Μετά το 1996 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ υπό τον Κ. Σηµίτη µεταθέτει την ένταξη 
της Ελλάδας στην ΟΝΕ για το 2001. Στην προσπάθεια να επιτύχει το στόχο του 
πληθωρισµού που θέτει το κριτήριο Μάαστριχτ το 1997 ψηφίζονται δύο νόµοι. 
«Συγκεκριµένα µε το Ν 2459/97 καταργούνται πλήθος φορολογικών απαλλαγών και 
επιβάλλονται φόροι στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδηµα από τόκους τίτλων του 
∆ηµοσίου. Με το δεύτερο νόµο (2469/97) δηµιουργείται ένα πλαίσιο εξορθολογισµού 
και ελέγχου των δηµοσίων δαπανών» (Γ. Αργείτης 2002)336. Η αντιπληθωριστική 
πολιτική αποδίδει και το 1997 ο πληθωρισµός βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο 
(5.6%)  από το 1975 και έπειτα. 

Το 1998 εκδηλώνονται κερδοσκοπικές επιθέσεις στη δραχµή. Η κυβέρνηση 
αποφασίζει το Μάρτιο του 1998 την ένταξη της δραχµής στο ΜΣΙ µε ταυτόχρονη 
υποτίµησή της, της τάξης των 12.3% (Τράπεζα της Ελλάδας 1999)337. Η υποτίµηση 
προκαλεί πληθωριστικές επιπτώσεις που αντιµετωπίζονται µε ένα νέο µίγµα 
αντιπληθωριστικής οικονοµικής πολιτικής, µε αποτέλεσµα τη συνεχή πτώση του 
πληθωρισµού µέχρι το 1999 που η τιµή του είναι 2.1%, έναντι των 1.96 ποσοστιαίων 
µονάδων του κριτηρίου. Έκτοτε, αυξάνεται συνέχεια ως το 2002, παράλληλα όµως µε 
τις τιµές πληθωρισµού του κριτηρίου. Η απόκλιση είναι πλέον πολύ µικρή, καθώς το 
2002 το κριτήριο υπολείπεται µόνο κατά 0.2 ποσοστιαίες µονάδες του πληθωρισµού 
της Ελλάδας, που βρίσκεται στις 3.3 µονάδες. Κατά γενική οµολογία ο πληθωρισµός 
ήταν το δυσκολότερο από τα κριτήρια που κατάφερε να επιτύχει η Ελλάδα. 

Βέβαια ο πληθωρισµός της από το 2000 µέχρι και το 2002 είναι από τους 
υψηλούς στην ΕΕ, αν και το ισχυρό ευρώ δρα προστατευτικά ως προς τον 
πληθωρισµό, διότι συντελεί στη µείωση των τιµών του πετρελαίου και εν γένει και 
των εισαγόµενων προϊόντων. Αιτία της αύξησής του, κατά τον οικονοµολόγο Θ. 
Μποντουράκη, η υπερβολική συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην ελληνική οικονοµική 
δραστηριότητα που δηµιουργεί στρεβλώσεις και ανελαστικότητα στην αγορά. 

 
 
 
 
 

                                                 
336 Γ. Αργείτης 2002 ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή’ Τυπωθήτω Γ. ∆αρδάνος 
Αθήνα 2002 
337 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 1999 
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2.1.1.6  Ο Πληθωρισµός στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.6: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Ισπανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Για τους ήδη αναφερθέντες λόγους ο πληθωρισµός στην Ισπανία στην έναρξη 
της δεκαετίας του 1980 βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σηµειώνοντας 14.1% το 1981 
και 14.2% το 1982, δηλαδή τιµές σαφώς υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 
κριτηρίου. Την επόµενη τριετία η οικονοµική πολιτική που ακολουθείται 
αποκλιµακώνει τον πληθωρισµό χωρίς όµως να καταφέρει να φθάσει την τιµή του 
κριτηρίου. Μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι προσπάθειες 
για συντονισµό και εναρµόνιση των οικονοµικών πολιτικών µε τις άλλες χώρες – 
µέλη αποδίδουν και ο πληθωρισµός από 9.3 % το 1986 πέφτει δραστικά στο 5.5% το 
1987. Έκτοτε η πορεία του γίνεται παράλληλη µε την αντίστοιχη του κριτηρίου 
πληθωρισµού, διατηρώντας όµως µέχρι και το 1992 ελαφρά υψηλότερες τιµές. 

 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την επιβολή µεταξύ 
των άλλων και του κριτηρίου του πληθωρισµού, οι αντιπληθωριστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται φέρνουν αποτελέσµατα (συσταλτική νοµισµατική και δηµοσιονοµική 
πολιτική) και η αποκλιµάκωση του πληθωρισµού είναι πλέον φανερή. Τη διετία 1997 
και 1998 οι τιµές πληθωρισµού στην Ισπανία είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες 
του κριτηρίου. Κατά το κρίσιµο για την επιλογή των χωρών έτος 1998 το κριτήριο 
του πληθωρισµού καλύπτεται στην Ισπανία και δεν είναι εµπόδιο για την ένταξή της 
στην ΟΝΕ από το 1999. 

Τη διετία 2000 (3.2%) και 2001 (3.2%) παρατηρείται µια στασιµότητα στην 
πορεία του πληθωρισµού. Το 2002 (2.9%) όµως εµφανίζεται µειωµένος κατά 0.2% 
έναντι του κριτηρίου του πληθωρισµού. 
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2.1.1.7  Ο Πληθωρισµός στη Γαλλία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.1.1.7: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Γαλλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 

Το τέλος της δεκαετίας του 1970 βρίσκει τη Γαλλία µε υψηλό πληθωρισµό. 
Το Μάιο του 1981 αναλαµβάνει Πρόεδρος ο F. Mitterrand, ο οποίος σε αντίθεση µε 
τις άλλες χώρες-µέλη επιλέγει µια πολιτική ανάκαµψης. Η πολιτική παροχών και 
κοινωνικής πρόνοιας που ακολουθεί η κυβέρνησή του αυξάνει τον πληθωρισµό στο 
13% και οδηγεί σε κερδοσκοπικές κινήσεις και µεγάλη υποτίµηση στο γαλλικό 
φράγκο το Σεπτέµβριο του 1981, τον Ιούνιο του 1982 και το Μάρτιο του 1983. Το 
σοσιαλιστικό κυβερνών κόµµα προσαρµόζει άµεσα την οικονοµική πολιτική του, µε 
αυτήν της Γερµανίας, της Βρετανίας και άλλων εταίρων, αποφασίζοντας τη λήψη 
ισχυρών µέτρων λιτότητας που αποδίδουν καρπούς.  

Κατά τον J.P. Fitoussi, ο Ρεϋµόν Μπάρ συνοψίζει αυτή τη νέα πολιτική 
λιτότητας σε µια φράση: «Ένα χρόνο ανάκαµψη, ένα χρόνο λιτότητα και ένα χρόνο 
σκληρή λιτότητα»338. Το ζητούµενο κατά τον J.P. Fitoussi είναι η αποκατάσταση του 
κέρδους των επιχειρήσεων µέσα από µια αυστηρή µισθολογική πολιτική. Στη Γαλλία 
οι µισθοί παγώνουν για έξι µήνες και στη συνέχεια ακολουθείται πολιτική ‘µη 
τιµαριθµοποίησης’ των µισθών. 

Η πτώση του πληθωρισµού είναι εντυπωσιακή. Ενώ µέχρι το 1985 η 
απόκλιση των τιµών πληθωρισµού της Γαλλίας σε σχέση µε το κριτήριο ήταν µεγάλη, 
η συνεχής πτώση του πληθωρισµού και η σταθεροποίηση των τιµών του κριτηρίου 
την τριετία 1983-1985 γύρω από το 5% συντελούν στη στενή προσέγγιση των τιµών 
του πληθωρισµού του 1985 µε τις αντίστοιχες του κριτηρίου. Τη χρονιά αυτήν 
εµφανίζεται η µικρότερη απόκλιση µεταξύ τους, της τάξης των 0.7 ποσοστιαίων 
µονάδων. 

Μετά τη στροφή προς τη λιτότητα εκπονείται σταδιακά η γαλλική στρατηγική 
του ανταγωνιστικού αποπληθωρισµού ως αποτέλεσµα ευρείας συναίνεσης. Μετά δε 
το 1987 η αξιοπιστία της γαλλικής πολιτικής ενισχύεται σταδιακά, γεγονός πολύ 
σηµαντικό. 

Έκτοτε η αποτελεσµατική πολιτική που ακολουθείται συντελεί, ώστε το 1990 
ο πληθωρισµός στη Γαλλία (3%) να είναι µικρότερος του κριτηρίου (3.83%). 

Από τότε και µέχρι το 2002 η χώρα καταφέρνει ελέγχοντας τον πληθωρισµό 
της να τον διατηρεί σταθερά σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τον πληθωρισµό 
του κριτηρίου. Η Γαλλία είναι µια από τις χώρες που κατόρθωσαν από την υπογραφή 
ήδη της Συνθήκης του Μάαστριχτ να πληρούν το κριτήριο του πληθωρισµού. 

                                                 
338 J. P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα 
σελ. 27 
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Η ύφεση των τελευταίων ετών και η ανατίµηση του ευρώ αποτελούν µια 
ασπίδα που προστατεύει το πληθωρισµό από ενδεχόµενη αυξητική τάση. 

 
 

 
2.1.1.8  Ο Πληθωρισµός στην Ιρλανδία 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Γράφηµα 2.1.1.8: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Ιρλανδίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Ο πληθωρισµός της Ιρλανδίας το 1981 (19.6%) είναι ο τρίτος υψηλότερος 
µετά τον πληθωρισµό της Ελλάδας (23.2%) και της Πορτογαλίας (20.2%) για το ίδιο 
έτος.  
 Η έντονη και συνεχής αποκλιµάκωσή του και, αντίθετα, η ελαφρά µειωµένη 
και µετέπειτα σταθεροποιητική πορεία του πληθωρισµού του κριτηρίου συντελούν 
στην ταύτιση της τιµής τους στο 5.1% το 1985. Παρά τη συνεχιζόµενη πτώση του 
ιρλανδικού πληθωρισµού το 1986, η εντονότερη πτώση του αντίστοιχου 
πληθωρισµού του κριτηρίου οδηγεί σε υπέρβαση της τιµής του ιρλανδικού 
πληθωρισµού κατά 2.3%. Την επόµενη τριετία παραµένει σε ελαφρά υψηλότερες 
τιµές και αποκλιµακούµενος το 1992 ταυτίζεται και πάλι µε τις τιµές του κριτηρίου. 
Η οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η Ιρλανδία µέσα σε ένα ευνοϊκό 
µακροοικονοµικό περιβάλλον βοηθά, ώστε ο πληθωρισµός της να κυµαίνεται 
σταθερά κάτω από το 3% µέχρι και το 1997, δηλαδή σε χαµηλότερα επίπεδα τιµών σε 
σχέση µε τον πληθωρισµό του κριτηρίου. Ελαφρά ανοδική πορεία εµφανίζει από το 
1998 µέχρι και το 2002, που κλείνει στο 4.4% έναντι 3.1% του κριτηρίου. Ο υψηλός 
πληθωρισµός της Ιρλανδίας µπορεί να αποδοθεί στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξής 
της. 
 Προφανώς το Μάιο του 1998, που αποφασίζεται ποιές χώρες µπορούν να 
ενταχθούν στην  τρίτη φάση της ΟΝΕ, η Ιρλανδία πληρεί το κριτήριο του 
πληθωρισµού. Η σταθεροποίηση όµως σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του 
ονοµαστικού κριτηρίου κατά την περίοδο 1998-2002 κρίνεται ελαφρώς ανησυχητική 
για τη µετέπειτα πορεία της στην ΟΝΕ. 
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2.1.1.9  Ο Πληθωρισµός στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.9: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Ιταλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Ιταλία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 αντιµετωπίζει σοβαρό 
πρόβληµα πληθωρισµού, που αµβλύνεται, όταν η λιρέτα συνδέεται µε το γερµανικό 
µάρκο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. Το 1981 η Ιταλία 
εξακολουθεί να έχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισµούς (18% έναντι 8.23% 
του κριτηρίου). Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας έχει πολύ καλή φηµη και η 
νοµισµατική πολιτική της συνδυασµένη µε τη δηµοσιονοµική συναλλαγµατική και 
εισοδηµατική πολιτική συντελούν στην έντονα πτωτική πορεία του πληθωρισµού για 
έξι συναπτά έτη. Η σταθεροποιητική τάση της τριετίας 1983-1985 των τιµών του 
κριτηρίου είναι ο λόγος που ερµηνεύει τη σύγκλιση των πληθωρισµών το 1985, οπότε 
η απόκλισή τους πέφτει για πρώτη φορά στις 4 ποσοστιαίες µονάδες. 
 Μετά το 1986 (6.4%) η εντονότερη ανοδική πορεία που ακολουθεί ο 
πληθωρισµός του κριτηρίου, σε συνδυασµό µε τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, για την επίτευξη του κριτηρίου της 
σύγκλισης, το 1997 (2.2%) και το 1998 (2.1%), έτος επιλογής των κρατών-µελών για 
την τρίτη φάση της ΟΝΕ, ο πληθωρισµός της Ιταλίας κυµαίνεται σε χαµηλότερα 
επίπεδα από τον αντίστοιχο του κριτηρίου. Αυτό οφείλεται στη δηµοσιονοµική 
ορθότητα και τον οικονοµικό φιλελευθερισµό της κυβέρνησης Πρόντι. 
 Τα επόµενα έτη οι πορείες των δύο µεγεθών είναι παράλληλες και ο ιταλικός 
πληθωρισµός σταθεροποιείται σε επίπεδα χαµηλότερα του 3%, καταφέρνοντας να 
πληρεί τα κριτήρια. 
 Επειδή η δηµοσιονοµική ισορροπία και οι τιµές πληθωρισµού της Ιταλίας 
µειώθηκαν αρκετά, για να φτάσουν τις αντίστοιχες τιµές του κριτηρίου µόλις το 1997, 
αλλά κυρίως επειδή τα υψηλά ελλείµµατα και το υπερβολικό χρέος της δηµιουργούν 
ανησυχίες, η συµµετοχή της ιταλικής υποψηφιότητας στην τρίτη φάση της ΟΝΕ 
δοκιµάζει τα όρια αντοχής της Γερµανίας που φοβάται πιθανή χαλάρωση της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής της Ιταλίας και επιστροφή της σε υψηλά επίπεδα 
πληθωρισµού. 
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2.1.1.10 Ο Πληθωρισµός στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.10: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού του Λουξεµβούργου ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Τη διετία 1981 (8.6%) και 1982 (10.6%), σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες της 
ΕΕ, ο πληθωρισµός του Λουξεµβούργου είναι ανοδικός και αποµακρύνεται από τον 
πληθωρισµό του κριτηρίου που χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις µέχρι και το 
1984. Η δραστική όµως πτωτική πορεία του πληθωρισµού στο Λουξεµβούργο την 
επόµενη τετραετία, µε µικρότερη τιµή τις 0.5 ποσοστιαίες µονάδες που πετυχαίνει το 
1986, βοηθά στην αποκλιµάκωσή του κάτω από τις τιµές του κριτηρίου και το 1987. 
 Έκτοτε παρατηρούντα δύο ανοδικές εξάρσεις του πληθωρισµού, µία το 1989-
1990 (5.5%) λόγω των γνωστών γεγονότων και µία εντονότερη το 1993 (7.1%). 
Μεταξύ των δύο ανοδικών κορυφώσεων µεσολάβησε µια δραστική για δύο έτη 
πτωτική πορεία του πληθωρισµού, µε χαµηλότερο ποσοστό το 0.7%,που εµφανίζεται 
το 1992, έτος που κρίνεται σηµαδιακό. 
 Οι προσπάθειες προσαρµογής στα όσα η Συνθήκη του Μάαστριχτ επιβάλλει 
και η ιδιαιτερότητα του Λουξεµβούργου, συντελούν στη συνεχή διατήρηση του 
πληθωρισµού του µέχρι και το 1999 (1.4%) κάτω από τις τιµές του κριτηρίου 
πληθωρισµού. Έκτοτε οι τιµές είναι παραπλήσιες µε τις τιµές του κριτηρίου, ενώ το 
2000 ο πληθωρισµός γίνεται και πάλι χαµηλότερος (1.9%) έναντι 3.2% του 
κριτηρίου. Στο Λουξεµβούργο συνεπώς ο πληθωρισµός δε δηµιουργεί κανένα 
πρόβληµα στην επιλογή του για τη ζώνη του ευρώ. 
 
 
2.1.1.11 Ο Πληθωρισµός στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.11: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Ολλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
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 Η Ολλανδία εµφανίζει µια κατακόρυφη πτώση του πληθωρισµού της την 
πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980 µε εξαιρετικά µεγάλη πτώση το 1986, που ο 
πληθωρισµός της καταλήγει στο 0.2%, παραµένοντας όλη τη χρονική περίοδο 1981-
1986 χαµηλότερος του αντίστοιχου κριτηρίου. 
 Παρά την έντονη αυξητική πορεία που ακολουθεί ο πληθωρισµός µέχρι το 
1991 (3.3%), λόγω της αντίστοιχης αυξητικής πορείας στον πληθωρισµό του 
κριτηρίου, οι τιµές των πληθωρισµών πλησιάζουν πολύ µεταξύ τους τη χρονιά της 
υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 3.3% το 1992 για την Ολλανδία, έναντι 3% 
για το κριτήριο πληθωρισµού του Μάαστριχτ. 
 Παρά τις µικρές αυξοµειώσεις στον πληθωρισµό µέχρι και το 1999 (1.9%) 
αυτός παραµένει µόνιµα σε µικρότερες τιµές από τις αντίστοιχες του κριτηρίου της 
σύγκλισης. Μετά το 1999 οι τιµές ξεπερνούν και πάλι µέχρι και το 2002 τις τιµές του 
κριτηρίου, αλλά διατηρούνται σε κοντινά επίπεδα, µε εξαίρεση το 2001, οπότε η τιµή 
του πληθωρισµού στην Ολλανδία φτάνει τις 4.5 ποσοστιαίες µονάδες έναντι των 2.93 
που αντιστοιχούν στο κριτήριο του πληθωρισµού. 
 Συµπεραίνεται λοιπόν πως ο πληθωρισµός δεν αποτελεί πρόβληµα όσον 
αφορά στην ένταξη της Ολλανδίας στην τρίτη φάση της ΟΝΕ. 
 
 
 
 
2.1.1.12 Ο Πληθωρισµός στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.12: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Αυστρίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Στην Αυστρία ο πληθωρισµός το 1981 βρίσκεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, 
στις 6.9 ποσοστιαίες µονάδες, έναντι του ποσοστού των 8.23% που αντιστοιχεί στο 
κριτήριο πληθωρισµού. 
 Αν εξαιρεθούν τα έτη 1984 (5.1% έναντι 5%), 1986 (1.7% έναντι 1.34%), 
1987 (1.2% έναντι 2.13%) και 1992 (3.9% έναντι 3%), όλη την υπόλοιπη περίοδο 
µέχρι και το 2002 οι τιµές του πληθωρισµού της Αυστρίας παραµένουν χαµηλότερες 
από τις αντίστοιχες του κριτηρίου της σύγκλισης. Έτσι η Αυστρία ως προς το 
κριτήριο του πληθωρισµού δεν έχει κανένα πρόβληµα και ανήκει στην οµάδα των 
χωρών µε τα χαµηλότερα ποσοστά πληθωρισµού µεταξύ των 15 κρατών-µελών της 
ΕΕ. 
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2.1.1.13 Ο Πληθωρισµός στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.13: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Πορτογαλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Ενώ οι περισσότερες χώρες τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 
αποκλιµακώνουν τους υψηλούς πληθωρισµούς, που κληροδότησε η δεκαετία του 
1970, η Πορτογαλία αντίστροφα παρουσιάζει δραστική αύξηση του πληθωρισµού της 
που αγγίζει το 1984 τις 28.5 ποσοστιαίες µονάδες, µε απόκλιση 23.5 µονάδων από 
την αντίστοιχη τιµή του κριτηρίου, που είναι 5%. Τέτοια υψηλή τιµή δεν έχει 
εµφανίσει καµία από τις 15 χώρες-µέλη σε όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. 
 Έκτοτε «υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
νωρίτερα από τους Ιταλούς ανταµείβεται µε χαµηλό πληθωρισµό και ένα πιο ασφαλές 
πλαίσιο πολιτικής»339. Η έντονη αποκλιµάκωση οδηγεί το 1987 τον πληθωρισµό της 
στο 9.9% έναντι 2.13% του κριτηρίου σύγκλισης. Μέχρι το 1991 ακολουθεί ο 
πληθωρισµός µια νέα, ήπια, αυξητική πορεία ίδιας τάσης µε την πορεία του 
πληθωρισµού του κριτηρίου και η διαφορά τους είναι 5.67%. 
 Από το 1992 (9.2%) η ευθυγράµµιση της πολιτικής της µε αυτήν των 
κριτηρίων σύγκλισης οδηγεί σε πτωτική πορεία τον πληθωρισµό της Πορτογαλίας. 
Από το 1996 (3.7% έναντι 3% του κριτηρίου) οι δύο πληθωρισµοί είναι σχεδόν 
ταυτόσηµοι, ενώ το 1998, έτος επιλογής, ο πληθωρισµός της χώρας είναι 2.9% και δε 
δηµιουργεί πρόβληµα στην ένταξη της Πορτογαλίας στην ΟΝΕ το 1999. Θα ήταν 
πολύ δύσκολο ακόµη και για τους Γερµανούς να ζητήσουν την εξαίρεση της χώρας 
από την ΟΝΕ λόγω του πληθωρισµού. 
 Έκτοτε µε εξαίρεση το 2001 (4.4%) ο πληθωρισµός κυµαίνεται µέχρι και το 
2002 (3.1%) γύρω από το 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
339 The Economist Intelligence Unit (EIU) Απρίλιος 1998 
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2.1.1.14 Ο Πληθωρισµός στη Φινλανδία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.14: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Φινλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Όπως και οι περισσότερες χώρες-µέλη της ΕΕ, έτσι και η Φινλανδία εµφανίζει 
το 1981 αρκετά υψηλότερο πληθωρισµό (11.7%) από τον αντίστοιχο του κριτηρίου 
(8.23%). Παρόµοια µε τις άλλες χώρες καταφέρνει να αποκλιµακώσει τον 
πληθωρισµό της στο 2.8% το 1986 και να µειώσει την απόκλισή της από τον 
πληθωρισµό του κριτηρίου του Μάαστριχτ σε 1.46%. 
 Από το 1987 (3.1%) ο πληθωρισµός της αρχίζει να ανεβαίνει και 
σκαρφαλώνει το 1991 στις 5.9 ποσοστιαίες µονάδες. Είναι η περίοδος που βιώνει µια 
τραυµατική ύφεση µε υψηλό πληθωρισµό και ταυτόχρονα υψηλή ανεργία λόγω των 
συναλλαγών της µε τη Σοβιετική Ένωση που κατέρρευσε και της αύξησης των τιµών 
του πετρελαίου. Επειδή όµως και η πορεία του πληθωρισµού του κριτηρίου είναι 
εξίσου ανοδική, η απόκλιση δεν είναι πολύ µεγάλη. 
 Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το τέλος της κρίσης, η οικονοµική 
διαχείριση γίνεται αποδοτικότερη και ο πληθωρισµός κατέρχεται έντονα και φθάνει 
στο ποσοστό των 0.4 µονάδων το 1995, αρκετά χαµηλότερος δηλαδή από τις 2.73 
µονάδες που αντιστοιχούν στο κριτήριο της σύγκλισης. Μέχρι και το 1999 (1%) οι 
τιµές παραµένουν µικρότερες του κριτηρίου και έτσι δε δηµιουργείται πρόβληµα 
όσον αφορά στο κριτήριο του πληθωρισµού για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Το 2000 
εκτινάσσεται βραχυπρόθεσµα ο πληθωρισµός σε υψηλότερα του κριτηρίου επίπεδα, 
αλλά γρήγορα τα επόµενα δύο έτη αποκλιµακώνεται και βρίσκεται το 2002 κατά 
1.2% χαµηλότερα από τον πληθωρισµό που αντιστοιχεί στο κριτήριο της σύγκλισης. 
 
 
 
2.1.1.15 Ο Πληθωρισµός στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.15: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Σουηδίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
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 Το 1981 η Σουηδία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα πληθωρισµού, της 
τάξης των 12.1 ποσοστιαίων µονάδων, ένατι των 8.23 µονάδων του κριτηρίου του 
Μάαστριχτ. Ενδιαφέρον έχει η απότοµη και έντονη πτωτική πορεία του πληθωρισµού 
της Σουηδίας από το 11.3% στο 4.6% τη χρονική περίοδο 1983-1986. Η 
αποκλιµάκωση του πληθωρισµού της την περίοδο αυτήν είναι 5.9% έναντι της 
αποκλιµάκωσης του κριτηρίου, που την ίδια περίοδο είναι 3.8%. 
 Τα επόµενα έτη ο σουηδικός πληθωρισµός ακολουθεί εντονότερη αυξητική 
πορεία σε σχέση µε την ανοδική πορεία του πληθωρισµού του κριτηρίου σύγκλισης, 
µε τη µέγιστη απόκλιση της τάξης των 6.37% να καταγράφεται το 1991. Ο 
πληθωρισµός κορυφώνεται έντονα από το 1989 µέχρι και το 1991 λόγω της 
κατάρρευσης των κοµµουνιστικών καθεστώτων και των εµπορικών της σχέσεων µε 
τις βόρειες χώρες που µαστίζονται από κρίση το ίδιο χρονικό διάστηµα, αλλά κυρίως 
λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου και της πιο χαλαρής νοµισµατικής 
πολιτικής που ακολουθείται. 
 Μετά την κρίση του πληθωρισµού επιλέγεται κατάλληλο µίγµα οικονοµικής 
πολιτικής αντιπληθωριστικού χαρακτήρα, που ρίχνει απότοµα τον πληθωρισµό το 
1992 στο 2.1%. Μετά από µια έξαρση για τον πληθωρισµό της Σουηδίας, που φτάνει 
το 1993 τις 5.8 µονάδες, από το 1994 (2.8%) και έπειτα ακολουθεί παράλληλη πορεία 
µε αυτήν του κριτηρίου σύγκλισης, παραµένοντας σταθερά σε χαµηλότερα επίπεδα 
τιµών. Στο εσωτερικό της Σουηδίας υπάρχει µια εχθρότητα για την ΟΝΕ και, παρ’ότι 
πληροί το κριτήριο του πληθωρισµού, αποφασίζει η είσοδός της να πραγµατοποιηθεί 
µετά την επίσηµη έναρξη της ΟΝΕ το 1999, όταν η ίδια το αποφασίσει. 
 
 
 
 
2.1.1.16 Ο Πληθωρισµός στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.1.1.16: διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισµού της Αγγλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Μεγάλη Βρετανία το 1981 βρίσκεται σε φάση ύφεσης, µε υψηλό 
πληθωρισµό της τάξης των 10.9 ποσοστιαίων µονάδων, δηλαδή υψηλότερο του 
αντίστοιχου πληθωρισµού του κριτηρίου, κατά 2.67 µονάδες. Η συντηρητική 
κυβέρνηση του 1979 της Margaret Thatcher θέτει ως πρώτο στόχο της οικονοµικής 
της πολιτικής τον έλεγχο της προσφοράς χρήµατος. Οι αρχές επιβάλλουν πολύ υψηλά 
επιτόκια την περίοδο 1979-1981, µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο πληθωρισµός, σε 
σχέση µε αυτόν του 1979, αλλά η οικονοµία να βυθιστεί σε βαθιά ύφεση. Ο 
πληθωρισµός της Αγγλίας δεν είναι αποτέλεσµα έκδοσης χαρτονοµισµάτων για 
κάλυψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατός της, αλλά οφείλεται κυρίως σε διεθνή 
γεγονότα που συνέβησαν τη δεκαετία του 1970. Με το νεοφιλελεύθερο τρόπο 

ΑΓΓΛΙΑ

0

5

10

15

UK 10,9 8,4 5,1 5,1 5,3 4,2 4,4 5,2 6,3 7,5 7,9 4,7 3,2 1,9 3,1 3,1 2,3 2,7 1,5 0,6 1,5 2

KRI 8,23 6,86 5,13 5 5,1 1,34 2,13 2,56 3,8 3,83 4,13 3 3,63 3,13 2,73 3 2,86 2,23 1,96 2,5 2,93 3,1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



 168

διαχείρισης της οικονοµικής πολιτικής ο πληθωρισµός της ακολουθεί πτωτική πορεία 
και φθάνει στις 4.2 ποσοστιαίες µονάδες το 1986, έναντι των 1.34 µονάδων του 
αντίστοιχου κριτηρίου. Κατά τον D. Begg «η κυβέρνηση Thatcher αρνούµενη να 
διευκολύνει τις υψηλές µισθολογικές διεκδικήσεις, σταδιακά έπεισε τους 
εργαζόµενους ότι τέτοιες διεκδικήσεις µειώνουν την πραγµατική προσφορά 
χρήµατος, µειώνουν τη συνολική ζήτηση και ανεβάζουν την ανεργία. ... Όταν η 
απόφαση της κυβέρνησης Thatcher για την καταπολέµηση του πληθωρισµού 
απέκτησε αξιοπιστία, υπήρχε η δυνατότητα περιορισµένης χαλάρωσης της πολιτικής 
στα µέσα της δεκαετίας του ’80 µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνθηκών για µια 
διατηρήσιµη οικονοµική άνθηση»340. 
 Η βρετανική οικονοµία δε συµπορεύεται µε τις οικονοµίες της υπόλοιπης 
Ευρώπης. «Στη Βρετανία η ανάπτυξη είναι υπερβολική στο τέλος της δεκαετίας του 
’80, πράγµα που οδηγεί σε ταχεία αύξηση του πληθωρισµού και δηµιουργεί ανάγκη 
για υιοθέτηση έντονα περιοριστικής οικονοµικής πολιτικής»341. Ο πληθωρισµός της 
κορυφώνεται το 1991, οπότε αγγίζει τις 7.9 µονάδες έναντι των 4.13 του κριτηρίου. 
Το εντυπωσιακό κατά τον R. Bootle (2003) είναι ότι « η έκρηξη του πληθωρισµού 
στη Βρετανία στο τέλος της δεκαετίας του ’80 σηµειώνεται, όταν οι δηµόσιοι 
λογαριασµοί έχουν πλεόνασµα, έτσι ώστε η κυβέρνηση, αντί να εκδίδει νέα 
χρεόγραφα, στην πραγµατικότητα να τα αγοράζει»342. ∆ηλαδή η επιβολή υψηλών 
επιτοκίων (11.1% το 1990) οδηγεί σε ύφεση που µειώνει τον πληθωρισµό, αν και η 
νοµισµατική επέκταση συνεχίζεται µε υψηλό ρυθµό, γεγονός που προβληµατίζει κατά 
πόσο µπορεί µια κυβέρνηση να στηριχτεί σε ένα νοµισµατικό µέτρο αφ’ενός και  
κατά πόσο µπορεί να θεωρήσει αξιόπιστη τη θέση των µονεταριστών αφ’ετέρου. 
 Βέβαια κατά τον R. Bootle (2003) υπάρχουν αναρίθµητα παραδείγµατα για 
την άµεση σχέση του πληθωρισµού µε την υπερβολική νοµισµατική επέκταση. 
Επιπλέον, ακόµη και όπου η βασική αιτία δεν είναι νοµισµατική αλλά πραγµατική, 
µπορεί συχνά να εκδηλώνεται, όταν αυξάνει η προσφορά χρήµατος343. 

 Η Μ. Βρετανία, επειδή δεν ανήκει στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών 
Ισοτιµιών, δεν είναι προσδεδεµένη στη γερµανική νοµισµατική πολιτική και ο 
πληθωρισµός της ξεφεύγει από τον έλεγχό της. Η χώρα µπαίνει καθυστερηµένα και 
δεν παραµένει πολύ στο ΜΣΙ. Με τη µεγάλη κερδοσκοπική κρίση του 1992 εξέρχεται 
στο τέλος του χρόνου από το ΜΣΙ. Γεγονός είναι ότι η σκληρή περιοριστική πολιτική 
χωρίς κοινωνικές ευαισθησίες που ακολουθεί ρίχνει τον πληθωρισµό της για πρώτη 
φορά σε χαµηλότερα ποσοστά, σε σχέση πάντα µε το κριτήριο σύγκλισης, το 1994 
στο 1.9% έναντι του 3.13% του κριτηρίου. Μετά το 1994 η πορεία του πληθωρισµού 
της είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε αυτήν του κριτηρίου, ενώ από το 1999 µέχρι και το 
2002 διατηρεί τις τιµές του πληθωρισµού της σε χαµηλότερα επίπεδα.  

Αν και η Βρετανία δεν έχει πρόβληµα µε το κριτήριο του πληθωρισµού, δε 
συµµετέχει οικειοθελώς στην ΟΝΕ µέχρι και το 2003. Οφείλει όµως να συµπορεύεται 
µε τα κριτήρια της σύγκλισης, ώστε να έχει τη δυνατότητα, όταν το αποφασίσει, να 
εισέλθει στην ευρωζώνη. 
 
 
 
 
 
                                                 
340 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ. 349 
341 EIU 1998 
342 R. Bootle 2003 ‘Το τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ.215 
343 R. Bootle 2003 ‘Το τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 
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2.1.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2002 ως προς τον πληθωρισµό 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 
 Ο πληθωρισµός, δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή, 
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια που τέθηκαν το 1992, όταν υπογράφηκε 
η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η διαχρονική µελέτη των 15 χωρών για τα 22 έτη (1981-
2002)344 ως προς τον πληθωρισµό πραγµατοποιείται από την ανάλυση του σχετικού 
πίνακα 15Χ22. Στη συνέχεια ακολουθεί ο διαχωρισµός της κάθε στήλης (έτους) σε 
τρεις κλάσεις, ώστε να προκύψει ο λογικός πίνακας 0-1 διαστάσεων 15Χ66. Πιο 
συγκεκριµένα, το κάθε έτος χωρίζεται σε 3 κλάσεις-ιδιότητες. Η πρώτη κλάση 
περιλαµβάνει τις 5 χώρες µε το µικρότερο πληθωρισµό για τη συγκεκριµένη χρονιά, η 
δεύτερη τις 5 χώρες µε τις µεσαίες τιµές πληθωρισµού και η τρίτη τις πέντε χώρες µε 
τον υψηλότερο πληθωρισµό. Επί του λογικού πίνακα 0-1, που δηµιουργείται έπειτα 
από το διαχωρισµό του κάθε έτους σε τρεις κλάσεις, εφαρµόζονται οι µέθοδοι της 
ανάλυσης δεδοµένων, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική 
Ταξινόµηση. 
 Προκειµένου να διερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις και οι οµοιότητες που 
υπάρχουν µεταξύ των 15 χωρών της ΕΕ ως προς τη σχετική θέση που κατέχουν αυτές 
ανα έτος και να απεικονισθούν εποπτικά επι γραφηµάτων, επιλέγονται οι AFC και η 
CAH. Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων που προσφέρουν οι δύο µέθοδοι επιτρέπει 
την πλήρη διερεύνηση της διαχρονικής συµπεριφοράς των 15 χωρών για τη 
συγκεκριµένη περίοδο. 
 Στο σχήµα 2.1.2α παρουσιάζεται το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης των 15 χωρών ως προς τις κλάσεις του πληθωρισµού για τα 22 έτη. Πιο 
συγκεκριµένα, παρατηρείται η διάσπαση του αρχικού κόµβου Ο στον κόµβο Α και 
στην οµάδα Β, αλλά και η επιµέρους διάσπαση του κόµβου Α στις οµάδες Α1 και Α2. 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν ο διαχωρισµός των χωρών σε τρεις οµάδες. Στην οµάδα Α1 
περιλαµβάνονται η Αυστρία, η Γερµανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, χώρες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται για την πλειοψηφία των ετών κυρίως από χαµηλές τιµές 
πληθωρισµού. Η ∆ανία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, το Λουξεµβούργο, η Γαλλία, η 
Αγγλία και η Σουηδία ανήκουν στην οµάδα Α2, η οποία χαρακτηρίζεται από µεσαίες 
τιµές πληθωρισµού, ενώ τέλος στην οµάδα Β εµπεριέχονται η Ελλάδα, η Πορτογαλία, 
η Ισπανία και η Ιταλία, δηλαδή οι χώρες που ξεχώρισαν για τις υψηλές τιµές που 
σηµείωσαν κατά τη χρονική περίοδο 1981 – 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.1.2α:‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς τον πληθωρισµό (1981-2002)’ 
 
 
 

                                                 
344 European Commission European Economy No 4/2002 
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 Στον πίνακα 2.1.2 παρουσιάζεται τµήµα του πίνακα αποτελεσµάτων αυτής της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης, που δείχνει τη συµβολή των µεταβλητών (κλάσεις 
πληθωρισµού ανά έτος) στο χαρακτηρισµό των κόµβων - οµάδα χωρών.  Στο τµήµα  
αυτό έχουν επιλεγεί µόνο τα έτη κατά τα οποία τουλάχιστον µία από τις τρεις οµάδες 
χωρών χαρακτηρίζεται έντονα από κάποια ιδιότητα πληθωρισµού345.  

Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.1.2, διαπιστώνεται πως τα έτη κατά τα οποία οι 
χώρες των τριών οµάδων χαρακτηρίστηκαν έντονα από µια εκ των τριών ιδιοτήτων (1 
ως 3, δηλαδή χαµηλές, µεσαίες, ή υψηλές τιµές πληθωρισµού), είναι τα εξής: 1981-
1989, 1992, 1994-1996. Τα δεκατρία αυτά έτη συµβάλλουν σηµαντικότερα στο 
χαρακτηρισµό και την οµοιογενοποίηση των οµάδων του δενδρογράµµατος που 
παρουσιάζεται στο σχήµα 2.1.2α. Στη συνέχεια ακολουθούν τρία γραφήµατα, ένα για 
κάθε οµάδα χωρών, όπου παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των πραγµατικών 
τιµών πληθωρισµού για τη χρονική περίοδο 1981-2002. 
 
Πίνακας 2.1.2: ‘Συµβολή των κλάσεων του πληθωρισµού στο χαρακτηρισµό των οµάδων’ 

Κόµβος 27 23 20 
Α(Ι) 26 18 17 
Β(Ι) 24 19 11 
Βάρος 466 266 266 

 # COR CTR # COR CTR # COR CTR 
811 6 15 76 45 53 532 0 10 133 
812 32 61 304 0 13 133 0 10 133 
813 6 15 76 0 13 133 45 40 534 
821 6 15 76 45 53 533 0 10 133 
822 32 61 304 0 13 133 0 10 133 
823 6 15 76 0 13 133 45 40 534 
831 6 15 76 45 53 533 0 10 133 
832 32 61 304 0 13 133 0 10 133 
833 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
841 6 15 76 45 53 533 0 10 133 
842 32 61 304 0 13 133 0 10 133 
843 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
851 12 0 4 34 20 208 0 10 133 
852 25 24 119 11 0 8 0 10 133 
853 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
861 6 15 76 45 53 532 0 10 133 
862 32 61 304 0 13 133 0 10 133 
863 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
871 6 15 76 45 53 533 0 10 133 
872 32 61 304 0 13 133 0 10 133 
873 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
881 0 37 169 45 80 733 0 8 96 
882 32 35 191 0 16 177 11 1 24 
883 12 0 4 0 13 133 34 15 208 
891 12 0 4 34 20 208 0 10 133 
892 25 24 119 11 0 8 0 10 133 
893 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
921 25 24 119 11 0 8 0 10 133 
922 12 0 4 34 20 208 0 10 133 
923 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
941 25 24 118 11 0 8 0 10 133 
942 12 0 4 34 20 208 0 10 133 
943 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
951 12 0 0 22 8 74 0 8 96 
952 25 10 57 22 1 11 0 12 177 
953 6 15 76 0 13 133 45 40 533 
961 19 13 62 11 0 0 0 8 96 
962 19 0 1 34 12 136 0 12 177 
963 6 15 76 0 13 133 45 40 533 

 
 
                                                 
345 Ο πίνακας 2.1.2,  παρουσιάζεται ενδεικτικά στην παρούσαυποενότητα. Στις υποενότητες που 
ακολουθούν δεν κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση των αντίστοιχων πινάκων. 
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ΟΜΑ∆Α Α1 (Χαµηλές επιδόσεις): Παρατηρώντας το γράφηµα 2.1.2α διαπιστώνεται 
πως και οι τέσσερις χώρες που συγκαταλέγονται στην οµάδα των χαµηλών επιδόσεων 
πληθωρισµού (Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία και Ολλανδία), εµφανίζονται το 1981, 
δηλαδή στην αρχή της περιόδου,  σε µια εποχή που ο πληθωρισµός σε κάθε χώρα της 
ΕΕ κυµαινόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, να χαρακτηριζονται από πληθωρισµό της 
τάξεως των 6 ως 9 µονάδων. Ακολουθώντας όµως συνεχή πτωτική πορεία, 
πετυχαίνουν το 1987 τον περιορισµό του πληθωρισµού τους σε επίπεδα των 0 µε 2 
µονάδων. Μετά από την εντυπωσιακή αυτή επίτευξη, ο πληθωρισµός των τεσσάρων 
χωρών σηµειώνει διακυµάνσεις της τάξεως των 4 µονάδων από το 1988 ως το 2002, 
οπότε και κλείνει στις 2.3 µε 3.3 µονάδες. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο πληθωρισµός 
και των τεσσάρων χωρών, που απαρτίζουν τη συγκεκριµένη οµάδα, σηµειώνει 
παράλληλη πορεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.1.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων Πληθωρισµού’ 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α2 (Μεσαίεςς επιδόσεις): Ο πληθωρισµός των χωρών που περιλαµβάνονται 
στην οµάδα Α2 (∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Σουηδία και 
Λουξεµβούργο), κατά τη διάρκεια των 22 ετών που εξετάζονται, χαρακτηρίζεται από 
έντονες διακυµάνσεις της τάξης των 26 µονάδων. Αυτός είναι ο λόγος που στα τρία 
γραφήµατα που παρουσιάζονται χρησιµοποιείται διαφορετική κλίµακα µέτρησης των 
τιµών πληθωρισµού. Αν αξίζει να σηµειωθεί κάτι έπειτα από την παρατήρηση του 
γραφήµατος 2.1.2β , αυτό είναι η σταθεροποίηση των τιµών του πληθωρισµού των 
εφτά χωρών από το 1992 ως το 2002. Εντυπωσιακή είναι επίσης η επίτευξη του 
στόχου αυτού για τη Σουηδία, ο πληθωρισµός της οποίας χαρακτηριζόταν από 
ιδιαίτερα έντονες διακυµάνσεις µέχρι το 1991. 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α1 - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
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A 6,9 5,5 4 5,1 3,5 1,7 1,2 1,5 2,6 3,3 3,5 3,9 3,5 2,8 2 1,9 1,5 0,5 0,7 1,5 2,3 2,2

B 8,5 8 6,8 5,3 5,7 -0,1 2,1 1 3,9 2,8 2,6 1,9 2,8 2,9 2,6 2,1 1,8 1,2 1 2,2 2,3 1,7

D 6,2 5,1 3,2 2,5 1,8 -0,6 0,5 1,3 2,9 2,7 3,7 4,4 3,9 2,6 1,9 1,7 2 1,1 0,3 1,4 1,8 1,7

NL 7,1 5,5 3,7 2,9 3 0,2 0,2 0,9 1,4 2,2 3,3 3,3 2,2 2,9 1,4 1,9 2 1,7 1,9 2,8 4,5 3,3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
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Γράφηµα 2.1.2β:  ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Πληθωρισµού’ 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β (Υψηλές επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.1.2γ, όπως και στα δύο 
προηγούµενα, διαπιστώνεται η πτωτική πορεία του πληθωρισµού των τεσσάρων 
χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία) που απαρτίζουν, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, την οµάδα Β. Παρατηρείται πως από το 
1981 ως το 1998 η διαφορά των τιµών ανάµεσα στον πληθωρισµό των τεσσάρων 
χωρών είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως ο πληθωρισµός της 
Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας άρχισε να σταθεροποιείται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα από το 1994, ενώ η Ελλάδα χρειάστηκε µερικά έτη ακόµη, για να 
φτάσει τα επίπεδα πληθωρισµού των υπολοίπων χωρών το 1999. ∆εν είναι άλλωστε 
τυχαίο πως η Ελλάδα σηµείωνε τον υψηλότερο πληθωρισµό από κάθε άλλη χώρα της 
ΕΕ των δεκαπέντε από το 1985 ως το 1999. Οι τέσσερις χώρες της οµάδας Β 
έκλεισαν τα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου µε τον πληθωρισµό να 
κυµαίνεται στα επίπεδα των 3 ως 4.5 µονάδων, δηλαδή σε επίπεδα που θα κρίνονταν 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά πριν από 10 – 15 έτη, όχι όµως και το 2002, δέκα έτη µετά 
από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Παρά την αξιοσηµείωτη πτώση του 
πληθωρισµού των τεσσάρων χωρών, η οµάδα αυτή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 
από υψηλότερα επίπεδα πληθωρισµού σε σχέση µε τις υπόλοιπες δύο που 
παρουσιάστηκαν πρωτύτερα. 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α2 - ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
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F 13 11,6 9,6 7,8 5,8 2,6 3,2 2,8 3,8 3 3,5 2,5 2,4 2,1 2 1,9 1,4 0,7 0,4 1,5 1,2 1,4

UK 10,9 8,4 5,1 5,1 5,3 4,2 4,4 5,2 6,3 7,5 7,9 4,7 3,2 1,9 3,1 3,1 2,3 2,7 1,5 0,6 1,5 2

IRL 19,6 14,9 9,5 7,3 5,1 3,7 2,4 4 4 2,1 2,7 3 2,2 2,7 2,8 2,6 2,7 3,5 3,4 4,6 4,5 4,4

S 12,1 10,2 11,3 7,6 6,9 4,6 5,2 5,9 6,9 9,7 10,5 2,1 5,8 2,8 2,9 1,4 2,3 1 1 1 1,6 1,9

L 8,6 10,6 8,3 6,5 4,3 0,5 1,5 2,8 3,6 5,5 2,6 0,7 7,1 2,5 2,2 1,8 1,4 1,3 1,4 2,8 2,8 1,9
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Γράφηµα 2.1.2γ:‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων Πληθωρισµού’ 

 
 

 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 

 
 Στο παραγοντικό επίπεδο της ανάλυσης του πίνακα 15Χ66 (σχήµα 2.1.2β)346 
παρατηρείται η διάταξη των ετών-χωρών επί του 1ου και επί του 2ου παραγοντικού 
άξονα. Οι χώρες που ανήκουν στην οµάδα των χαµηλών επιδόσεων (Αυστρία, 
Βέλγιο, Γερµανία και Ολλανδία) χαρακτηρίζονται (σύµφωνα µε τον πίνακα 2.1.2) 
έντονα από χαµηλές τιµές πληθωρισµού κατά τα έτη 1981-1984 και 1986-1988. Η 
Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία περιλαµβάνεται στην οµάδα 
των υψηλών επιδόσεων, η οποία  διαχωρίζεται από την οµάδα των χαµηλών µέσω 
του 2ου παραγοντικού άξονα. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται έντονα από υψηλές 
τιµές πληθωρισµού κατά τα έτη 1981-1987, 1989, 1992 και 1994-1996. Τέλος, η 
οµάδα των µεσαίων επιδόσεων πληθωρισµού, που απαρτίζεται από επτά χώρες της 
ΕΕ (∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Σουηδία και Λουξεµβούργο), 
διαχωρίζεται από τις άλλες δύο οµάδες µέσω του 1ου παραγοντικού άξονα. Οι χώρες 
της οµάδας αυτής χαρακτηρίζονται έντονα από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού κατά τα 
έτη 1981-1984 και 1986-1987.  
 ∆ιαπιστώνεται λοιπόν η επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης, καθώς οι χώρες που χαρακτηρίζονται από χαµηλές τιµές βρίσκονται 
στο αριστερό επάνω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου, αποµακρυσµένες από τις 
χώρες που σηµειώνουν µεσαίες τιµές, οι οποίες βρίσκονται στο αριστερό κάτω τµήµα 
του επιπέδου, και από τις χώρες που χαρακτηρίζονται από υψηλές τιµές, οι οποίες 
βρίσκονται στο δεξιό επάνω τµήµα. Παρατηρείται δηλαδή µια µη γραµµική διάταξη 
επί του επιπέδου: στο αριστερό επάνω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες µε 
χαµηλές επιδόσεις και ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης στο κάτω µέρος του 

                                                 
346 Σχετικά µε το παραγοντικό επίπεδο που εµφανίζεται στο σχήµα 2.1.2β, όπως και για κάθε άλλο 
παραγοντικό επίπεδο,  πρέπει να σηµειωθεί πως λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει συνήθως 
ένα τέτοιο σχήµα, προτιµήθηκε να παρουσιαστεί προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εργασίας, έτσι ώστε να 
καθίσταται δυνατή για τον αναγνώστη η κατανόηση του σχήµατος και της έννοιας των αποτελεσµάτων 
της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών. Για τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες στο τέλος της 
διατριβής παρουσιάζονται σε παράρτηµα, όλα τα παραγοντικά επίπεδα αυτούσια όπως εξήχθησαν από το 
στατιστικό πακέτο MAD. 

ΟΜΑ∆Α Β - ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
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P 20,2 20,3 25,8 28,5 19,4 13,8 9,9 11,5 12,8 11,6 11,8 9,2 6,9 5,6 4,3 3,7 3 2,9 2,3 2,8 4,4 3,1
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επιπέδου εµφανίζονται οι χώρες µε µεσαίες επιδόσεις, τέλος δε στο δεξιό επάνω 
µέρος του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες των υψηλών επιδόσεων. Η παραβολική 
µορφή της καµπύλης διάταξης, επιβεβαιώνει το ότι τα αρχικά δεδοµένα, σε πίνακα 
µορφής 0-1, ακολουθούν το effect Gudman. Στα άκρα της καµπύλης εµφανίζονται οι 
ακραίες καταστάσεις που αντιπαρατίθενται επί του 1ου (οριζόντιου) παραγοντικού 
άξονα, ενώ στην κορυφή της παραβολής οι ενδιάµεσες που αντιπαρατίθενται προς τις 
δύο ακραίες επί του 2ου (κατακόρυφου) παραγοντικού άξονα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.1.2β: ‘Παραγοντικό Επίπεδο της AFC του πληθωρισµού των 15 χωρών (1981-2002)’ 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαχρονική εξέλικη της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στον πληθωρισµό. 
Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα 
εξής συµπεράσµατα: 
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Σχήµα 2.1.2γ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το χαµηλότερο 
πληθωρισµό 
 
- η Αυστρία χαρακτηρίζεται µέχρι το 1989 από χαµηλές τιµές πληθωρισµού σε 
σχέση µε τις τιµές που σηµειώνουν οι υπόλοιπες 14 χώρες της ΕΕ. Για αρκετά έτη 
στη συνέχεια η σχετική της θέση ταλαντεύεται ανάµεσα σε χαµηλες και µεσαίες 
τιµές πληθωρισµού, για να υπερισχύσουν τελικά στο σύνολο της εξεταζόµενης 
περιόδου τα χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού από τα οποία και χαρακτηρίζεται 
έντονα. 

- η σχετική θέση του Βελγίου κυµαίνεται κυρίως σε χαµηλά, αλλά και µεσαία 
επίπεδα πληθωρισµού. Τα έτη 1981-1984 και 1986-1988 χαρακτηρίζεται έντονα, 
σύµφωνα µε τον πίνακα 2.1.2, από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού, µε αποτέλεσµα 
να συµπεριλαµβάνεται στην οµάδα των χαµηλών επιδόσεων. 

- η Γερµανία διατηρεί τη σχετική της θέση ως προς τον πληθωρισµό σε 
ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια των 22 ετών που εξετάζονται. Τα 
τελευταία έτη µάλιστα πετυχαίνει τις χαµηλότερες τιµές πληθωρισµού σε όλη την 
ΕΕ. 

- η θέση της Ολλανδίας, ενώ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλές τιµές 
πληθωρισµού µέχρι το 1991, στη συνέχεια ταλαντεύεται ανάµεσα σε χαµηλές και 
µεσαίες τιµές, για να κλείσει την περίοδο 1981-2002 χαρακτηριζόµενη από 
ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. 

 
Παρατηρείται λοιπόν πως οι σχετικές θέσεις όλων των χωρών της οµάδας 

χαµηλών επιδόσεων πληθωρισµού χαρακτηρίζονται από χαµηλές τιµές κατά τη 
χρονική περίοδο 1981-1990. Εξαίρεση αποτελεί η θέση του Βελγίου, που 
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χαρακτηρίζεται για δύο έτη από µεσαίες τιµές (1985, 1989). Αξίζει επίσης να 
σηµειωθεί πως την επταετία 1996-2002 η θέση της Ολλανδίας, σε αντίθεση µε τις 
θέσεις των  υπολοίπων τριών χωρών της οµάδας, χαρακτηρίζεται έντονα από 
αυξητικές τάσεις.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.1.2δ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το µεσαίο πληθωρισµό 
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- κύριο χαρακτηριστικό της σχετικής θέσης της ∆ανίας ως προς τον 
πληθωρισµό  είναι οι έντονες διακυµάνσεις. Η θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται για 
πολλά έτη από χαµηλές και µεσαίες τιµές πληθωρισµού. Το 1994, όπως και το 
1999–2000, χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις, οι οποίες όµως φαίνεται πως δεν 
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. 

- η θέση της Φινλανδίας µέχρι το 1993 χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από 
µεσαία επίπεδα πληθωρισµού. Η Φινλανδία, αν και πετυχαίνει στη συνέχεια για 
τέσσερα έτη τον περιορισµό του πληθωρισµού σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεν 
πετυχαίνει τις επιδόσεις που σηµειώνουν οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
πληθωρισµού, µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνεται στην οµάδα των µεσαίων 
επιδόσεων. 

- η Γαλλία, όσον αφορά στη σχετική της θέση, σε γενικές γραµµές σηµειώνει 
µεσαίες τιµές πληθωρισµού, όµως αξίζει να αναφερθεί πως τα τελευταία έξι έτη 
πετυχαίνει σηµαντικά χαµηλές τιµές, εµφανίζοντας τάσεις εισχώρησης στην οµάδα 
των χαµηλών επιδόσεων πληθωρισµού. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Αγγλίας ως προς τον πληθωρισµό, 
συγκρινόµενη µε την πορεία των θέσεων των υπολοίπων χωρών της οµάδας 
µεσαίων επιδόσεων πληθωρισµού, χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Τελικά, η 
Αγγλία, αφού ταλαντεύεται ανάµεσα στις οµάδες των χαµηλών, των µεσαίων και 
των υψηλών επιδόσεων πληθωρισµού, συµπεριλαµβάνεται στην οµάδα των 
µεσαίων. 

- η θέση της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται κυρίως από µεσαίες τιµές πληθωρισµού. 
Τα τελευταία έξι έτη όµως παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις και είναι πολύ 
πιθανό να εισχωρήσει στο άµεσο µέλλον στην οµάδα των υψηλών επιδόσεων 
πληθωρισµού. 

- η σχετική θέση της Σουηδίας κυµαίνεται για αρκετά έτη σε µεσαία και υψηλά 
επίπεδα πληθωρισµού, για να κλείσει την εξεταζόµενη περίοδο χαρακτηριζόµενη 
κυρίως από χαµηλές και µεσαίες τιµές, προσπαθώντας να σταθεροποιηθεί σε 
χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού. 

- η θέση του Λουξεµβούργου, αν και χαρακτηρίζεται για αρκετά έτη από 
χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού, τα τελευταία πέντε συναπτά έτη σταθεροποιείται σε 
µεσαία επίπεδα, µε αποτέλεσµα να συγκαταλέγεται στην οµάδα των µεσαίων 
επιδόσεων πληθωρισµού. 

 
Εξετάζοντας τα γραφήµατα της σχετικής θέσης των χωρών της οµάδας 

µεσαίων επιδόσεων πληθωρισµού, διαπιστώνεται πως δεν υπάρχουν κοινά σηµεία 
που να περιγράφουν τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της κάθε χώρας. Το 
µοναδικό κοινό που έχουν οι εφτά αυτές χώρες είναι ίσως οι έντονες διακυµάνσεις 
που χαρακτηρίζουν την πορεία της σχετικής τους θέσης, µε εξαίρεση τη Φινλανδία , η 
θέση της οποίας χαρακτηρίζεται για 13 συνεχή έτη (1981-1993) από µεσαίες τιµές 
πληθωρισµού, επιδεικνύοντας έτσι µια σταθερότητα. 
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Σχήµα 2.1.2ε: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τον υψηλότερο 
πληθωρισµό 
 
 
- η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα υψηλές 
επιδόσεις που σηµειώνουν όσον αφορά στον πληθωρισµό και αποτελεί για πολλά 
έτη παράδειγµα προς αποφυγή για τις υπόλοιπες χώρες. Η σχετική της θέση 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα πληθωρισµού καθ’ όλη την περίοδο 1981-2002. 

- η σχετική θέση της Ιταλίας κυµαίνεται για πολλά έτη σε υψηλά επίπεδα 
πληθωρισµού, χαρακτηρίζεται όµως τα τελευταία έτη από πτωτικές τάσεις, καθώς 
δείχνει να σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα πληθωρισµού. 

- η θέση της Ισπανίας χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές πληθωρισµού κατά το 
διάστηµα 1981 ως το 1987. Έπειτα ταλαντεύεται ανάµεσα σε µεσαία και υψηλά 
επίπεδα πληθωρισµού ώς το 1993, για να σταθεροποιηθεί τελικά στα υψηλά. 

- η σχετική θέση της Πορτογαλίας χαρακτηρίζεται σταθερά από υψηλές τιµές 
πληθωρισµού. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2000 κατά το οποίο κυµαίνεται σε µεσαία 
επίπεδα. 

 
Είναι φανερό πως οι σχετικές θέσεις των τεσσάρων χωρών της οµάδας 

υψηλών επιδόσεων πληθωρισµού χαρακτηρίζονται από έντονα υψηλές τιµές καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο 1981-2002. Οι σχετικές θέσεις της Ελλάδα, της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας σηµειώνουν σταθερά υψηλές τιµές πληθωρισµού, ενώ η θέση της 
Ιταλίας τα τελευταία έξι έτη χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις. 
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Συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρείται λοιπόν πως οι τεράστιες διαφορές που σηµειώνονται ανάµεσα 
στις τιµές του πληθωρισµού των δεκαπέντε χωρών κατά τη δεκαετία του 1980 
εξαλείφονται. Το 1992, που υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία θέτει 
τον πληθωρισµό ως βασικό κριτήριο για την ένταξη των χωρών στην ΟΝΕ, η 
διαφορά ανάµεσα στις τιµές του πληθωρισµού των δεκαπέντε χωρών αγγίζει τις 15 
µονάδες, καθώς στο Λουξεµβούργο ο πληθωρισµός βρίσκεται στις 0.7 µονάδες, ενώ 
στην Ελλάδα φτάνει τις 15.6. Τα επόµενα δέκα έτη όµως όλες οι χώρες καταβάλλουν 
σηµαντικές προσπάθειες, για να πετύχουν τον περιορισµό του φαινοµένου, µε 
αποτέλεσµα ακόµη και οι χώρες που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, όπως η 
Ελλάδα, να µειώνουν τον πληθωρισµό σε ικανοποιητικά επίπεδα, πετυχαίνοντας έτσι 
τη σύγκλιση. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι η διαφορά της τάξεως των 15 µονάδων 
που παρατηρείται το 1992 το 2002, δέκα έτη αργότερα, πέφτει στις 3 µονάδες, µε τη 
Γαλλία να σηµειώνει τη χαµηλότερη επίδοση 1.4 µονάδων και την Ιρλανδία να 
πετυχαίνει την υψηλότερη στην ΕΕ σηµειώνοντας 4.4 µονάδες, αποκλίνοντας κατά 
µια µονάδα από τους περιορισµούς που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 Σύµφωνα  µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, διαπιστώνεται ο 
διαχωρισµός των χωρών σε τρεις οµάδες, ο οποίος επαληθεύεται µέσω των 
αποτελεσµάτων του παραγοντικού επιπέδου (σχήµα 2.1.2β). Στην οµάδα των σχετικά 
χαµηλών επιδόσεων πληθωρισµού ανήκουν οι χώρες που πετυχαίνουν τις 
χαµηλότερες τιµές πληθωρισµού κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο, δηλαδή η 
Αυστρία, η Γερµανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Η ∆ανία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, 
το Λουξεµβούργο, η Γαλλία, η Αγγλία και η Σουηδία συµπεριλαµβάνονται στην 
οµάδα των σχετικά µεσαίων επιδόσεων, καθώς δεν επέτυχαν για µεγάλη χρονική 
περίοδο τις επιθυµητές τιµές πληθωρισµού, ενώ η οµάδα των σχετικά υψηλών 
επιδόσεων απαρτίζεται από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία, 
χώρες που ξεχωρίζουν για την  κακή πορεία που διέγραψαν.  

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της κάθε χώρας, 
ξεχωρίζουν κυρίως οι χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων πληθωρισµού, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται έντονα απο υψηλά επίπεδα πληθωρισµού, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τη διαχρονική εξέλιξη των πραγµατικών τιµών πληθωρισµού 
(γράφηµα 2.1.2γ) των τεσσάρων αυτών χωρών, οι οποίες κυµαίνονται σε σαφώς 
υψηλότερα επίπεδα 
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2.2.1   Ονοµαστικό Μακροπρόθεσµο Επιτόκιο (Nominal long-term interest rate): 
 
 Επιτόκιο είναι ο τόκος που αποφέρει ένα κεφάλαιο, όταν έχει δανειστεί για 
ορισµένη χρονική περίοδο (συνήθως ανά έτος). 
 Κατά τον Ν. Μαρµατάκη (1975)347, το επιτόκιο είναι η επιβάρυνση του 
επιχειρηµατία για την απόκτηση κεφαλαίων από δανεισµό ή η αµοιβή που λαµβάνει ο 
επενδυτής, εφ’όσον έχει διαθέσει το κεφάλαιό του για δανεισµό. Όσον αφορά στο 
προεξοφλητικό επιτόκιο, αυτό είναι η τιµή του δανεισµού χρήµατος από την 
Κεντρική Τράπεζα στις εµπορικές τράπεζες. Η αυξοµείωση της προσφοράς χρήµατος 
από την Κεντρική Τράπεζα οδηγεί σε µεταβολές του επιτοκίου. 
 Κατά τον D.Begg (1998), «Το επιτόκιο είναι η βασική διαχρονική τιµή στα 
οικονοµικά. Επηρεάζει την κατανάλωση, τις αποφάσεις αποταµίευσης των 
νοικοκυριών και τις αποφάσεις επένδυσης των επιχειρήσεων. Το επιτόκιο καθορίζει 
την ισορροπία µεταξύ ζήτησης και προσφοράς δανειακών κεφαλαίων ή επενδύσεων 
και αποταµιεύσεων ή της  ζήτησης και προσφοράς της σηµερινής κατανάλωσης»348. 
Συνεπώς το επιτόκιο σε µιαν οικονοµία είναι ένας από τους σηµαντικότερους δείκτες, 
ένας δείκτης κλειδί, η εξέλιξη του οποίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το κοινωνικό 
γίγνεσθαι. 
 Κατά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το επιτόκιο αυτό δεν πρέπει να κυµαίνεται 
σε επίπεδα υψηλότερα του 2% του µέσου όρου των επιτοκίων των τριών κρατών-
µελών µε τις χαµηλότερες επιδόσεις. 
 Τα επιτόκια συνδέονται άµεσα µε τον πληθωρισµό. Ως εκ τούτου οι αιτίες που 
προκαλούν αυξοµειώσεις στα επιτόκια είναι οι ίδιες που προκαλούν αυξοµειώσεις και 
στον πληθωρισµό. «Η υπόθεση Fisher λέει ότι η αύξηση του πληθωρισµού κατά 1% 
συνοδεύεται από αύξηση των επιτοκίων κατά 1% . Λέει, επίσης, ότι το πραγµατικό 
επιτόκιο δε µεταβάλλεται πολύ. ∆ιαφορετικά θα υπήρχε µεγάλη πλεονάζουσα 
προσφορά ή ζήτηση πιστώσεων. Εποµένως η αύξηση του πληθωρισµού θα πρέπει σε 
µεγάλο βαθµό να αντισταθµίζεται από ισόποση αύξηση των ονοµαστικών επιτοκίων, 
για να διατηρηθεί το πραγµατικό επιτόκιο ισορροπίας. 
 
Πραγµατικό επιτόκιο = ονοµαστικό επιτόκιο - ρυθµός πληθωρισµού» (D. Begg 
1998)349 
 
 Τα επιτόκια και ο πληθωρισµός είναι λοιπόν αναπόφευκτα συνδεδεµένα. 
Όπως ήδη έχει ειπωθεί, όταν η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση ξεσπά, ο φόβος µήπως 
δηµιουργηθούν τα ίδια πληθωριστικά φαινόµενα της πρώτης κρίσης του 1973-1974 
οδηγεί τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να αντισταθούν στην 
πληθωριστική έκρηξη µε τη χρήση υψηλών πραγµατικών βραχυπρόθεσµων 
επιτοκίων, άρα και πολύ υψηλών ονοµαστικών βραχυπρόθεσµων επιτοκίων. Η 
δεκαετία λοιπόν του 1980 ξεκινά µε υψηλές τιµές και των µακροπρόθεσµων 
επιτοκίων, διότι οι επενδυτές είναι διστακτικοί όσον αφορά στην αγορά οµολόγων. 
Αυτή η αλλαγή στρατηγικής σηµατοδοτεί ένα κοµβικό σηµείο στα µεταπολεµικά 
µακροπρόθεσµα επιτόκια. Για πρώτη φορά στον 20ο αιώνα εµφανίζεται τέτοιο υψηλό 
εύρος επιτοκίων, που δυστυχώς είναι και µακράς χρονικής διάρκειας. 
 Η νοµισµατική πολιτική, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα, είναι αυτή που 
επηρεάζει τη διαµόρφωση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επιτοκίων. 
Ορθότερα η νοµισµατική πολιτική καθορίζει κυρίως την ισοτιµία ή το ρυθµό 
                                                 
347 Ν. Μαρµατάκης ‘Μακροοικονοµική Ανάλυσις’ Αθήνα 1975 σελ.275 
348 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Α σελ.727 
349 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 1998 σελ. 324-325 
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πληθωρισµού, τα οποία µε τη σειρά τους επηρεάζουν το ύψος των µακροπρόθεσµων 
επιτοκίων. Προφανώς και οι επενδυτές, παραδείγµατος χάρην οµολόγων, όπως και τα 
µεγάλα κεφάλαια εσωτερικού ή εξωτερικού, θέλοντας να αντισταθµίσουν τον 
κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων, όταν προσδοκούν πληθωρισµό, πιέζουν για υψηλότερα 
επιτόκια. 
 Η παγκοσµιοποίηση του κεφαλαίου δηµιουργεί ένα καινούριο εµπόδιο στην 
πτώση των επιτοκίων. Κατά τον Ζαν Πωλ Φιτουσί «αν τα επιτόκια αυξάνονται, είναι 
δύσκολο να µειωθούν στη συνέχεια ή, έστω, να µειωθούν τόσο, ώστε να επανέλθουν 
στο προηγούµενό τους ύψος, αφού η παγκοσµιοποίηση – σ’ έναν κόσµο που έχει 
µεγάλη ανάγκη κεφαλαίων – εγγυάται ότι οι οικονοµικοί συντελεστές θα µπορούν να 
βρίσκουν όλο και πιο αποδοτικές ευκαιρείες τοποθέτησης χρηµάτων»350. 
 Είναι προφανές ότι η πολιτική υψηλών επιτοκίων έχει αρνητικές συνέπειες 
τόσο στην ανάπτυξη (ακριβό το χρήµα για επενδύσεις) όσο και στην απασχόληση. Γι’ 
αυτόν το λόγο το επιτόκιο είναι ένα από τα βασικά κριτήρια της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ. 
 Κατά τον Β. ∆αλαµάγκα (2003), «οι µεταβολές του επιτοκίου παίζουν 
αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση των µακροοικονοµικών ισορροπιών τόσο στα 
πλαίσια του κλασικού υποδείγµατος, όσο και στα πλαίσια του κεϋνσιανού. Ο 
µηχανισµός όµως µέσω του οποίου εκδηλώνεται η επίδραση του επιτοκίου διαφέρει 
σηµαντικά στα δύο υποδείγµατα»351. 
 Στα γραφήµατα352 που ακολουθούν γίνεται η σύγκριση της πορείας των 
επιτοκίων της κάθε χώρας-µέλους της ΕΕ σε σχέση µε το κριτήριο του επιτοκίου, 
όπως το επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
2.2.1.1  Το επιτόκιο στην ΕΕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.1: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της ΕΕ ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
που υπολογίστηκε 
 
 Κατά τον J.P. Fitoussi (1997), «λόγω του µεγέθους τους οι Ηνωµένες 
Πολιτείες επηρεάζουν µε την οικονοµική τους πολιτική το παγκόσµιο επιτόκιο, κάτι 
που εξαναγκάζει την Ευρώπη να προσαρµοστεί σε αυτό.... Η αµερικανική στρατηγική 

                                                 
350 J.P.Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα 
σελ.64 
351 ∆αλαµάγκας 2003 ‘Εισαγωγή στη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική’ Εκδ. Κριτική σελ.25 
352 Πηγή δεδοµένων για τα γραφήµατα αποτελεί η European Economy. The EU Economy 2000 
Review, No 71, European Commission 2000 
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εγκαινίασε την πρακτική του να εισάγει και να εξάγει ανισορροπίες ένα κράτος. η 
πρακτική αυτή στη συνέχεια γενικεύτηκε: οι Ηνωµένες Πολιτείες εισήγαγαν 
αποπληθωρισµό και εξήγαγαν ανεργία, χειραγωγώντας τα επιτόκια, και εποµένως τις 
ισοτιµίες»353. Έτσι ο υψηλός πληθωρισµός του τέλους της δεκαετίας του 1970 και 
των αρχών της νέας δεκαετίας ευθύνεται για το υψηλό επιτόκιο της ΕΕ το 1981 
(14.9% έναντι του ποσοστού των 10.1 µονάδων του κριτηρίου). Η τιθάσευση του 
πληθωρισµού τα επόµενα έτη οδηγεί αυτόµατα και σε πτώση του επιτοκίου, το οποίο 
το 1985 βρίσκεται στο 9.2% έναντι του 7.31% του κριτηρίου σύγκλισης. 
 Η στροφή προς την ανάπτυξη µετά το 1984, η οποία είναι έντονη, αυξάνει τον 
πληθωρισµό το 1986 και µαζί µε αυτόν και το επιτόκιο, το οποίο βρίσκεται στο 11%, 
υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό του κριτηρίου κατά 3.66%. 
 Το γεγονός της επανένωσης της Γερµανίας και η αύξηση του πετρελαίου το 
1990 ευθύνονται για τη νέα άνοδο πληθωρισµού και επιτοκίου στην ΕΕ. Η άνοδος 
των γερµανικών επιτοκίων που προκλήθηκε από την αύξηση της καταναλωτικής και 
επενδυτικής ζήτησης λόγω της συνένωσης των δύο Γερµανιών παρασύρει σε αύξηση 
και τα επιτόκια των άλλων κρατών-µελών της Κοινότητας. Το ποσοστό των 9.7 
µονάδων του επιτοκίου το 1987 ανέρχεται το 1990 στο 11.1%, καταγράφοντας 
αύξηση 1.5%, όταν η αύξηση του κριτηρίου την ίδια χρονική περίοδο είναι 2.3%. 
 Έκτοτε µέχρι και το 1999 (4.7%) εµφανίζεται µια πτωτική πορεία των 
επιτοκίων, µε εξαίρεση τη διετία 1994-1995, οπότε παρατηρείται αύξηση 0.8% σε 
σχέση µε το επιτόκιο του 1993 (7.8%). 
 Το επιτόκιο της ΕΕ από το 1999 είναι σχεδόν ταυτόσηµο σε ποσοστό µε το 
ποσοστό του κριτηρίου του Μάαστριχτ, όµως η αύξηση του πληθωρισµού το 2000 το 
αυξάνει. 
 
 
 
 
2.2.1.2  Το επιτόκιο στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.2: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου του Βελγίου ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το Βέλγιο επηρεάζεται και αυτό από την ενεργειακή κρίση λόγω πετρελαίου 
στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και κληροδοτεί στη νέα δεκαετία πληθωρισµό και 
υψηλά επιτόκια. Το 1981 το επιτόκιο είναι 13.8%, υψηλότερο δηλαδή κατά 3.7% από 
το αντίστοιχο του κριτηρίου. 

                                                 
353 J.P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα, 
σελ 61 
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 Η πτωτική πορεία που ακολουθεί το ποσοστό του αποτυπώνεται στο 7.8% του 
1987. Μέχρι το 1990 επιστρέφει σε ανοδική πορεία καταγράφοντας το µέγιστο 
ποσοστό το 1990 (10.1% έναντι 8.91% του κριτηρίου του Μάαστριχτ). 
 Η δεύτερη έντονα πτωτική κίνηση του επιτοκίου είναι µακροχρόνια και 
διαρκεί επτά έτη, ενώ εξαίρεση αποτελεί το έτος 1994 (7.8%). Η πτώση του επιτοκίου 
από το 1991 (9.3%) µέχρι το 1998 (4.7%), είναι 4.6% έναντι της πτώσης του 
επιτοκίου του κριτηρίου, που είναι 3.05% για την ίδια περίοδο. Όπως φαίνεται στο 
γράφηµα, το Βέλγιο το 1998 πληρεί το κριτήριο των επιτοκίων. 
 Στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας τόσο το επιτόκιο του Βελγίου, όσο και αυτό 
του κριτηρίου εµφανίζουν ανοδικές τάσεις. 
 
 
 
 
2.2.1.3  Το επιτόκιο στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.3: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της ∆ανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Ο ιδιαίτερα υψηλός πληθωρισµός της ∆ανίας το 1981 εκτινάσσει το επιτόκιό 
της στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 19.3%, το οποίο αγγίζει το 20.5% το 1982, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό του κριτηρίου είναι µόνο 9.96%. 
 Από το 1983 ξεκινά η µείωση των ποσοστών του δανικού επιτοκίου, η οποία, 
µε εξαίρεση το 1987, συνεχίζεται µέχρι και το 1989, οπότε καταγράφεται το ποσοστό 
10.2%. Η πτώση είναι σηµαντική, καθώς το επιτόκιο της ∆ανίας χάνει κατά την 
περίοδο 1983-1989 4.2%, ενώ την ίδια περίοδο το ποσοστό του κριτηρίου µειώνεται 
κατά 1.23%. 
 Την τετραετία 1989-1992 το δανικό επιτόκιο κυµαίνεται σε επίπεδα των 10 – 
11 ποσοστιαίων µονάδων, σε αντίθεση µε το επιτόκιο του κριτηρίου που κυµαίνεται 
σε χαµηλότερα επίπεδα της τάξης των 7 – 9 µονάδων. 
 Από το 1993 το επιτόκιο της ∆ανίας µειώνεται αισθητά και αγγίζει για πρώτη 
φορά το 7.2%. Μετά απο µια διετή αύξηση των τιµών του το 1996 ξαναβρίσκεται στο 
7.2%. Τα επόµενα τρία έτη χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις, για να πέσει το 1998 
στο 4.9%, πλησιάζοντας για πρώτη φορά το επιτόκιο του κριτηρίου του Μάαστριχτ 
(4.69%). Το 1999 το επιτόκιο της ∆ανίας παραµένει στο 4.9%, ενώ το 2000 
αυξάνεται, για να φτάσει τις 5.6 ποσοστιαίες µονάδες έναντι των 5.44 µονάδων του 
κριτηρίου. 
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2.2.1.4  Το επιτόκιο στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.4: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Γερµανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Ως βιοµηχανική χώρα η Γερµανία επηρεάζεται από την ενεργειακή κρίση του 
1978-1979. Η κρίση αυτή οδηγεί και τα γερµανικά επιτόκια στο αποκορύφωµά τους 
(10.4% το 1981). Παρ’ όλα αυτά, τα γερµανικά επιτόκια απέχουν αρκετά από τα 
υψηλά επιτόκια πολλών άλλων κρατών-µελών της Κοινότητας, λόγω της ‘ενάρετης’ 
διαχείρισης της Bundesbank. 
 Την εξαετία 1982-1987 το γερµανικό επιτόκιο χαρακτηρίζεται από πτωτικές 
τάσεις και το 1987 βρίσκεται στο 5.8%, έναντι 6.53%  του κριτηρίου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι όλη την εξαετία το επιτόκιο της Γερµανίας διατηρείται σε 
επίπεδα χαµηλότερα από αυτά του κριτηρίου. 
 Η ανοδική πορεία που ξεκινά το 1988 (6.1%) κορυφώνεται λόγω της 
συνένωσης ∆υτικής και Ανατολικής Γερµανίας στο 8.9% το 1990 και διατηρείται σε 
ποσοστά της τάξης των 8-9 µονάδων µέχρι το 1992.Η συνένωση ∆υτικής και 
Ανατολικής Γερµανίας προκαλεί ένα βίαιο κλονισµό. Τα επιτόκια ανεβαίνουν στη 
Γερµανία για δύο λόγους: 
α) απότοµη αύξηση της καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης 
β) µετά την επανένωση πέφτει στην ενωµένη Γερµανία η µέση παραγωγικότητα της 
εργασίας αφ’ενός και αφ’ετέρου για πολιτικούς λόγους αυξάνονται οι µισθοί των 
Ανατολικογερµανών. 
 Αυτοί οι λόγοι προκαλούν ένα πρωτόγνωρο για τη Γερµανία πληθωριστικό 
επικίνδυνο πλαίσιο. Η Γερµανία, για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα και τον ισχυρό 
κλονισµό, ακολουθεί ένα µίγµα οικονοµικής πολιτικής (policy mix). Η νοµισµατική 
πολιτική της γίνεται περιοριστική, για να τιθασεύσει τον πληθωρισµό, ενώ η 
δηµοσιονοµική πολιτική της γίνεται επεκτατική, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις 
ανάγκες ανοικοδόµησης της Ανατολικής Γερµανίας. Η Bundesbank καταλήγει στην 
άνοδο των επιτοκίων. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, τα υψηλά γερµανικά 
επιτόκια της περιόδου αυτής ευθύνονται για τη µεγάλη νοµισµατική κρίση και την 
κερδοσκοπία του 1992. 
 Έκτοτε αποκλιµακούµενο το επιτόκιο εµφανίζει το χαµηλότερο ποσοστό του 
το 1999 (4.5% έναντι 4.66% του κριτηρίου σύγκλισης). Όπως συµβαίνει και στα 
υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ένωσης, µια ανοδική τάση παρουσιάζεται το 2000 τόσο 
στο επιτόκιο της Γερµανίας, όσο  και σ’ αυτό του κριτηρίου του Μάαστριχτ. 
 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γερµανικού επιτοκίου είναι ότι εµφανίζεται 
χαµηλότερο του αντίστοιχου επιτοκίου του κριτηρίου, σε όλη τη χρονική περίοδο 
1982-2000. Αυτό ερµηνεύεται από τη σταθερή αντιπληθωριστική νοµισµατική 
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πολιτική της Bundesbnk µέχρι το 1999, οπότε αναλαµβάνει τη νοµισµατική πολιτική 
η ΕΚΤ. 
 
 
 
 
2.2.1.5  Το επιτόκιο στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.5: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Ελλάδας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το 1981 το ελληνικό επιτόκιο βρίσκεται στο 17.7%, που αποτελεί ένα από τα 
υψηλότερα στην ΕΕ, καθώς µόνον τρεις από τις υπόλοιπες δεκατέσσερις χώρες 
καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό επιτοκίου. 
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όλη την εξεταζόµενη περίοδο 
1981-2000 το επιτόκιο της χώρας είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του κριτηρίου 
µε µεγάλη µάλιστα απόκλιση. 
 Ενώ από το 1982 το ποσοστό επιτοκίου του κριτηρίου είναι µονοψήφιο, στην 
Ελλάδα διατηρείται διψήφιο σηµειώνοντας ιδιαίτερα υψηλές τιµές µέχρι και το 1997. 
Κατά τον Β. ∆αλαµάγκα (2003), η Ελλάδα διατηρεί υπερτιµηµένη τη δραχµή και 
υψηλά τα επιτόκιά της, για να συγκρατήσει τον πληθωρισµό και να προσελκύσει ξένα 
κεφάλαια, ώστε να καλύψει τα ελλείµµατά της. Η πολιτική της σκληρής δραχµής για 
πολλά χρόνια διαµορφώνει ένα καταναλωτικό πρότυπο υπέρ των εισαγόµενων 
προϊόντων354. 
 Η µέγιστη τιµή επιτοκίου καταγράφεται το 1991 (20% έναντι του 8.64% του 
κριτηρίου). Η πτωτική πορεία που ξεκινά το 1992 έχει µεγάλη διάρκεια και από τότε 
µέχρι το 2000 το ελληνικό επιτόκιο µειώνεται σταδιακά. 
 Το µίγµα οικονοµικών πολιτικών (νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών) που 
ακολουθεί η χώρα στην προσπάθειά της να επιτύχει την ένταξή της στην ΟΝΕ 
οδηγούν σε πτώση των επιτοκίων της τη διετία 1994 (16.6%) και 1995 (14.1%). Η 
νοµισµατική κρίση του 1997 επαναφέρει τα επιτόκια στο 11.5% έναντι του ποσοστού 
5.71% που καταγράφει το επιτόκιο της σύγκλισης. 
 Στο συνέδριο ‘Η ώρα της ελληνικής οικονοµίας’, που οργανώνει το 
ελληνοαµερικανικό επιµελητήριο ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας 
Λ. Παπαδήµος τονίζει ότι το υπάρχον µίγµα οικονοµικής πολιτικής δεν τελεσφορεί, 
ότι η σκληρή δραχµή έχει όρια απόδοσης και ότι οι µειώσεις επιτοκίων πρέπει να 
είναι προσεχτικές και σταδιακές. 

                                                 
354 Β. ∆αλαµάγκας 2003 ‘Εισαγωγή στη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ.191 
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 Αρχές του 1998 η δραχµή υποτιµάται και λαµβάνονται µέτρα για την 
προστασία από την άνοδο των τιµών που µπορεί να ακολουθήσει. Στόχος της η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων αλλά και η εµπρόθεσµη 
ενσωµάτωση της Ελλάδας στην ΟΝΕ, καθώς και η δηµιουργία ενός ρεαλιστικού 
επιπέδου ισοτιµίας της δραχµής, που να είναι διατηρήσιµο και ικανό να αντέξει στο 
ΜΣΙ. Αποτέλεσµα η πτώση του επιτοκίου στο 8.5% το 1998 έναντι 4.66% που 
καταγράφει το επιτόκιο του κριτηρίου της σύγκλισης. Η πτώση συνεχίζεται και το 
1999 (6.5%). 
 Η Ελλάδα δεν εντάσσεται στην ΟΝΕ το 1999. Ο στόχος ένταξης µετατίθεται 
για τη 1η Ιανουαρίου του 2001, οπότε και επιτυγχάνεται. 
 
 
 
 
2.2.1.6  Το επιτόκιο στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.6: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Ισπανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Όπως φαίνεται στο γράφηµα, το επιτόκιο της Ισπανίας από το 1981 (15.8%) 
µέχρι και το 1997 (6.4%) κυµαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 
αντίστοιχου κριτηρίου. Με αυξοµειώσεις διατηρείται σε διψήφιο υψηλό ποσοστό 
µέχρι και το 1995 (11.3% έναντι 7.11% του κριτηρίου). 
 Μετά το 1995 οι προσπάθειες για επίτευξη ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ 
οδηγούν σε πολιτικές λιτότητας, δηλαδή σε περιοριστικές νοµισµατικές και 
δηµοσιονοµικές πολιτικές, οι οποίες µειώνουν τον πληθωρισµό και συνακόλουθα και 
τα µακροχρόνια ονοµαστικά επιτόκια της χώρας. Από το 1998 (4.8%) τα ισπανικά 
επιτόκια βρίσκονται πολύ κοντά στα ποσοστά των επιτοκίων του κριτηρίου της 
σύγκλισης. Ανοδική τάση παρουσιάζεται εκ νέου το 2000, όπως άλλωστε και σε όλες 
τις χώρες – µέλη. 
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2.2.1.7  Το επιτόκιο στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.7: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Γαλλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Όλες οι βιοµηχανικές χώρες της ∆ύσης και της ∆υτικής Ευρώπης 
δοκιµάζονται σκληρά από τη δεύτερη ενεργειακή κρίση. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη 
Γαλλία. Η δεκαετία του ’70 τελειώνει αφήνοντας για τους γνωστούς λόγους υψηλά 
επιτόκια. Το φαινόµενο βέβαια έχει και άλλες αιτίες, όπως είναι η εκδοχή της 
αποταµιευτικής ανεπάρκειας παγκοσµίως, η απορρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών κτλ. Το 1981 το επιτόκιό της είναι ιδιαίτερα υψηλό (15.9%). Αν και η 
πτωτική του τάση είναι συνεχής και έντονη τα επόµενα τέσσερα έτη, παραµένει σε 
διψήφιο ποσοστό µέχρι και το 1985 (10.9%), σε αντίθεση µε το επιτόκιο του 
κριτηρίου, που το ίδιο έτος βρίσκεται στο 7.31%. Το 1986 καταγράφεται το ποσοστό 
8.4%, που είναι το µικρότερο ποσοστό επιτοκίου για τη δεκαετία του 1980. 
 Τα γνωστά γεγονότα του 1989-1990 συντελούν στην αύξηση του επιτοκίου 
στο 9.9% το 1990 έναντι του ποσοστού 8.91% που καταγράφει το κριτήριο της 
σύγκλισης. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του ’90 η Γαλλία βρίσκεται λόγω 
επιλογών αλλλά και εξωτερικών εξαναγκασµών µε υψηλά επιτόκια. 
 Έκτοτε και ιδιαίτερα µετά το 1992 (8.6% έναντι 8.16% του κριτηρίου), τα 
ποσοστά των γαλλικών επιτοκίων κυµαίνονται σε παραπλήσια επίπεδα τιµών µε αυτά 
που απαιτούνται, σύµφωνα µε το κριτήριο του Μάαστριχτ. Μετά το 1996 (6.3% 
έναντι 6.36%) και µέχρι το 2000 (5.4% έναντι 5.44%) τα επιτόκια της χώρας 
παραµένουν χαµηλότερα από τα αντίστοιχα επιτόκια του κριτηρίου του Μάαστριχτ. 
 
 
2.2.1.8  Το επιτόκιο στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.8: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Ιρλανδίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
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Το γράφηµα που αποτυπώνει την πορεία των επιτοκίων της Ιρλανδίας είναι 
παρόµοιο στη µορφή µε το γράφηµα που αποτυπώνει την πορεία του πληθωρισµού 
της. 
 Το ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο του 1981 (17.3% έναντι 10.1% του κριτηρίου) 
ακολουθεί µια δυναµική πτωτική πορεία η οποία καταλήγει το 1989 σε µονοψήφιο 
ποσοστό της τάξης των 8.9 µονάδων, υψηλότερο δηλαδή κατά 1.7%, σε σύγκριση µε 
αυτό του κριτηρίου του Μάαστριχτ. 
 Όπως ακριβώς συµβαίνει και µε το επιτόκιο όλων των άλλων κρατών-µελών, 
έτσι και το ιρλανδικό επιτόκιο το 1990 ανέρχεται στο 10.1%, αυξανόµενο κατά 1.2%, 
ενώ την ίδια διετία (1989-1990) το επιτόκιο του κριτηρίου σύγκλισης αυξάνεται κατά 
1.67%, φτάνοντας τις 8.91 µονάδες. 
 Έκτοτε, αν εξαιρεθεί η διετία 1994 (8.1%) – 1995 (8.3%), που τα περισσότερα 
κράτη-µέλη εµφανίζουν αύξηση λόγω των προβληµάτων που δηµιουργούνται στο 
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, παρατηρείται µέχρι και το 1994 (4.6%) µια 
σταθερή πτωτική πορεία, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τις ταυτόσηµες περίπου τιµές 
των επιτοκίων της Ιρλανδίας µε αυτές του κριτηρίου της σύγκλισης. Το 2000 (5.4%) 
εµφανίζεται, όπως είναι λογικό, στο ιρλανδικό επιτόκιο η ίδια ανοδική τάση που 
εµφανίζεται και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ. Η τιµή του επιτοκίου της 
Ιρλανδίας στο κλείσιµο της δεύτερης χιλιετίας είναι ίδια µε αυτήν του κριτηρίου της 
σύγκλισης. 
 
 
 
 
2.2.1.9  Το επιτόκιο στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.9: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Ιταλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Ιταλία είναι µιά από τις χώρες µε τον υψηλότερο πληθωρισµό. Ως 
βιοµηχανική χώρα δέχεται ισχυρό πλήγµα από την πετρελαϊκή κρίση του 1978-1979. 
Το 1981 το επιτόκιό της είναι 20.6%, υψηλότερο του αντίστοιχου επιτοκίου του 
κριτηρίου κατά 10.5%, ενώ το 1982 φτάνει το 20.9%. 
 Η ραγδαία αποκλιµάκωση του πληθωρισµού της, που διαρκεί µέχρι και το 
1987, µειώνει το επιτόκιό της στο 11.3%. Παρ’ όλη όµως την πτώση, η διαφορά του 
(4.77%) από το αντίστοιχο επιτόκιο του κριτηρίου κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. 
 Τα γνωστά γεγονότα του 1989-1990 αυξάνουν και πάλι το ποσοστό του 
ιταλικού επιτοκίου το οποίο φτάνει το 13.4%. Για µια διετία το επιτόκιο συνεχίζει να 
κυµαίνεται σε αυτά τα επίπεδα τιµών (13-14%). Το 1992 καταγράφει το υψηλότερο 
ποσοστό της δεκαετίας του 1990 (13.7% έναντι 8.16% του κριτηρίου). 
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 Αν και δηµιουργείται µια πτωτική δυναµική, αυτή µέχρι και το 1995 (11.9%) 
είναι ήπια. Η έντονη προσπάθεια της χώρας για περιοριστική νοµισµατική και 
δηµοσιονοµική πολιτική, ώστε να καλύψει τα κριτήρια και να ενταχθεί στην ΟΝΕ, 
συντελεί στην πτωτική πορεία των επιτοκίων της, τα οποία το 1998 (4.8%) 
πλησιάζουν πολύ τα ποσοστά επιτοκίων του κριτηρίου (4.69% το 1998). 
 Το 2000 το ονοµαστικό µακροπρόθεσµο ιταλικό επιτόκιο χαρακτηρίζεται από 
µικρή αυξητική τάση (5.6%), ακολουθώντας τις αυξητικές τάσεις που χαρακτηρίζουν 
και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη. 
 
 
 
 
2.2.1.10 Το επιτόκιο στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.10: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου του Λουξεµβούργου ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το Λουξεµβούργο είναι µία απο τις ελάχιστες χώρες µε πληθωρισµό που 
ακολουθεί µέχρι το 1982 αυξητική πορεία. Συνεπώς είναι αναµενόµενη και η αύξηση 
του επιτοκίου του από το ποσοστό των 8.7 ποσοσταίων µονάδων του 1981 στο 10.4% 
το 1982. Τη διετία αυτή το επιτόκιο του κριτηρίου ακολουθεί, όπως και το επιτόκιο 
των περισσότερων κρατών-µελών, πτωτική πορεία. 
 Από το 1983 (9.8%) εντοπίζεται στο γράφηµα, µε µικρές αυξοµειώσεις, µια 
ήπια πτωτική πορεία που οδηγεί το επιτόκιο στο 7.1% το 1988, έναντι 6.49% του 
κριτηρίου. Τη διετία 1989-1990 το επιτόκιο, όπως και ο πληθωρισµός του 
Λουξεµβούργου, γνωρίζουν νέα αύξηση. Ωστόσο το 1990 (8.6%) το επιτόκιο του 
Λουξεµβούργου είναι κατά 0.31% χαµηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο του 
κριτηρίου της σύγκλισης. 
 Από τότε και µέχρι το 1999 οι τιµές του επιτοκίου της χώρας, καθώς και οι 
τιµές του κριτηρίου σύγκλισης είναι σχεδόν ταυτόσηµες και πτωτικές. Όπως και στα 
άλλα κράτη-µέλη, το 2000 το επιτόκιο του Λουξεµβούργου, όπως και του κριτηρίου, 
αυξάνονται περίπου κατά 0.8%. 
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2.2.1.11 Το επιτόκιο στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.11: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Ολλανδίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το γράφηµα της Ολλανδίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς παρατηρείται 
ότι, µε εξαίρεση ελάχιστων ετών, η πορεία των τιµών του ολλανδικού επιτοκίου 
ταυτίζεται για όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα 1981-2002 µε την πορεία των 
τιµών του επιτοκίου του κριτηρίου σύγκλισης. 
 Η µεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται το 1981. Το ολλανδικό επιτόκιο είναι 
κατά 2.1% υψηλότερο από το επιτόκιο του κριτηρίου. Η δεύτερη αισθητή απόκλιση 
εντοπίζεται το 1986. Το έτος αυτό το ολλανδικό επιτόκιο (6.4%) είναι κατά 0.94% 
µικρότερο από το επιτόκιο του κριτηρίου του Μάαστριχτ. 
 Όπως και στα περισσότερα γραφήµατα, έτσι και σε αυτό παρατηρούνται 
αυξητικές τιµές επιτοκίου κατά τα κρίσιµα έτη 1989 (7.2%), 1990 (9%) και 1991 
(8.7%), όπως και η συνήθης αύξηση που παρουσιάζεται στο επιτόκιο του 2000. 
 
 
 
2.2.1.12 Το επιτόκιο στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.12: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Αυστρίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το γράφηµα της Αυστρίας είναι κι αυτό ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η πορεία των 
τιµών των επιτοκίων της χώρας είναι ταυτόσηµη µε την πορεία των επιτοκίων του 
κριτηρίου σύγκλισης καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 1981-2002. 
 Η µεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην αρχή της δεκαετίας του 1980. Το 
αυστριακό επιτόκιο το 1981 είναι αρκετά υψηλό (10.6%), αλλά µόλις 0.5% 
υψηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο του κριτηρίου. 
 Συνεπώς ως προς το επιτόκιο η Αυστρία δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα. 
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2.2.1.13 Το επιτόκιο στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.13: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Πορτογαλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Ανάµεσα στα δεκαπέντε κράτη-µέλη της ΕΕ η Πορτογαλία είναι το κράτος µε 
το υψηλότερο επιτόκιο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το πορτογαλικό επιτόκιο 
του 28.1% που καταγράφεται το 1981 έναντι 10.1% του κριτηρίου συνεχίζει να 
κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα µέχρι και το 1984 (27.7% έναντι 7.34% του 
κριτηρίου). 
 Μέχρι το 1987 οι αυξοµειώσεις στα ποσοστά του πορτογαλικού επιτοκίου 
είναι πολύ µεγάλες, όταν στα ποσοστά του επιτοκίου του κριτηρίου παρατηρείται µια 
πολύ ήπια αποκλιµάκωση. 
 Για µια επταετία, ήτοι από το 1987 (16.8%) µέχρι το 1991 (18.3%), 
εντοπίζονται ήπιας µορφής διακυµάνσεις τόσο ανοδικές, όσο και πτωτικές. Όπως και 
στα υπόλοιπα κράτη-µέλη τη διετία 1990-1991 τα επιτόκια εµφανίζονται αυξηµένα. 
 Μια έντονα πτωτική πορεία καταγράφεται τη διετία 1992 (15.4%) και 1993 
(9.5%). Εντούτοις, τα πορτογαλικά επιτόκια εξακολουθούν να κυµαίνονται σε 
υψηλότερα επίπεδα τιµών από αυτά του κριτηρίου σύγκλισης. 
 Η νέα αυξητική τάση των επιτοκίων διαρκεί µέχρι το 1995 (11.5%), οπότε το 
πορτογαλικό επιτόκιο παρουσιάζεται κατά 4.39% υψηλότερο σε σχέση µε το 
ποσοστό του κριτηρίου σύγκλισης. 
 Έκτοτε οι πειθαρχηµένες περιοριστικές οικονοµικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, ώστε να καταφέρει η χώρα να εισέλθει στην ΟΝΕ από το 1999, 
αποκλιµακώνουν συνεχώς το επιτόκιο, το οποίο το 1999 είναι µόλις κατά 0.14% 
υψηλότερο του κριτηρίου της σύγκλισης. 
 Μετά το 1999 η νοµισµατική πολιτική ασκείται πλέον από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Η κοινή πολιτική και η νέα υφεσιακή κρίση που 
πρωτοεµφανίζεται  το 2000 ωθούν τόσο το πορτογαλικό επιτόκιο, όσο και αυτό του 
κριτηρίου σε ανοδική πορεία. 
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2.2.1.14 Το επιτόκιο στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.14: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της Φινλανδίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Φινλανδία από το 1981 µέχρι και το 2002 εµφανίζει χωρίς καµία εξαίρεση 
υψηλότερα ποσοστά επιτοκίων σε σχέση µε τα αντίστοιχα που καταγράφει το 
κριτήριο της σύγκλισης. 
 Αναλυτικότερα το 1981 (12.4%) το επιτόκιο της χώρας είναι κατά 2.3% 
υψηλότερο από αυτό του κριτηρίου. Τα επόµενα τρία έτη οι πορείες τους είναι 
αντίστροφες. το µεν φινλανδικό επιτόκιο αυξάνεται, ενώ το αντίστοιχο του κριτηρίου 
µειώνεται. Το αποτέλεσµα είναι η απόκλισή τους να φτάνει το 1984 το 5.7%. 
 Έκτοτε παρατηρούνται έντονες πτωτικές και ανοδικές διακυµάνσεις. Η 
ανοδική πορεία του επιτοκίου της Φινλανδίας που ξεκινά το 1988 (10.6%) καταλήγει 
κατά το κρίσιµο για όλα τα κράτη-µέλη 1990 στο 13.2%, έναντι του ποσοστού 8.91% 
του ενωσιακού κριτηρίου. 
 Η έντονα πτωτική πορεία µέχρι το 1993 (8.2%) ελαχιστοποιεί την απόκλιση 
των δύο επιτοκίων, δηλαδή της χώρας και του κριτηρίου, για πρώτη φορά στο 1.64%. 
 Το 1995 (8.8%) παρατηρείται µια µικρή άνοδος του επιτοκίου, όπως άλλωστε 
και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη, για να επακολουθήσει µια πτωτική πορεία σχεδόν 
ταυτόσηµη µε την πορεία του επιτοκίου της σύγκλισης. Η απόκλιση των επιτοκίων το 
1998 είναι µόλις 0.11% και µειώνεται στο 0.04% το 1999. 
 Η κοινή νοµισµατική πολιτική το 2000 ωθεί σε υψηλότερη τιµή τόσο το 
φινλανδικό επιτόκιο (5.5%) όσο και αυτό του κριτηρίου (5.44%). Η απόκλιση µεταξύ 
τους είναι µόλις 0.06 ποσοστιαίες µονάδες. 
 
 
2.2.1.15 Το επιτόκιο στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.1: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της ΕΕ ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
που υπολογίστηκε 
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Η πορεία του σουηδικού επιτοκίου είναι παραπλήσια µε αυτήν του 
φινλανδικού. Καταφαίνεται εµφανώς στο γράφηµα ότι το επιτόκιο της χώρας 
παραµένει σε αισθητά υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τα ποσοστά του κριτηρίου, 
µέχρι και το 1997. 
 Αναλυτικότερα, το 1981 (13.5%) το επιτόκιο της Σουηδίας είναι υψηλότερο 
κατά 3.4% από το αντίστοιχο του κριτηρίου. Η απόκλιση µειώνεται στο 2.99% το 
1985. 
 Τα επόµενα έτη εντοπίζονται απότοµες αυξοµειώσεις συγκριτικά µε την 
οµαλότερη πορεία που ακολουθεί το επιτόκιο του κριτηρίου της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ. Το 1990, αν και κορυφώνονται και τα δύο επιτόκια, η απόκλισή τους 
αυξάνεται και φτάνει το 5.29%. 
 Την επόµενη τριετία 1991 (11.8%) – 1993 (8.6%) η πτώση του σουηδικού 
επιτοκίου είναι ραγδαία και η απόκλιση µειώνεται στο 2.04%. 
 Τα προβλήµατα της διετίας 1994-1995 στην Ένωση αυξάνουν το επιτόκιο εκ 
νέου στο 10.2% το 1995 έναντι του ποσοστού 7.11% που καταγράφεται στο κριτήριο. 
 Μια ιδιαίτερα έντονη πτωτική δυναµική αναπτύσσεται την επόµενη τριετία, η 
οποία οδηγεί το σουηδικό επιτόκιο στο 5% το 1998, µόλις κατά 0.31% υψηλότερα 
του ενωσιακού κριτηρίου. Έκτοτε η πορεία τους είναι σχεδόν ταυτόσηµη. 
 
 
 
 
2.2.1.16 Το επιτόκιο στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.2.1.1: διαχρονική εξέλιξη του επιτοκίου της ΕΕ ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
που υπολογίστηκε 
 
 Τα προβλήµατα της δεκαετίας του ’70 µε την άνοδο στις τιµές των πρώτων 
υλών και του πετρελαίου οδηγούν στην οικονοµική ύφεση που εµφανίζεται στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80, όπως και στην ερήµωση της βρετανικής βιοµηχανίας. 
 Η επανάσταση στην οικονοµική φιλοσοφία και πολιτική στηρίζεται στα πολύ 
υψηλά επιτόκια. Από το 1981 µέχρι και το 1999 το επιτόκιο της Αγγλίας παραµένει 
σταθερά υψηλότερο από αυτό του κριτηρίου. 
 Το 1981 το αγγλικό επιτόκιο βρίσκεται στο 14.8%, υψηλότερο κατά 4.7% από 
αυτό του κριτηρίου της σύγκλισης. Η πτώση του αγγλικού πληθωρισµού τα επόµενα 
έτη συντελεί σε µια πτωτική πορεία του επιτοκίου µε ήπιες ανοδικές διακυµάνσεις, µε 
αποτέλεσµα το 1986 το επιτόκιο να βρίσκεται στο 10.6%, υψηλότερο κατά 3.26% 
από το αντίστοιχο επιτόκιο του κριτηρίου. 
 Η διετία 1989 (9.6%) και 1990 (11.1%) χαρακτηρίζεται από αυξητική 
δυναµική όσον αφορά στο αγγλικό επιτόκιο. Επειδή όµως η άνοδος του επιτοκίου 
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που αντιστοιχεί στο κριτήριο είναι εντονότερη, η διαφορά τους ελλατώνεται στο 
2.19%. 
 Έκτοτε, µε εξαίρεση τη διετία 1994-1995, κατά την οποία παρατηρείται 
αυξητική πορεία, το αγγλικό επιτόκιο σηµειώνει συνεχή πτωτική πορεία, παραπλήσια 
µε αυτήν του κριτηρίου του Μάαστριχτ. Το 1998 (5.5%) το επιτόκιο της Αγγλίας 
είναι υψηλότερο κατά 0.81% σε σχέση µε αυτό του κριτηρίου. Η απόκλιση µειώνεται 
περισσότερο το 1999, οπότε γίνεται 0.34%. 
 Το 2000, αν και τα δύο επιτόκια αυξάνονται σε σχέση µε το ποσοστό του 
1999, για πρώτη φορά το ποσοστό του αγγλικού επιτοκίου εµφανίζεται µικρότερο του 
αντίστοιχου επιτοκίου του ενωσιακού κριτηρίου. 
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2.2.2. ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2000 ως προς το επιτόκιο 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Από τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης παρατηρείται ο 
διαχωρισµός των χωρών σε τρεις οµάδες. Αρχικά ξεχωρίζει η οµάδα Α, η οποία 
απαρτίζεται από την Αυστρία, το Λουξεµβούργο, τη Γερµανία και την Ολλανδία, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται στο σύνολο της εικοσαετίας 1981-2000 από χαµηλές τιµές 
επιτοκίων. Στη συνέχεια εµφανίζεται η οµάδα Β1 (η οποία προκύπτει από τη 
διάσπαση του κόµβου Β στις οµάδες Β1 και Β2), στην οποία εµπεριέχονται το 
Βέλγιο, η ∆ανία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία, δηλαδή χώρες που 
σηµειώνουν µεσαίες τιµές όσον αφορά στα επιτόκια. Τελευταία στη σειρά 
παρουσιάζεται η οµάδα Β2 στην οποία ανήκουν η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η 
Ισπανία και η Σουηδία, οι οποίες χαρακτηρίζονται την περίοδο 1981-2000 κυρίως 
από υψηλές τιµές επιτοκίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.2.2α: ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς το επιτόκιο (1981-2000)’ 
 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών του ονοµαστικού µακροπρόθεσµου επιτοκίου ανά οµάδα χωρών, 
όπως προσδιορίστηκαν από την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α (Χαµηλές επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.2.2α παρατηρείται πως το επιτόκιο 
των τεσσάρων χωρών της οµάδας χαµηλών επιδόσεων (Αυστρία, Λουξεµβούργο, 
Γερµανία, Ολλανδία), κυµαίνεται αρχικά σε επίπεδα τιµών της τάξης των 8-12.5 
ποσοστιαίων µονάδων. Το επιτόκιο των τεσσάρων χωρών χαρακτηρίζεται από 
πτωτικές τάσεις µέχρι και το 1988. Από το 1989 και έπειτα η πορεία του επιτοκίου 
των χωρών της συγκεκριµένης οµάδας ταυτίζεται και µετά από µικρές διακυµάνσεις 
σταθεροποιείται το 2000 σε τιµές της τάξης των 5.3-5.6 ποσοστιαίων µονάδων. 
 
 
 
 
 
 
 



 196

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.2.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων Επιτοκίων’ 
 
ΟΜΑ∆Α Β1 (Μεσαίες επιδόσεις): Παρατηρώντας το δεύτερο γράφηµα (2.2.2β) 
διαπιστώνεται πως το επιτόκιο των  έξι χωρών της οµάδας µεσαίων επιδόσεων 
(Βέλγιο, Φινλανδία, ∆ανία, Ιρλανδία, Αγγλία και Γαλλία), χαρακτηρίζεται από 
πτωτικές τάσεις κατά την περίοδο 1981-1988. Στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980, 
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες της οµάδας η ∆ανία, η οποία σηµειώνει ιδιαίτερα 
υψηλές τιµές επιτοκίου (19.3% το 1981, 20.5% το 1982). Τα έτη 1987-1988 το 
επιτόκιο των έξι χωρών σταθεροποιείται σε επίπεδα τιµών της τάξης των 7.8-10.6 
ποσοστιαίων µονάδων. Την περίοδο 1989-1993 παρατηρούνται αυξοµειώσεις στις 
τιµές των επιτοκίων οι οποίες καταγράφουν ταυτόσηµη πτωτική πορεία από το 1993 
µέχρι το 1998, οπότε βρίσκονται στις 4.5-5.5 ποσοστιαίες µονάδες. Το 1999 το 
επιτόκιο των έξι χωρών κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα τιµών, για να κλείσει το 2000 
στις 5.3-5.6 ποσοστιαίες µονάδες. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.2.2β ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Επιτοκίων’ 
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ΟΜΑ∆Α Β2 (Υψηλές επιδόσεις): Στα πρώτα έξι έτη της δεκαετίας του 1980 
παρατηρείται, σύµφωνα µε το γράφηµα 2.2.2γ, µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις τιµές 
επιτοκίου των πέντε χωρών που απαρτίζουν την οµάδα υψηλών επιδόσεων (Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία). Ενώ οι τέσσερις από τις πέντε χώρες 
κυµαίνονται αρχικά σε επίπεδα τιµών της τάξης των 12-21 ποσοστιαίων µονάδων, το 
επιτόκιο της Πορτογαλίας κυµαίνεται, για τέσσερα έτη σταθερά στις 27.7-28.1 
ποσοστιαίες µονάδες. Το πορτογαλικό επιτόκιο µετά από έντονες διακυµάνσεις που 
το χαρακτηρίζουν τη διετία 1985-1986, το 1987 µειώνεται σηµαντικά και αγγίζει το 
16.8%. Από το 1987 ως το 1989 παρατηρείται πως Ελλάδα και Πορτογαλία κινούνται 
στο 15.5-17.5%, ενώ οι υπόλοιπες τρεις χώρες σταθεροποιούνται στο 11.2-13.7%. Το 
1990 διαπιστώνονται αυξητικές τάσεις για τις τιµές επιτοκίου των πέντε χωρών, ενώ 
από το 1991 ξεκινάει µια έντονη πτωτική πορεία. Το 1993 το πορτογαλικό επιτόκιο 
µετά από σηµαντική µείωση φτάνει το 9.5% και κινείται πλεόν στα ίδια επίπεδα 
τιµών µε την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η Ελλάδα από το 1989 µέχρι και το 
2000 σηµειώνει τις υψηλότερες τιµές επιτοκίου στην ΕΕ. Ενώ λοιπόν καταγράφεται 
ταυτόσηµη πτωτική πορεία για το επιτόκιο των υπόλοιπων τεσσάρων χωρών µέχρι το 
1998, το ελληνικό επιτόκιο καταγράφει µεµονωµένη πτωτική πορεία και πλησιάζει τα 
επίπεδα τιµών που σηµειώνουν οι άλλες τέσσερις χώρες το 2000, οπότε βρίσκεται 
στο 6.5%, έναντι 5.3-5.6% που σηµειώνουν οι άλλες τέσσερις χώρες της οµάδας 
υψηλών επιδόσεων επιτοκίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.2.2γ ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων Επιτοκίων’ 
 
 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο παρατηρείται η διάταξη των ετών-χωρών επί του 1ου 
και επί του 2ου παραγοντικού άξονα. ∆ιαπιστώνονται οι οµαδοποιήσεις των χωρών 
της ΕΕ, όπως αυτές είχαν προαναφερθεί, επαληθεύοντας έτσι τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Πιο συγκεκριµένα, στο αριστερό επάνω τµήµα του 
παραγοντικού επιπέδου εµφανίζεται η οµάδα των χωρών που πετυχαίνουν σχετικά 
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χαµηλές επιδόσεις όσον αφορά στο επιτόκιο (Γερµανία, Αυστρία, Ολλανδία και 
Λουξεµβούργο), οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά χαµηλές τιµές 
επιτοκίου στα έτη 1981-1985, 1987-1997, σύµφωνα µε τον πίνακα ‘Συµβολή των 
µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις επιτοκίου ανά έτος). Οι χώρες 
της οµάδας µεσαίων επιδόσεων (Γαλλία, Φινλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και 
∆ανία) παρουσιάζονται στο αριστερό κάτω τµήµα του επιπέδου και χαρακτηρίζονται 
από σχετικά έντονες µεσαίες τιµές επιτοκίου στα  έτη 1988, 1990-1991 και 1993-
1997, ενώ τέλος στο δεξιό επάνω τµήµα του επιπέδου σηµειώνονται οι χώρες της 
οµάδας  υψηλών επιδόσεων επιτοκίου (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και 
Σουηδία), οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από υψηλές τιµές επιτοκίου στα έτη 
1988, 1990-1991 και 1993-1997. 
 ∆ιαπιστώνεται µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου: στο αριστερό 
επάνω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
επιτοκίου. Στο κάτω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου εµφανίζονται οι χώρες της 
οµάδας µεσαίων επιδόσεων, οι οποίες διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες χώρες επί του 
2ου άξονα. Τέλος, οι χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων επιτοκίου που 
παρατηρούνται στο δεξιό πάνω τµήµα του επιπέδου διαχωρίζονται και 
αντιπαρατίθενται προς τις χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων επί του 1ου άξονα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.2.2β: ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC του επιτοκίου των 15 χωρών (1981-2000)’ 
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∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
  

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στο επιτόκιο. Παρατηρώντας  τη 
σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα εξής 
συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.2.2γ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το χαµηλότερο επιτόκιο 
 
 
- η σχετική θέση της Αυστρίας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα 
επιτοκίου για δεκαεπτά συνεχόµενα έτη, από το 1981 ως το 1997. Στα επόµενα τρία 
έτη χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις. 

- το Λουξεµβούργο σηµειώνει σχετικά χαµηλές τιµές επιτοκίου στα δεκαέξι 
από τα είκοσι έτη της εξεταζόµενης περιόδου. Τα έτη 1986 και 1998-2000 
χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαίες τιµές. 

- η Γερµανία είναι η µοναδική χώρα που κυµαίνεται σταθερά σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα τιµών όσον αφορά στο επιτόκιο καθ’όλη την περίοδο 1981-2000. 

- η σχετική θέση της Ολλανδίας χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές για 
δεκαεννιά συνεχή έτη, από το 1981 ως το 1999, ενώ το 2000 κινείται σε µεσαία 
επίπεδα τιµών. 
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Παρατηρείται πως και οι τέσσερις χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
επιτοκίου κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών για µεγάλη χρονική 
περίοδο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή κρίνεται η πορεία των σχετικών θέσεων της 
Γερµανίας και της Ολλανδίας, ενώ οι θέσεις της Αυστρίας και του  Λουξεµβούργου 
χαρακτηρίζονται στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου από αυξητικές 
τάσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.2.2δ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το µεσαίο επιτόκιο 
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- η σχετική θέση του Βελγίου χαρακτηρίζεται από µεσαίες τιµές επιτοκίου τις 
περιόδους 1981-1985 και 1990-1998. Τα έτη 1986-1989 το Βέλγιο σηµειώνει 
σχετικά χαµηλές τιµές, ενώ τη διετία 1999-2000 δείχνει να σταθεροποιείται σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών επιτοκίου. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται από 
διακυµάνσεις µέχρι το 1993. Έτσι, ενώ αρχικά κινείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα 
τιµών, στη συνέχεια κυµαίνεται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τις τιµές 
επιτοκίου που σηµειώνουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Από το 1993 µέχρι το 2000 
η φινλανδική σχετική θέση σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα επιτοκίου. 

- το επιτόκιο της ∆ανίας κυµαίνεται µέχρι το 1987 σε σχετικά µεσαία και 
υψηλά επίπεδα τιµών. Από το 1988 ως το 1997, για µια ολόκληρη δεκαετία, το 
δανικό επιτόκιο σταθεροποιείται σε σχετικά µεσαία επίπεδα, ενώ τα τελευταία τρία 
έτη της περιόδου 1981-2000 κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών. 

- η σχετική θέση της Ιρλανδίας κυµαίνεται την πενταετία 1981-1985 κυρίως σε 
υψηλά επίπεδα επιτοκίου. Από το 1986 ως το 1998 η ιρλανδική θέση 
σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα. Το 1999 για πρώτη φορά κινείται σε χαµηλά 
επίπεδα, για να επανέλθει το 2000 και πάλι σε υψηλά. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
Τα έτη 1981-1982 και 1986-1996 σηµειώνει σχετικά µεσαίες τιµές επιτοκίου και 
περιλαµβάνεται στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων. 

- το γαλλικό επιτόκιο κυµαίνεται καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο σε 
σχετικά χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών. Τα έτη 1981-1985, 1987-1989, 
1992, 1995 και 2000 χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαία επίπεδα επιτοκίου, µε 
αποτέλεσµα να ανήκει στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων επιτοκίου. 

 
Από τα γραφήµατα του σχήµατος 2.2.2δ  διαπιστώνεται ότι η πορεία της 

σχετικής θέσης του επιτοκίου της κάθε χώρας που ανήκει στην οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων επιτοκίου χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Πιο σταθερή εµφανίζεται η 
πορεία της ιρλανδικής θέσης, η οποία χαρακτηρίζεται από µεσαία επίπεδα τιµών για 
δεκαπέντε έτη, ενώ η Γαλλία είναι η µοναδική χώρα της οµάδας που δε 
χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών σε κανένα έτος της εικοσαετίας 
1981-2000. 
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Σχήµα 2.2.2ε:  διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το υψηλότερο επιτόκιο 
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τα µοναδικά έτη κατά τα οποία η σχετική θέση της Ιταλίας σηµειώνει µεσαίες τιµές 
επιτοκίου. 

- η σχετική θέση της Ισπανίας κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τιµών την περίοδο 
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οµάδα υψηλών επιδόσεων επιτοκίου. Τα υπόλοιπα έτη η ισπανική θέση κινείται σε 
µεσαία επίπεδα τιµών επιτοκίου. 

- η θέση της Σουηδίας κυµαίνεται και αυτή µόνο σε µεσαία και υψηλά επίπεδα 
επιτοκίου. Από το 1986 και έπειτα το σουηδικό επιτόκιο χαρακτηρίζεται κυρίως 
από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών στα δώδεκα από τα δεκαπέντε έτη. 

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι πέντε χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων 

επιτοκίου χαρακτηρίζονται µόνον από σχετικά µεσαίες και σχετικά υψηλές τιµές 
επιτοκίου. Τη χειρότερη πορεία καταγράφουν οι σχετικές θέσεις της Ελλάδας, της 
Πορτογαλίας και της Ιταλίας, καθώς κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα τιµών επιτοκίου 
για ιδιαίτερα µεγάλη χρονική περίοδο. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.2.2 διαπιστώνεται πως το 
επιτόκιο όλων των χωρών της ΕΕ για την περίοδο 1981-2000 σηµειώνει πτωτική 
πορεία (γραφήµατα 2.2.2α-γ). Ενώ το 1981 το επιτόκιο των 15 χωρών-µελών 
κυµαίνεται σε επίπεδα τιµών της τάξης των 8-30 ποσοστιαίων µονάδων, το 2000 
παρατηρείται εντυπωσιακή σύγκλιση των τιµών προς τις 5.3-5.6 ποσοστιαίες 
µονάδες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η τιµή του ελληνικού επιτοκίου, το οποίο 
βρίσκεται το 2000 στο 6.5%. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως από το 1989 ως το 
2000 το ελληνικό επιτόκιο σηµειώνει τις υψηλότερες τιµές στην Ευρώπη. 
 Τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 
2.2.2α) παρουσιάζουν το διαχωρισµό των 15 χωρών-µελών σε τρεις οµάδες. Η οµάδα 
των χαµηλών επιδόσεων επιτοκίου περικλείει την Αυστρία, το Λουξεµβούργο, τη 
Γερµανία και την Ολλανδία, δηλαδή τις χώρες που χαρακτηρίζονται κυρίως από 
χαµηλές τιµές επιτοκίων στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου. Το Βέλγιο, η ∆ανία, 
η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία σηµειώνουν κυρίως µεσαίες τιµές 
επιτοκίου και ανήκουν στην οµάδα των µεσαίων επιδόσεων, ενώ τελευταία 
παρουσιάζεται η οµάδα των υψηλών επιδόσεων επιτοκίου, η οποία απαρτίζεται από 
την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία που 
χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών όσον αφορά στο επιτόκιο για την 
περίοδο 1981-2000. 
 Τα αποτελέσµατα του παραγοντικού επιπέδου, όπου παρατηρείται η διάταξη 
των 15 χωρών στο χώρο, επαληθεύουν τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Επίσης, σύµφωνα µε τον πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών 
στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις επιτοκίου ανά έτος), φαίνεται πως τα κοινά 
έτη κατά τα οποία οι χώρες των τριών οµάδων χαρακτηρίζονται έντονα από κάποια 
ιδιότητα, είναι τα 1988, 1990-1991, 1993-1997. 
 Τέλος, στα γραφήµατα των σχηµάτων 2.2.2γ-ε απεικονίζεται διαχρονικά η 
εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-µελών της ΕΕ. Στα γραφήµατα αυτά 
ξεχωρίζουν η Γερµανία και η Ολλανδία για την εντυπωσιακή πορεία των σχετικών 
τους θέσεων, καθώς χαρακτηρίζονται σχεδόν για ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο 
αποκλειστικά από χαµηλές τιµές επιτοκίου. Αντιθέτως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η 
Ιταλία ξεχωρίζουν για τις αρνητικές τους επιδόσεις και συµπεριλαµβάνονται δικαίως 
στην οµάδα υψηλών επιδόσεων επιτοκίου, αφού η σχετική τους θέση κυµαίνεται 
σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών σχεδόν σε όλη την περίοδο 1981-2000. 
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2.3.1 Συναλλαγµατική ισοτιµία (Exchange rate) 
 
 Κατά τον D. Begg (1998), «η συναλλαγµατική ισοτιµία εκφράζει τον αριθµό 
των µονάδων ξένου νοµίσµατος που ανταλλάσσονται µε µια µονάδα του εγχώριου. Η 
µείωση (αύξηση) της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ονοµάζεται διολίσθηση 
(ανατίµηση)»355. 
 Σύµφωνα µε το Ν. Μούση (2002), «η ευελιξία των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών είναι θεωρητικά σηµαντική, γιατί επιτρέπει σε µια χώρα µέσω της 
υποτίµησης του νοµίσµατός της να καλύψει κατά σχετικά ανώδυνο τρόπο µια 
απώλεια της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Έτσι διευκολύνει τη 
βραχυπρόθεσµη προσαρµογή στους διεθνείς ή εθνικούς οικονοµικούς 
κλυδωνισµούς»356. 
 Από τις 13 Μαρτίου 1979 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ισχύει το Ευρωπαϊκό 
Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ), ένα σύστηµα σταθερών, περιοδικά 
αναπροσαρµοζόµενων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το ΕΝΣ και η λειτουργία του σε 
γενικές γραµµές έχει αναλυθεί στο πρώτο µέρος της διατριβής. 
 Στο ΕΝΣ υιοθετείται η ασύµµετρη ρύθµιση ή ηγεµονική λύση, όπου τον 
ηγετικό ρόλο αναλαµβάνει η Γερµανία και ειδικότερα η Bundesbank, που 
προσδιορίζει στο εξής την προσφορά χρήµατος και τα επιτόκια. Η πίστη ότι η 
σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι απόρροια της σύγκλισης µεταξύ 
των εθνικών οικονοµιών µε κύρια έµφαση στον πληθωρισµό και η αποδοχή της 
απόδοσης της γερµανικής οικονοµικής πολιτικής στο θέµα αυτό, αλλά και το κύρος 
και η αξιοπιστία της Bundesbank συντελούν στην αποδοχή της Γερµανίας στην 
ηγεµονική θέση του ΕΝΣ, που έχει ως εµπνευστές του τον καγκελάριο Schmidt και 
τον πρόεδρο J.d’Estaing. Κατά τον R.Bootle (2003), «δεν υπάρχει αµφιβολία πως οι 
διαφορετικοί ρυθµοί πληθωρισµού είναι η κύρια αιτία πίσω από τις τάσεις των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών»357. 
 Κατά τον P. de Grauwe, «ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος 
είναι ότι επιβάλλει σηµαντική πειθαρχία στις περιφερειακές χώρες»... και κατά τον 
ίδιο, σηµαντικό µειονέκτηµά του είναι «τα προβλήµατα νοµισµατικού ελέγχου που 
ανακύπτουν, όταν συµβαίνουν ασύµµετρες διαταραχές, που είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε διαφωνίες σχετικά µε το είδος της νοµισµατικής πολιτικής που θα 
ακολουθήσει ολόκληρο το σύστηµα»358. Το µειονέκτηµα αυτό γίνεται ένας από τους 
λόγους της σοβαρής κρίσης του 1992-1993. 
 Κατά τον Θ. Γεωργακόπουλο (1995), «όταν υιοθετήθηκε το σύστηµα το 1979, 
επτά χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και 
Ολλανδία) ανέλαβαν την υποχρέωση να περιορίσουν τις διακυµάνσεις της ισοτιµίας 
του νοµίσµατός τους στα όρια του +/- 2.25% γύρω από την κεντρική ισοτιµία»359. Η 
Ιταλία όµως εισέρχεται µε το ευρύτερο όριο +/-6% λόγω του υψηλού πληθωρισµού 
της. 
 Η πεσέτα της Ισπανίας συµµετέχει στο ΜΣΙ από τις 19 Ιουνίου 1989 µε 
περιθώριο διακύµανσης +/-6%, ενώ η στερλίνα της Αγγλίας συµµετέχει στο ΜΣΙ από 

                                                 
355 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 
356 Ν. Μούσης 2002 ‘Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2002 
σελ.26 
357 R. Bootle 2003 ‘Το Τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ. 169 
358 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 σελ. 
159, 161 
359 Θ. Γεωργακόπουλος 1995 ‘Η Ευρωπαϊκή Ένωση Θεσµοί και Πολιτικές’ Εκδ. Σταµούλη Αθήνα 
Πειραιάς σελ. 157 
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τις 8 Οκτωβρίου 1990 µε το ίδιο περιθώριο +/-6%. Το νόµισµα της Πορτογαλίας, το 
εσκούδο, εισέρχεται στο ΜΣΙ από τις 6 Απριλίου 1992 µε το ευρύ περιθώριο +/-6%. 
Το αυστριακό σελίνι συµµετέχει στο ΜΣΙ από τις 9 Ιανουαρίου 1995 µε περιθώριο 
διακύµανσης +/- 15% και το φινλανδικό µάρκο συµµετέχει στο ΜΣΙ από τις 14 
Οκτωβρίου 1996 µε +/- 15%360. 
 Κατά τον Λ.Τσούκαλη (1998), «Τα πρώτα δεκατρία χρόνια (1979-1992) το 
ΕΝΣ θα µπορούσε να περιγραφεί ως ζώνη νοµισµατικής σταθερότητας τόσο ως προς 
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες όσο και ως προς τα ποσοστά πληθωρισµού...»361. 
 Η έντονη κερδοσκοπική κρίση που ξεκινά το Σεπτέµβριο του 1992 και 
συνεχίζεται µέχρι τον Αύγουστο του 1993 οδηγεί τις βρετανικές αρχές στην απόφαση 
να αποσύρουν τη στερλίνα από το ΜΣΙ στις 16-9-1992. Την επόµενη µέρα 17-9-1992 
αποσύρεται και η ιταλική λιρέτα. Όταν οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες ξεπερνούν τα 
όρια των τούνελ εντός των οποίων πρέπει να κινούνται, τότε δηµιουργούνται 
προϋποθέσεις για κερδοσκοπία. Αυτό συνέβη το 1992 και το 1993 µια ταραχώδη 
περίοδο που οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρρευση του ΕΝΣ. 
 Κατά τον Καλλιώρα (2003), «στο διάστηµα από το Νοέµβριο του 1991 µέχρι 
και το Μάιο του 1993 όλα τα συνδεδεµένα νοµίσµατα προς το ΕΝΣ, εκτός του 
γερµανικού µάρκου και του ολλανδικού φιορινιού, υπέστησαν ισχυρές 
κερδοσκοπικές πιέσεις, οι οποίες προκάλεσαν υποτιµήσεις, έξοδο από το ΕΝΣ και 
επιβολή αυστηρών µέτρων... Όµως οι κερδοσκοπικές πιέσεις εµφανίστηκαν και πάλι 
τον Ιούλιο του 1993, κι έτσι στις 2 Αυγούστου το Συµβούλιο σε κοινή συνεδρίαση µε 
τους διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών αποφάσισαν την ‘προσωρινή’ διεύρυνση 
των ορίων διακύµανσης από +/-2.25% σε +/-15%»362. Όλα αυτά τα δυσµενή γεγονότα 
συµβαίνουν, διότι οι χώρες θέλοντας να διατηρήσουν την αξιοπιστία του ΕΝΣ δε 
συµφωνούν στην εντός αυτού ανατίµηση του µάρκου, θέλουν να διατηρηθούν οι 
ισοτιµίες πάση θυσία. Αν είχαν δεχθεί όλοι την ανατίµηση του µάρκου, τα επιτόκια 
στην Ευρώπη δε θα αυξάνονταν τόσο πολύ και ίσως είχε αποφευχθεί η κατάρρευση 
του ΕΝΣ. 
 Αυτό σηµαίνει ότι τα νοµίσµατα των χωρών-µελών του ΕΝΣ θα είναι σε θέση 
να κυµαίνονται µέσα σε µια ζώνη ίση µε 30%, µετασχηµατίζοντας το σύστηµα σε ένα 
καθεστώς συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µε δυνατότητα διολίσθησης.  
 Με την υιοθέτηση τον Αύγουστο του 1993 της διευρυµένης στο +/-15% 
ζώνης διακύµανσης µειώνεται το πεδίο για µεγάλα κερδοσκοπικά οφέλη. Είναι 
απίθανο µετά το 1993 οποιαδήποτε επανευθυγράµµιση να ανέρχεται σε ποσοστό 
υψηλότερο από το 30%. Το αποτέλεσµα είναι η νέα διευρυµένη ζώνη να αποτελεί 
ασπίδα προστασίας σε περιόδους κρίσης. 
 Τα µετέπειτα έτη χαρακτηρίζονται από την είσοδο στο ΜΣΙ του αυστριακού 
νοµίσµατος (σελίνι), στις 9 Ιανουαρίου 1995 µε περιθώριο διακύµανσης +/-15% και 
του φινλανδικού µάρκου, στις 14 Οκτωβρίου 1996, µε περιθώριο +/-15%, ενώ το 
Νοέµβριο του 1996 επανέρχεται στο ΜΣΙ και η λιρέτα της Ιταλίας. Οι τρεις αυτές 
χώρες επιλέγουν να µην κάνουν χρήση αυτών των επιτρεπόµενων διευρυµένων ορίων 
στη νοµισµατική πολιτική τους, όπως ακριβώς η Γερµανία και η Ολλανδία που 
προτιµούν να παραµένουν στη ζώνη +/-2.25% για τους δικούς του λόγους 
αντιπληθωριστικής οικονοµικής πολιτικής. 
 Συνεπώς µέχρι και το 1997 από τις δεκαπέντε χώρες-µέλη δε συµµετέχουν η 
Αγγλία και η Σουηδία, διότι το επιθυµούν, καθώς και η Ελλάδα λόγω του υψηλού 
πληθωρισµού της. 
                                                 
360 Eurostat και Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 
361 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1998 σελ.226 
362 Η. Καλλιώρας 2003 ‘Ευρώ Σοκ και ∆έος’ Εκδ. Λιβάνη Αθήνα 2003 σελ. 354-355 
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 Η Ελλάδα εισέρχεται στο ΜΣΙ το 1998, γι αυτό και δε µπορεί να συµµετάσχει 
λόγω µη εκπλήρωσης αυτού αλλά και άλλων κριτηρίων στην πρώτη οµάδα χωρών 
που επιλέγονται για την ΟΝΕ στις 2 Μαΐου 1998. 
 Η σταθερότητα που επιδεικνύει το ΕΝΣ µέχρι το 1992 οφείλεται στις σχετικά 
ευρείες ζώνες διακύµανσης, στις µικρές και συχνές επανευθυγραµµίσεις και στον 
έλεγχο στις κινήσεις κεφαλαίων που ασκούν ορισµένες χώρες. 
 Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων λόγω ολοκλήρωσης της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς363 και η διαφωνία ως προς τη συµφέρουσα νοµισµατική πολιτική 
είναι οι αιτίες της µεγάλης νοµισµατικής κρίσης. Μετά την επανένωση των δύο 
Γερµανιών και την αύξηση των επιτοκίων από την Bundesbank, ό,τι ήταν καλό (ίσως 
και αναπόφευκτο κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες) για τη Γερµανία δεν ήταν 
καλό για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η έντονη διαφωνία της Αγγλίας, της Γαλλίας και 
των άλλων χωρών για τη νοµισµατική πολιτική της ηγέτιδας χώρας δίνει έδαφος για 
δράση στους κερδοσκόπους µε τις γνωστές συνέπειες. Από την 1η Ιανουαρίου το 
1999 παύει να ισχύει το ΕΝΣ. 
 Όσον αφορά στο κριτήριο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Μάαστριχτ, 
είναι προφανές ότι έχασε την αυστηρότητά του. Κατά τον P. de Grauwe (2003), 
«αυτό έχει κάποια σχέση µε τον ιδιόµορφο τρόπο που έχει διατυπωθεί στη Συνθήκη 
το προαπαιτούµενο της µη υποτίµησης. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, οι χώρες πρέπει να 
διατηρούν τη συναλλαγµατική τους ισοτιµία µέσα στο ‘κανονικό’ εύρος διακύµανσης 
(χωρίς να αλλάζουν τη ζώνη) µέσα στα δύο χρόνια πριν από την ένταξή τους στην 
ΕΝΕ. Την εποχή της υπογραφής της Συνθήκης το κανονικό εύρος διακύµανσης ήταν 
2Χ2.25%. Από τον Αύγουστο του 1993 το κανονικό εύρος στο ΕΝΣ γίνεται 2Χ15%, 
δηλαδή µια σηµαντικά µεγαλύτερη ζώνη διακύµανσης»364. 
 Από την 1η Ιανουαρίου 1999 ο παλαιός ΜΣΙ-Ι αντικαθίσταται από το ΜΣΙ-ΙΙ. 
Με το νέο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ERM II ή ΜΣΙ ΙΙ) οι 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες ρυθµίζονται ανάµεσα στις 11 χώρες-µέλη της ΟΝΕ και 
στις εκτός της ΟΝΕ χώρες-µέλη. Η συµµετοχή σε αυτόν, µετά από απαίτηση της 
Αγγλίας, είναι εθελοντική και τα όρια διακύµανσης είναι µεγάλα και µπορούν να 
αποφασιστούν από τις ενδιαφερόµενες χώρες. 
 Είναι γεγονός πως µέχρι σήµερα δύο µόνο χώρες, η Ελλάδα και η ∆ανία, 
έχουν προσχωρήσει στο ΜΣΙ-ΙΙ. Η Βρετανία και η Σουηδία παραµένουν εκτός ΜΣΙ-
ΙΙ. Κατά τον P.de Grauwe (2003), «η συµφωνία ERM-II έχει νόηµα µόνο µέσα στο 
πλαίσιο ενός προσωρινού συστήµατος που διευκολύνει τη σύγκλιση και την αποδοχή 
των ‘εκτός’ χωρών στην ΕΝΕ. Αν η πιθανότητα για µια γρήγορη είσοδο των ‘εκτός’ 
χωρών είναι µικρή, τότε η συµφωνία ERM-II µπορεί να µην είναι επιθυµητή»365. 
 Στα γραφήµατα υπάρχει το τούνελ της στενής διακύµανσης, του +/-2.25% 
(KRI1), το τούνελ της ευρείας διακύµανσης +/-6% (KRI2) και το τούνελ της 
ευρύτατης διακύµανσης +/-15% (KRI3). 
 Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί πως στα γραφήµατα366 παρουσιάζεται η πορεία 
ισοτιµίας του ecu σε σχέση µε το κάθε νόµισµα των 15 ευρωπαϊκών χωρών, µε 
αποτέλεσµα µια ανοδική πορεία να αντιστοιχεί σε υποτίµηση του ευρωπαϊκού 
νοµίσµατος και αντιστρόφως. 

                                                 
363 Από την 1η Ιουλίου 1990 γίνεται η εφαρµογή της οδηγίας για την ελεύθερη διακίνηση των 
κεφαλαίων στην ΕΕ 
364 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.201 
365 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.220 
366 European Commission European Economy 1998 
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2.3.1.1 Η συναλλαγµατική ισοτιµία του Βελγίου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.1: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Βελγίου ως προς τα 
υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Εξεταζόµενη, σύµφωνα µε τα όρια διακύµανσης +/-2.25% του KRI1, η 
συναλλαγµατική ισοτιµία του Βελγίου µέχρι το 1992 υπερβαίνει το 1982 το  άνω όριο 
του 2.25%, ενώ το 1986 σηµειώνει τιµές χαµηλότερες από το κατώτερο επιτρεπόµενο 
όριο διακύµανσης. 
 Συγκεκριµένα, το 1982 η τιµή συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Βελγίου είναι 
44.7 µονάδες, που σηµαίνει ότι ένα ecu αξίζει 44.7 βελγικά φράγκα. Η τιµή των 44.7 
µονάδων δεν υπερβαίνει µόνο κατά 2.5 µονάδες τα όρια του στενού τούνελ, αλλά και 
τα όρια της ευρύτερης διακύµανσης του +/-6%, κατά 0.9 µονάδες. Το 1986 (43.8 
µονάδες) η συναλλαγµατική ισοτιµία της χώρας βρίσκεται µόλις κατά 0.1 µονάδα 
χαµηλότερα του ορίου της στενής διακύµανσης του KRI1. 
 Από το 1993 µέχρι και το 1998 η συναλλαγµατική ισοτιµία του Βελγίου 
κινείται εντός των ορίων της ισχύουσας διευρυµένης ζώνης του +/-15% (KRI3). Ως 
εκ τούτου καλύπτει τις απαιτήσεις του κριτηρίου της σύγκλισης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΕΛΓΙΟ

30

40

50

60

B 41,29 44,71 45,44 45,44 44,91 43,8 43,04 43,43 43,38 42,43 42,22 41,59 40,47 39,66 38,55 39,3 40,53 40,62

KRΙ1 41,51 42,22 45,72 46,46 46,46 45,92 44,79 44,01 44,41 44,36 43,38 43,17 42,53 41,38 40,55 39,42 40,18 41,44

KRΙ1 39,69 40,36 43,7 44,42 44,42 43,9 42,81 42,07 42,45 42,4 41,48 41,27 40,65 39,56 38,77 37,68 38,42 39,62

KRI2 43,04 43,77 47,39 48,17 48,17 47,6 46,43 45,62 46,04 45,98 44,98 44,75 44,09 42,9 42,04 40,86 41,66 42,96

KRI2 38,16 38,81 42,03 42,71 42,71 42,22 41,17 40,46 40,82 40,78 39,88 39,69 39,09 38,04 37,28 36,24 36,94 38,1

KRI3 46,69 47,48 51,42 52,26 52,26 51,65 50,37 49,5 49,94 49,89 48,79 48,55 47,83 46,54 45,61 44,33 45,2 46,61

KRI3 34,51 35,1 38 38,62 38,62 38,17 37,23 36,58 36,92 36,87 36,07 35,89 35,35 34,4 33,71 32,77 33,41 34,45
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2.3.1.2  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της ∆ανίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.2: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της ∆ανίας ως προς τα 
υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Όπως φαίνεται από το γράφηµα µέχρι και το 1992 η συναλλαγµατική ισοτιµία 
της ∆ανίας υπερβαίνει το άνω όριο του KRI1 (+/-2.25%) το 1982, ενώ το 1990 
κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα του κάτω ορίου διακύµανσης των 2.25 
ποσοστιαίων µονάδων. 
 Ειδικότερα, το 1982 (8.16 µονάδες) η συναλλαγµατική ισοτιµία της χώρας 
υπερβαίνει την οροφή της επιτρεπόµενης διακύµανσης κατά 0.06 µονάδες. Το δε 
1990 (7.86 µονάδες) υπολείπεται µόλις κατά 0.01 µονάδα του κατώτερου ορίου της 
στενής ζώνης. 
 Μετά το 1993, κινείται εντός της ισχύουσας διευρυµένης ζώνης που 
δηµιουργείται από τα όρια του +/-15%. 
 Η ∆ανία δεν εµφανίζει πρόβληµα ως προς το κριτήριο της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας. Παρ’ όλα αυτά παραµένει οικειοθελώς εκτός της ζώνης του ευρώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΑΝΙΑ

6

8

10

DK 7,923 8,157 8,132 8,146 8,019 7,936 7,885 7,952 8,049 7,857 7,909 7,809 7,594 7,543 7,328 7,359 7,484 7,499

KRΙ1 8,003 8,101 8,341 8,315 8,329 8,199 8,115 8,062 8,131 8,23 8,034 8,087 7,985 7,765 7,713 7,493 7,525 7,652

KRΙ1 7,651 7,745 7,973 7,949 7,963 7,839 7,757 7,708 7,773 7,868 7,68 7,731 7,633 7,423 7,373 7,163 7,193 7,316

KRI2 8,297 8,398 8,646 8,62 8,635 8,5 8,412 8,358 8,429 8,532 8,328 8,384 8,278 8,05 7,996 7,768 7,801 7,933

KRI2 7,357 7,448 7,668 7,644 7,657 7,538 7,46 7,412 7,475 7,566 7,386 7,434 7,34 7,138 7,09 6,888 6,917 7,035

KRI3 9,001 9,111 9,381 9,352 9,368 9,222 9,126 9,068 9,145 9,256 9,036 9,095 8,98 8,733 8,674 8,427 8,463 8,607

KRI3 6,653 6,735 6,933 6,912 6,924 6,816 6,746 6,702 6,759 6,842 6,678 6,723 6,638 6,455 6,412 6,229 6,255 6,361

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
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2.3.1.3  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Γερµανίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.3: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Γερµανίας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Αυτό που χαρακτηρίζει το γράφηµα της Γερµανίας είναι το γεγονός πως µέχρι 
και το 1992 παραβιάζονται τέσσερις φορές τα κατώτατα επιτρεπόµενα όρια της 
στενής ζώνης που προκύπτει από τα όρια διακύµανσης +/-2.25%. 
 Συγκεκριµένα, το 1982 (2.38 µονάδες) η απόκλιση από την τιµή των 2.46  
µονάδων που αποτελεί το κατώτατο όριο αγγίζει τις 0.08 µονάδες. Το 1983 (2.27 
µονάδες) η απόκλιση από το κατώτατο όριο της ζώνης ελαττώνεται στις 0.05 
µονάδες. Το 1986 (2.13 µονάδες έναντι 2.18 µονάδων) µειώνεται στις 0.05 µονάδες 
και το 1987 (2.07 µονάδες έναντι 2.08 µονάδων) η απόκλιση περιορίζεται στη 0.01 
µονάδα. 
 Μετά το 1993 οπότε ισχύουν τα διευρυµένα όρια, προφανώς η 
συναλλαγµατική ισοτιµία της Γερµανίας βρίσκεται εντός αυτών µέχρι και το 1998, 
αφού έχει επιλέξει να κινείται στο στενό εύρος διακύµανσης του +/-2.25%. Παρ’ όλα 
αυτά,  αξίζει να αναφερθεί πως, ενώ το 1981 η τιµή ενός ecu αντιστοιχούσε σε 2.51 
γερµανικά µάρκα, το 1998 η τιµή του ecu αντιστοιχεί σε 1.97 µάρκα. Το 
συµπέρασαµα είναι ότι το γερµανικό µάρκο ανατιµήθηκε κατά την περίοδο 1981-
1998 περίπου κατά 21.5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1

2

3

D 2,514 2,376 2,271 2,238 2,226 2,128 2,072 2,074 2,07 2,052 2,051 2,02 1,936 1,925 1,874 1,91 1,964 1,969

KRΙ1 2,581 2,571 2,429 2,322 2,288 2,276 2,176 2,119 2,121 2,117 2,098 2,097 2,065 1,98 1,968 1,916 1,953 2,008

KRΙ1 2,467 2,457 2,323 2,22 2,188 2,176 2,08 2,025 2,027 2,023 2,006 2,005 1,975 1,892 1,882 1,832 1,867 1,92

KRI2 2,675 2,665 2,519 2,407 2,372 2,36 2,256 2,196 2,198 2,194 2,175 2,174 2,141 2,052 2,041 1,986 2,025 2,082

KRI2 2,373 2,363 2,233 2,135 2,104 2,092 2 1,948 1,95 1,946 1,929 1,928 1,899 1,82 1,81 1,762 1,795 1,846

KRI3 2,903 2,891 2,732 2,612 2,574 2,56 2,447 2,383 2,385 2,381 2,36 2,359 2,323 2,226 2,214 2,155 2,197 2,259

KRI3 2,145 2,137 2,02 1,93 1,902 1,892 1,809 1,761 1,763 1,76 1,744 1,743 1,717 1,646 1,636 1,593 1,624 1,669
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2.3.1.4  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.4: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Ελλάδας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Στο γράφηµα 2.3.1.4 παρατηρείται πως, ενώ το 1981 η αξία του ecu 
αντιστοιχεί σε 62 δραχµές (τα δεδοµένα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Eurostat 
αναφέρονται στην αξία του ecu σε σχέση µε 100 δραχµές, οπότε 0.62Χ100=62), το 
1998 η αξία του ecu φτάνει σε αντιστοιχία τις 331 δραχµές. Αυτό σηµαίνει πως κατά 
την περίοδο 1981-1998 διαπιστώνεται υποτίµηση της δραχµής κατά 433.8%. 
 Η Ελλάδα εισέρχεται στο ΜΣΙ του ΕΝΙ το 1998. Στο γράφηµα παρατηρείται 
πως µέχρι και το 1992 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Ελλάδας κινείται συνεχώς 
εκτός των ορίων της στενής ζώνης διακύµανσης του KRI1. Τα επόµενα έντεκα έτη, 
λόγω του υψηλού πληθωρισµού της η συναλλαγµατικής ισοτιµία της Ελλάδας 
κυµαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα του άνω ορίου διακύµανσης κατά 2.25%. 
 Σε σχέση µε την ευρύτερη ζώνη του +/-6%, η συναλλαγµατική ισοτιµία της 
Ελλάδας για δεκατέσσερα έτη ξεπερνάει το όριο του +6%. Μόνο το 1982 (0.65 
µονάδες) η συναλλαγµατική ισοτιµία ταυτίζεται µε το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 
της διακύµανσης του KRI2. 
 Από το 1993 και έπειτα µέχρι και το 1998 οι τιµές συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
της Ελλάδας κινούνται εντός των ορίων της διακύµανσης +/-15% (KRI3). Η Ελλάδα 
πληρεί τις απαιτήσεις του κριτηρίου της σύγκλισης αργότερα το 2000 και συµµετέχει 
στην ΟΝΕ από τον Ιανουάριο του 2001. 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΑ∆Α

0

2

4

EL 0,616 0,653 0,781 0,884 1,057 1,374 1,563 1,676 1,788 2,014 2,252 2,47 2,686 2,88 3,03 3,055 3,094 3,307

KRΙ1 0,607 0,63 0,668 0,799 0,904 1,081 1,405 1,598 1,714 1,828 2,059 2,303 2,526 2,746 2,945 3,098 3,124 3,164

KRΙ1 0,581 0,602 0,638 0,763 0,864 1,033 1,343 1,528 1,638 1,748 1,969 2,201 2,414 2,626 2,815 2,962 2,986 3,024

KRI2 0,63 0,653 0,692 0,828 0,937 1,12 1,456 1,657 1,777 1,895 2,135 2,387 2,618 2,847 3,053 3,212 3,238 3,28

KRI2 0,558 0,579 0,614 0,734 0,831 0,994 1,292 1,469 1,575 1,681 1,893 2,117 2,322 2,525 2,707 2,848 2,872 2,908

KRI3 0,683 0,708 0,751 0,898 1,017 1,216 1,58 1,797 1,927 2,056 2,316 2,59 2,841 3,089 3,312 3,485 3,513 3,558

KRI3 0,505 0,524 0,555 0,664 0,751 0,898 1,168 1,329 1,425 1,52 1,712 1,914 2,1 2,283 2,448 2,576 2,597 2,63
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2.3.1.5  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Ισπανίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.5: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Ισπανίας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 

Στις τιµές που αποτελούν δεδοµένα του γραφήµατος της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας της Ισπανίας η αξία του ενός ecu αναφέρεται σε σχέση µε την αξία 100 
ισπανικών πεσετών. 

Η Ισπανία µέχρι και το 1988 δε συµµετέχει στο ΜΣΙ του ΕΝΣ. Από το 1981 
ως το 1988 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Ισπανίας κυµαίνεται σε επίπεδα εντός της 
στενής ζώνης (+/-2.25%) µόνο τα έτη 1981, 1984 και 1985. 

Τα έτη 1982, 1983, 1986 και 1987 οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της χώρας 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του KRI1, ενώ το 1988 για πρώτη φορά η ισπανική 
ισοτιµία υπολείπεται του κατώτατου ορίου (KRI1) της στενής διακύµανσης κατά 0.01 
µονάδα. 

Το 1989 η Ισπανία συµµετέχει στο ΜΣΙ µε το διευρυµένο όριο του +/-6%. 
Στην τετραετία 1989-1992, όπως φαίνεται και στο γράφηµα, κινείται εντός του 
τούνελ που δηµιουργείται από τα όρια διακύµανσης του +/-6%. 

Μετά το 1993 η ισπανική ισοτιµία κινείται και πάλι σε όλα τα έτη µέχρι και το 
1998 εντός της διευρυµένης ζώνης που δηµιουργείται από τα νέα επιτρεπόµενα όρια 
διακύµανσης του +/-15% (KRI3). 

Ως εκ τούτου η Ισπανία δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα όσον αφορά στο 
κριτήριο σύγκλισης του Μάαστριχτ. 

 
 
 
 
 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ

0,5

1,25

2

E 1,027 1,076 1,275 1,266 1,291 1,375 1,422 1,376 1,304 1,294 1,285 1,325 1,491 1,589 1,63 1,607 1,659 1,672

KRΙ1 1,019 1,05 1,1 1,304 1,294 1,32 1,406 1,454 1,407 1,333 1,323 1,314 1,355 1,525 1,625 1,667 1,643 1,696

KRI1 0,975 1,004 1,052 1,246 1,238 1,262 1,344 1,39 1,345 1,275 1,265 1,256 1,295 1,457 1,553 1,593 1,571 1,622

KRI2 1,057 1,089 1,141 1,352 1,342 1,368 1,458 1,507 1,459 1,382 1,372 1,362 1,405 1,58 1,684 1,728 1,703 1,759

KRI2 0,937 0,965 1,011 1,199 1,19 1,214 1,293 1,337 1,293 1,226 1,216 1,208 1,246 1,402 1,494 1,532 1,511 1,559

KRI3 1,147 1,181 1,237 1,466 1,456 1,485 1,581 1,635 1,582 1,5 1,488 1,478 1,524 1,715 1,827 1,875 1,848 1,908

KRI3 0,847 0,873 0,915 1,084 1,076 1,097 1,169 1,209 1,17 1,108 1,1 1,092 1,126 1,267 1,351 1,386 1,366 1,41
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2.3.1.6  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Γαλλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.6: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Γαλλίας ως προς τα 
υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Στο χρονικό διάστηµα 1981-1992 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Γαλλίας 
εντοπίζεται δύο φορές να υπερβαίνει την οροφή της στενής ζώνης που δηµιουργείται 
από τα όρια διακύµανσης +/-2.25%. Αναλυτικότερα το 1982 (6.43 µονάδες) η 
ισοτιµία υπερβαίνει όχι µόνον το άνω όριο του KRI1 (6.18 µονάδες), αλλά και το 
ανώτατο όριο διακύµανσης του KRI2 (6.4 µονάδες). Το 1983 η τιµή της γαλλικής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι 6.77 µονάδες και ξεπερνάει το ανώτατο όριο του 
KRI1 (+/-2.25%) κατά 0.19 µονάδες. 
 Μετά το 1993 η γαλλική ισοτιµία κυµαίνεται εντός των διευρυµένων ορίων 
του +/-15%, από το 1994 ως και το 1998, αν και ισχύουν τα διευρυµένα όρια, 
εντούτοις, κινείται εντός των ορίων της στενής ζώνης του +/-2.25%. 
 Ως εκ τούτου η Γαλλία δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα ως προς το 
κριτήριο συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Μάαστριχτ. Επίσης, παρατηρώντας το 
γράφηµα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Γαλλίας, διαπιστώνει κανείς πως οι 
τιµές διακύµανσης του ecu σε σχέση µε το γαλλικό φράγκο κυµαίνονται σε ιδιαίτερα 
σταθερά επίπεδα, από το 1983 µέχρι και το 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΛΛΙΑ

4,5

6,5

8,5

F 6,04 6,431 6,771 6,872 6,795 6,8 6,929 7,036 7,024 6,914 6,973 6,848 6,634 6,583 6,525 6,493 6,613 6,601

KRΙ1 6,001 6,176 6,576 6,923 7,027 6,948 6,953 7,085 7,194 7,182 7,07 7,13 7,002 6,783 6,731 6,672 6,639 6,762

KRΙ1 5,737 5,904 6,286 6,619 6,717 6,642 6,647 6,773 6,878 6,866 6,758 6,816 6,694 6,485 6,435 6,378 6,347 6,464

KRI2 6,221 6,402 6,817 7,177 7,284 7,203 7,208 7,345 7,458 7,445 7,329 7,391 7,259 7,032 6,978 6,917 6,883 7,01

KRI2 5,517 5,678 6,045 6,365 6,46 6,387 6,392 6,513 6,614 6,603 6,499 6,555 6,437 6,236 6,188 6,134 6,103 6,216

KRI3 6,749 6,946 7,396 7,787 7,903 7,814 7,82 7,968 8,091 8,078 7,951 8,019 7,875 7,629 7,57 7,504 7,467 7,605

KRI3 4,989 5,134 5,466 5,755 5,841 5,776 5,78 5,89 5,981 5,97 5,877 5,927 5,821 5,639 5,596 5,546 5,519 5,621
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2.3.1.7  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Ιρλανδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.7: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Ιρλανδίας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Στο διάστηµα των δώδεκα ετών της περιόδου 1981-1992 η συναλλαγµατική 
ισοτιµία της Ιρλανδίας υπερβαίνει δύο φορές την ανώτατη τιµή του τούνελ, που 
ορίζεται από τα όρια της στενής διακύµανσης του +/-2.25%. 
 Αναλυτικότερα το 1983 η ισοτιµία του ecu ως προς την ιρλανδική λίρα 
βρίσκεται στις 0.72 µονάδες, υπερβαίνοντας το όριο του (+) 2.25%, κατά 0.05 
µονάδες, ενώ υπέρβαση του ορίου παρατηρείται επίσης το 1987, οπότε η ιρλανδική 
ισοτιµία βρίσκεται στις 0.78 µονάδες έναντι των 0.75 µονάδων του ανώτατου ορίου 
του KRI1 (+/-2.25%). 
 Από το 1993 µέχρι και το 1998 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Ιρλανδίας 
κυµαίνεται σε επίπεδα ισοτιµίας εντός των ορίων της νέας ευρύτατης ζώνης του 
KRI3, δηλαδή του +/-15%. Ως εκ τούτου πληρεί το κριτήριο της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

0,5

0,75

1

IRL 0,691 0,69 0,715 0,726 0,715 0,734 0,775 0,776 0,777 0,768 0,768 0,761 0,8 0,794 0,816 0,793 0,748 0,786

KRI1 0,691 0,707 0,705 0,731 0,742 0,731 0,75 0,793 0,793 0,794 0,785 0,785 0,778 0,818 0,811 0,834 0,811 0,764

KRI1 0,661 0,675 0,674 0,699 0,71 0,699 0,717 0,758 0,758 0,759 0,751 0,751 0,744 0,782 0,776 0,797 0,776 0,731

KRI2 0,717 0,732 0,731 0,758 0,769 0,758 0,778 0,822 0,822 0,823 0,814 0,814 0,806 0,848 0,841 0,864 0,841 0,792

KRI2 0,635 0,65 0,648 0,672 0,682 0,672 0,689 0,729 0,729 0,73 0,722 0,722 0,715 0,752 0,746 0,767 0,746 0,703

KRI3 0,777 0,795 0,793 0,822 0,835 0,822 0,844 0,892 0,892 0,893 0,883 0,883 0,875 0,92 0,913 0,938 0,912 0,86

KRI3 0,575 0,587 0,586 0,608 0,617 0,608 0,623 0,659 0,659 0,66 0,653 0,653 0,647 0,68 0,675 0,693 0,674 0,635
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2.3.1.8  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Ιταλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.8: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Ιταλίας ως προς τα 
υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Η Ιταλία λόγω υψηλού πληθωρισµού συµµετέχει από την έναρξη του 
συστήµατος µε περιθώριο διακύµανσης +/-6% µέχρι το 1990, που ισχύει και γι αυτήν 
το περιθώριο +/-2.25. 
 Ως εκ τούτου τα δέκα πρώτα έτη της περιόδου 1981-1990 η συναλλαγµατική 
ισοτιµία της Ιταλίας κινείται εντός των επιτρεπόµενων ορίων της ευρείας ζώνης µε 
εξαίρεση το έτος 1983. Το έτος αυτό η αναλογία του ecu ως προς 1000 (σύµφωνα µε 
τα δεδοµένα της Eurostat) ιταλικές λιρέτες βρίσκεται στις 1.35 µονάδες, ξεπερνώντας 
το ανώτατο όριο του +6% (KRI2) κατά 0.03 µονάδες. 
 Τη διετία 1991-1992 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Ιταλίας είναι 
υποχρεωµένη να κινείται εντός των στενών ορίων διακύµανσης του +/-2.25%. 
Εντούτοις το 1992 (1.6 µονάδες) υπερβαίνει την οροφή του τούνελ του KRI1 κατά 
0.03 µονάδες. 
 Μετά το 1993 ως και το 1998 το ιταλικό συνάλλαγµα κυµαίνεται σε επίπεδα 
ισοτιµίας εντός των ορίων της ευρύτατης διακύµανσης του +/-15%, που ισχύει από 
τον Αύγουστο του 1993, και άρα η Ιταλία καλύπτει το κριτήριο της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας του Μάαστριχτ. 
 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ 
εξεταζόµενων ετών (1981-1998), η ιταλική λιρέτα βρίσκεται το 1998 υποτιµηµένη 
κατά 53.9% σε σχέση µε την αξία που είχε ως προς το ecu το 1981. 
 
 
 
 
 

ΙΤΑΛΙΑ

1

1,75

2,5

I 1,263 1,245 1,35 1,381 1,448 1,462 1,495 1,537 1,51 1,522 1,533 1,596 1,841 1,915 2,13 1,959 1,929 1,944

KRI1 1,216 1,291 1,273 1,38 1,412 1,481 1,495 1,529 1,572 1,544 1,556 1,567 1,632 1,882 1,958 2,178 2,003 1,972

KRI1 1,162 1,235 1,217 1,32 1,35 1,415 1,429 1,461 1,502 1,476 1,488 1,499 1,56 1,8 1,872 2,082 1,915 1,886

KRI2 1,26 1,339 1,32 1,431 1,464 1,535 1,55 1,585 1,629 1,601 1,613 1,625 1,692 1,951 2,03 2,258 2,077 2,045

KRI2 1,118 1,187 1,17 1,269 1,298 1,361 1,374 1,405 1,445 1,419 1,431 1,441 1,5 1,731 1,8 2,002 1,841 1,813

KRI3 1,367 1,452 1,432 1,553 1,588 1,665 1,681 1,719 1,768 1,737 1,75 1,763 1,835 2,117 2,202 2,45 2,253 2,218

KRI3 1,011 1,074 1,058 1,148 1,174 1,231 1,243 1,271 1,306 1,284 1,294 1,303 1,357 1,565 1,628 1,811 1,665 1,64
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2.3.1.9  Η  συναλλαγµατική ισοτιµία του Λουξεµβούργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.9: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Λουξεµβούργου ως 
προς τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Η συναλλαγµατική ισοτιµία του Λουξεµβούργου στο διάστηµα 1981-1992 
κινείται εντός του τούνελ που σχηµατίζεται από τα στενά όρια διακύµανσης +/-
2.25%, µε εξαίρεση τα έτη 1982 και 1986. 
 Πιο συγκεκριµένα, το 1982 η αξία του ecu ως προς το φράγκο του 
Λουξεµβούργου βρίσκεται στις 44.7 µονάδες και υπερβαίνει όχι µόνον την οροφή του 
τούνελ του KRI1 (+/-2.25%), αλλά και το ανώτατο όριο του KRI2 (+/-6%). Σηµασία 
έχει ότι η ισοτιµία του Λουξεµβούργου το 1982 κυµαινόταν εκτός του ορίου των 2.25 
ποσοστιαίων µονάδων διακύµανσης, όπως συνέβη και το 1986, οπότε η 
συναλλαγµατική ισοτιµία του Λουξεµβούργου βρίσκεται στις 43.8 µονάδες έναντι 
43.9 που αποτελούν το κατώτατο όριο διακύµανσης του KRI1. 
 Από το 1993 µέχρι και το 1998, οπότε ισχύει η ευρύτατη ζώνη του +/-15%, 
κινείται εντός των ορίων της. Άρα το Λουξεµβούργο καλύπτει το κριτήριο της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

30

45

60

L 41,29 44,71 45,44 45,44 44,91 43,8 43,04 43,43 43,38 42,43 42,22 41,59 40,47 39,66 38,55 39,3 40,53 40,62

KRΙ1 41,51 42,22 45,72 46,46 46,46 45,92 44,79 44,01 44,41 44,36 43,38 43,17 42,53 41,38 40,55 39,42 40,18 41,44

KRΙ1 39,69 40,36 43,7 44,42 44,42 43,9 42,81 42,07 42,45 42,4 41,48 41,27 40,65 39,56 38,77 37,68 38,42 39,62

KRI2 43,04 43,77 47,39 48,17 48,17 47,6 46,43 45,62 46,04 45,98 44,98 44,75 44,09 42,9 42,04 40,86 41,66 42,96

KRI2 38,16 38,81 42,03 42,71 42,71 42,22 41,17 40,46 40,82 40,78 39,88 39,69 39,09 38,04 37,28 36,24 36,94 38,1

KRI3 46,69 47,48 51,42 52,26 52,26 51,65 50,37 49,5 49,94 49,89 48,79 48,55 47,83 46,54 45,61 44,33 45,2 46,61

KRI3 34,51 35,1 38 38,62 38,62 38,17 37,23 36,58 36,92 36,87 36,07 35,89 35,35 34,4 33,71 32,77 33,41 34,45
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2.3.1.10 Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Ολλανδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.10: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Ολλανδίας ως 
προς τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Στη διάρκεια των δώδεκα ετών της περιόδου 1981-1992 η συναλλαγµατική 
ισοτιµία της Ολλανδίας κυµαίνεται σε επίπεδα εκτός της στενής ζώνης διακύµανσης 
των ορίων +/-2.25% σε τέσσερις περιπτώσεις. Αυτές εντοπίζονται στα έτη 1982 (2.61 
µονάδες), 1983 (2.54 µονάδες), 1986 (2.4 µονάδες) και 1987 (2.33 µονάδες). 
Ιδιαίτερα το 1982 η διακύµανση της ολλανδικής ισοτιµίας βρίσκεται στο –6%, 
ταυτίζεται δηλαδή µε το κατώτατο όριο του KRI2. 
 Από το 1993 µέχρι και το 1998 που ισχύουν τα ευρύτατα όρια διακύµανσης 
+/-15%, η συναλλαγµατική ισοτιµία της Ολλανδίας κινείται εντός των ορίων της 
ευρύτατης ζώνης, άρα καλύπτει το κριτήριο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
Μάαστριχτ. 

 Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως το ολλανδικό φιορίνι είναι από τα 
ευρωπαϊκά νοµίσµατα που ανατιµήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου 1981-1998. Ενώ 
το 1981 η αξία του ecu αντιστοιχούσε σε 2.78 ολλανδικά φιορίνια, το 1998 
αντιστοιχεί σε 2.22, που σηµαίνει ότι το ολλανδικό νόµισµα γνώρισε ανατίµηση 
έναντι του ecu της τάξης του 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

1,5

2,5

3,5

NL 2,775 2,614 2,537 2,523 2,511 2,401 2,334 2,335 2,335 2,312 2,311 2,275 2,175 2,158 2,099 2,14 2,211 2,22

KRΙ1 2,822 2,837 2,673 2,594 2,58 2,567 2,455 2,387 2,388 2,388 2,364 2,363 2,326 2,224 2,207 2,146 2,188 2,261

KRΙ1 2,698 2,713 2,555 2,48 2,466 2,455 2,347 2,281 2,282 2,282 2,26 2,259 2,224 2,126 2,109 2,052 2,092 2,161

KRI2 2,926 2,942 2,771 2,689 2,674 2,662 2,545 2,474 2,475 2,475 2,451 2,45 2,412 2,306 2,287 2,225 2,268 2,344

KRI2 2,594 2,609 2,457 2,385 2,372 2,36 2,257 2,194 2,195 2,195 2,173 2,172 2,139 2,045 2,029 1,973 2,012 2,078

KRI3 3,174 3,191 3,006 2,918 2,901 2,888 2,761 2,684 2,685 2,685 2,659 2,658 2,616 2,501 2,482 2,414 2,461 2,543

KRI3 2,346 2,359 2,222 2,156 2,145 2,134 2,041 1,984 1,985 1,985 1,965 1,964 1,934 1,849 1,834 1,784 1,819 1,879
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2.3.1.11 Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Αυστρίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.11: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Αυστρίας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Η Αυστρία εισέρχεται στο ΜΣΙ του ΕΝΣ στις 9 Ιανουαρίου του 1995. Μέχρι 
το 1987 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Αυστρίας χαρακτηρίζεται από πτωτικές 
τάσεις, που σηµαίνει ότι το νόµισµά της ανατιµάται. Η ανατίµηση που πετυχαίνει 
µάλιστα το 1987 (14.6 µονάδες) σε σχέση µε την τιµή των 17.7 µονάδων του 1981 
αγγίζει το 17.5%. 
 Από το 1987 µέχρι το 1992 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Αυστρίας κινείται 
εντός των ορίων της στενής ζώνης διακύµανσης του KRI1. 
 Μετά το 1993 και µέχρι το 1998 κυµαίνεται µε µικρές αποκλίσεις εντός των 
ορίων της στενής ζώνης, και συνεπώς εντός των ορίων της ευρύτατης ζώνης 
διακύµανσης του +/-15%. Εποµένως η Αυστρία καλύπτει το κριτήριο ισοτιµίας του 
Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ

11

16

21

A 17,72 16,7 15,97 15,73 15,64 14,96 14,57 14,59 14,57 14,44 14,43 14,22 13,62 13,54 13,18 13,43 13,82 13,85

KRΙ1 18,37 18,12 17,08 16,33 16,08 15,99 15,3 14,9 14,92 14,9 14,76 14,75 14,54 13,93 13,84 13,48 13,73 14,13

KRΙ1 17,57 17,32 16,32 15,61 15,38 15,29 14,62 14,24 14,26 14,24 14,12 14,11 13,9 13,31 13,24 12,88 13,13 13,51

KRI2 19,05 18,78 17,7 16,93 16,67 16,58 15,86 15,44 15,47 15,44 15,31 15,3 15,07 14,44 14,35 13,97 14,24 14,65

KRI2 16,89 16,66 15,7 15,01 14,79 14,7 14,06 13,7 13,71 13,7 13,57 13,56 13,37 12,8 12,73 12,39 12,62 12,99

KRI3 20,67 20,38 19,21 18,37 18,09 17,99 17,2 16,76 16,78 16,76 16,61 16,59 16,35 15,66 15,57 15,16 15,44 15,89

KRI3 15,27 15,06 14,2 13,57 13,37 13,29 12,72 12,38 12,4 12,38 12,27 12,27 12,09 11,58 11,51 11,2 11,42 11,75
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2.3.1.12 Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Πορτογαλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.12: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Πορτογαλίας ως 
προς τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Παρατηρώντας το γράφηµα διαπιστώνεται αµέσως η ιδιαίτερα αυξητική 
πορεία που διαγράφει στη διάρκεια των 18 ετών (1981-1998) το ecu σε σχέση µε το 
πορτογαλικό εσκούδο. Αυτό σηµαίνει πως το εσκούδο το 1998 έχει γνωρίσει , σε 
σχέση µε την τιµή ισοτιµίας του 1981, υποτίµηση της τάξης του 192.7%. Το εσκούδο 
είναι το νόµισµα που σηµειώνει τη µεγαλύτερη υποτίµηση στην ΕΕ, µετά από την 
ελληνική δραχµή (-433.8%). 
 Το εσκούδο της Πορτογαλίας µετέχει στο ΜΣΙ του ΕΝΣ από τον Απρίλιο του 
1992 µε το ευρύ περιθώριο διακύµανσης +/-6%. Από το 1981 µέχρι και το 1988 η 
συναλλαγµατική ισοτιµία της χώρας κυµαίνεται κυρίως σε επίπεδα διακύµανσης της 
τάξης του 6-15%, ενώ από το 1989 ως το 1992 η µεγάλη αυτή διακύµανση ανάµεσα 
στις τιµές ισοτιµίας της Πορτογαλίας αρχίζει να περιορίζεται. 
 Από το 1993 µέχρι και το 1998 που τα όρια διακύµανσης διευρύνονται στο +/-
15% η συναλλαγµατική ισοτιµία της Πορτογαλίας κινείται χωρίς εξαίρεση εντός των 
ορίων του ευρύτατου τούνελ, άρα η Πορτογαλία καλύπτει το κριτήριο της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

0,5

1,5

2,5

P 0,685 0,78 0,987 1,157 1,303 1,471 1,626 1,701 1,734 1,811 1,786 1,747 1,884 1,969 1,961 1,958 1,986 2,017

KRI1 0,712 0,7 0,798 1,009 1,183 1,332 1,504 1,663 1,739 1,773 1,852 1,826 1,786 1,926 2,013 2,005 2,002 2,031

KRI1 0,68 0,67 0,762 0,965 1,131 1,274 1,438 1,589 1,663 1,695 1,77 1,746 1,708 1,842 1,925 1,917 1,914 1,941

KRI2 0,738 0,726 0,827 1,046 1,226 1,381 1,559 1,724 1,803 1,838 1,92 1,893 1,852 1,997 2,087 2,079 2,075 2,105

KRI2 0,654 0,644 0,733 0,928 1,088 1,225 1,383 1,528 1,599 1,63 1,702 1,679 1,642 1,771 1,851 1,843 1,841 1,867

KRI3 0,8 0,788 0,897 1,135 1,331 1,498 1,692 1,87 1,956 1,994 2,083 2,054 2,009 2,167 2,264 2,255 2,252 2,284

KRI3 0,592 0,582 0,663 0,839 0,983 1,108 1,25 1,382 1,446 1,474 1,539 1,518 1,485 1,601 1,674 1,667 1,664 1,688

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98



 219

2.3.1.13 Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Φινλανδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.13: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Φινλανδίας ως 
προς τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Το φινλανδικό µάρκο µετέχει στο ΜΣΙ του ΕΝΣ από τον Οκτώβριο του 1996. 
Κατά την περίοδο 1981-1991 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Φινλανδίας κινείται 
εντός των ορίων της ευρείας διακύµανσης +/-6%.  
 Στο γράφηµα εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το 1992 (5.81 µονάδες) και το 1993 
(6.7 µονάδες) οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της Φινλανδίας κυµαίνονται σε επίπεδα 
υψηλότερα της οροφής του τούνελ των ευρύτατων ορίων διακύµανσης +/-15% (κατά 
0.51 και 0.54 µονάδες αντίστοιχα). 
 Από το 1994 και µέχρι το 1998 η συναλλαγµατική ισοτιµίας της χώρας 
κινείται εντός του ευρύτατου τούνελ των ορίων διακύµανσης +/-15% (KRI3). 
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα τελευταία τρία έτη (1996-1998) οι συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες δεν ξεφεύγουν εκτός των ορίων της στενής ζώνης 2.25%. Συνεπώς η 
Φινλανδία καλύπτει το κριτήριο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

3

5,5

8

FIN 4,793 4,707 4,948 4,724 4,694 4,98 5,065 4,944 4,723 4,855 5,002 5,807 6,696 6,191 5,709 5,828 5,881 5,983

KRI1 5,288 4,901 4,813 5,059 4,83 4,8 5,092 5,179 5,055 4,829 4,964 5,115 5,938 6,847 6,33 5,837 5,959 6,013

KRI1 5,056 4,685 4,601 4,837 4,618 4,588 4,868 4,951 4,833 4,617 4,746 4,889 5,676 6,545 6,052 5,581 5,697 5,749

KRI2 5,482 5,081 4,989 5,245 5,007 4,976 5,279 5,369 5,241 5,006 5,146 5,302 6,155 7,098 6,562 6,052 6,178 6,234

KRI2 4,862 4,505 4,425 4,651 4,441 4,412 4,681 4,761 4,647 4,44 4,564 4,702 5,459 6,294 5,82 5,366 5,478 5,528

KRI3 5,948 5,512 5,413 5,69 5,433 5,398 5,727 5,825 5,686 5,431 5,583 5,752 6,678 7,7 7,12 6,565 6,702 6,763

KRI3 4,396 4,074 4,001 4,206 4,015 3,99 4,233 4,305 4,202 4,015 4,127 4,252 4,936 5,692 5,262 4,853 4,954 4,999
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2.3.1.14 Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Σουηδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.14: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Σουηδίας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 
 Η Σουηδία δε µετέχει στο ΜΣΙ του ΕΝΣ. Όπως φαίνεται από το γράφηµα, τα 
έτη 1981, 1985, 1988, 1989, 1991 και 1992 οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της 
Σουηδίας κινούνται εντός της στενής ζώνης διακύµανσης του 2.25%. Τα έτη 1984, 
1987 και 1990 οι ισοτιµίες της χώρας κυµαίνονται σε επίπεδα διακύµανσης εντός του 
ορίου +/-6%, ενώ τα έτη 1982, 1983 και 1986 οι σουηδικές ισοτιµίες κινούνται εντός 
των ορίων της ευρύτατης ζώνης +/-15%. 
 Από το 1993 µέχρι και το 1998 που ισχύουν για όλα τα κράτη-µέλη τα 
διευρυµένα όρια διακύµανσης +/-15%, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της Σουηδίας 
εµφανίζουν ιδιαίτερα έντονες διακυµάνσεις. Το 1993 (9.12 µονάδες) η 
συναλλαγµατική ισοτιµία υπερβαίνει την οροφή του τούνελ του KRI3 κατά 0.46 
µονάδες, ενώ το ίδιο συµβαίνει και το 1998 (8.92 µονάδες) που η ισοτιµία υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο του KRI3 (+15%) κατά 2.42 µονάδες. 
 Η Σουηδία δε µετέχει στο ΜΣΙ και ως εκ τούτου δεν επιλέγεται για την τρίτη 
φάση της ΟΝΕ το Μάιο του 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

4

7,5

11

S 5,635 6,143 6,821 6,511 6,521 6,996 7,31 7,242 7,099 7,521 7,479 7,533 9,122 9,163 9,332 8,515 5,651 8,916

KRΙ1 6,013 5,762 6,281 6,974 6,657 6,668 7,153 7,474 7,405 7,259 7,69 7,647 7,702 9,327 9,369 9,542 8,707 5,778

KRΙ1 5,749 5,508 6,005 6,668 6,365 6,374 6,839 7,146 7,079 6,939 7,352 7,311 7,364 8,917 8,957 9,122 8,323 5,524

KRI2 6,234 5,973 6,512 7,23 6,902 6,912 7,416 7,749 7,677 7,525 7,972 7,928 7,985 9,669 9,713 9,892 9,026 5,99

KRI2 5,528 5,297 5,774 6,412 6,12 6,13 6,576 6,871 6,807 6,673 7,07 7,03 7,081 8,575 8,613 8,772 8,004 5,312

KRI3 6,763 6,48 7,064 7,844 7,488 7,499 8,045 8,407 8,328 8,164 8,649 8,601 8,663 10,49 10,54 10,73 9,792 6,499

KRI3 4,999 4,79 5,222 5,798 5,534 5,543 5,947 6,214 6,156 6,034 6,393 6,357 6,403 7,754 7,789 7,932 7,238 4,803
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2.3.1.15 Η  συναλλαγµατική ισοτιµία της Αγγλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.1.15: διαχρονική εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Αγγλίας ως προς 
τα υπολογισµένα επιτρεπτά όρια διακύµανσης 
 
 Η Αγγλική στερλίνα εισέρχεται στο ΜΣΙ του ΕΝΣ τον Οκτώβριο του 1990 µε 
όρια διακύµανσης +/-6% και εξέρχεται από το ΜΣΙ το Σεπτέµβριο του 1992. 
 Κατά τη δεκαετία 1981-1990 η συναλλαγµατική ισοτιµία της Αγγλίας κινείται 
εντός των ορίων του +/-2.25% τα έτη 1982, 1984 και 1989. Τα έτη 1983,1987 και 
1988 η αγγλική ισοτιµία κυµαίνεται εντός της ζώνης του +/-6%, ενώ το 1981, 1986 
και 1990 βρίσκεται εντός των ορίων του +/-15%. 
 Το 1991 η συναλλαγµατική ισοτιµία του ecu προς την αγγλική στερλίνα 
βρίσκεται εντός της στενής ζώνης διακύµανσης του +/-2.25%. Η Αγγλία εισέρχεται 
στο ΜΣΙ µε τα περιθώρια διακύµανσης του KRI2 (+/- 6%). Το 1992, όπως 
απεικονίζεται στο γράφηµα, η συναλλαγµατική ισοτιµία του ecu προς το αγγλικό 
νόµισµα ανέρχεται και υπερβαίνει την οροφή του τούνελ του KRI1, πλησιάζοντας 
την οροφή του KRI2. 
 Τα έτη 1993 εως 1998 που η στερλίνα διακυµαίνεται εκτός του ΜΣΙ, 
καταγράφει απότοµες διακυµάνσεις. Μέχρι και το 1996 (0.81 µονάδες) κινείται εντός 
της ευρύτατης ζώνης που σχηµατίζεται από τα όρια διακύµανσης +/-15%. Το 1997 
(0.69 µονάδες) η απότοµη πτώση της αγγλικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας την οδηγεί 
σε χαµηλότερα επίπεδα από το κατώτατο όριο του -15%. Η στερλίνα µάλιστα το 1997 
ανατιµάται σε σχέση µε την αξία που είχε έναντι του ecu το 1996 κατά 14.8%. Το 
1998 (0.68 µονάδες) η ισοτιµία επιστρέφει εντός του ευρύτατου τούνελ. Η Αγγλία δε 
συµµετέχει στην ΟΝΕ. 
 
 
 
 
 

ΑΓΓΛΙΑ

0,4

0,7

1

UK 0,553 0,561 0,587 0,591 0,589 0,672 0,705 0,664 0,673 0,714 0,701 0,734 0,78 0,776 0,829 0,814 0,692 0,676

KRI1 0,612 0,566 0,573 0,6 0,604 0,602 0,687 0,72 0,679 0,688 0,73 0,717 0,75 0,798 0,793 0,847 0,832 0,708

KRI1 0,585 0,541 0,548 0,574 0,577 0,576 0,656 0,689 0,649 0,658 0,698 0,685 0,717 0,762 0,758 0,81 0,795 0,677

KRI2 0,634 0,586 0,594 0,622 0,626 0,624 0,712 0,747 0,704 0,714 0,757 0,743 0,778 0,827 0,822 0,879 0,863 0,734

KRI2 0,563 0,52 0,527 0,552 0,555 0,554 0,631 0,662 0,625 0,633 0,671 0,659 0,69 0,733 0,729 0,779 0,765 0,651

KRI3 0,688 0,636 0,645 0,675 0,679 0,677 0,772 0,81 0,764 0,774 0,821 0,806 0,844 0,897 0,892 0,953 0,936 0,796

KRI3 0,509 0,47 0,476 0,499 0,502 0,501 0,571 0,599 0,565 0,572 0,607 0,596 0,624 0,663 0,66 0,704 0,692 0,588
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2.3.2. ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-1998 ως προς τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Προκειµένου να απεικονισθεί η εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των 
δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ για την περίοδο 1981-1998 (από την 1η Ιανουαρίου 
1999 ισχύουν οι αµετάκλητες ισοτιµίες της ευρωζώνης), χρησιµοποιούνται ως 
δεδοµένα σε αυτήν την ενότητα οι τιµές της ποσοστιαίας µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ώστε να παρατηρηθεί το µέγεθος των διακυµάνσεων που 
χαρακτηρίζει τη συναλλαγµατική ισοτιµία της κάθε χώρας, καθώς και οι υποτιµήσεις 
αλλά και οι ανατιµήσεις των ευρωπαϊκών νοµισµάτων που σηµειώνονται κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο. Τα δεδοµένα δηµιουργήθηκαν έπειτα από µετατροπή των τιµών 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των δεκαπέντε χωρών-µελών, όπως αυτές δίνονται 
από τη Eurostat σε ποσοστά ρυθµού µεταβολής. 

Στο δενδρόγραµµα του σχήµατος 2.3.2α διαπιστώνεται ο διαχωρισµός του 
κύριου κόµβου Ο στην οµάδα χωρών Α και στην οµάδα χωρών Β367. Η οµάδα Α 
περιλαµβάνει την Αυστρία, τη Γερµανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το 
Λουξεµβούργο, τη ∆ανία και τη Γαλλία. Το ποσοστό µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας των επτά αυτών χωρών κυµαίνεται στο σύνολο των 
δεκαοκτώ εξεταζόµενων ετών σε σχετικά χαµηλά και µεσαία επίπεδα. Η Ελλάδα, η 
Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Αγγλία και η Ιρλανδία 
ανήκουν στην οµάδα Β και χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό ποσοστό µεταβολής 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.3.2α: ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς τη συναλλαγµατική ισοτιµία 
(1981-1998)’ 
 
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών ποσοστού µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ανά οµάδα 
χωρών, όπως προσδιορίστηκαν από την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 

                                                 
367 Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.3.2α) της παρούσας ενότητας 
εµφανίζονται δύο οµάδες χωρών αντί για τρεις, όπως συµβαίνει στις υπόλοιπες ενότητες. Αυτό 
οφείλεται στα αποτελέσµατα που  εξάγονται από την επιµέρους διάσπαση του κόµβου Α (στις οµάδες 
Α1 και Α2), τα οποία κρίνονται µη ικανοποιητικά, καθώς δε βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιµων 
συµπερασµάτων. 
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ΟΜΑ∆Α Α (Χαµηλές / µεσαίες διακυµάνσεις): Παρατηρώντας το γράφηµα 2.3.2α, 
διαπιστώνεται πως τα ποσοστά µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των χωρών 
της οµάδας χαµηλών και µεσαίων επιδόσεων ποσοστού µεταβολής συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας µεταβάλλονται κατά την περίοδο 1981-1983 µε θετικό αλλά και µε 
αρνητικό πρόσηµο. Πιο συγκεκριµένα, κατά την τριετία αυτή η ισοτιµία των 
νοµισµάτων του Βελγίου, του Λουξεµβούργου (οι δύο αυτές χώρες έχουν κοινό 
νόµισµα) και της Γαλλίας, ως προς το ecu κυµαίνεται σε επίπεδα των 0 ως 8.28 
ποσοστιαίων µονάδων, που σηµαίνει πως η αξία του ecu έναντι των 
προαναφερθέντων νοµισµάτων αυξάνεται σε γενικές γραµµές κατά 0-8.28%, µε 
αποτέλεσµα η αξία των νοµισµάτων των τριών αυτών χωρών να γνωρίζει υποτίµηση. 
Την ίδια περίοδο η ισοτιµία των νοµισµάτων της Αυστρίας, της Γερµανίας και της 
Ολλανδίας κυµαίνεται σε επίπεδα των –5.8 ως 0.54 ποσοστιαίων µονάδων, µε 
αποτέλεσµα τα νοµίσµατα αυτά να ανατιµώνται. Σχετικά σταθερή κρίνεται κατά την 
περίοδο 1981-1983 η πορεία της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δανικής κορώνας (-
0.31 ως 2.95%). Από το 1984 µέχρι και το 1991 τα ποσοστά µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας των χωρών της συγκεκριµένης οµάδας κυµαίνονται 
σταθερά σε επίπεδα της τάξης των –4.4 µε 1.9 µονάδων, που σηµαίνει πως κατά την 
οκταετία αυτή τα νοµίσµατα των επτά χωρών (που απαρτίζουν την παρούσα οµάδα 
χωρών) γνωρίζουν ανατίµηση, ή έστω υποτίµηση µικρού µεγέθους, καταγράφοντας 
έτσι ικανοποιητική πορεία όσον αφορά στην αξία των νοµισµάτων τους. Από το 1992 
ως το 1995 τα ποσοστά µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των επτά χωρών 
κυµαίνονται σταθερά σε αρνητικά επίπεδα τιµών (-4.4 ως –0.57). Κατά τη διάρκεια 
των ετών 1996-1997 η ισοτιµία νοµισµάτων των χωρών της οµάδας Α αυξάνεται, µε 
αποτέλεσµα να παρατηρείται υποτίµηση στις τιµές τους, µε το υψηλότερο ποσοστό 
µεταβολής να καταγράφεται στην Ολλανδία (3.32% το 1997). Το 1998 η 
συναλλαγµατική ισοτιµία των χωρών παραµένει σταθερή, καθώς τα ποσοστά 
µεταβολής της κινούνται γύρω από το 0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.3.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών / Μεσαίων Επιδόσεων Ποσοστού Μεταβολής  Σ.Ι.’ 

ΟΜΑ∆Α Α - ΧΑΜΗΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

-10

-5

0

5

10

A -1,39 -5,76 -4,37 -1,5 -0,57 -4,35 -2,61 0,14 -0,14 -0,89 -0,07 -1,46 -4,22 -0,59 -2,66 1,9 2,9 0,22

D -0,4 -5,49 -4,42 -1,45 -0,54 -4,4 -2,63 0,1 -0,19 -0,87 -0,05 -1,51 -4,16 -0,57 -2,65 1,92 2,83 0,25

NL 0,54 -5,8 -2,95 -0,55 -0,48 -4,38 -2,79 0,04 0 -0,99 -0,04 -1,56 -4,4 -0,78 -2,73 1,95 3,32 0,41

B 1,7 8,28 1,63 0 -1,17 -2,47 -1,74 0,91 -0,12 -2,19 -0,49 -1,49 -2,69 -2 -2,8 1,95 3,13 0,22

L 1,7 8,28 1,63 0 -1,17 -2,47 -1,74 0,91 -0,12 -2,19 -0,49 -1,49 -2,69 -2 -2,8 1,95 3,13 0,22

DK 1,23 2,95 -0,31 0,17 -1,56 -1,04 -0,64 0,85 1,22 -2,39 0,66 -1,26 -2,75 -0,67 -2,85 0,42 1,7 0,2

F 2,91 6,47 5,29 1,49 -1,12 0,07 1,9 1,54 -0,17 -1,57 0,85 -1,79 -3,12 -0,77 -0,88 -0,49 1,85 -0,18
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ΟΜΑ∆Α Β (Υψηλές διακυµάνσεις): Τα ποσοστά µεταβολής της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Αγγλίας και 
της Ιρλανδίας κυµαίνονται κατά την περίοδο 1981-1986 σε επίπεδα τιµών της τάξης 
των –7.59 µε 18.5 µονάδων. Την ίδια χρονική περίοδο ξεχωρίζει η πορεία ρυθµού 
µεταβολής της ισοτιµίας της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Η ισοτιµία των 
νοµισµάτων των δύο χωρών δέχεται µεγάλες πιέσεις κατά τη διάρκεια της εξαετίας 
1981-1986, µε αποτέλεσµα να σηµειώνεται υποτίµηση µεγάλου µεγέθους και στα δύο 
νοµίσµατα (26.5% το 1983 για την Πορτογαλία, 30% το 1986 για την Ελλάδα). Κατά 
την περίοδο 1987-1991 τα ποσοστά µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των 
οκτώ χωρών κυµαίνονται στο –5.71 µε 13.8%, µε τα υψηλότερα ποσοστά να 
καταγράφονται σταθερά στην Ελλάδα. Τη διετία 1992-1993 η συναλλαγµατική 
ισοτιµία των χωρών χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις µε τη σουηδική κορώνα να 
γνωρίζει για πρώτη φορά το 1993 υποτίµηση της τάξης των 21.1 ποσοστιαίων 
µονάδων. Την τετραετία 1994-1997 τα ποσοστά µεταβολής της ισοτιµίας των χωρών 
της παρούσας οµάδας χαρακτηρίζονται από πτωτικές τάσεις. Το 1997 η αγγλική 
στερλίνα καταγράφει το εντυπωσιακό ποσοστό των –14.9 µονάδων. Το 1998 ο 
ρυθµός µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των οκτώ χωρών σταθεροποιείται 
στις –2.3 µε 6.89 µονάδες µε την ελληνική δραχµή να σηµειώνει το υψηλότερο 
ποσοστό υποτίµησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.3.2β: ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων Ποσοστού Μεταβολής Συναλλαγµατικής 
Ισοτιµίας’ 

ΟΜΑ∆Α Β - ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
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E 3,01 4,77 18,5 -0,71 1,97 6,51 3,42 -3,23 -5,23 -0,77 -0,7 3,11 12,5 6,57 2,58 -1,41 3,24 0,78

I 6,22 -1,43 8,43 2,3 4,85 0,97 2,26 2,81 -1,76 0,79 0,72 4,11 15,4 4,02 11,2 -8,03 -1,53 0,78

P -1,58 13,9 26,5 17,2 12,6 12,9 10,5 4,61 1,94 4,44 -1,38 -2,18 7,84 4,51 -0,41 -0,15 1,43 1,56

S -4,18 9,02 11 -4,54 0,15 7,28 4,49 -0,93 -1,97 5,94 -0,56 0,72 21,1 0,45 1,84 -8,75 1,6 3,06
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Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο παρουσιάζεται η διάταξη των χωρών στο χώρο. 
Παρατηρώντας το επίπεδο διαπιστώνεται η ύπαρξη των δύο οµάδων χωρών που 
προαναφέρθηκαν στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Η ποσοστιαία 
µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των χωρών της οµάδας χαµηλών και 
µεσαίων ποσοστών µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας (Γερµανία, Αυστρία, 
Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Βέλγιο, ∆ανία και Γαλλία) χαρακτηρίζεται έντονα από 
σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών κατά τα έτη 1983, 1986-1987 και 1993, ενώ το 1981 
και το 1989 χαρακτηρίζεται έντονα από µεσαίες τιµές. Οι χώρες της οµάδας υψηλών 
ποσοστών µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας (Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, 
Ιταλία, Αγγλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) χαρακτηρίζονται έντονα από 
σχετικά χαµηλά ποσοστά µεταβολής τη διετία 1996-1997, αλλά και από υψηλά 
ποσοστά κατά τα έτη 1983, 1985-1987, 1990, 1992-1995 και 1998. 
 Παρατηρείται λοιπόν η διάταξη των χωρών της οµάδας χαµηλών – µεσαίων 
επιδόσεων ποσοστού µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο αριστερό τµήµα του 
παραγοντικού επιπέδου, οι οποίες (χώρες) διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες οκτώ της 
ΕΕ που βρίσκονται στο δεξιό τµήµα του επιπέδου επί του 1ου πραγοντικού άξονα. Στο 
αριστερό τµήµα του παραγοντικού επιπέδου, λοιπόν, τοποθετούνται οι χώρες τα 
νοµίσµατα των οποίων καταγράφουν σχετικά καλή πορεία κατά τη διάρκεια των 
δεκαοκτώ εξεταζόµενων ετών όσον αφορά στην αξία τους, ενώ στο δεξιό τµήµα του 
επιπέδου τοποθετούνται οι χώρες τα νοµίσµατα των οποίων χαρακτηρίζονται για 
πολλά έτη από τάσεις υποτίµησης της αξίας τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.3.2β : ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των 15 χωρών 
(1981-1998)’ 
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∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών: 
  
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στο ποσοστό µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά 
οµάδα επιδόσεων εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.3.2γ:διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τα χαµηλότερα / µεσαία 
ποσοστά µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
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- η σχετική θέση της Αυστρίας, ως προς το ποσοστό µεταβολής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας της χώρας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά και µεσαία 
επίπεδα τιµών από το 1981 ως το 1995. Τη διετία 1996-1997 το αυστριακό νόµισµα 
φαίνεται να δέχεται πιέσεις, καθώς η σχετική θέση της Αυστρίας χαρακτηρίζεται 
από υψηλές τιµές, για να κλείσει το 1998 σε µεσαία επίπεδα τιµών. 

- Το ποσοστό µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του γερµανικού 
µάρκου κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα καθ’όλη την 
εξεταζόµενη περίοδο µε το έτος 1996 να αποτελεί εξαίρεση. 

- η σχετική θέση της Ολλανδίας κινείται σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών 
από το 1981 ως το 1995. Τη διετία 1996-1997 η ολλανδική θέση κυµαίνεται σε 
υψηλά επίπεδα, για να κλείσει το 1998 σε µεσαία. 

- η πορεία της σχετικής θέσης του Βελγίου, όπως και του Λουξεµβούργου, 
χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο 1981-1998 από διακυµάνσεις. Η συναλλαγµατική 
ισοτιµία των δύο χωρών που έχουν κοινό νόµισµα χαρακτηρίζεται στα δεκατέσσερα 
από τα δεκαοκτώ εξεταζόµενα έτη από σχετικά χαµηλές και σχετικά µεσαίες τιµές, 
µε αποτέλεσµα να συγκαταλέγονται οι δύο χώρες στην οµάδα χαµηλών και 
µεσαίων επιπέδων ποσοστού µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

- η σχετική θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από χαµηλά και µεσαία επίπεδα 
τιµών στα δεκαέξι από τα δεκαοκτώ εξεταζόµενα έτη. Η δανική κορώνα φαίνεται 
να δέχεται ισχυρές πιέσεις σε σχέση µε τα νοµίσµατα των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
χωρών κατά τα έτη 1989, 1991. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Γαλλίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις 
κατά την περίοδο 1981-1991. Από το 1992 όµως και έπειτα η γαλλική θέση 
σταθεροποιείται σε σχετικά χαµηλά και κυρίως σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών. 

 
Παρατηρώντας την πορεία της σχετικής θέσης των χωρών της οµάδας 

χαµηλών και µεσαίων επιδόσεων ποσοστού µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας, 
διαπιστώνεται πως η σχετική θέση των επτά χωρών κυµαίνεται για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. Αξίζει να αναφερθεί πως τα 
νοµίσµατα των χωρών της συγκεκριµένης οµάδας φαίνεται να δέχονται πιέσεις 
(συγκριτικά µε τα νοµίσµατα των υπόλοιπων οκτώ χωρών) κατά τη διετία 1996-1997, 
οπότε η σχετική τους θέση κυµαίνεται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα τιµών. 
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Σχήµα 2.3.2δ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τα υψηλότερα ποσοστά 
µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

ΕΛΛΑ∆Α

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΙΣΠΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΙΤΑΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΑΓΓΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 



 229

- η ελληνική δραχµή δέχεται ισχυρές πιέσεις κατά την περίοδο 1983-1995, κατά 
την οποία η σχετική της θέση κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών. Το 
1997 είναι το µοναδικό έτος κατά το οποίο το ποσοστό µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ελληνικού νοµίσµατος βρίσκεται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Ισπανίας χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο 
1981-1998 από έντονες διακυµάνσεις. Στα εννέα από τα δεκαοκτώ έτη η ισπανική 
θέση κινείται σε υψηλά επίπεδα τιµών, µε αποτέλεσµα η Ισπανία να 
περιλαµβάνεται στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ποσοστού µεταβολής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

- η σχετική θέση της Ιταλίας κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τιµών κατά τα έτη 
1981, 1983-1985, 1988 και 1991-1995, ενώ η ιταλική λιρέτα φαίνεται να 
ανακάµπτει σε σχέση µε το ποσοστό µεταβολής της ισοτιµίας των υπολοίπων 
χωρών κατά τη διετία 1996-1997, που η σχετική θέση της χώρας χαρακτηρίζεται 
από χαµηλά επίπεδα τιµών. 

- η συναλλαγµατική ισοτιµία της Πορτογαλίας χαρακτηρίζεται από σχετικά 
υψηλές τιµές κατά την περίοδο 1982-1990. Τη διετία 1991-1992 η σχετική θέση της 
Πορτογαλίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών, για να χαρακτηριστεί από 
αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων έξι εξεταζόµενων ετών. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Σουηδίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 
έντονες διακυµάνσεις. Ο ρυθµός µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της 
Σουηδίας εναλλάσσεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε χαµηλά και 
υψηλά επίπεδα ποσοστών. Το ποσοστό µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
της Σουηδίας χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιµών κατά τη διάρκεια των εννέα 
εκ των δεκαοκτώ ετών, µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνεται η Σουηδία στην οµάδα 
υψηλών επιδόσεων ποσοστού µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιίας. 

- η σχετική θέση της Φινλανδίας κυµαίνεται σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα 
τιµών από το 1981 ως το 1989. Από το 1990 ως το 1998 το ποσοστό µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται κυρίως από σχετικά 
υψηλές τιµές. 

- η σχετική θέση της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές κυρίως κατά 
την  περίοδο 1986-1995. Στα υπόλοιπα οκτώ έτη το ποσοστό µεταβολής της 
αγγλικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά και σχετικά 
µεσαία επίπεδα τιµών. Αν και η σχετική θέση της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από 
υψηλά επίπεδα τιµών κατά τη διάρκεια έξι µόνον ετών της εξεταζόµενης περιόδου, 
η Αγγλία τοποθετείται στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ποσοστού µεταβολής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
Το ποσοστό µεταβολής της συναλλαγατικής ισοτιµίας της Ιρλανδίας 
χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών κατά τη διάρκεια των ετών 1981, 
1984, 1987, 1989, 1995 και 1998. Στα υπόλοιπα δώδεκα εξεταζόµενα έτη 
χαρακτηρίζεται τόσο από σχετικά χαµηλά, όσο και από σχετικά µεσαία επίπεδα 
τιµών. 

 
 Εξετάζοντας τις σχετικές θέσεις των χωρών της οµάδας υψηλών επιδόσεων 
ποσοστού µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας, διαπιστώνεται πως µόνον η 
σχετική θέση της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιµών, για σηµαντικά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το ελληνικό νόµισµα γνωρίζει κατά τη διάρκεια των 
δεκαοκτώ εξεταζόµενων ετών τις πιο ισχυρές πιέσεις από κάθε άλλο ευρωπαϊκό 
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νόµισµα. Η πορεία των σχετικών θέσεων των υπολοίπων επτά χωρών της 
συγκεκριµένης οµάδας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.3.2 διαπιστώνεται πως το 
1998 το ποσοστό µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των 15 χωρών-µελών 
της ΕΕ φαίνεται να σταθεροποιείται (γραφήµατα 2.3.2α-β). ∆εν είναι τυχαίο πως το 
1998 είναι το τελευταίο έτος ισχύος του συστήµατος συναλλαγµατικής ισοτιµίας για 
τις δώδεκα από τις δεκαπέντε χώρες της ΕΕ. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, οι χώρες που επιθυµούν να ενταχθούν στην ΟΝΕ πρέπει να διατηρούν 
σχετικά σταθερή τη συναλλαγµατική τους ισοτιµία κατά τη διάρκεια των δύο 
τουλάχιστον ετών που προηγούνται του έτους ένταξης, δηλαδή τη διετία 1997-1998. 
Τη διετία αυτή πράγµατι όλες σχεδόν οι χώρες διατηρούν τις τιµές συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Εξαίρεση αποτελεί η Αγγλία, το νόµισµα της 
οποίας καταγράφει το 1997 ανατίµηση της τάξης των 14.9 ποσοστιαίων µονάδων. Η 
Αγγλία όµως είναι µια από τις τρεις χώρες που επιλέγουν να µη συµµετάσχουν στην 
ΟΝΕ. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως το ελληνικό νόµισµα είναι το µοναδικό στην 
ΕΕ που καταγράφει θετικά ποσοστά µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας καθ’όλη 
την εξεταζόµενη χρονική περίοδο (γράφηµα 2.3.2β), γεγονός που σηµαίνει πως δεν 
υπήρξε ούτε ένα έτος από το 1981 ως το 1998 κατά το οποίο να γνωρίζει η ελληνική 
δραχµή ανατίµηση της αξίας της. 
 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής ταξινόµησης (σχήµα 2.3.2α), τα 
οποία επαληθεύονται µέσω του παραγοντικού επιπέδου (σχήµα 2.3.2β), οι δεκαπέντε 
χώρες-µέλη της ΕΕ διαχωρίζονται σε δύο οµάδες χωρών. Η οµάδα χαµηλών και 
µεσαίων επιδόσεων συναλλαγµατικής ισοτιµίας περιλαµβάνει την Αυστρία, τη 
Γερµανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, τη ∆ανία και τη Γαλλία, 
καθώς το ποσοστό µεταβολής της ισοτιµίας των επτά χωρών κυµαίνεται κατά την 
περίοδο 1981-1998 κυρίως σε σχετικά χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών. Η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Αγγλία και η 
Ιρλανδία απαρτίζουν την οµάδα υψηλών επιδόσεων ποσοστού µεταβολής 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, καθώς χαρακτηρίζονται κατά την εξεταζόµενη περίοδο 
κυρίως από σχετικά υψηλά ποσοστά µεταβολής συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
 Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-
µελών της ΕΕ (σχήµατα 2.3.2γ-δ) ως προς την ποσοστιαία µεταβολή της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας διαπιστώνεται πως το ποσοστό µεταβολής της ισοτιµίας 
της Αυστρίας, της Γερµανίας και της Ολλανδίας κυµαίνεται για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα σε σχετικά χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών, µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων των τριών χωρών (ως προς το ecu) να 
κρίνεται άκρως ικανοποιητική για το σύνολο των δεκαοκτώ εξεταζόµενων ετών. 
Αντιθέτως, η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα που ξεχωρίζει για τα σχετικά υψηλά 
επίπεδα ποσοστιαίας µεταβολής της συναλλαγµατικής της ισοτιµίας. Η σχετική θέση 
του ποσοστού µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της Ελλάδας κυµαίνεται σε 
υψηλά επίπεδα τιµών στα δεκαπέντε από τα 18 εξεταζόµενα έτη. 
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2.4.1 ∆ηµόσιο έλλειµµα προϋπολογισµού σε τιµές αγοράς (Net lending (+) or 
borrowing (-) excluding interest; general government % of GDP at 
market prices) 

 
Αναφέρεται στο έλλειµµα του προϋπολογισµού που ισούται µε τις δαπάνες 

του δηµόσιου τοµέα οι οποίες δεν καλύπτονται από τα έσοδά του. Είναι δηλαδή το 
ισοζύγιο των εσόδων και των εξόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Οι θετικές τιµές 
σηµαίνουν πλεόνασµα και οι αρνητικές έλλειµµα (έξοδα>έσοδα) του 
προϋπολογισµού. Από µόνο του το έλλειµµα δεν είναι ένας καλός δείκτης του είδους 
της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Συναντώνται µεγαλύτερα ελλείµµατα σε περιόδους 
ύφεσης, που το εισόδηµα είναι χαµηλό, και µικρότερα σε περιόδους άνθησης. 
Σύµφωνα µε οµάδα οικονοµολόγων, αν η δηµοσιονοµική πολιτική δηµιουργεί 
έλλειµµα, προσπαθώντας σε περίοδο ύφεσης να τονώσει την ανάπτυξη, τότε το 
έλλειµµα δε µπορεί µόνο του να δηλώνει κακή δηµοσιονοµική πολιτική. Αντίστροφα, 
εάν η δηµοσιονοµική πολιτική θέλει να αποφύγει την αύξηση των δηµόσιων 
ελλειµµάτων, τότε περιορίζει το ρυθµό αύξησης των δηµόσιων επενδύσεων µε 
κόστος στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. 

 Το ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα καταγράφεται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 
προϊόντος. 
 Στα γραφήµατα368 που ακολουθούν γίνεται η σύγκριση πορείας του δηµόσιου 
ελλείµµατος µε το 3% που επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 
 
 
2.4.1.1  Το δηµόσιο έλλειµµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.1: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της ΕΕ ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 η διεθνής και η ευρωπαϊκή 
αρνητική συγκυρία διατηρούν το έλλειµµα του δηµοσιονοµικού προϋπολογισµού των 
κρατών-µελών σε ιδιαίτερα αρνητικά ποσοστά (-4.8% το 1981, -5% το 1982) σε 
σχέση πάντοτε µε το ΑΕΠ. 
 Η βελτίωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ξεκινά το 1983 (-4.9%) και 
τελειώνει το 1989 µε το ποσοστό του να βρίσκεται στο –2.3%. 
 Τα συγκλονιστικά γεγονότα του 1990 είναι η αιτία για την αλµατώδη 
επιδείνωση του ελλείµµατος της ΕΕ. Η αρνητικότερη τιµή του σηµειώνεται το 1993 
(-6.2%). Η ύφεση που ξεκινά το 1990 λόγω της περιοριστικής νοµισµατικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής γίνεται ισχυρότερη και παρατεταµένη. Στις αρχές της 
                                                 
368 Πηγή δεδοµένων για τα γραφήµατα αποτελεί η European Economy. The EU Economy 2000 
Review, No 71, European Commission 2000 
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δεκαετίας του ’90 η λιτότητα δεν είναι δικαιολογηµένη, όπως ήταν στις αρχές του ’80 
µε τις εκρηκτικές διαστάσεις του πληθωρισµού. Η λιτότητα αυτή µειώνει τα έσοδα 
του κράτους αφ’ ενός και αυξάνει τις δαπάνες του για επιδόµατα ανεργίας αφ’ ετέρου 
επιδεινώνοντας έτσι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 
 Έκτοτε η πειθαρχηµένη και συντονισµένη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ δηµοσιονοµική πολιτική των κρατών-µελών συντελεί σε 
µια µακροχρόνια συνεχή και εντυπωσιακή ανάκαµψη του ελλείµµατος του 
προϋπολογισµού, τέτοια ώστε το 2000 το έλλειµµα να γίνεται πλεόνασµα (0.3%). 
 
 
 
 
2.4.1.2  Το δηµόσιο έλλειµµα στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.2: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος του Βελγίου ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Είναι γνωστό ότι τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 στην Ευρώπη 
επικρατεί ύφεση και κλίµα απαισιοδοξίας. Στο Βέλγιο, όπου τα δηµόσια έργα 
χρηµατοδοτούνται µε δάνεια, παρατηρείται µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα, 
µικρότερη από την αντίστοιχη της Κοινότητας, καθώς και µικρά κέρδη. Ως εκ τούτου 
το δηµόσιο έλλειµµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο καθ’ όλη την τριετία 1981-1983 (-12.8%, 
-10.9%, -11.6% αντίστοιχα). Η ύφεση συνεπάγεται χαµηλό εισόδηµα και πτώση της 
συνολικής ζήτησης, άρα µειωµένα έσοδα από φόρους, γεγονός που εύκολα οδηγεί σε 
δηµόσιο έλλειµµα. 
 Μετά το 1984 µε την οικονοµική άνθηση που παρουσιάζεται σε όλη την 
Κοινότητα µέχρι το 1990 βελτιώνεται και η κατάσταση που επικρατεί στο Βέλγιο 
όσον αφορά στο δηµόσιο έλλειµµα. Το 1990 το έλλειµµα, αν και πέφτει για πρώτη 
φορά στις 5.4 ποσοστιαίες µονάδες, εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερο από το όριο 
του 3% που θέτει αργότερα η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 Το νέο επιβαρυµένο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον στις αρχές της νέας 
δεκαετίας συντελεί στην εκ νέου επιδείνωση του ελλείµµατος της χώρας, που το 1993 
καταγράφει το δυσµενές ποσοστό των 7.3 µονάδων. 
 Η σκληρή δηµοσιονοµική πειθαρχία που ασκείται µετά το 1992 µε στόχο την 
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και το βελτιωµένο σε σχέση µε τα χρόνια της ύφεσης 
του 1980 επενδυτικό περιβάλλον συντελούν στη σταδιακή εξάλειψη του ελλείµµατος, 
το οποίο για πρώτη φορά το 1996 αγγίζει το κριτήριο του Μάαστριχτ (-3.1%) 
 «Το 1995 υπήρξε το δεύτερο έτος κατά το οποίο εφαρµόστηκε η διαδικασία η 
σχετική µε το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα που προβλέπει το άρθρο 104Γ της 
Συνθήκης. Στα πλαίσια αυτά στις 10 Ιουλίου 1995 το Συµβούλιο διαπίστωσε, 
εκδίδοντας απόφαση κατόπιν σύστασης της Επιτροπής, ότι υφίσταται υπερβολικό 
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δηµοσιονοµικό έλλειµµα σε δώδεκα κράτη-µέλη: το Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ελλάδα, 
την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, 
τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο»369. 
 Τα επόµενα έτη µέχρι το 2000 η βελτίωσή του είναι εντυπωσιακή (-1.9%) το 
1997 και 0% το 2000. 
 Το Βέλγιο βελτιώνει το έλλειµµά του πολύ πριν γίνει η επιλογή των κρατών-
µελών που θα είναι σε θέση να συµµετάσχουν στην ΟΝΕ. 
 
 
 
 
2.4.1.3  Το δηµόσιο έλλειµµα στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.3: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της ∆ανίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η ∆ανία έχει ελάχιστα δικά της καύσιµα. Ως εκ τούτου η κρίση του 
πετρελαίου στο τέλος της δεκαετίας του 1970 συντελεί στη δηµιουργία ελλειµµάτων. 
Το ήδη επιδεινωµένο έλλειµµα του 1981 (-6.7%) επιβαρύνεται ακόµη περισσότερο το 
1982 (-8.9%). Φαίνεται λογικό, διότι η ύφεση επιφέρει υστέρηση στα έσοδα του 
κράτους και αυξήσεις στις κοινωνικές δαπάνες που διευρύνουν αυτόµατα το 
έλλειµµα. 
 Η ισχυρή οικονοµία όµως της ∆ανίας και η εντυπωσιακή αύξηση των 
επενδύσεων µέχρι το 1986 συντελούν στο συνεχή περιορισµό των ελλειµµάτων. Η 
∆ανία ήδη από το 1985 (-2%) εµφανίζει έλλειµµα µικρότερο του κριτηρίου (3%) που 
θέτει το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 Το 1986 η χώρα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καταγράφει πλεόνασµα 
της τάξεως των 3.3 ποσοστιαίων µονάδων. Παρά την τριετή µείωση του 
πλεονάσµατος, αυτό διατηρείται θετικό και το 1989 βρίσκεται στο 0.3%. 
 Η νέα κρίση του 1990 που αποτυπώνεται στην πτώση των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων στη ∆ανία δηµιουργεί ελλείµµατα. Το µεγαλύτερο έλλειµµα 
καταγράφεται το 1993 (-2.9%). 
 Το 1994 το έλλειµµα παραµένει στο 2.7%. Το Συµβούλιο που το 1995 
κατέταξε και τη ∆ανία στις δώδεκα χώρες µε υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα 
το 1996 «κατάργησε την απόφαση που είχε ληφθεί το προηγούµενο έτος, που είχε 
διαπιστωθεί η ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στη ∆ανία, δεδοµένου ότι το κράτος 
αυτό επανέφερε το δηµοσιονοµικό έλλειµµά του σε επίπεδο σαφώς χαµηλότερο από 
το κρίσιµο κατώφλι του 3% σε σχέση µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν»370. 
                                                 
369 Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2001. Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική Γραµµατεία Θέµα ‘Οι 
Πρόοδοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999 
370 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001 Θέµα ‘Οι Πρόοδοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999’ 
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Προφανώς σε αυτή τη θετική εξέλιξη του ελλείµµατος παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο 
η τιθάσευση του πληθωρισµού τη δεκαετία του 1990, όσο και η αυξηµένη 
παραγωγικότητα. 
 Έκτοτε η ανάπτυξη που εµφανίζει η χώρα συνδυασµένη µε τη βελτίωση της 
ανώτατης παιδείας της, καθώς και η αποδοτική οικονοµική διαχείριση συντελούν 
στην επιστροφή σε πλεόνασµα από το 1997 (0.4%) µέχρι και το 2000 (2.6%). Η 
∆ανία δε συµµετέχει οικειοθελώς στην ευρωζώνη. 
 

 
 
 
2.4.1.4  Το δηµόσιο έλλειµµα στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.4: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Γερµανίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το έλλειµµα στη Γερµανία το 1981 βρίσκεται στο -3.7%, λόγω της ύφεσης 
που επικρατεί. Η ισχυρότερη βιοµηχανία της ∆υτικής Ευρώπης µε την αυξηµένη 
παραγωγικότητα που τη χαρακτηρίζει σταδιακά βελτιώνει το δηµόσιο έλλειµµά της 
τόσο, ώστε το 1989 να µετατρέπεται αυτό σε πλεόνασµα 0.1% του ΑΕΠ. Το επόµενο 
έτος επιτυγχάνεται µε καταπληκτική ταχύτητα η οικονοµική ενοποίηση της 
Γερµανίας, δηλαδή καταργούνται όλοι οι τελωνειακοί φραγµοί και το 
δυτικογερµανικό µάρκο (DM) γίνεται το µοναδικό νόµισµα, ενώ επακολουθεί και η 
πολιτική ενοποίηση. 
 Το βάρος που επωµίζεται η Ο∆Γ µετά το 1989 για την επιτυχή συνένωσή της 
µε τη Λ∆Γ και οι έντονα πληθωριστικές πιέσεις των επόµενων δύο ετών, 1990 και 
1991, συντελούν στη δηµιουργία ενός ελλείµµατος το 1991 (-3.3%) µεγαλύτερου από 
αυτό του κριτηρίου. Από τότε και για πέντε συνεχή έτη µε µικρές διακυµάνσεις το 
έλλειµµα διατηρείται γύρω από αυτά τα ποσοστά. 
 Αποδεικνύεται λοιπόν από την πορεία των ελλειµµάτων που επιδεινώνονται 
επικίνδυνα από το 1990 (-2.1%) και µετά ότι αυτά παραµένουν σε αρνητικά ποσοστά 
που αρκετές φορές, όπως το 1991 (-3.3%), το 1993 (-3.5%) και το 1996 (-3.4%), 
υπερβαίνουν το κριτήριο της σύγκλισης που απαιτεί δηµόσιο έλλειµµα χαµηλότερο 
του (-) 3%. Αιτία οι τεράστιες οικονοµικές ανεπάρκειες της Ανατολικής Γερµανίας, 
όπως και η τεχνολογική της καθυστέρηση, η χαµηλή παραγωγικότητα και η φθορά 
των βιοµηχανικών εγκαταστάσεών της. 
 Το 1996 το Συµβούλιο διαπιστώνει το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
της Γερµανίας στην οποία µαζί µε έντεκα άλλες χώρες κάνει συστάσεις προτείνοντας 
τρόπους βελτίωσής του. 
 Η Γερµανία γνωρίζει τους λόγους ύπαρξης των δικών της ελλειµµάτων, 
ανησυχεί όµως ιδιαίτερα και για τα υψηλά ελλείµµατα κάποιων άλλων κρατών-
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µελών. Η διαπίστωση πως η διαδικασία για την επιβολή δηµοσιονοµικής πειθαρχίας  
που θεσπίστηκε µε το άρθρο 104Γ της Συνθήκης του Μάαστριχτ δεν είναι αξιόπιστη 
έχει ως αποτέλεσµα ήδη από το 1995 να πρωτοστατεί για την επιβολή του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης που επιβάλλεται το 1997. Η αυστηρή πειθαρχία 
αποδίδει τα επόµενα έτη και το έλλειµµα µετατρέπεται το 2000 σε πλεόνασµα. 
(1.4%). 
 Η νέα κρίση που ξεσπά από το 2000 και οδηγεί σε επιβράδυνση της 
παγκόσµιας οικονοµίας και σε στασιµότητα και ύφεση της ευρωπαϊκής επιδεινώνει 
ιδιαίτερα τα γερµανικά ελλείµµατα που καταστρατηγούν το –3% του κριτηρίου, όπως 
φάνηκε στο πρώτο µέρος της µελέτης. 
 
 
 
 
2.4.1.5  Το δηµόσιο έλλειµµα στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.5: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Ελλάδας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας το 1981, την εποχή που 
επικρατεί στην Ευρώπη και διεθνώς ο νεοφιλελευθερισµός. Το διαφορετικό µίγµα 
οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζει µε πρωταρχικό στόχο την αναδιανοµή του 
πλούτου και την αύξηση των αποδοχών των χαµηλόµισθων φοβίζει τους 
επιχειρηµατίες και ωθεί σε επενδυτική απραξία και λιγότερα φορολογικά έσοδα. Ως 
αποτέλεσµα  το έλλειµµα το 1981 βρίσκεται στις -9.1 ποσοστιαίες µονάδες και, παρά 
τη µικρή διόρθωσή του σε -6.8% το 1982, αρχίζει και επιδεινώνεται φθάνοντας στο 
αρνητικό ποσοστό των -11.7 µονάδων το 1985. «Τα αίτια της αύξησης των δηµοσίων 
ελλειµµάτων ευρίσκονται τόσο σε διαρθρωτικούς παράγοντες που προκαλούν 
ταχύτερη αύξηση των δαπανών από εκείνη των εσόδων, όσο και σε διακριτικά µέτρα 
πολιτικής που πάρθηκαν. Στους διαρθρωτικούς παράγοντες υπάγονται η 
ανελαστικότητα των δαπανών προς τα κάτω και οι αδυναµίες αποτελεσµατικού 
σχεδιασµού και ελέγχου των επενδυτικών προγραµµάτων του δηµοσίου. Οι αρνητικοί 
δηµογραφικοί παράγοντες... η αναποτελεσµατικότητα που παρατηρείται στο δηµόσιο 
τοµέα και τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής»371. 
 Εκτός όµως από τους διαρθρωτικούς παράγοντες, σηµαντικό ρόλο παίζουν 
και τα διακριτικά µέτρα πολιτικής, όπως ήδη αναφέρθηκε. Τα σηµαντικότερα από 
αυτά περιλαµβάνουν: 

«α) την αύξηση του δηµόσιου τοµέα οικονοµίας... 
β) την τιµαριθµοποίηση διαφόρων κατηγοριών δαπάνης... 

                                                 
371 Οικονοµικός Ταχυδρόµος ∆εκέµβριος 1997 
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γ) τη διεύρυνση της συνταξιοδοτικής και ασφαλιστικής κάλυψης µεγάλων 
ασφαλιστικών οργανισµών σε πολυµελείς κοινωνικές οµάδες χωρίς αντίστοιχες 
εισφορές. 

δ) τη διατήρηση των τιµών των δηµόσιων επιχειρήσεων σε χαµηλά επίπεδα 
για λόγους αντιπληθωριστικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής. 

ε) την αύξηση των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα µε σκοπό τον περιορισµό 
της ανεργίας»372. 
 Η στροφή της πολιτικής του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού προς τις νέες 
οικονοµικές θεωρήσεις ελατώνει το έλλειµµα στο -9.2% το 1987, µειώνοντας τις 
δαπάνες για τους µισθούς και τις συντάξεις και ταυτόχρονα αυξάνοντας τις 
φορολογικές δαπάνες. 
 Το 1988 και µέχρι τις εκλογές του 1989 η κυβέρνηση εγκαταλείπει την 
πολιτική της σταθεροποίησης και χαλαρώνει τη δηµοσιονοµική και εισοδηµατική 
πολιτική της, για να ανταποκριθεί στις εκλογές και τις απαιτήσεις των ψηφοφόρων. 
 Η αλλαγή πολιτικής αντανακλάται στο έλλειµµα που αυξάνεται συνεχώς. 
Συγκεκριµένα βρίσκεται στις -14.4 ποσοστιαίες µονάδες το 1989 και στις -16.1 
µονάδες το 1990. 
 Παρά την υποταγή στις προσταγές της αγοράς και τη νεοφιλελεύθερη 
οικονοµική διαχείριση, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν καταφέρνει να 
περιορίσει αισθητά το δηµόσιο έλλειµµα, το οποίο πέφτει το 1993 στις -13.8 µονάδες. 
 Η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του 1993 έχει να αντιµετωπίσει πολλαπλούς 
στόχους, υποχρεωµένη να κινείται στο µονόδροµο της ΟΝΕ, και υιοθετώντας τα 
κριτήρια της ελεύθερης αγοράς. 
 Η ανεπάρκεια και η αναποτελεσµατικότητα των πολιτικών που 
ακολουθούνται έχουν ως αποτέλεσµα τα ελλείµµατα να εξακολουθούν να 
κυµαίνονται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα (-10% το 1994 και -10.3% το 1995).  

Το Συµβούλιο κατατάσσει την Ελλάδα το 1995 µεταξύ των χωρών µε 
υπερβολικά ελλείµµατα. Το 1996 είναι το τρίτο έτος κατά το οποίο εφαρµόζεται η 
διαδικασία σχετικά µε τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. «Το Συµβούλιο, 
βάσει συστάσεως της Επιτροπής, ενέκρινε συστάσεις µε σκοπό να δοθεί τέλος στην 
κατάσταση του υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος σε δώδεκα κράτη-µέλη: 
Βέλγιο, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, 
Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο»373. 

Η κυβέρνηση υπακούοντας στις απαιτήσεις των ονοµαστικών κριτηρίων του 
Μάαστριχτ ακολουθεί από το 1994 περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική µειώνοντας 
τις δηµόσιες καταναλωτικές δαπάνες και προσπαθώντας να αυξήσει τις δηµόσιες 
επενδύσεις µε τα έσοδα του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την 
ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η πολιτική αποδίδει ως προς το 
έλλειµµα που το 1997 βρίσκεται στο -3.9%. Ο Ι. Μαρίνος σχολιάζοντας τα 
ελλείµµατα και το χρέος στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο του ∆εκεµβρίου του 1997 
τονίζει πως, αν η πολιτική αυτή του 1994 είχε εφαρµοστεί από τα µέσα της δεκαετίας 
του 1980, όπως συνέβη στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όλοι οι οικονοµικοί 
δείκτες θα ήταν σε καλύτερα επίπεδα. 

Οι ιδιαίτερα σκληρές προσπάθειες που καταβάλλονται για την ονοµαστική 
σύγκλιση µαζί µε την κατάλληλη πολιτική που εφαρµόζεται και τη βοήθεια που 
προέρχεται από την ευρεία κοινωνική αποδοχή του στόχου της σύγκλισης συντελούν 
στη βελτίωση των ελλειµάτων. 

                                                 
372 Οικονοµικός Ταχυδρόµος ∆εκέµβριος 1997 
373 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001 Θέµα ‘Οι Πρόοδοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999’  
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Από το 1998 το έλλειµµα είναι µικρότερο του ορίου του -3% και διατηρείται 
σε χαµηλότερα επίπεδα µέχρι και το 2000, που καταλήγει στο -0.8% έναντι του 
ελλείµµατος -2.4% το 1998. 

Η Ελλάδα καταφέρνει λοιπόν και καλύπτει το ονοµαστικό κριτήριο του 
ελλείµµατος ήδη από το 1998. 

 
 
 
 
2.4.1.6  Το δηµόσιο έλλειµµα στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.6: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Ισπανίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980 µε µικρές διακυµάνσεις το 
έλλειµµα στην Ισπανία κυµαίνεται σε αρκετά υψηλά ποσοστά, λόγω της δεύτερης 
πετρελαϊκής κρίσης και της εξάρτησης της Ισπανίας από τις εισαγωγές του 
πετρελαίου της που είναι µεγάλες. Πιο συγκεκριµένα, το 1981 βρίσκεται στο -3.9%, 
για να καταλήξει το 1985 στο -5.7%. 
 Η Ισπανία προσαρµόζεται γρήγορα στη νέα οικονοµική φιλοσοφία της 
αγοράς. Οι τεχνοκράτες της υποστηρίζουν την ανάγκη της φιλελευθεροποίησης της 
οικονοµίας και της µείωσης των διοικητικών ρυθµίσεων. Ιδιαίτερα µετά την ένταξή 
της στην Κοινότητα, στα πλαίσια της εναρµόνισης των οικονοµικών πολιτικών των 
κρατών-µελών, βελτιώνει άµεσα το έλλειµµά της που φθάνει το -3.3% το 1988. 
 Από το 1989 το έλλειµµα αρχίζει να αυξάνει. Την περίοδο που επικρατεί 
ύφεση στην Ευρώπη (1991-1993) καταγράφονται ελλείµµατα που υπερβαίνουν το -
4%. Το ισπανικό έλλειµµα αυξάνει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά µέχρι και το 1995 
φθάνοντας στο -7.1%, που είναι και το µεγαλύτερο έλλειµµα στη διάρκεια όλης της 
εικοσαετίας 1981-2000. 
 Η κατάταξη της Ισπανίας ανάµεσα στις χώρες µε τα υπερβολικά ελλείµµατα 
το 1995 από το Συµβούλιο, η σύστασή του Συµβουλίου το 1996 για τον περιορισµό 
τους, η παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων από την Κοινότητα και η 
αποτελεσµατική δηµοσιονοµική πολιτική που ακολουθείται οδηγούν σε θεαµατική 
βελτίωση των ελλειµµάτων. Η Ισπανία από το 1997, που το έλλειµµά της φτάνει τις -
2.6 ποσοστιαίες µονάδες, πληρεί το κριτήριο του Μάαστριχτ. Τα επόµενα έτη η 
κατάσταση του ελλείµµατος στην Ισπανία βελτιώνεται συνεχώς και το 2000 το τέλος 
της χιλιετίας βρίσκει το έλλειµµα στο -0.3%. 
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2.4.1.7  Το δηµόσιο έλλειµµα στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.7: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Γαλλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Την τριετία 1981-1983 το γαλλικό έλλειµµα επιδεινώνεται και από το -1.9% 
φτάνει το -3.2%, αφ’ενός λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου που πλήττει 
ιδιαίτερα σκληρά τη Γαλλία, και αφ’ετέρου λόγω της χαλαρής δηµοσιονοµικής 
πολιτικής που ακολουθείται από τη νεοεκλεγείσα σοσιαλιστική κυβέρνηση του F. 
Mitterand. 
 Η άµεση αλλαγή της οικονοµικής του πολιτικής τα επόµενα έτη αποδίδει, 
βελτιώνοντας το έλλειµµα το οποίο το 1989 βρίσκεται στο -1.2%. 
 Από το 1991 ξεκινά µια νέα φάση επιδείνωσης του ελλείµµατος. Αυτή 
οφείλεται κυρίως στη νέα πετρελαϊκή κρίση, λόγω του πολέµου στον Περσικό 
Κόλπο. Η Γαλλία εισάγει µεγάλες ποσότητες πετρελαίου για τις ενεργειακές της 
ανάγκες και το έλλειµµά της είναι συνυφασµένο µε τις τιµές του µαύρου χρυσού. Το 
αποτέλεσµα είναι το γαλλικό έλλειµµα να φθάσει το 1994 τις -5.8 ποσοστιαίες 
µονάδες. Στην απόφαση της 10ης Ιουλίου 1995 το Συµβούλιο ανάµεσα στις χώρες µε 
υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα καταχωρεί και τη Γαλλία. 
 Η σφικτή δηµοσιονοµική πολιτική και η πειθαρχία που επιβάλλεται από την 
ΕΕ και τηρείται βελτιώνουν το έλλειµµα, µε αποτέλεσµα να καταφέρει η Γαλλία να 
πληρεί το κριτήριο ελλείµµατος του Μάαστριχτ από το 1997 (-3%) κι έπειτα. Το 
2000 µάλιστα, µετά από δέκα περίπου έτη, το γαλλικό έλλειµµα περιορίζεται στο -
1.4%. 
 
 
 
 
2.4.1.8  Το δηµόσιο έλλειµµα στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.8: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Ιρλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
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 Η Ιρλανδία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 µε ιδιαίτερα υψηλό δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα της τάξης των -12.7 ποσοστιαίων µονάδων. Το έλλειµµα διατηρείται σε 
υψηλά επίπεδα µέχρι και το 1986 (-10.5%). 
 Έκτοτε παρατηρείται µια συνεχής βελτίωσή του, µε αποτέλεσµα από το 1989 
(-1.7%) για µια συνεχόµενη δεκαετία το έλλειµµά της να καλύπτει το κριτήριο του 
Μάαστριχτ που τέθηκε το 1992. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η βελτίωση του 
ελλείµµατος µετά το 1994, που ακολουθείται ένα νέο µίγµα οικονοµικής πολιτικής µε 
ιδιαίτερα αποδοτικό φορολογικό σύστηµα, το οποίο αποδίδει τόσο ώστε από το 1997 
το έλλειµµα να µεταπίπτει σε πλεόνασµα που µετά από αλεπάλληλες αυξήσεις φτάνει 
το 2000 τις 4.2 ποσοστιαίες µονάδες. 
 Συνεπώς η Ιρλανδία κάλυπτε το κριτήριο του ελλείµµατος της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ, πριν ακόµη αυτό τεθεί. 
 
 
 
 
2.4.1.9  Το δηµόσιο έλλειµµα στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.9: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Ιταλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 

Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση επιφέρει µεγάλο πλήγµα στην Ιταλία. Η 
βιοµηχανική της παραγωγή που συγκρίνεται µε αυτήν της ∆υτικής Γερµανίας και της 
Ιαπωνίας απαιτεί τη χρήση πετρελαίου, που το εισάγει από τις πετρελαιοπαραγωγούς 
χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η ανάπτυξη της 
χαλυβουργικής βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας αυτοκινήτων, ελαστικών, ηλεκτρικών 
ειδών αλλά και η πετροχηµική βιοµηχανία και τα διυλιστήρια απαιτούν τεράστιες 
ποσότητες µαύρου χρυσού, η τιµή του οποίου είναι καταλυτική για τη δηµιουργία 
ελλειµµάτων.  

Η Ιταλία καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά 
υψηλά ελλείµµατα (-11.5% το 1981, -12.6% το 1985, -11.2% το 1990). Η οικονοµική 
πολιτική της σε αντίθεση µε την Ισπανία και την Πορτογαλία προσαρµόζεται και 
πειθαρχεί στη νέα οικονοµική φιλοσοφία καθυστερηµένα.  
 Το 1989 είναι η µόνη χρονιά µέσα στη δεκαετία 1981-1990 που καταγράφει 
υψηλό µεν αλλά µονοψήφιο ποσοστό ελλείµµατος (-9.9%). 
 Μετά το Μάαστριχτ και τα όσα η Συνθήκη του επιβάλλει παρατηρείται 
σταδιακή και συνεχής βελτίωση του ελλείµµατος της χώρας, που από το 1992 (-9.6%) 
γίνεται µόνιµα µονοψήφιο ποσοστό. 
 Ήδη από το 1997 (-2.7%) το έλλειµµά της καλύπτει το ονοµαστικό κριτήριο 
του Μάαστριχτ. Την επόµενη τριετία το έλλειµµα µειώνεται σταδιακά, για να 
εξαληφθεί στην ουσία το 2000, οπότε φτάνει το -0.1%. 
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2.4.1.10 Το δηµόσιο έλλειµµα στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.10: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος του Λουξεµβούργου ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το Λουξεµβούργο είναι µια µικρή χώρα, όπου οι γνωστότερες εταιρείες έχουν 
τα γραφεία τους, διότι το φορολογικό σύστηµα ευνοεί τις επενδύσεις και τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες εν γένει, που οδηγούν σε οικονοµική µεγέθυνση. 
 Στη διάρκεια της εικοσαετίας 1981-2000 µόνον τα δύο πρώτα έτη της 
δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίζονται από ελλειµµατικό προϋπολογισµό (-3.3% το 
έλλειµµα για το 1981 και -1% για το 1982), έτη που στην Ευρώπη επικρατεί 
υφεσιακό κλίµα και ενεργειακή κρίση. 
 Από το 1983 η χώρα παρουσιάζει πλεόνασµα 2.1% που κορυφώνεται το 1985 
αγγίζοντας το 6.5%. Μετά το 1985 επικρατούν δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα µε 
αυξοµειώσεις. Η µικρότερη ποσοστιαία τιµή του πλεονάσµατος ως προς το ΑΕΠ στο 
Λουξεµβούργο καταγράφεται το 1992 (έτος κρίσης) και είναι 0.7%. Έκτοτε 
ακολουθεί µια σταθερή πορεία πλεονασµατικών προϋπολογισµών. Εαν εξαιρεθεί το 
1985, το υψηλότερο ποσοστό πλεονάσµατος του προϋπολογισµού παρουσιάζεται το 
2000 και είναι 4.9%. 
 Συνεπώς το Λουξεµβούργο από το 1982 και µετά δεν αντιµετωπίζει κανένα 
πρόβληµα µε το ονοµαστικό κριτήριο του Μάαστριχτ (-3%). 
 Το Λουξεµβούργο είναι το µοναδικό από τα δεκαπέντε κράτη-µέλη που 
µόνιµα και χωρίς εξαίρεση από το 1982 εµφανίζει µεγάλα πλεονάσµατα στη θέση 
των ελλειµµάτων. 
 
 
 
 
2.4.1.11 Το δηµόσιο έλλειµµα στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.11: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Ολλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
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 Ολόκληρη τη δεκαετία του 1980 το ποσοστό του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος ως προς το ΑΕΠ στην Ολλανδία είναι αρνητικό. Το έλλειµµα ξεκινά από 
το -5.4% το 1981 και καταγράφει το 1982 το χειρότερο ποσοστό της εικοσαετίας 
1981-2000, σηµειώνοντας έλλειµµα της τάξης των (-) 6.6 ποσοστιαίων µονάδων. 
 Το ολλανδικό έλλειµµα συνεχίζει να κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µέχρι το 
1990 (-5.1%). Το 1991 (-2.9%) βελτιώνεται αισθητά και καλύπτει για πρώτη φορά 
την τιµή του κριτηρίου, το οποίο πρόκειται να θεσπιστεί ένα χρόνο αργότερα.  
Μέχρι και το 1995 (-4%) το ολλανδικό έλλειµµα διατηρείται γύρω από αυτά τα 
ποσοστά. Η θέση της χώρας στη συµβολή των µεγάλων εµπορικών οδών, από Βορρά 
προς Νότο και από Ανατολή προς ∆ύση, ευνοεί ιδιαίτερα το εµπόριο και τη ναυτιλία 
της. Γρήγορα ανακάµπτει οικονοµικά, γεγονός που αποτυπώνεται στο έλλειµµά της, 
το οποίο βελτιώνεται σταδιακά (-1.6% το 1999), για να µετατραπεί το 2000 (1.8%) σε 
πλεόνασµα. 
 Η Ολλανδία ήδη από το 1996 καλύπτει το κριτήριο του ελλείµµατος που 
επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
2.4.1.12 Το δηµόσιο έλλειµµα στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.12: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Αυστρίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το 1982 και το 1983 παρατηρείται επιδείνωση στο έλλειµµα του δηµόσιου 
προϋπολογισµού της Αυστρίας. Το έλλειµµα από -1.7% το 1981 βρίσκεται στο -3.9% 
το 1983. Την επόµενη διετία το έλλειµµά της διορθώνει και καλύπτει το όριο του (-) 
3%, που πρόκειται να οριστεί αργότερα. Από το 1986 ξεκινάει νέα επιδείνωση 
διάρκειας τριών ετών, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το έλλειµµα και να ξεπερνάει το 
όριο των τριών ποσοστιαίων µονάδων (-3.1% το 1988). 
 Η επόµενη τετραετία 1989-1992 χαρακτηρίζεται από βελτίωση των ποσοστών 
του ελλείµµατος που καλύπτει και πάλι το κριτήριο της σύγκλισης (-2% το 1992). 

Τα επόµενα έτη το αυστριακό έλλειµµα αυξάνει επικίνδυνα. Το 1993 
βρίσκεται στο -4.2%, ενώ η υψηλότερη τιµή παρατηρείται το 1995 (-5.1%).  

Για το λόγο αυτό η Αυστρία περιλαµβάνεται στις δώδεκα χώρες µε 
υπερβολικά ελλείµµατα, που δίνει στη δηµοσιότητα το Συµβούλιο της Ευρώπης το 
1995. 

Το 1996 «το Συµβούλιο, βάσει συστάσεως της Επιτροπής, ενέκρινε συστάσεις 
µε σκοπό να δοθεί τέλος στην κατάσταση του υπερβολικού δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος σε δώδεκα κράτη-µέλη», ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγεται και η 
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Αυστρία. Οι συστάσεις υποδεικνύουν το δρόµο της εξυγίανσης των δηµόσιων 
οικονοµικών. 

Έκτοτε παρατηρείται θεαµατική βελτίωση. Το 1997 το έλλειµµα (-1.9%) είναι 
µικρότερο από το ποσοστό των τριών µονάδων, που έχει οριστεί πλέον ως κριτήριο, 
και διατηρείται στα επιτρεπόµενα όρια µέχρι και το 2000, οπότε βρίσκεται στο -1.3%. 

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δε δηµιουργεί πρόβληµα στην ένταξη της 
Αυστρίας στην ΟΝΕ από το 1999, οπότε και εντάσσεται µε το πρώτο κύµα των 
επιλεγµένων κρατών-µελών. 

 
 
 
 
2.4.1.13 Το δηµόσιο έλλειµµα στην Πορτογαλία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.4.1.13: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Πορτογαλίας ως προς 
το αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 

Στην Πορτογαλία το 1981 καταγράφεται η υψηλότερη τιµή ελλείµµατος (-
12.9%) µεταξύ όλων των υπολοίπων κρατών-µελών. Η σχετική βελτίωσή του τα 
επόµενα δύο έτη δε διαρκεί, µε αποτέλεσµα το 1984 (-10.6%) και το 1985 (-10.5%) 
τα ελλείµµατα να κατατάσσουν την Πορτογαλία στην οµάδα των χωρών µε τα 
µεγαλύτερα ελλείµµατα. 

Είναι γνωστό ότι µετά το 1985 το µίγµα οικονοµικής πολιτικής αλλάζει και 
γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Προσαρµόζεται στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο της 
αγοράς. Ο συντονισµός της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής µετά την 
είσοδό της στην Κοινότητα, µε την οικονοµική πολιτική των άλλων κρατών-µελών, 
οδηγεί στην ανάκαµψη του δηµοσιονοµικού πορτογαλικού ελλείµµατος που είναι 
θεαµατική. Το 1992 φτάνει το ποσοστό των τριών µονάδων (-3%), αγγίζει δηλαδή το 
ποσοστό που αποτελεί το κριτήριο σύγκλισης. 

Τα επόµενα τρία έτη το έλλειµµα ξεφεύγει απο τον έλεγχο και επιδεινώνεται. 
Τα ιδιαίτερα αρνητικά ποσοστά της τριετίας 1993-1995 (-6.1%, -6%, -5.7% 
αντίστοιχα) συντελούν, ώστε η Πορτογαλία να συµπεριληφθεί από το Συµβούλιο της 
ΕΕ που πραγµατοποιείται το 1995 στη δωδεκάδα των χωρών µε υπερβολικά 
ελλείµµατα. Το 1996 δε µαζί µε έντεκα άλλες χώρες δέχεται τις συστάσεις του 
Συµβουλίου για γρήγορο τερµατισµό της κατάστασης των µεγάλων ελλειµµάτων. 

Οι κυρώσεις που απειλεί να επιβάλει το Σύµφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης οδηγούν στη βελτίωση του ελλείµµατος. Από το 1997 (-2.5%) µέχρι και 
το 2000 (1.5%) το πορτογαλικό έλλειµµα ακολουθεί βελτιωτική πορεία, καλύπτοντας 
το κριτήριο του Μάαστριχτ. 
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2.4.1.14 Το δηµόσιο έλλειµµα στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.4.1.14: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Φινλανδίας ως 

προς το αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
Η Φινλανδία, µια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, καταφέρνει να 

διατηρεί πλεονασµατικό προϋπολογισµό καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1980. Ιδιαίτερα θεαµατική είναι η αύξηση στο ποσοστό του πλεονάσµατος µετά το 
1987 (1%), καταγράφοντας το 1989 το ποσοστό των 6.3 µονάδων. 

Η Φιλανδία συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. 
Η βιοµηχανική της ανάπτυξη, όπως και η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών, 
συντελούν στην οικονοµική της ευρωστία. Το φορολογικό της σύστηµα αποδίδει και 
συντελεί στους πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς µέχρι και το 1990 (5.5%). 

Έκτοτε, µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και των κοµµουνιστικών 
καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη («Ουγγαρία 7/10/1989, Τσεχοσλοβακία 
29/11/1989, Ανατολική Γερµανία 1/12/1989, Πολωνία 29/12/1990, Ρουµανία 12-1-
1990 και Βουλγαρία 15/1/1990»)374 και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει στις 
εξαγωγές των προϊόντων της στις χώρες του ανατολικού µπλόκ, εφαρµόζει µετά το 
1990 ριζική αναδιάρθρωση της παραγωγικής της διαδικασίας. Αυξάνονται για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού οι δαπάνες της και εµφανίζεται µια κατακόρυφη 
µετατροπή του πλεονάσµατός της σε έλλειµµα, το οποίο αγγίζει το 1993 τις -7.3 
ποσοστιαίες µονάδες. 

Το 1995, όπως και το 1996, η Φινλανδία ανήκει στη δωδεκάδα των χωρών µε 
ιδιαίτερα υψηλά ελλείµµατα, οι οποίες και δέχονται τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µέσω του Συµβουλίου. Από τότε το φινλανδικό έλλειµµα διορθώνεται για 
να φτάσει το -1.2% το 1997, καλύπτοντας το νοµισµαστικό κριτήριο του ελλείµµατος 
(3%). Τα τελευταία τρία χρόνια µέχρι το 2000 το έλλειµµα µετατρέπεται σε 
πλεόνασµα, το οποίο αυξανόµενο και πάλι φτάνει το 4.2%. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
374 Η. Καλλιώρας 2003 ‘Ευρώ ΣΟΚ και ∆ΕΟΣ’ Εκδ. Λιβάνη Αθήνα 2003 σελ. 399 
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2.4.1.15 Το δηµόσιο έλλειµµα στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.4.1.15: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Σουηδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Στη Σουηδία ο προϋπολογισµός της από το 1981 (-5.3%) µέχρι και το 1986 (-
1.2%) παραµένει ελλειµµατικός. Βέβαια το 1986 το έλλειµµα καλύπτει το κριτήριο 
των τριών ποσοστιαίων µονάδων, που θα τεθεί αργότερα στο Μάαστριχτ. 
 Τα επόµενα έτη µέχρι και το 1990 στη χώρα καταγράφονται µεγάλα 
πλεονάσµατα (4.2% το 1990). 
 Από το 1991, όπως ακριβώς συνέβη και στη Φινλανδία µε την οποία έχει 
στενές εµπορικές συναλλαγές, ξεκινά µια έντονη επιδείνωση του ελλείµµατος που 
κορυφώνεται καταγράφοντας ακόµα πιο αρνητικό σε σχέση και µε τη Φινλανδία 
ποσοστό -12.2 το 1993. Το έλλειµµα αυτό είναι το χειρότερο της εικοσαετίας 1981-
2000 για τη Σουηδία. 
 Έκτοτε το µίγµα οικονοµικής πολιτικής που ακολουθείται αποδίδει 
αποτελέσµατα θετικά. Το έλλειµµα βαίνει συνεχώς µειούµενο και από το 1997 (-
0.7%) ξεπερνά το κριτήριο της σύγκλισης. 
 Η οµοιότητα της πορείας της Σουηδίας µε την αντίστοιχη της Φινλανδίας 
είναι εντυπωσιακή. Η Σουηδία κλείνει την εξεταζόµενη περίοδο των είκοσι ετών, 
χαρακτηριζόµενη από πλεονασµατικές τιµές ελλείµµατος. Το 2000 µάλιστα το 
πλεόνασµα φτάνει το 3.5%. 
 Η Σουηδία οικειοθελώς δε συµµετείχε το 1999 στην ΟΝΕ. Το πρόσφατο 
αρνητικό ως προς την αποδοχή του ευρώ δηµοψήφισµα την αφήνει εκτός της 
ευρωζώνης και το 2003. 
 
 
 
2.4.1.16 Το δηµόσιο έλλειµµα στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.4.1.16: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου ελλείµµατος της Αγγλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
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 Η Αγγλία παραµένοντας έξω από το µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος και µε οικονοµικούς κύκλους 
διαφορετικούς από αυτούς της ηπειρωτικής Ευρώπης ασκεί µείγµα οικονοµικής 
πολιτικής που διατηρεί τα ελλείµµατά της σε χαµηλά επίπεδα. Μέχρι το 1987 (-1.6%) 
το αγγλικό έλλειµµα ξεπερνάει το 3% του κριτηρίου µόνο σε δύο περιπτώσεις (1983 
–3.4% και 1984 –3.9%). 
 Τη διετία 1988 και 1989 η χώρα καταγράφει πλεονάσµατα της τάξης του 
0.7% και 1% αντίστοιχα. Από το 1990 ξεκινούν µε έντονο ρυθµό τα ελλείµµατα. Το 
µεγαλύτερο έλλειµµα εµφανίζεται το 1993 (-8.1%), που αποτελεί έτος ύφεσης στην 
Ευρώπη. Πολλά από τα προϊόντα που εξάγει κατευθύνονται σε χώρες της ∆υτικής 
Ευρώπης που πλήττονται από κρίση την περίοδο αυτήν. 
 Έκτοτε παρουσιάζεται µια θεαµατική ανάκαµψη των ελλειµµάτων, τα οποία 
όµως δεν καλύπτουν το κριτήριο του -3%. Έτσι και η Αγγλία συγκαταλέγεται στις 12 
χώρες µε τα υπερβολικά ελλείµµατα που µνηµονεύει η αναφορά του Συµβουλίου της 
Επιτροπής το 1995. Οµοίως το 1996 υπάγεται και στη δωδεκάδα των χωρών που το 
Συµβούλιο, µετά από σύσταση της Επιτροπής, υποδεικνύει τα µέτρα εκείνα που θα 
επιτρέψουν να επιτευχθεί ο στόχος της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. 
 Από το 1997 η Αγγλία µε έλλειµµα -1.9% καλύπτει το κριτήριο της 
σύγκλισης. Η κρίση του 1998 στη Νοτιοανατολική Ασία έχει την επίδρασή της και 
στην Αγγλία λόγω των συναλλαγών της µε τις χώρες αυτές. Το 1999 καταγράφεται 
µικρό έλλειµµα της τάξης του -0.1%, για να κλείσει τελικά το 2000 µε σηµαντικό 
πλεόνασµα 4.5%. 

Η Αγγλία, όπως και η ∆ανία, αλλά και η Σουηδία, παραµένει µέχρι το 2003 µε 
τη θέλησή της εκτός της ευρωζώνης. 
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2.4.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2000 ως προς το δηµόσιο έλλειµµα 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Σύµφωνα µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.4.2α), 
διαπιστώνεται ο διαχωρισµός του κόµβου Ο στην οµάδα χωρών Α και στον κόµβο Β. 
Αρχικά ξεχωρίζει η οµάδα Α, στην οποία περιλαµβάνονται οι χώρες που 
χαρακτηρίζονται στο σύνολο της περιόδου 1981-2000 από υψηλές τιµές δηµόσιου 
ελλείµµατος, δηλαδή το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Στη συνέχεια 
παρατηρείται η διάσπαση του κόµβου Β στις οµάδες χωρών Β1 και Β2. Η οµάδα Β1 
απαρτίζεται από τη ∆ανία, το Λουξεµβούργο, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Γαλλία 
και την Αγγλία, οι οποίες κυµαίνονται στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου σε 
χαµηλά επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος. Τελευταία εµφανίζεται η οµάδα Β2, στην 
οποία ανήκουν η Γερµανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από µεσαίες τιµές δηµόσιου ελλείµµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.4.2α : ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς το δηµόσιο έλλειµµα  
(1981-2000)’ 

  
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών δηµόσιου ελλείµµατος ανά οµάδα χωρών, όπως προσδιορίστηκαν 
από την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β1 (Χαµηλές επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.4.2α  απεικονίζεται η πορεία του 
δηµόσιου ελλείµµατος των χωρών που σηµειώνουν σχετικά χαµηλές επιδόσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, παρατηρείται πως οι χώρες της συγκεκριµένης οµάδας το 1981 
χαρακτηρίζονται από έλλειµµα της τάξης των 1.9 - 6.7 ποσοστιαίων µονάδων, ενώ 
εξαίρεση αποτελεί η Φινλανδία η οποία παρουσιάζει πλεόνασµα 4.4 ποσοστιαίων 
µονάδων. Μέχρι το 1989 οι έξι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων δηµόσιου 
ελλείµµατος βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και εµφανίζουν όλες τους πλεόνασµα. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία η οποία σηµειώνει έλλειµµα (-) 1%. Την 
τετραετία 1990-1993 παρατηρείται ύφεση και το δηµόσιο έλλειµµα των έξι χωρών 
χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις. Στη Σουηδία µάλιστα το έλλειµµα αγγίζει για 
πρώτη φορά το 12%. Η µοναδική χώρα που µένει ανεπηρέαστη από το κακό κλίµα 
που επικρατεί είναι το Λουξεµβούργο, το οποίο εξακολουθεί να σηµειώνει 
πλεόνασµα. Από το 1994 µέχρι το 2000 η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται. Το 
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δηµόσιο έλλειµµα των έξι χωρών περιορίζεται σταδιακά, µε αποτέλεσµα το 2000 οι 
πέντε από τις έξι χώρες να παρουσιάζουν πλεόνασµα. Εξαίρεση αποτελεί και πάλι η 
Γαλλία (-1.4%), το δηµόσιο έλλειµµα της οποίας κυµαίνεται σε αρνητικά επίπεδα 
τιµών καθ’όλη την περίοδο 1981-2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.4.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων ∆ηµόσιου Ελλείµµατος’ 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β2 (Μεσαίες επιδόσεις): Από το 1981 ως το 1988 οι τιµές του δηµόσιου 
ελλείµµατος των  χωρών της οµάδας µεσαίων επιδόσεων κυµαίνονται σταθερά σε 
επίπεδα 1.2-6.6 ποσοστιαίων µονάδων. Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία, η οποία 
την πενταετία 1981-1985 χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος 
(13% το 1981), για να ακολουθήσει την πορεία του ελλείµµατος των υπολοίπων 
χωρών της οµάδας από το 1986. Το 1989 για πρώτη φορά παρατηρείται χαµηλό 
ποσοστό πλεονάσµατος για τη Γερµανία (0.1%). Οι χώρες της οµάδας µεσαίων 
επιδόσεων δηµόσιου ελλείµµατος κυµαίνονται σε επίπεδα ελλείµµατος της τάξης των 
2 – 7 ποσοστιαίων µονάδων από το 1990 µέχρι το 1995. Την πενταετία 1996-2000 
διαπιστώνεται ο περιορισµός του φαινοµένου για τις πέντε χώρες, µε αποτέλεσµα το 
2000 το δηµόσιο έλλειµµα να µην ξεπερνάει το 1.5% σε καµία από τις πέντε χώρες 
της οµάδας. Η Γερµανία και η Ολλανδία µάλιστα εµφανίζουν πλεόνασµα 1.4 και 1.8 
ποσοστιαίων µονάδων αντιστοίχως. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β1 - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ   ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

-20

-10

0

10

DK -6,7 -8,9 -7 -4 -2 3,3 2,4 1,5 0,3 -1,1 -2,5 -2,3 -2,9 -2,7 -2,4 -0,9 0,4 0,8 2,8 2,6

L -3,3 -1 2,1 3,4 6,5 4,6 2,9 3,1 4,5 4,8 1,9 0,7 1,6 2,7 1,8 2,8 2,9 2,1 1,5 4,9

FIN 4,4 2,5 1 2,7 2,9 3,4 1 4,1 6,3 5,5 -1,1 -5,7 -7,3 -6 -4,6 -3,1 -1,2 1 2,5 4,2

S -5,3 -7 -5 -2,9 -3,8 -1,2 4,2 3,5 5,4 4,2 -1,1 -7,7 -12 -10 -6,9 -3,5 -0,7 2 0,3 3,5

F -1,9 -2,8 -3,2 -2,8 -2,9 -2,7 -1,9 -1,7 -1,2 -1,6 -2,1 -3,9 -5,8 -5,8 -4,9 -4,1 -3 -2,9 -2,4 -1,4

UK -2,7 -2,5 -3,4 -3,9 -2,9 -2,5 -1,6 0,7 1 -1,6 -2,8 -6,6 -8,1 -6,9 -5,7 -4,4 -1,9 0,6 -0,1 4,5

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Γράφηµα 2.4.2β ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων ∆ηµόσιου Ελλείµµατος’ 
 
ΟΜΑ∆Α Α (Υψηλές επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.4.2γ  παρουσιάζεται η πορεία του 
δηµόσιου ελλείµµατος των χωρών µε τις χειρότερες επιδόσεις ελλείµµατος στο 
σύνολο της περιόδου 1981-2000. Παρατηρείται λοιπόν πως το δηµόσιο έλλειµµα των 
τεσσάρων χωρών κυµαίνεται σταθερά από το 1981 µέχρι το 1987 σε σχετικά κοντινά 
επίπεδα, της τάξης των 6.8 – 13.1 ποσοστιαίων µονάδων. Από το 1988 εως το 1993 η 
ψαλίδα ανάµεσα στις τιµές ελλείµµατος των χωρών της οµάδας ανοίγει, καθώς η 
Ιρλανδία περιορίζει σηµαντικά το δηµόσιο έλλειµµά της (5.4 - 7.3%), ενώ την ίδια 
περίοδο η Ελλάδα φαίνεται να µη µπορεί να βρεί τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης 
του φαινοµένου (11.5 - 16.1%). Παρ’ όλα αυτά, το δηµόσιο έλλειµµα του Βελγίου 
και της Ιταλίας εξακολουθεί να κυµαίνεται σε επίπεδα παραπλήσια µε αυτά της 
περιόδου 1981-1987, εµφανίζοντας ελαφρώς πτωτικές τάσεις. Από το 1994 µέχρι το 
2000 οι τέσσερις χώρες πετυχαίνουν σηµαντική µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος. 
Το 2000 µάλιστα η Ιρλανδία εµφανίζει πλεόνασµα 4.2%, ενώ το έλλειµµα τείνει να 
εξαλειφθεί στην Ελλάδα (-0.8%) και στην Ιταλία (-0.1%), όπως ακριβώς συνέβη στο 
Βέλγιο (0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.4.2γ  ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων ∆ηµόσιου Ελλείµµατος’ 

ΟΜΑ∆Α Β2 - ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
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D -3,7 -3,3 -2,6 -1,9 -1,2 -1,3 -1,9 -2,2 0,1 -2,1 -3,3 -2,8 -3,5 -2,6 -3,3 -3,4 -2,7 -2,1 -2,2 1,4

A -1,7 -3,3 -3,9 -2,5 -2,4 -3,7 -4,2 -3,1 -2,8 -2,4 -3 -2 -4,2 -5 -5,1 -3,7 -1,9 -2,1 -2 -1,3

NL -5,4 -6,6 -5,8 -5,5 -3,6 -5,1 -5,9 -4,6 -4,8 -5,1 -2,9 -3,9 -3,2 -3,8 -4 -2 -0,9 -0,9 -1,6 1,8

E -3,9 -5,6 -4,7 -5,4 -6,4 -5,7 -3,9 -3,3 -3,6 -4,2 -4,4 -4 -6,8 -6,2 -7,1 -4,5 -2,6 -1,8 -1,6 -0,3

P -13 -8,7 -7 -11 -11 -5,9 -5,5 -3,5 -2,4 -5,1 -6 -3 -6,1 -6 -5,7 -3,3 -2,5 -2,3 -2 -1,5

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ΟΜΑ∆Α Α - YΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
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B -12,8 -10,9 -11,6 -9,6 -9,1 -9,4 -7,6 -6,8 -6,2 -5,4 -6,3 -7,1 -7,3 -4,9 -4 -3,1 -1,9 -1,3 -0,9 0

IRL -12,7 -13,1 -11,2 -9,3 -10,6 -10,5 -8,4 -4,3 -1,7 -2,2 -2,3 -2,4 -2,3 -1,5 -2,1 -0,3 1,1 2,3 2,5 4,2

EL -9,1 -6,8 -7,6 -8,4 -11,7 -9,5 -9,2 -11,5 -14,4 -16,1 -11,5 -12,8 -13,8 -10 -10,3 -7,5 -3,9 -2,4 -2,1 -0,8

I -11,5 -11,4 -10,7 -11,7 -12,6 -11,7 -11 -10,8 -9,9 -11,2 -10,1 -9,6 -9,5 -9,2 -7,7 -6,6 -2,7 -2,7 -2,3 -0,1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου  
 
 Στο σχήµα 2.4.2β µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών 
παρατηρείται η διάταξη των ετών – χωρών επί του πρώτου και επί του δευτέρου 
παραγοντικού άξονα. Σύµφωνα µε τη δοµή του παραγοντικού επιπέδου, 
διαπιστώνεται η επαλήθευση των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, 
παρατηρείται δηλαδή η ύπαρξη των τριών οµάδων, όπως είχαν αυτές προαναφερθεί.  
 Πιο αναλυτικά, στο δεξιό κάτω τµήµα του επιπέδου εµφανίζονται οι χώρες 
της οµάδας χαµηλών επιδόσεων (∆ανία, Λουξεµβούργο, Φινλανδία, Σουηδία, Γαλλία 
και Αγγλία), οι οποίες σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα ‘Συµβολή των 
µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις δηµόσιου ελλείµµατος ανά 
έτος), που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της CAH, χαρακτηρίζονται έντονα από 
σχετικά χαµηλές τιµές ελλείµµατος (ή και σχετικά υψηλές τιµές πλεονάσµατος) στα 
έτη 1983, 1986-1990 και 1998-1999. Στο δεξιό πάνω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου βρίσκονται οι χώρες που χαρακτηρίζονται κυρίως από  σχετικά µεσαίες 
τιµές δηµόσιου ελλείµµατος (Γερµανία, Αυστρία, Ολλανδία, Ισπανία και 
Πορτογαλία), ιδιαίτερα τα έτη 1983, 1986-1990, 1998-1999 και διαχωρίζονται από 
τις χώρες των άλλων δύο οµάδων επί του 2ου παραγοντικού άξονα. Στο αριστερό 
κάτω τµήµα του επιπέδου παρουσιάζονται οι χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων 
(Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ιταλία), οι οποίες κυµαίνονται σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ιδιαίτερα τα έτη 1981, 1983-1992 και 
διαχωρίζονται και αντιπαρατίθενται προς τις χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
επί του 1ου παραγοντικού άξονα. 
 Παρατηρείται λοιπόν µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου: στο δεξιό 
κάτω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες µε χαµηλές επιδόσεις και 
ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης στο επάνω µέρος του επιπέδου εµφανίζονται οι 
χώρες µε µεσαίες επιδόσεις, ενώ, τέλος, στο αριστερό κάτω µέρος του επιπέδου 
βρίσκονται οι χώρες των υψηλών επιδόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.4.2β: ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC του δηµόσιου ελλείµµατος των 15 χωρών 
(1981-2000)’ 
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∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στο δηµόσιο έλλειµµα. 
Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα 
εξής συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.4.2γ :διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το χαµηλότερο δηµόσιο 
έλλειµµα 
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- η σχετική θέση της ∆ανίας κυµαίνεται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα δηµόσιου 
ελλείµµατος την τετραετία 1981-1984. Από το 1985 µέχρι και το 1999 όµως 
σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα, για να  βρεθεί το 2000, µετά από 16 έτη, ξανά 
σε µεσαία επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος. 

- η πορεία της σχετικής θέσης του Λουξεµβούργου είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή, καθώς χαρακτηρίζεται καθ’όλη την περίοδο 1981-2000 από χαµηλές 
τιµές ελλείµµατος. 

- η σχετική θέση της Φινλανδίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα για έντεκα 
συνεχή έτη, από το 1981 ως το 1991. Στη συνέχεια για µια τετραετία (1992-1995) 
κινείται σε µεσαία επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, για να ακολουθήσει η πενταετία 
1996-2000, όπου η φινλανδική σχετική θέση κυµαίνεται και πάλι σε χαµηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Σουηδίας όσον αφορά στο δηµόσιο έλλειµµα 
χαρακτηρίζεται από έντονες διακυµάνσεις. Τα έτη 1984, 1986-1991 και 1997-2000 
η θέση της Σουηδίας σηµειώνει χαµηλές τιµές, µε αποτέλεσµα η Σουηδία να ανήκει 
στην οµάδα χαµηλών επιδόσεων δηµόσιου ελλείµµατος. 

- η σχετική θέση της Γαλλίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα δηµόσιου 
ελλείµµατος για δέκα έτη κατά την περίοδο 1981-1992 (81-84, 86-88, 90-92). Από 
το 1993 και έπειτα το δηµόσιο έλλειµµα της Γαλλίας χαρακτηρίζεται από σχετικά 
µεσαίες και υψηλές τιµές. 

- η Αγγλία σηµειώνει σχετικά χαµηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα κατά τη δεκαετία του ’80. Την περίοδο 1991-2000 η σχετική 
θέση της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις και σηµειώνει χαµηλές 
επιδόσεις ελλείµµατος τα έτη 1991, 1997 και 2000, ενώ τα περισσότερα από τα 
υπόλοιπα έτη σηµειώνει µεσαίες τιµές. 

 
 Παρατηρώντας τα  γραφήµατα του σχήµατος 2.4.2γ , διαπιστώνεται πως 
όσον αφορά στο δηµόσιο έλλειµµα η ∆ανία, το Λουξεµβούργο και η Φινλανδία 
εµφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία, καθώς χαρακτηρίζονται για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα από σχετικά χαµηλές τιµές. Η Σουηδία, η Γαλλία και η Αγγλία, 
αν και πετυχαίνουν για αρκετά έτη να χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλές τιµές 
δηµόσιου ελλείµµατος, δεν είναι σίγουρο ότι θα εξακολουθούν να 
συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα χαµηλών επιδόσεων µετά από τα πρώτα έτη της 
νέας χιλιετίας. 
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Σχήµα 2.4.2δ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το µεσαίο δηµόσιο έλλειµµα 
 
 
- η σχετική θέση της Γερµανίας αρχικά χαρακτηρίζεται µόνον από χαµηλές 
τιµές δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 1987. Στη συνέχεια η γερµανική θέση 
σηµειώνει µεσαίες επιδόσεις για µια τριετία, για να κυµανθεί και πάλι σε χαµηλά 
επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος την περίοδο 1991-1995. Την πενταετία 1996-2000, 
η σχετική θέση της Γερµανίας χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Αυστρίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
Τα έτη 1983, 1986-1990, 1995-1996, 1998-1999 κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα 
δηµόσιου ελλείµµατος, µε αποτέλεσµα η Αυστρία να περιλαµβάνεται στην οµάδα 
µεσαίων επιδόσεων δηµόσιου ελλείµµατος. 

- το δηµόσιο έλλειµµα της Ολλανδίας σηµειώνει µόνο σχετικά µεσαίες τιµές 
από το 1981 ως το 1988. Μετά από µικρές αυξοµειώσεις το ολλανδικό έλλειµµα 
σταθεροποιείται από το 1991 µέχρι το 1997 σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών, ενώ 
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την τριετία 1998-2000 χαρακτηρίζεται και πάλι από σχετικά µεσαίες τιµές 
ελλείµµατος. 

- η σχετική θέση της Ισπανίας κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα δηµόσιου 
ελλείµµατος στα δεκαοχτώ από τα είκοσι εξεταζόµενα έτη (1982-1994, 1996-2000). 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Πορτογαλίας όσον αφορά στο δηµόσιο 
έλλειµµα χαρακτηρίζεται από έντονες διακυµάνσεις. Η πορτογαλική θέση 
σηµειώνει µεσαίες επιδόσεις τα έτη 1983, 1986-19901993-1997, 1999 και 
συγκαταλέγεται στις χώρες της οµάδας µεσαίων επιδόσεων. 

 
 Από τα γραφήµατα του σχήµατος 2.4.2δ ξεχωρίζει η πορεία της σχετικής 
θέσης της Ισπανίας, η οποία χαρακτηρίζεται από µεσαίες επιδόσεις δηµόσιου 
ελλείµµατος για δεκαοχτώ έτη. Η πορεία των σχετικών θέσεων των υπολοίπων 
τεσσάρων χωρών της οµάδας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.4.2ε: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το υψηλότερο δηµόσιο 
έλλειµµα 
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- η σχετική θέση του Βελγίου κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα δηµόσιου 
ελλείµµατος για εννέα συνεχή έτη, από το 1981-1989. Σε υψηλά επίπεδα 
ελλείµµατος κινείται και τα έτη 1991-1992 και 1995-1997. 

- η Ιρλανδία αρχικά χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές τιµές δηµόσιου 
ελλείµµατος για επτά συνεχόµενα έτη (1981-1987). Από το 1988 και έπειτα η 
πορεία της σχετικής της θέσης χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις, για να 
σταθεροποιηθεί µάλιστα την τελευταία δεκαετία της εξεταζόµενης περιόδου σε 
χαµηλά επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος. 

- η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος, 
για δεκαοχτώ έτη. Εξαίρεση αποτελούν τα έτη 1982, 2000 κατά τα οποία η σχετική 
θέση της Ελλάδας κυµαινόταν σε µεσαία επίπεδα ελλείµµατος. 

- η σχετική θέση της Ιταλίας κυµαίνεται για δεκαέξι συνεχόµενα έτη σε υψηλά 
επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, από το 1981 µέχρι το 1996. Τα τελευταία τέσσερα 
έτη της εξεταζόµενης περιόδου η ιταλική θέση κινείται ανάµεσα σε µεσαία και 
υψηλά επίπεδα ελλείµµατος. 

 
 Από τις τέσσερις χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων δηµόσιου 
ελλείµµατος, ξεχωρίζουν η Ελλάδα και η Ιταλία για τις ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις 
τους, καθώς χαρακτηρίζονται και οι δύο χώρες από σχετικά υψηλές τιµές 
ελλείµµατος για δεκαοχτώ έτη. Η Ιρλανδία  ξεχωρίζει για τη σηµαντική βελτίωση που 
πετυχαίνει όσον αφορά στη σχετική της θέση, η οποία ενώ κυµαίνεται σε υψηλά 
επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος για επτά συναπτά έτη από το 1981 ως το 1987, τελικά 
σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα ελλείµµατος (για δέκα συνεχή έτη 1991-2000). 
Τέλος η σχετική θέση του Βελγίου κυµαίνεται για αρκετά έτη σε υψηλά επίπεδα 
δηµόσιου ελλείµµατος και χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.4.2, διαπιστώνεται πως και 
οι δεκαπέντε χώρες-µέλη καταφέρνουν στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου 
1981-2000 να περιορίσουν το δηµόσιο έλλειµµά τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πιο 
συγκεκριµένα, το υψηλότερο δηµόσιο έλλειµµα που παρατηρείται το 2000 αγγίζει το 
(-) 1.5% και σηµειώνεται στην Πορτογαλία (γραφήµατα 2.4.2α-γ). Αντίθετα, δεν είναι 
λίγες οι χώρες που εµφανίζουν το ίδιο έτος πλεόνασµα. Το υψηλότερο πλεόνασµα 
παρατηρείται στο Λουξεµβούργο και είναι 4.9%. Ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η 
πορεία του δηµόσιου ελλείµµατος της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, οι οποίες, ενώ 
αρχικά παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος, πετυχαίνουν 
σταδιακά τον περιορισµό και την εξάλειψη του φαινοµένου σε µεγάλο βαθµό. 
 Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.4.2α) 
παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των 15 χωρών σε τρεις οµάδες. Στην οµάδα των 
χαµηλών επιδόσεων δηµόσιου ελλείµµατος περιλαµβάνονται η ∆ανία, το 
Λουξεµβούργο, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Αγγλία, χώρες που 
χαρακτηρίζονται στο σύνολο των εικοσιδύο εξεταζόµενων ετών από σχετικά χαµηλές 
τιµές δηµόσιου ελλείµµατος. Η οµάδα των µεσαίων επιδόσεων απαρτίζεται από τη 
Γερµανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες 
σηµειώνουν σχετικά µεσαίες τιµές δηµόσιου ελλείµµατος, ενώ στην οµάδα υψηλών 
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επιδόσεων συγκαταλέγονται το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ιταλία που 
χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος. 
 Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-
µελών της ΕΕ (σχήµατα 2.4.2γ-ε ) ως προς το δηµόσιο έλλειµµα, διαπιστώνεται πως το 
Λουξεµβούργο, η ∆ανία και η Φινλανδία πετυχαίνουν σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η Ελλάδα και η Ιταλία, 
οι σχετικές θέσεις των οποίων χαρακτηρίζονται για δεκαοχτώ έτη από υψηλές τιµές 
δηµόσιου ελλείµµατος. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η εντυπωσιακή πορεία που 
καταγράφει η σχετική θέση της Ιρλανδίας, η οποία αν και ανήκει στην οµάδα των 
υψηλών επιδόσεων, από το 1991 και έπειτα χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από 
σχετικά χαµηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος. 
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2.5.1 Συνολικό δηµόσιο ακαθάριστο έντοκο χρέος σε τιµές αγοράς (general 
Government Consolidated Gross Debt Maastricht and Former Definition 
% Of GDP At Market Prices) 

 
 «Το δηµόσιο χρέος αποτελείται από το συνολικό ανεξόφλητο χρέος του 
δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας» (D. Begg 1998)375. Στο δηµόσιο χρέος 
υπολογίζονται όλες οι οφειλές του κράτους από δάνεια, τόκους, τοκοχρεολύσια από 
το εσωτερικό ή το εξωτερικό, ακόµη κρατικά οµόλογα κτλ. Υπολογίζεται ως ποσοστό 
του ΑΕΠ σε τιµές αγοράς και τα µεγέθη διαπιστώνονται από τους εθνικούς 
λογαριασµούς κάθε χώρας. «Η χρησιµοποίηση του λόγου των δηµοσιονοµικών 
µεταβλητών προς το ΑΕΠ, αντί των απόλυτων µεγεθών, είναι µια πρακτική ευρύτατα 
διαδεδοµένη, διότι έτσι πιστεύεται ότι αξιολογείται καλύτερα η αποτελεσµατικότητα 
της δηµοσιονοµικής πολιτικής» (Β. ∆αλαµάγκα 2003)376. 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά Maastricht το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% ή, αν το υπερβαίνει, πρέπει να παρουσιάζει 
τάση επαρκούς µείωσης. Η Συνθήκη προφανώς επιβάλλει δηµοσιονοµική εξυγίανση 
και πειθαρχία. 
 Κατά τον Β. ∆αλαµάγκα (2003), οι λόγοι επιβολής του κριτηρίου του χρέους 
είναι δύο:  

«1) Η χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων µε δανεισµό από µια χώρα-µέλος 
επηρεάζει τα επιτόκια και τις σχετικές τιµές σε όλες τις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ 
λόγω της οικονοµικής ολοκλήρωσης... Αυτή η αλληλεξάρτηση των οικονοµιών 
υπαγορεύει την ανάγκη διακρατικού συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής. 
 2) Σε ορισµένες χώρες-µέλη είναι δυνατό να υπάρχουν ισχυρές πολιτικές 
πιέσεις για τη διατήρηση των κρατικών ελλειµµάτων σε υψηλά επίπεδα. Το θεσµικό 
πλαίσιο της ΟΝΕ µπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσµατικό εξωγενές αντίβαρο 
για την εξουδετέρωση των εν λόγω πιέσεων»377. 
 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο P. de Grauwe (2003), που ισχυρίζεται 
ότι η επιχειρηµατολογία υπέρ του κριτηρίου του χρέους έχει ως βασικό της στόχο το 
γεγονός «ότι µια χώρα που διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε µη διατηρήσιµη πορεία 
αύξοντος δηµόσιου χρέους δηµιουργεί αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις στις 
υπόλοιπες χώρες της νοµισµατικής ένωσης... η µη διατηρήσιµη αύξηση του χρέους 
µιας χώρας αναγκάζει τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν περισσότερο 
αντιπληθωριστικές πολιτικές»378. Αυτό γίνεται, διότι η χώρα καταφεύγει σε 
κεφαλαιαγορές της ένωσης για δάνεια, όλο και πιο συχνά, ανεβάζοντας το επιτόκιο 
της ένωσης, που µε τη σειρά του αυξάνει το βάρος των κρατικών χρεών των άλλων 
χωρών κτλ. 
 Στα γραφήµατα379 που ακολουθούν καταγράφεται η πορεία του χρέους της ΕΕ 
και των δεκαπέντε κρατών-µελών σε σχέση µε το 60% του ΑΕΠ που είναι το 
κριτήριο της Συνθήκης του Μάαστριχτ και εντοπίζονται τα προβλήµατα που οι 
περισσότερες χώρες αντιµετωπίζουν τόσο µέχρι την ένταξη τους στην ΟΝΕ, όσο και 
µετά από αυτήν. 
 
 

                                                 
375 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική Τόµος Β Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ. 106 
376 Β. ∆αλαµάγκα 2003 ‘Εισαγωγή στη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ.143 
377 Β. ∆αλαµάγκας 2003 ‘Εισαγωγή στη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ. 184 
378 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.298 
379 European Commission European Economy No4/2002 
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2.5.1.1  Το δηµόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.1: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της ΕΕ ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Στη δεκαετία του 1980 η ‘µονεταριστική αντι-επανάσταση’ και η νεοκλασική 
θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών αµφισβητούν τη δηµοσιονοµική πολιτική ως 
µέσο σταθεροποίησης της οικονοµίας, δηλαδή αµφισβητούν το παραδοσιακό 
κεϋνσιανό  οικοδόµηµα και επικρατούν. 
 Οι εξελίξεις στα κράτη-µέλη της Ένωσης µετά την πετρελαϊκή κρίση του 
1978-1979 (αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων και µεγάλα κρατικά ελλείµµατα και 
χρέος) δηµιουργούν στάσιµο πληθωρισµό, που τα δηµοσιονοµικά µέσα αδυνατούν να 
αντιµετωπίσουν. 
 Κατά τον P. de Grauwe (2003) «Ένα έλλειµµα προϋπολογιαµού οδηγεί σε 
αύξηση του δηµόσιου χρέους, το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετηθεί στο µέλλον. Αν το 
επιτόκιο του δηµόσιου χρέους υπερβαίνει το ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας, 
τίθεται σε κίνηση µια δυναµική χρέους που οδηγεί σε διαρκώς αυξανόµενο κρατικό 
χρέος σε σχέση µε το ΑΕΠ»380. Αυτή η δυναµική της συσσώρευσης χρέους σταµατά, 
αν το πρωτεύον έλλειµµα του προϋπολογισµού γίνει πλεόνασµα ή διαφορετικά µε 
δηµιουργία χρήµατος που οδηγεί σε πληθωρισµό. 
 Το ποσοστό του δηµόσιου χρέους στην ΕΕ µέχρι και το 1987 εµφανίζει 
αυξητική πορεία. Το 1981 είναι 41.9% ενώ το 1987 (55.4%) εµφανίζει µιαν αύξηση 
κατά 13.9%. Την επόµενη διετία καταγράφεται µια ελαφρά πτώση του χρέους στο 
54.1% (1989). 
 Έκτοτε ξεκινά µια έντονα αυξητική πορεία που έχει ως αποτέλεσµα το 1996 
το ποσοστό του χρέους της ΕΕ να γίνεται 72.1%. 
 Από το γράφηµα του ελλείµµατος της ΕΕ διαπιστώνονται σηµαντικά 
ελλείµµατα στην Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσµα των υφέσεων που επικρατούν τα έτη αυτά στην 
Κοινότητα. Οι πολιτικές που ακολουθούνται οδηγούν στην αύξηση του χρέους στο 
72.1% το 1996. 
 Η υπόλοιπη περίοδος µέχρι και το 2002 χαρακτηρίζεται από επίπονες 
προσπάθειες για αναστροφή της πορείας του χρέους, το οποίο αποκλιµακούµενο το 
2002 είναι 61.9%. 
 
 
 
 

                                                 
380 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.291 
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2.5.1.2  Το δηµόσιο χρέος στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.2: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους του Βελγίου ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η παρατήρηση του διαγράµµατος αποκαλύπτει ότι το δηµόσιο χρέος στο 
Βέλγιο ήταν το 1981 και εξακολουθεί να παραµένει µέχρι και το 2002 υψηλότερο 
από το κριτήριο σύγκλισης που καθορίστηκε αργότερα , σύµφωνα µε τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ. Το βελγικό χρέος εµφανίζεται ιδιαίτερα αυξητικό την περίοδο 1981-
1988, όπου ξεκινάει από τις 91.6 ποσοστιαίες µονάδες για να φτάσει στις 131.6. 
 Μετά από πολλά έτη περιορισµών στον προϋπολογισµό του, το Βέλγιο στο 
τέλος της δεκαετίας του 1980, δηλαδή τα έτη 1989 (127.6%) και 1990 (127.7%), 
κατορθώνει να σταθεροποιήσει το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ σε µεγάλο ύψος. 
Αυτό γίνεται κατορθωτό µε την εµφάνιση σηµαντικών πρωτογενών πλεονασµάτων 
στον προϋπολογισµό. 
 Η µικρή κάµψη του χρέους αυτή τη διετία δεν είναι σηµαντική από την άποψη 
της διάρκειας στο χρόνο. 
 Από το 1991 ξεκινά µια νέα ανοδική πορεία µε το υψηλότερο ποσοστό του 
δηµόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ της χώρας να εντοπίζεται το 1993 (138.4%). Κατά 
τον P. de Grauwe (2003) κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 1992-1993 «είναι πολύ 
δύσκολο να χρησιµοποιηθούν δηµοσιονοµικές πολιτικές µε αντικυκλικό τρόπο»381. 
Το Βέλγιο είναι υποχρεωµένο να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες και να αυξήσει τους 
φόρους (περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική λόγω σύγκλισης), διογκώνοντας έτσι 
την ύφεση χωρίς να εµποδίζει το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ να αυξηθεί και πάλι 
το 1993. Οι σκληρές προσπάθειες ετών οδηγούν σε ήπια πτωτική πορεία το ποσοστό 
του χρέους. 
 Το 1998 ως έτος κρίσης και επιλογής των χωρών που θα συµµετάσχουν 
πρώτες στην ΟΝΕ βρίσκει το βελγικό δηµόσιο χρέος στο 119.3%, ποσοστό πολύ 
υψηλότερο από το 60% (του ΑΕΠ) που απαιτεί το κριτήριο της σύγκλισης. 

Σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 3605/93 και 475/2000 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται αποδεκτή στην ΟΝΕ η χώρα που παρουσιάζει συνεχή 
πτωτική πορεία στο δηµόσιο χρέος της, ώστε να τείνει αυτό στο 60% του ΑΕΠ της. 
Αυτή την πτωτική τάση εµφανίζει η πορεία του βελγικού χρέους, το οποίο το 2002 
είναι 104.3%. 
 Το Βέλγιο συγκαταλέγεται τελικά στην πρώτη οµάδα των 11 χωρών, µετά από 
πολιτική διαπραγµάτευση, καθώς ανήκει στις αρχικές έξι χώρες που συναποφάσισαν 
την ίδρυση της ΕΟΚ που κατέληξε τελικά στη δηµιουργία της ΕΕ. 

                                                 
381 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.294 
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 Όλη την εξεταζόµενη περίοδο το βελγικό δηµόσιο χρέος παραµένει σε 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που αποκλίνουν πολύ από το επιτρεπόµενο 60% του ΑΕΠ 
της χώρας.  
 
 
 
 
2.5.1.3  Το δηµόσιο χρέος στη ∆ανία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.3: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της ∆ανίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Τα δύσκολα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 
παρατηρείται µια ανοδική πορεία στο δηµόσιο χρέος της ∆ανίας, λόγω της 
ακολουθούµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής της χώρας για την αντιµετώπιση της 
ύφεσης. Από το 48.1% του 1981 το δηµόσιο χρέος φθάνει το 72.7% του ΑΕΠ το 
1984. 
 Η περίοδος της ευηµερίας που επικρατεί στην Κοινότητα, οι αποτελεσµατικοί 
προϋπολογισµοί του κράτους και η τάση για συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών 
και των οικονοµιών των κρατών-µελών οδηγούν σε πτωτική πορεία το δηµόσιο 
χρέος, που για αρκετά έτη, όπως είναι το 1987 (57.9%) το 1989 (57.8%) και το 1990 
(57.7%), κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα της τάξης του 60% του ΑΕΠ. 
 Το δηµόσιο χρέος επιδεινώνεται την κρίσιµη τριετία 1991-1993 (περίοδος 
ύφεσης για την ΕΕ), φτάνοντας το 78% του ΑΕΠ της χώρας το 1993. Η αρνητική 
διεθνής και ευρωπαϊκή συγκυρία ευθύνεται για την εξέλιξη αυτήν. 
 Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ οι συντονισµένες προσπάθειες και οι 
περιοριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές που ασκούνται µε στόχο την επίτευξη του 
κριτηρίου σύγκλισης µειώνουν το χρέος στο 56.2% του ΑΕΠ. Η ∆ανία καλύπτει το 
κριτήριο του χρέους ήδη από το 1998. Έκτοτε το χρέος ακολουθεί συνεχή πτωτική 
πορεία µέχρι το 2002 που αποκλιµακούµενο καταγράφει το ποσοστό των 43.2 
µονάδων. 
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2.5.1.4  Το δηµόσιο χρέος στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.4: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Γερµανίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Γερµανία, η ισχυρότερη οικονοµία της ∆υτικής Ευρώπης, χαρακτηρίζεται 
από χαµηλότερα του 60% ποσοστά δηµόσιου χρέους, µέχρι και το 1996, λόγω του 
κατάλληλου µίγµατος οικονοµικής πολιτικής που ακολουθεί. Η νοµισµατική πολιτική 
της Bundesbank και η κατάλληλη δηµοσιονοµική και εισοδηµατική πολιτική 
συντελούν στη διαµόρφωση των χαµηλών ποσοστών του χρέους. 
 Αν και χαµηλότερα του 60% τα ποσοστά του γερµανικού χρέους, 
παρουσιάζουν µια ανοδική πορεία από το 1991 (40.4%) µέχρι το 1997 (61%), που 
καταγράφεται και το µεγαλύτερο ποσοστό δηµόσιου χρέους µέχρι το τέλος της 
εξεταζόµενης περιόδου. Η συνένωση των δύο Γερµανιών δε γίνεται ανώδυνα. Αφήνει 
το αρνητικό αποτύπωµά της στην εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της ενωµένης 
Γερµανίας. 
 Έκτοτε το δηµόσιο γερµανικό χρέος κυµαίνεται στα επίπεδα των 60 
ποσοστιαίων µονάδων, µε πολύ µικρές αυξοµειώσεις µέχρι και το 2002 που βρίσκεται 
στο 60.8% του ΑΕΠ.  
 Η Γερµανία, παρά την ύφεση των τελευταίων ετών, πειθαρχεί και ακολουθεί 
περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική µέχρι το 2000. Τα τελευταία έτη τα 
διογκωµένα δηµοσιονοµικά ελλείµµατά της (το έλλειµµα της χώρας υπερβαίνει τις 
απαιτήσεις του κριτηρίου) την οδηγούν σε ευρύ προβληµατισµό ως προς την 
αποτελεσµατικότητα του άκαµπτου Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η 
πρόθεση της, αλλά και η αλλαγή πλεύσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής της οδηγούν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003 σε απειλές για προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο. 
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2.5.1.5  Το δηµόσιο χρέος στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.5: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Ελλάδας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Με την έναρξη της δεκαετίας του 1980 το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας 
παρουσιάζει µιαν εντονότατη ανοδική πορεία, καθώς ξεκινάει το 1981 από τις 33.2 
ποσοστιαίες µονάδες, για να καταλήξει το 1993 στις 110.2. Κατά τον  Α. 
Μπαλφούσκια (1993) η σχετική θέση της χώρας χειροτερεύει ραγδαία κατά τη 
δεκαετία του 1980. Η αύξηση του χρέους συνδέεται µε την συνεχώς αυξανόµενη 
πορεία του ελλείµµατος της χώρας. «Η αύξηση του τελευταίου οφείλεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στην άνοδο του ελείµµατος του τακτικού προϋπολογισµού µάλλον παρά 
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, γεγονός που υποδηλώνει την 
καταναλωτική φύση των ελλειµµάτων κατά την εξεταζόµενη περίοδο382». Αντίθετα, 
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι δανειακές ανάγκες του δηµόσιου τοµέα 
προορίζονταν για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων». Η εφαρµογή µιας 
διαφοροποιηµένης, σε σχέση µε τα άλλα κράτη-µέλη της Κοινότητας, οικονοµικής 
πολιτικής, τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 οδηγεί σε αυξητική τάση του 
δηµόσιου χρέους. Σε αυτή την αλµατώδη δυναµική οδηγεί και ο δανειοδοτούµενος 
χαρακτήρας των κοινωνικών ενισχύσεων και της αύξησης των κατώτερων 
εισοδηµάτων στην προσπάθεια της δικαιότερης αναδιανοµής του πλούτου. 
 Τη δεκαετία του 1990 οι υψηλές και επίµονες δανειακές ανάγκες του 
δηµοσίου οδηγούν στην ταχύτατη συσσώρευση του χρέους, µε άµεση συνέπεια τη 
ραγδαία αύξηση των δαπανών για την εξυπηρέτησή του και τη δηµιουργία 
προβληµάτων στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
στην άµεση δηµοσιονοµική διαχείριση είναι έντονα. Οδηγούν σε συµπίεση τις άλλες 
δαπάνες του προϋπολογισµού και σε αύξηση της φορολογίας µε αρνητικές συνέπειες 
για την οικονοµία από την πλευρά της παραγωγής. Το 1996 καταγράφεται το 
υψηλότερο ποσοστό δηµόσιου χρέους (111.3%). Κατά τον Α. Μπαλφούσκια (1993) 
«ο καταναλωτικός χαρακτήρας του χρέους δυσχεραίνει τη µελλοντική 
αυτοεξυπηρέτησή του, αφού το µεγαλύτερο µέρος του χρέους δε χρησιµοποιήθηκε 
για τη δηµιουργία κεφαλαίου, η απόδοση του οποίου θα αποτελούσε πηγή άντλησης 
µελλοντικών πόρων. Κατά συνέπεια επιβαρύνονται κυρίως οι επόµενες γενιές». 
 Έκτοτε προσαρµοζόµενη η χώρα στις δεσµευτικές διαδικασίες της Ένωση 
(binding procedures) και επιδιώκοντας τη συµµετοχή της στην ΟΝΕ ακολουθεί µια 
πιο υπεύθυνη δηµοσιονοµική προσέγγιση και µια πιο µεθοδευµένη στρατηγική για τη 
µείωση του δηµόσιου χρέους. Η ανακοπή της τεράστιας αυξητικής δυναµικής του 
χρέους αποδεικνύεται πολύ δύσκολη. Απαιτούνται πέντε συνεχή χρόνια 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για να οδηγηθεί το χρέος σε συνεχή πτωτική πορεία. Το 
                                                 
382 Α. Μπαλαφούσκας – Ν. Μανωλάς 1993 ‘∆ηµοσιονοµικές Εξελίξεις στη δεκαετία του 80’ Αθήνα 
1993 σελ.205 
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αποτέλεσµα είναι µια µικρή αλλά συνεχής αποκλιµάκωση του χρέους, που δε θα της 
δώσει το διαβατήριο για την είσοδό της στην ΟΝΕ το 1999 µε την πρώτη οµάδα των 
χωρών που κρίνονται κατάλληλες, αλλά θα της επιτραπεί η είσοδός της το 2001, που 
το χρέος της βρίσκεται στις 99.7 ποσοστιαίες µονάδες. 
 Η έγκριση του ποσοστού του δηµόσιου χρέους αν και παραµένει αρκετά 
µεγαλύτερο του 60% του ΑΕΠ, στηρίζεται στη συνεχή πτωτική του πορεία, σύµφωνα 
µε τις κοινοτικές οδηγίες 3605/93 και 475/2000. 
 
 
 
 
2.5.1.6  Το δηµόσιο χρέος στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.6: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Ισπανίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Τα επτά πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 το δηµόσιο χρέος της Ισπανίας 
εµφανίζει µια δυναµική τάση αύξησης από το 20.8% του 1981 στο 44.4% του 1987. 
Με µικρές αυξοµειώσεις παραµένει γύρω από αυτά τα ποσοστά µέχρι και το 1992. Αν 
και αυξητική η πορεία του χρέους, το ποσοστό του παραµένει σταθερά µέχρι και το 
1993, κάτω από το 60% του ΑΕΠ που επιβάλλει το κριτήριο της σύγκλισης. Η 
Ισπανία προσαρµόζεται έγκαιρα στη νέα οικονοµική φιλοσοφία και καταφέρνει µέχρι 
και το 1993 να εµφανίσει σχετικά χαµηλά ποσοστά χρέους. 
 Η αλµατώδης όµως αύξηση του δηµόσιου χρέους της χώρας (ως ποσοστό του 
ΑΕΠ), γίνεται ιδιαίτερα έντονη από το 1993 (58.7%) και κορυφώνεται το 1996 οπότε 
και καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό χρέους (68.1%) όλης της περιόδου των 
είκοσι δύο ετών που εξετάζονται. 
 Η πιεστική ανάγκη της επίτευξης του κριτηρίου της σύγκλισης οδηγεί σε 
δηµοσιονοµική εξυγίανση και πειθαρχία τα επόµενα έτη στις απαιτήσεις του 
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το αποτέλεσµα είναι θετικό και οδηγεί σε 
συνεχή αποκλιµάκωση του χρέους µέχρι και το 2002, που το ποσοστό του βρίσκεται 
στις 55.5 ποσοστιαίες µονάδες. 
 Η διαρκής πτώση του χρέους επιτρέπει στην Ισπανία την είσοδό της το 1999 
µαζί µε δέκα ακόµη κράτη-µέλη στην τρίτη φάση της ΟΝΕ. 
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2.5.1.7  Το δηµόσιο χρέος στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.7: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Γαλλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Όπως φαίνεται από το διάγραµµα, το δηµόσιο χρέος της Γαλλίας ακολουθεί 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µια συνεχή και χωρίς καµία αυξοµείωση 
ανοδική τάση. Το ποσοστό του γαλλικού δηµόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ από 
22.6% το 1981 ανέρχεται µέσα σε µια δεκαετία στο 36.7% το 1991. Κατά τον J.P. 
Fitoussi «η πικρή ανάµνηση της δυσκολίας που υπήρξε το 1982 να χρηµατοδοτηθεί η 
εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, ωθεί την κυβέρνηση στον εξυγχρονισµό, από το 
1984 και έπειτα, του γαλλικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το σύστηµα γίνεται 
πιο ρευστό, δηλαδή γίνεται ευκολότερη η είσοδος και η έξοδος από αυτό. Στόχος της 
κίνησης η χρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους από την προσέλκυση εξωτερικών 
κεφαλαίων, όπως και έγινε, ώστε το εσωτερικό χρήµα να τονώσει τις επενδύσεις»383. 
Η ανοδική αυτή τάση γίνεται ιδιαίτερα δυναµική µετά το 1991. Το υψηλότερο 
ποσοστό χρέους (59.5% το 1998) παρατηρείται το κρίσιµο έτος της επιλογής των 
χωρών που κρίνονται κατάλληλες και ικανές να συµµετάσχουν στην τρίτη και τελική 
φάση της ΟΝΕ. 
 Βέβαια αν και το χρέος ανελλιπώς ακολουθεί µέχρι και το 1998 αυξητική 
πορεία, εντούτοις παραµένει σταθερά κάτω από το 60% του κριτηρίου της σύγκλισης, 
µε αποτέλεσµα η Γαλλία να µην αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα όσον αφορά στην 
επιλογή της. 
 Από τότε και µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου, δηλαδή µέχρι και το 
2002 παρατηρείται µια πολύ µικρή πτωτική πορεία που οδηγεί το δηµόσιο χρέος στο 
57.4% του ΑΕΠ της Γαλλίας (2002), µικρότερο κατά 2.6% σε σχέση µε το κριτήριο 
του Μάαστριχτ. 
 Η νέα χιλιετία βρίσκει τη Γαλλία, όπως και τη Γερµανία, την Ιταλία και άλλα 
κράτη-µέλη που πλήττονται από ύφεση, να επιλέγουν προσωρινά, όπως διαφαίνεται, 
τη ‘δηµοσιονοµική πειθαρχία’ από την ανάπτυξη, όταν η Αµερική παλεύει την ύφεση 
µε επεκτατικές τάσεις, συνεχή µείωση των επιτοκίων και την ανοµολόγητη τακτική 
της διολίσθισης του δολαρίου, που γίνεται ιδιαίτερα αισθητή το 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
383 J.P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 
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2.5.1.8  Το δηµόσιο χρέος στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.8: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Ιρλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το δηµόσιο χρέος της Ιρλανδίας, όπως δείχνει το διάγραµµα, χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων ετών της 
δεκαετίας του 1980, ενώ στη συνέχεια το χρέος της χώρας µειώνεται χρόνο µε το 
χρόνο. 
 Το 1981 το δηµόσιο χρέος της Ιρλανδίας βρίσκεται ήδη αρκετά υψηλά στο 
78% του ΑΕΠ της χώρας. Η πρώτη έντονη αυξητική τάση διαρκεί χωρίς καµία 
αυξοµείωση µέχρι το 1987, που το ποσοστό του χρέους αγγίζει το 118.2% του ΑΕΠ. 
 Η πρώτη καθοδική πορεία διαρκεί τρία έτη, µε αποτέλεσµα η αποκλιµάκωση 
του χρέους να µειώσει το ποσοστό του στο 94.7% το 1992. Την τριετή συνεχή πτώση 
του χρέους διακόπτει η άνοδος του ποσοστού του στο 98.8% του ΑΕΠ το 1993. 
 Η αλλαγή της δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής και φορολογικής πολιτικής που 
ακολουθεί µε συνέπεια από το 1994 και έπειτα η Ιρλανδία οδηγεί σε µια ιδιαίτερα 
δυναµική πτωτική πορεία το δηµόσιο χρέος της. Το κρίσιµο έτος 1998 το ιρλανδικό 
δηµόσιο χρέος είναι κατά 4.9% µικρότερο του κριτηρίου σύγκλισης και η χώρα δε 
διατρέχει ως προς το κριτήριο αυτό κίνδυνο να µην επιλεγεί µαζί µε την πρώτη οµάδα 
χωρών που θα συµµετάσχουν στην ΟΝΕ απο το 1999. 
 Μετά το 1998 η πτωτική τάση συνεχίζεται συνεχώς και το τέλος της 
εξεταζόµενης περιόδου βρίσκει το δηµόσιο χρέος της χώρας σε ακόµη χαµηλότερα 
ποσοστά, της τάξης των 33.6 ποσοστιαίων µονάδων (2002). 
 
 
 
 
2.5.1.9  Το δηµόσιο χρέος στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.9: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Ιταλίας ως προς το αντίστοιχο 
κριτήριο που υπολογίστηκε 
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 Στο διάγραµµα φαίνεται ολοκάθαρα η ιδιαίτερα δυναµική τάση αύξησης που 
χαρακτηρίζει το δηµόσιο χρέος της Ιταλίας για µια πολύ µεγάλη χρονική περίοδο. Η 
περίοδος αυτή ξεκινά από το 1981, που το καταγραφόµενο ποσοστό χρέους είναι 
60.3% ως προς το ΑΕΠ, και τελειώνει το 1994 µε το αυξανόµενο ποσοστό να 
κορυφώνεται στο 123.9%. Για δεκαετρία συνεχή έτη το ιταλικό δηµόσιο χρέος 
αυξάνει µε έντονους ρυθµούς. Κατά τον P. de Grauwe (2003) «η Ιταλία δεν 
κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ κατά τη δεκαετία 
του 1980, επειδή δε µπόρεσε να δηµιουργήσει τα απαιτούµενα πρωτογενή 
πλεονάσµατα στον προϋπολογισµό. Μόνο από το 1992 και µετά κατόρθωσε να 
εµφανίσει πρωτογενή πλεονάσµατα στον προϋπολογισµό, που οδήγησαν στη 
σταθεροποίηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ κατά την περίοδο 1994-1995». 
 Τα τελευταία οκτώ έτη µέχρι και το 2002 παρατηρείται µια ελαφρά πτωτική 
πορεία του δηµόσιου χρέους. Αν και η πορεία αυτή είναι συνεχής, το 2002 η τιµή του 
ιταλικού χρέους εξακολουθεί να κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (107.8%). 
 Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι αφ’ ενός το γεγονός πως το δηµόσιο χρέος της 
Ιταλίας καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο παραµένει πάνω από το 60% του 
κριτηρίου του Μάαστριχτ και αφ’ ετέρου ότι το ποσοστό του, το κρίσιµο για την 
επιλογή στην ΟΝΕ έτος 1998, είναι ιδιαίτερα υψηλό (116.4%). Η τιµή των 116.4 
µονάδων δηµόσιου χρέους που σηµειώνει η Ιταλία κατά το συγκεκριµένο έτος 
αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιµή χρέους για το 1998 σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 Λόγω του υψηλού της χρέους υπήρξε κίνδυνος για την ένταξη της Ιταλίας 
στην πρώτη οµάδα συµµετοχής στην ΟΝΕ. Τελικά εκτιµήθηκαν οι φιλότιµες 
προσπάθειες της κεντροαριστερής κυβέρνησης του Μ. Πρόντι για εξυγίανση των 
δηµοσιονοµικών µεγεθών, όπως και η συνεχής πτωτική πορεία του χρέους από το 
1995 και έπειτα. 
 
  
 
 
2.5.1.10 Το δηµόσιο χρέος στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.10: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους του Λουξεµβούργου ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το Λουξεµβούργο είναι µια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση. ∆εν υπάρχει 
κανένα άλλο κράτος-µέλος, µεταξύ των δεκαπέντε που εξετάζονται, που να εµφανίζει 
τόσο χαµηλά ποσοστά δηµόσιου χρέους. 
 Εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός πως όλη την εξεταζόµενη περίοδο των είκοσι 
δύο ετών το δηµόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ παραµένει σταθερά κάτω από το 10%, 
µε εξαίρεση τα έτη 1983 και 1984, κατά τα οποία καταγράφεται ποσοστό 10.1 
µονάδων. Τα τελευταία µάλιστα τρία έτη τα ποσοστά του χρέους του Λουξεµβούργου 
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κυµαίνονται σε επίπεδα χαµηλότερα της τάξης των 6 ποσοστιαίων µονάδων, για να 
κλείσει το 2002 στις 5.2 µονάδες, πετυχαίνοντας µε διαφορά τη µικρότερη τιµή 
χρέους σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
 
 
 
2.5.1.11 Το δηµόσιο χρέος στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.11: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Ολλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το πρώτο έτος της δεκαετίας του 1980 βρίσκει την Ολλανδία µε δηµόσιο 
χρέος 50.2%, το οποίο αυξάνεται ταχύτατα τα επόµενα επτά έτη, φθάνοντας το 
ποσοστό των 77.9 µονάδων το 1988. Τα επόµενα τρία έτη το ολλανδικό χρέος 
σταθεροποιείται στα επίπεδα των 77 µονάδων. Μετά από πολλά χρόνια περιορισµών 
στον ολλανδικό προϋπολογισµό, καταφέρνει η κυβέρνηση να δηµιουργήσει 
πλεονάσµατα που συντελούν στη σταθεροποίησή του. Την επόµενη διετία η νέα 
αυξητική πορεία του χρέους οδηγεί το ποσοστό του στο 79.3% το 1993. Η τιµή αυτή 
είναι η µεγαλύτερη που εντοπίζεται στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου 1981-
2002. 
 Η πρώτη σηµαντική πτωτική πορεία µεγάλης διάρκειας παρατηρείται από το 
1996 και συνεχίζει σταθερά µέχρι και το 2002 (50.1%). Μπορεί το 1998 το ολλανδικό 
χρέος να βρίσκεται στο 66.8%, υψηλότερα κατά 6.8% σε σχέση µε το κριτήριο της 
σύγκλισης, αλλά η πτωτική του τάση είναι ιδιαίτερα δυναµική, γεγονός που συντελεί 
στην κάλυψη του κριτηρίου του χρέους, όπως το θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
Προφανώς η πειθαρχία που επιβάλλει το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε 
τις συντονισµένες προσπάθειες για εξυγίανση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, 
οδηγούν στην πτώση του χρέους από το 2000 και µετά σε ποσοστό χαµηλότερο των 
60 µονάδων. 
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2.5.1.12 Το δηµόσιο χρέος στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.12: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Αυστρίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Ενώ το δηµόσιο χρέος της Αυστρίας το 1981 βρίσκεται σε σχετικά χαµηλά 
επίπεδα (38.1% ως προς το ΑΕΠ), τα επόµενα έτη ακολουθεί µια έντονη αυξητική 
πορεία και ανέρχεται το 1988 στο 59.2% του ΑΕΠ. 
 Η µικρή πτωτική τάση που διαρκεί µέχρι και το 1992 διατηρεί το χρέος σε 
ποσοστά λίγο χαµηλότερα του 60%. 
 Για πρώτη φορά το αυστριακό δηµόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του 
κριτηρίου της ΣΕΕ το 1993 (62%) και αυξανόµενο καταγράφει τη µέγιστη τιµή της 
εξεταζόµενης περιόδου το 1996 που φθάνει στο 69.2% του ΑΕΠ της χώρας. 
 Έκτοτε τα δηµοσιονοµικά µέτρα που λαµβάνονται, µε στόχο την αποδοχή της 
Αυστρίας στην πρώτη οµάδα των χωρών που πρόκειται να συµµετάσχουν από το 
1999 στην ΟΝΕ, οδηγούν σε µια δεύτερη συνεχή πτωτική πορεία, µε αποτέλεσµα το 
2002 το δηµόσιο χρέος να βρίσκεται στις 60.2 ποσοστιαίες µονάδες, σε σχέση µε το 
ΑΕΠ. Η πτωτική αυτή πορεία και τα ποσοστά του χρέους που δεν αποκλίνουν 
υπερβολικά απο την τιµή του κριτηρίου της σύγκλισης δε δηµιουργούν πρόβληµα 
στην είσοδο της Αυστρίας στην τρίτη φάση της ΟΝΕ, από το 1999. 
 
 
 
 
2.5.1.13 Το δηµόσιο χρέος στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.13: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Πορτογαλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Όπως φαίνεται και στο γράφηµα, το δηµόσιο χρέος της Πορτογαλίας 
εµφανίζει µια µόνο περίοδο δυναµικής αύξησης. Η περίοδος αυτή είναι η πρώτη 
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πενταεία της δεκαετίας του 1980. Το δηµόσιο χρέος από 44.4% (του ΑΕΠ) το 1981, 
ανέρχεται το 1985 στο 66.6%. 
 Η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών της Πορτογαλίας ακολουθεί σταθερή 
και αποδοτική πορεία. Για µια δεκαετία, δηλαδή µέχρι και το 1995 (64.1%) τα 
ποσοστά του χρέους κινούνται σταθεροποιητικά χωρίς έντονες ανοδικές ή πτωτικές 
τάσεις, χωρίς να αποκλίνουν υπερβολικά από το θεσπιθέν 60% του σχετικού 
κριτηρίου της ευροζώνης. 
 Η σοβαρότητα που επιδεικνύεται κατά την άσκηση της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του δηµόσιου χρέους της Πορτογαλίας, το 
οποίο ήδη από το 1998 (58.9%) κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα των 60 
ποσοστιαίων µονάδων του κριτηρίου σύγκλισης, γεγονός που οδηγεί στην επιλογή 
της Πορτογαλίας στη τρίτη φάση της ΟΝΕ από το 1999. Μετά το 1997 και µέχρι το 
2002 (56.5%) το πορτογαλικό χρέος διατηρείται σταθερά σε επίπεδα χαµηλότερα του 
αντίστοιχου κριτηρίου που επέβαλε η ΣΕΕ. 
 
 
 
 
2.5.1.14 Το δηµόσιο χρέος στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.14: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Φινλανδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Φινλανδία είναι η δεύτερη µετά το Λουξεµβούργο χώρα, µεταξύ των 
δεκαπέντε κρατών-µελών, που εντυπωσιάζει τη δεκαετία του 1980 για τα ιδιαίτερα 
χαµηλά ποσοστά του δηµόσιού της χρέους, ως προς το ΑΕΠ της. 
 Αναλυτικότερα το 1981 το ποσοστό του δηµόσιου χρέους της Φινλανδίας, 
βρίσκεται στο 11.9% και παρά τις αυξοµειώσεις του, διατηρείται καθ ‘όλη τη 
δεκαετία του 1980 σε επίπεδα χαµηλότερα των 18.5 ποσοστιαίων µονάδων. Το 1990 
το ποσοστό του χρέους είναι 14.5%. 
 Η ιδιαίτερα δύσκολη για τη Φινλανδία περίοδος είναι αυτή των ετών 1991-
1994, κατά την οποία η κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων δηµιουργεί 
προβλήµατα στα κλασικά προϊόντα που εξήγαγε. Οι συνέπειες αποτυπώνονται στην 
αλµατώδη αύξηση του δηµόσιου χρέους. Αιτία αποτελεί η αδυναµία των ανατολικών 
χωρών να αποπληρώσουν τα προϊόντα που εισήγαγαν από τη Φινάνδία αφ’ ενός και 
αφ’ ετέρου τα χρήµατα που επενδύει το κράτος για αλλαγή και αναδιάρθρωση των 
εξαγώγιµων προϊόντων του. Το 1994 καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό του 
φινλανδικού δηµόσιου χρέους (58.8%), χαµηλότερο ωστόσο του κριτηρίου (60%) 
που επιβάλλει η ΣΕΕ. 
 Το µίγµα οικονοµικής πολιτικής που ακολουθείται στη Φινλανδία αµέσως 
µετά την κρίση αποδίδει. Από το 1996 (57.1%) και µέχρι το 2002 (43.1%), η πτωτική 
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τάση του χρέους είναι εµφανής και συνεχής ως το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου. 
Σε όλη την περίοδο 1981-2002 δεν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου των 60 
ποσοστιαίων µονάδων, που αποτελεί το κριτήριο ένταξης στην ευρωζώνη. 
 
 
 
 
 
2.5.1.15 Το δηµόσιο χρέος στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.15: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Σουηδίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Το δηµόσιο χρέος στη Σουηδία εµφανίζει δύο ανοδικές και δύο καθοδικές 
περιόδους. Η πρώτη ανοδική πορεία καταγράφεται στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 
1980. Το δηµόσιο χρέος της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ της από 48.1% το 1981 
ανέρχεται σε 61.9% το 1985. 
 Την επόµενη εξαετία διαπιστώνεται η αποτύπωση της πτωτικής πορείας του 
σουηδικού χρέους, το οποίο χαρακτηρίζεται από τιµές χαµηλότερες του 60%. Η 
πτώση αυτή οδηγεί το 1990 στο χαµηλότερο καταγραφόµενο ποσοστό χρέους που 
είναι το 42%. 
 Έχοντας η Σουηδία σηµαντικές συναλλαγές µε τη Φινλανδία ακολουθεί την 
τάση της και καταγράφει και αυτή µια αλµατώδη αύξηση στο δηµόσιο χρέος της την 
τετραετία 1991-1997 (51.2% - 77.7%). 
 Η δεύτερη καθοδική πορεία του σουηδικού χρέους που ξεκινά από το 1995 
δεν είναι τόσο εντυπωσιακή, όσο της Φινλανδίας. Η πτωτική όµως αυτή τάση από το 
2000 (55.3%) µέχρι το 2002 (52.6%) διατηρεί τα τελευταία τρία έτη τα ποσοστά 
χρέους σε επίπεδα χαµηλότερα των 60 ποσοστιαίων µονάδων, που αποτελούν το 
κριτήριο σύγκλισης. 
 Βέβαια η Σουηδία παραµένει οικειοθελώς έξω από τη ζώνη του ευρώ µέχρι 
και σήµερα. 
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2.5.1.16 Το δηµόσιο χρέος στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.5.1.16: διαχρονική εξέλιξη του δηµόσιου χρέους της Αγγλίας ως προς το 
αντίστοιχο κριτήριο που υπολογίστηκε 
 
 Η Αγγλία συγκαταλέγεται µεταξύ των ελάχιστων κρατών-µελών που δεν 
υπερέβησαν το 60% του ΑΕΠ, σε κανένα έτος στο σύνολο της εξεταζόµενης 
περιόδου 1981-2002. 
 Σύµφωνα µε το διάγραµµα παρατηρούνται δύο έντονα πτωτικές πορείες και 
µια µόνο ανοδική, όσον αφορά στο δηµόσιο χρέος της χώρας. 
 Η πρώτη πτωτική πορεία διαρκεί όλη τη δεκαετία του 1980. Το ποσοστό ως 
προς το ΑΕΠ του δηµόσιου χρέους της από 55.2% το 1981 καταλήγει στο 35% το 
1991. 
 Η περίοδος της έντονης νοµισµατικής κρίσης της στερλίνας και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της ισοτιµίας της αυξάνουν το δηµόσιο χρέος 
της Αγγλίας, το οποίο µετά από µια πενταετία φτάνει το 1996 τις 52.3 ποσοστιαίες 
µονάδες. 
 Η Αγγλία δεν ενδιαφέρεται να εισέλθει στην ευρωζώνη. Θεωρεί ότι έχει 
διαφορετικούς οικονοµικούς κύκλους και προβλήµατα που δεν της το επιτρέπουν, 
τουλάχιστον µέχρι το 2003. Παρ’ όλα αυτά, ακολουθώντας κατάλληλο µίγµα 
οικονοµικής πολιτικής αποκλιµακώνει το χρέος της, που καταγράφει τη δεύτερη 
πτωτική του πορεία από το 1997 (50.8%), συνεχή και αδιάλειπτη µέχρι και το 2002, 
που βρίσκεται στο 37.6% του ΑΕΠ. 
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2.5.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2002 ως προς το δηµόσιο χρέος 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης 
 
 Παρατηρώντας τους τρεις  κόµβους που προκύπτουν από το δενδροδιάγραµµα 
της Αύξουσας Ιεραρχικής Ταξινόµησης στο σχήµα 2.5.2α, προσδιορίζεται, µέσω 
οµαδοποίησης, η σχετική θέση της κάθε χώρας για τη χρονική περίοδο 1981-2002. 
Αρχικά ξεχωρίζουν οι χώρες της οµάδας Β και στη συνέχεια οι υπόλοιπες χώρες του 
κόµβου Α, ο οποίος διασπάται στις οµάδες Α1 και Α2. Πιο συγκεκριµένα 
παρατηρείται η οµάδα των χωρών που χαρακτηρίζονται από µεσαίες τιµές δηµόσιου 
χρέους, οι οποίες είναι η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η ∆ανία και 
συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα Α1. Στη συνέχεια εµφανίζονται οι χώρες που 
ανήκουν στην οµάδα Α2, δηλαδή η Φινλανδία, το Λουξεµβούργο, η Αγγλία, η 
Γαλλία, η Γερµανία και η Ισπανία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα 
δηµόσιου χρέους, ενώ τέλος το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η 
Ολλανδία συγκαταλέγονται στην οµάδα Β και χαρακτηρίζονται από υψηλές τιµές 
δηµόσιου χρέους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.5.2α: ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς το δηµόσιο χρέος  
(1981-2002)’ 

 
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν, εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών δηµόσιου χρέους, ανά οµάδα χωρών, όπως προσδιορίστηκαν από 
την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α2 (Χαµηλές επιδόσεις): Παρατηρώντας το γράφηµα 2.5.2α, εύκολα 
ξεχωρίζει κανείς την πορεία που διαγράφει το Λουξεµβούργο σε σχέση µε το δηµόσιο 
χρέος, καθώς πετυχαίνει τις χαµηλότερες τιµές καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Η 
πορεία του χρέους των υπολοίπων πέντε χωρών µπορεί να χωριστεί σε τρεις 
περιόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί από το 1981 ως το 1988 όπου οι τέσσερις από 
τις πέντε χώρες (εξαιρείται η Αγγλία) χαρακτηρίζονται από αυξητικές τάσεις. Την 
περίοδο 1989-1992 οι τιµές του δηµόσιου χρέους των πέντε χωρών αρχίζουν να 
συγκλίνουν µε µείωση της αύξησης, ενώ τέλος την περίοδο 1993-2002 οι τιµές 
χρέους των πέντε χωρών καταλήγουν σε επίπεδα των 37-60 ποσοστιαίων µονάδων, 
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καλύπτοντας έτσι τον περιορισµό 60% του ΑΕΠ που θέτει το κριτήριο της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Γράφηµα 2.5.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων ∆ηµόσιου Χρέους’ 
 
ΟΜΑ∆Α Α1 (Μεσαίες επιδόσεις): Όσον αφορά στις χώρες της οµάδας Α1, στο 2ο 
γράφηµα παρατηρείται πως οι τέσσερις χώρες που συγκαταλέγονται στην οµάδα των 
µεσαίων επιδόσεων, σηµειώνουν σε γενικές γραµµές κοινή πορεία. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία η οποία κατά την περίοδο 1988-1991 εµφανίζει 
χαµηλότερες τιµές δηµόσιου χρέους. Παρ’ όλα αυτά από το 1992 η διαφορά του 
δηµόσιου χρέους της Σουηδίας από το χρέος των υπολοίπων τριών χωρών της οµάδας 
εξαλείφεται, µε αποτέλεσµα οι τέσσερις χώρες της συγκεκριµένης οµάδας να 
ακολουθούν πλέον κοινή πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από 
πτωτικές τάσεις. Οι χώρες της οµάδας µεσαίων επιδόσεων δηµόσιου χρέους φαίνεται 
να σταθεροποιούν το χρέος τους, το 2002, σε επίπεδα των 43 –60 µονάδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Γράφηµα 2.5.2β: ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων ∆ηµόσιου Χρέους’ 

ΟΜΑ∆Α Α2 - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
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ΟΜΑ∆Α Β (Υψηλές επιδόσεις): Στο 3ο γράφηµα (2.5.2γ) παρουσιάζονται οι χώρες 
που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
κρίνεται η συνεχής αυξητική πορεία που διαγράφει το δηµόσιο χρέος των πέντε 
χωρών κατά τη δεκαετία του 1980. Το δεύτερο σηµείο που αξίζει να αναφερθεί είναι 
ότι σε αντίθεση µε το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες σταθεροποιούνται 
τα τελευταία έτη σε υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους της τάξης των 97.8-108 
ποσοστιαίων µονάδων, η Ιρλανδία και η Ολλανδία  πετυχαίνοντας πτωτική πορεία για 
δέκα συναπτά έτη, κατορθώνουν να ελαττώσουν σηµαντικά το χρέος τους, 
περιορίζοντάς το σε 33.6 και 50.1 µονάδες αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.5.2γ: ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων ∆ηµόσιου Χρέους’ 
 
 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο του σχήµατος 2.5.2β παρατηρούνται οι 
οµαδοποιήσεις που αναφέρθηκαν στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, 
καθώς και η διάταξη των ετών – χωρών επι του 1ου και επι του 2ου παραγοντικού 
άξονα. Τα έτη που αναγράφονται στο επίπεδο, προκύπτουν από τον πίνακα ‘Συµβολή 
των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις δηµόσιου χρέους ανά 
έτος), ο οποίος εµπεριέχεται στα αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης, και 
εκφράζουν τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι χώρες της κάθε οµάδας 
χαρακτηρίζονται έντονα από κάποια ιδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα διαπιστώνεται πως οι χώρες που ανήκουν στην οµάδα των 
µεσαίων επιδόσεων δηµόσιου χρέους (Αυστρία, ∆ανία, Πορτογαλία, Σουηδία), 
χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά µεσαίες τιµές δηµόσιου χρέους κατά τα έτη 
1981, 1987-1989, 1991-1993 και 1995. Οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
(Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Φινλανδία, Λουξεµβούργο, Αγγλία) σηµειώνουν  
σχετικά χαµηλές επιδόσεις δηµόσιου χρέους τις περιόδους 1983-1989 και 1991-1996, 
ενώ τέλος οι χώρες που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλές επιδόσεις (στο σύνολο 
των είκοσι δύο εξεταζόµενων ετών), δηλαδή το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 
Ιρλανδία και η Ολλανδία, χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά υψηλές τιµές 

ΟΜΑ∆Α Β - ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
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δηµόσιου χρέους τα έτη 1987-1993 και 1995. Επίσης διαπιστώνεται πως οι χώρες των 
σχετικά µεσαίων επιδόσεων διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες επί του 2ου 
παραγοντικού άξονα, ενώ οι χώρες των σχετικά χαµηλών επιδόσεων διαχωρίζονται 
και αντιπαρατίθενται από τις χώρες των σχετικά υψηλών επιδόσεων, επί του 1ου 
άξονα. Το µοναδικό σηµείο του παραγοντικού επιπέδου που παρουσιάζει µια µικρή 
διαφοροποίηση σε σχέση µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, είναι η 
θέση στην οποία εµφανίζεται η Ισπανία (Ε). Η Ισπανία ενώ λογικά θα έπρεπε να 
βρίσκεται στην οµάδα των χαµηλών επιδόσεων (Ε), σύµφωνα µε το παραγοντικό 
επίπεδο βρίσκεται στην οµάδα των µεσαίων επιδόσεων. Αυτό εξηγείται εύκολα, 
καθώς η Ισπανία για έντεκα συναπτά έτη (1989-2000) σηµειώνει τις υψηλότερες 
τιµές δηµόσιου χρέους, από κάθε άλλη χώρα της οµάδας των χαµηλών επιδόσεων, µε 
αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται από τάσεις εισχώρησης προς την οµάδα των µεσαίων 
επιδόσεων. 

Παρατηρείται λοιπόν µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου: στο 
αριστερό κάτω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες µε χαµηλές επιδόσεις και 
ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης στο επάνω µέρος του επιπέδου εµφανίζονται οι 
χώρες µε µεσαίες επιδόσεις, τέλος στο δεξιό κάτω µέρος του επιπέδου βρίσκονται οι 
χώρες των υψηλών επιδόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.5.2β : ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC του δηµόσιου χρέους των 15 χωρών  
(1981-2002)’ 
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∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στο δηµόσιο χρέος. 
Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα 
εξής συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.5.2γ :διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το χαµηλότερο δηµόσιο 
χρέος 
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- η σχετική θέση της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται σταθερά από χαµηλές τιµές 
δηµόσιου χρέους, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 1981-2002. 

- το Λουξεµβούργο όπως και η Φινλανδία, επιδεικνύει εντυπωσιακή 
σταθερότητα, καθώς η σχετική του θέση χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλές τιµές 
δηµόσιου χρεόυς, καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. 

- η σχετική θέση της Αγγλίας, ενώ χαρακτηρίζεται από µεσαίες τιµές χρέους 
την επταετία 1982-1988, καταφέρνει από το το 1989 να σταθεροποιηθεί σε χαµηλά 
επίπεδα δηµόσιου χρέους, µέχρι και το 2002. 

- η Γαλλία καταφέρνει να διατηρήσει τη σχετική της θέση σε χαµηλά επίπεδα 
για 17 έτη, από το 1981 ως το 1997. Την πενταετία 1998-2002 όµως 
χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις, µε τη σχετική της θέση να κυµαίνεται σε 
µεσαία επίπεδα. 

- η σχετική θέση της Γερµανίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Τα έτη 
1983-1989 και 1991-1996 πετυχαίνει σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου 
χρέους, µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνεται στην οµάδα χαµηλών επιδόσεων, όσον 
αφορά πάντα στο δηµόσιο χρέος. Από το 1997 ως το 2002 η θέση της Γερµανίας 
χαρακτηρίζεται από µεσαίες και υψηλές τιµές 

- η θέση της Ισπανίας χαρακτηρίζεται έντονα από χαµηλές τιµές δηµόσιου 
χρέους την περίοδο 1981-1988, µε αποτέλεσµα η Ισπανία να περιλαµβάνεται στην 
οµάδα χαµηλών επιδόσεων. Από το 1989 όµως, µέχρι και το 2002 χαρακτηρίζεται 
από µεσαία επίπεδα χρέους, ενώ εξαίρεση αποτελεί το έτος 2000, όπου η σχετική 
της θέση χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά από υψηλές τιµές χρέους. 

 
Παρατηρώντας τα γραφήµατα της σχετικής θέσης των χωρών της οµάδας 

χαµηλών επιδόσεων δηµόσιου χρέους, διαπιστώνεται σε γενικές γραµµές πως η 
σχετική θέση της Φινλανδίας, του Λουξεµβούργου, της Αγγλίας και της Γαλλίας 
χαρακτηρίζεται για πολλά συνεχόµενα έτη από χαµηλές τιµές χρέους, επιδεικνύοντας 
εντυπωσιακή σταθερότητα. Αντιθέτως η θέση των υπολοίπων δύο χωρών της οµάδας 
(Γερµανία και Ισπανία) χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί 
πως αν και η Γαλλία, η Γερµανία και η Ισπανία ανήκουν στην οµάδα των χαµηλών 
επιδόσεων (για το σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου), τα τελευταία πέντε 
τουλάχιστον έτη, η θέση των τριών αυτών χωρών χαρακτηρίζεται από αυξητικές 
τάσεις. 
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Σχήµα 2.5.2δ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το µεσαίο δηµόσιο χρέος 
 
- η σχετική θέση της Αυστρίας χαρακτηρίζεται σταθερά από µεσαίες τιµές 
δηµόσιου χρέους, από το 1981 ως το 1998. Την τελευταία τετραετία παρατηρούνται 
αυξητικές τάσεις, καθώς σηµειώνει υψηλές τιµές χρέους. 

- η θέση της Πορτογαλίας χαρακτηρίζεται από µεσαίες τιµές δηµόσιου χρέους 
για τα 19 από τα 22 έτη της εξεταζόµενης περιόδου. Εξαίρεση αποτελούν το έτος 
1986 όπου σηµειώνει σχετικά υψηλές τιµές χρέους και η διετία 1997-1998, όπου 
πετυχαίνει σχετικά χαµηλές τιµές. 

- η Σουηδία όσον αφορά στη σχετική της θέση, χαρακτηρίζεται από έντονες 
διακυµάνσεις καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Από το 1991 ως το 2002 
κυµαίνεται ανάµεσα σε µεσαίες και υψηλές τιµές δηµόσιου χρέους. 

- σταθερή πτωτική πορεία διαπιστώνεται από το 1982 ως το 2002 στο γράφηµα 
της ∆ανίας. Πιο συγκεκριµένα, η θέση της ∆ανίας σηµειώνει υψηλές τιµές τα έτη 
1982-1985, µεσαίες κατά την περίοδο 1986-1998 και χαµηλές την τετραετία 1999-
2002. 

 
Παρατηρώντας τα τέσσερα αυτά γραφήµατα, διαπιστώνει κανείς πως οι 

σχετικές θέσεις της Αυστρίας και της Σουηδίας χαρακτηρίζονται από αυξητικές 
τάσεις στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου. Επίσης κρίνεται εντυπωσιακή η 
σταθερή βελτίωση της θέσης της ∆ανίας, που χαρακτηρίζεται από τάσεις εισχώρισης 
προς την οµάδα χαµηλών επιδόσεων. 
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Σχήµα 2.5.2ε: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το υψηλότερο δηµόσιο 
χρέος 
 
 
- η σχετική θέση του Βελγίου χαρακτηρίζεται καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 

1981-2002, αποκλειστικά από υψηλές τιµές δηµόσιου χρέους. 
- εξίσου απογοητευτική είναι η πορεία της σχετικής θέσης της Ιταλίας, η οποία, 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες 14 χώρες της ΕΕ, χαρακτηρίζεται µόνον από υψηλές 
τιµές δηµόσιου χρέους. 

- η Ελλάδα αν και σηµειώνει αρχικά σχετικά χαµηλές τιµές δηµόσιου χρέους, 
στη συνέχεια χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαίες και από το 1987 και έπειτα, 
σταθεροποιείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. 

- η σχετική θέση της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται για 15 συναπτά έτη από το 1981 
µέχρι το 1995 από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Στη συνέχεια όµως 
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χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις και καταφέρνει από το 1998 ως το 2002 να 
πετυχαίνει χαµηλές τιµές. 

- η θέση της Ολλανδίας κυµαίνεται κυρίως σε υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους 
ως το 1998, ενώ από το 1999 ως το 2002 σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα. 

 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν, πως Βέλγιο, Ιταλία και Ελλάδα, όσον αφορά στη 

σχετική τους θέση,  χαρακτηρίζονται για µεγάλη χρονική περίοδο από υψηλά επίπεδα 
δηµόσιου χρέους και δε θα µπορούσαν να µην περιλαµβάνονται στην οµάδα υψηλών 
επιδόσεων. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών χρέους και οι υπόλοιπες δύο χώρες (Ιρλανδία και Ολλανδία) της 
συγκεκριµένης οµάδας χωρών. Πρέπει όµως να σηµειωθεί πως τόσο η Ιρλανδία, όσο 
και η Ολλανδία χαρακτηρίζονται στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου, από 
πτωτικές τάσεις. Η σχετική θέση της Ιρλανδίας µάλιστα παρουσιάζει την τελευταία 
πενταετία, αποκλειστικά χαµηλές τιµές δηµόσιου χρέους. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.5.2 παρατηρεί κανείς 
αρχικά πως οι περισσότερες από τις 15 χώρες – µέλη της ΕΕ, σταθεροποιούν το 
δηµόσιο χρέος τους, στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου, σε επίπεδα της 
τάξης των 40-60 µονάδων (γραφήµατα 2.5.2α-γ ). Εξαίρεση αποτελεί η ιδιάζουσα 
περίπτωση του Λουξεµβούργου, το οποίο δεν αντιµετωπίζει σε καµία χρονική 
περίοδο πρόβληµα όσον αφορά στο δηµόσιο χρέος της χώρας, καθώς η υψηλότερη 
τιµή που σηµειώνει είναι 10.1 ποσοστιαίες µονάδες (1983-1984). Εξαίρεση 
αποτελούν επίσης και άλλες τρεις χώρες,  το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελλάδα, χώρες 
που αν και καταφέρνουν να µειώσουν αισθητά το δηµόσιο χρέος, δεν πετυχαίνουν 
τον περιορισµό του φαινοµένου σε επιθυµητά επίπεδα, σταθεροποιώντας την τιµή του 
σε επίπεδα της τάξης των 95-110 ποσοστιαίων µονάδων, πολύ υψηλότερα δηλαδή 
από το 60% που είναι το κριτήριο της συνθήκης του Μάαστριχτ. 
 Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.5.2α) 
παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των 15 χωρών σε τρεις οµάδες. Η οµάδα των χαµηλών 
επιδόσεων συµπεριλαµβάνει τις χώρες που πετυχαίνουν τις χαµηλότερες τιµές 
δηµόσιου χρέους (σε σχέση µε τις τιµές που σηµειώνουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ), 
δηλαδή τη Φινλανδία, το Λουξεµβούργο, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερµανία και την 
Ισπανία. Στην οµάδα των µεσαίων επιδόσεων ανήκουν η Αυστρία, η Πορτογαλία, η 
Σουηδία και η ∆ανία, χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από σχετικά µεσαίες τιµές 
δηµόσιου χρέους. Τέλος η οµάδα των υψηλών επιδόσεων απαρτίζεται από το Βέλγιο, 
την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, χώρες που σηµειώνουν 
σχετικά υψηλές τιµές δηµόσιου χρέους. 
 Στο παραγοντικό επίπεδο παρατηρείται η διάταξη των 15 χωρών στο χώρο, η 
οποία επαληθεύει τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης. Η µοναδική διαφορά που παρατηρείται σε σχέση µε την οµαδοποίηση 
που προέκυψε από το δενδρόγραµµα, είναι η θέση που καταλαµβάνει στο 
παραγοντικό επίπεδο η Ισπανία, η οποία φαίνεται να ανήκει στην οµάδα των µεσαίων 
επιδόσεων. Η µετατόπιση αυτή της Ισπανίας οφείλεται στις αυξητικές τάσεις από τις 
οποίες χαρακτηρίζεται η χώρα αυτή κατά την περίοδο 1989-2002, όπως φαίνεται 
καθαρά στο σχήµα 2.5.2γ .  
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 Τέλος παρατηρώντας τα γραφήµατα των σχηµάτων 2.5.2γ-ε, όπου 
απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-µελών της ΕΕ, 
ξεχωρίζει κανείς εύκολα τη Φινλανδία και το Λουξεµβούργο, λόγω της σταθερής 
τους πορείας, καθώς η σχετική τους θέση χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από χαµηλές 
τιµές δηµόσιου χρέους, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 1981-2002. Στην αντίπερα όχθη 
βρίσκονται το Βέλγιο και η Ιταλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται στα 22 αυτά έτη µόνον 
από υψηλές τιµές χρέους, σε σχέση πάντα µε τις τιµές που σηµειώνουν οι υπόλοιπες 
χώρες-µέλη της ΕΕ. Η σχετική θέση της Ελλάδας σταθεροποιείται από το 1987 ως το 
2002 σε υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Τέλος αξίζει να  σηµειωθεί η 
προσπάθεια της Ιρλανδίας για την αντιµετώπιση του δηµόσιου χρέους της χώρας, η 
οποία στέφεται µε επιτυχία, καθώς η Ιρλανδία, αν και περιλαµβάνεται στην οµάδα 
των υψηλών επιδόσεων, καταφέρνει τα τελευταία 5 έτη της εξεταζόµενης περιόδου 
να χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλές τιµές χρέους, σε σχέση πάντα µε τις τιµές των 
υπολοίπων χωρών-µελών. 
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2.Β ∆είκτες Πραγµατικής Σύγκλισης  
 
 Όπως έχει αναφερθεί και στον πρόλογο, στην παρούσα διατριβή, παράλληλα 
µε τη µελέτη των πέντε κριτηρίων του Μάαστριχτ, επιχειρείται και η µελέτη δεικτών 
που να αποδεικνύουν εάν η νοµισµατική σύγκλιση έχει αποφέρει αποτελεσµατική 
διαχείριση των οικονοµικών πόρων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της κάθε 
χώρας-µέλους προς όφελος των πολιτών της. Επιχειρείται η µελέτη δεικτών της 
πραγµατικής οικονοµίας, ώστε, να καταφανεί εάν η µακροχρόνια συγκλισιακή πορεία 
έχει επιφέρει πρόοδο στο επίπεδο της κοινωνικοπολιτικής συναίνεσης, της 
κοινωνικής συνοχής και της ευηµερίας. 
 Η επιλογή των πέντε δεικτών γίνεται µε στόχο να αναδειχθεί το αποτέλεσµα 
της σύγκλισης του πληθωρισµού, των επιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, 
του ελλείµµατος και του χρέους των κρατών-µελών, όσον αφορά στα επίπεδα της 
ανεργίας, των µισθών, των κρατικών µεταβιβάσεων, της αναπτυξιακής, της 
οικονοµικής και της κοινωνικής πορείας. Με τους δείκτες αυτούς εξετάζεται αν 
εξασφαλίζονται εισοδηµατικές βελτιώσεις ή αν επεκτείνονται οι ζώνες της φτώχειας, 
αν υπάρχουν καταστροφικές ή όχι συνέπειες και κίνδυνοι γενικότερης σηµασίας για 
την ποιότητα της καθηµερινής ζωής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Ως εκ τούτου µε τα γραφήµατα της πραγµατικής οικονοµίας που ακολουθούν 
και τη σχετική επεξεργασίας τους παρακολουθείται η εξέλιξη των δεκαπέντε κρατών-
µελών, καθώς και η συγκριτική τους θέση κατά την περίοδο 1981-2002, όπως αυτή 
διαµορφώνεται βάσει των πέντε επιλεγµένων δεικτών – εκφραστών της πραγµατικής 
σύγκλισης. 
 
 Οι επιλεγµένοι να εκφράσουν την πραγµατική σύγκλιση δείκτες είναι: 
α) το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
β) η Ανεργία (ΑΝ) 
γ) οι Ακαθάριστες Επενδύσεις (ΕΠ) 
δ) το Μερίδιο Μισθών στο Εθνικό Εισόδηµα (ΜΣΘ) 
ε) οι Τρέχουσες Μεταβιβάσεις του Κράτους στα Νοικοκυριά (ΤΜ) 
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2.6.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Gross Domestic Product) 
 
 Κατά τον D. Begg (1998), «το ΑΕΠ µετρά το προϊόν που παράγεται από τους 
συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στην εγχώρια οικονοµία ανεξάρτητα από το 
ποιός τους κατέχει»384. 
 Στον υπολογισµό του πραγµατικού ΑΕΠ ή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 
λαµβάνεται υπόψη ο πληθωρισµός, δηλαδή µετράται το ΑΕΠ κάθε έτους στις τιµές 
που επικρατούσαν σε ένα συγκεκριµένο έτος που ονοµάζεται έτος βάσης. 
 Στη µελέτη το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζεται ως 
ποσοστιαία ετήσια µεταβολή, µε έτος βάσης το 1995 και σε τιµές αγοράς. «Το ΑΕΠ 
σε τιµές αγοράς µετρά το εγχώριο προϊόν περιλαµβανοµένων των έµµεσων φόρων 
που επιβάλλονται στα αγαθά και τις υπηρεσίες»385 (D. Begg 1998). 
 Στα γραφήµατα386 που ακολουθούν καταγράφεται η πορεία του ΑΕΠ της ΕΕ 
και των δεκαπέντε κρατών-µελών ως προς το ΜΟ της ΕΕ. 
 
 
 
2.6.1.1  Το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.1: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της ΕΕ  
 
 Με τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1978-1979 ξεκινά µια από τις πιο 
επώδυνες υφεσιακές περιόδους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βέβαια αιτία της ύφεσης 
δεν είναι µόνον η ενεργειακή κρίση είναι και η δοµική κρίση του οικονοµικού 
συστήµατος  που επηρεάζει την οργάνωση της εργασίας, την αύξηση της 
παραγωγικότητας, καθώς και τον παρεµβατισµό του κράτους. Οι ρυθµιστικοί κανόνες 
αµφισβητούνται, όπως και οι Κεϋνσιανές αντικυκλικές πολιτικές. Ήδη η Σύνοδος 
Κορυφής των G5 στο Τόκιο το 1979 ωθεί σε µια νεοφιλελεύθερη διαχείριση της 
κρίσης. Έτσι η µονεταριστική οικονοµική πολιτική υιοθετείται σταδιακά από όλα τα 
µεγάλα βιοµηχανικά κράτη. Οι προσπάθειες προσαρµογής στο νέο τεχνολογικό 
περιβάλλον και η γρήγορη ενσωµάτωση της τεχνογνωσίας από ορισµένα κράτη, λόγω 
κατάλληλης υποδοµής, ερµηνεύουν τους διαφορετικούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ 
που παρατηρούνται. Η ανεργία γίνεται σοβαρό πρόβληµα, οι ιδιωτικοποιήσεις 
επικρατούν και το χρηµατιστικό κεφάλαιο παγκοσµιοποιείται, αλλά το γεγονός που 
ανησυχεί περισσότερο είναι η πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η πτώση 
αυτή συνδυάζεται µε την αντίσταση των εργαζοµένων στην εργοδοσία, τις απεργίες 

                                                 
384 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ.30 
385 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ.402 
386 European Commission European Economy No4/2002 
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και τον ελλειπή εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων. Οι ρυθµιστικοί κανόνες και οι 
δοµές που διαφέρουν από κράτος, σε κράτος, είναι ένας ακόµη λόγος που εξηγεί και 
τις διαφορές που εµφανίζουν κάποιες χώρες στη µεταβολή του ΑΕΠ κατά την 
περίοδο 1981-1983 που επικρατεί η ύφεση. 
 Η µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ παρατηρείται τη χρονική περίοδο 1988 και 
συµπίπτει µε την οικονοµική ανάκαµψη της περιόδου 1984-1989. Από το 1989, µε 
τα γνωστά προβλήµατα και τις δραµατικές οικονοµικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις 
της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τη µίνι πετρελαϊκή κρίση του 1990, αρχίζει µια 
πτωτική τάση στην αύξηση του ΑΕΠ. Το 1992-1993 επικρατεί ύφεση και 
καταγράφεται για πρώτη φορά αρνητικό ποσοστό αύξησης (-0.4%). 
 Με το ξεπέρασµα της κρίσης ακολουθεί µια απότοµη αύξηση του ΑΕΠ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 2.8% το 1994 και έκτοτε σταθεροποιείται µε µικρές 
διακυµάνσεις µέχρι και το 2000 στο 3.3%. 
 Η νέα ύφεση που επικρατεί παγκοσµίως αλλά και στην Ευρώπη στις αρχές της 
νέας χιλιετίας οδηγεί σε πτωτική πορεία το ΑΕΠ. Η έκθεση της Commission του 
2003 που αξιολογεί την πορεία των κρατών – µελών διαπιστώνει, για την ΕΕ, αργούς 
ρυθµούς διαρθρωτικών αλλαγών και απαιτεί για την ανάκαµψη της οικονοµίας 
επίσπευση των µεταρρυθµιστικών διαδικασιών. 
 
 

 
 

2.6.1.2  Το ΑΕΠ στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.6.1.2: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ του Βελγίου ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο 
της ΕΕ 
 

Την τριετία της µεγάλης ύφεσης η αύξηση του ΑΕΠ από µηδενική που ήταν 
το 1981 γίνεται ελάχιστα αυξητική (0.4% το 1982 και 0.3% το 1983). 

Έκτοτε για όλο το εξεταζόµενο διάστηµα και για τους ίδιους λόγους, η πορεία 
του ΑΕΠ του Βελγίου είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε την πορεία του ΑΕΠ στην ΕΕ. 
Ανοδική την περίοδο της οικονοµικής άνθησης κυρίως λόγω του µεγάλου ρόλου της 
βιοµηχανίας (χαλυβουργία, µεταλλουργία, χηµική βιοµηχανία), του εµπορίου (που 
είναι πιο σηµαντικό από οποιαδήποτε άλλη οικονοµία) της µεταποίησης και 
επεξεργασίας των εισαγόµενων πρώτων υλών και της εξαγωγής στη συνέχεια 
τελειωµένων προϊόντων. Επίσης, σε αυτήν την πορεία συνεπικουρεί και η ιδιωτική 
πρωτοβουλια, που κυριαρχεί σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Αντίστοιχα η πορεία 
του ΑΕΠ του Βελγίου είναι πτωτική την κρίσιµη περίοδο 1990-1993. Το 1993 είναι η 
µόνη χρονιά που το ποσοστό του ΑΕΠ γίνεται αρνητικό (-1.5%), υπερβαίνοντας στην 
πτωτική του τάση και αυτήν της ΕΕ, λόγω των έντονων συναλλαγών του µε τη 
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∆υτική Γερµανία που πλήττεται ιδιαίτερα την περίοδο αυτήν. Η ανοδική αντίδραση 
του 1994 είναι η ίδια µε αυτήν της ΕΕ. Πάνω από το µισό του πληθυσµού στο Βέλγιο 
απασχολείται στις υπηρεσίες. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στη ∆υτική 
Ευρώπη και επιβεβαιώνει το σηµαντικό ρόλο των υπηρεσιών στο ΑΕΠ. Έκτοτε µε 
µικρές αυξοµειώσεις παρατηρείται η ίδια ακριβώς πορεία, µε πιο έντονη την πτωτική 
τάση του 2001 και του 2002. 

Η έκθεση της Commission του 2003 για το Βέλγιο συστήνει αύξηση της 
απασχόλησης, µείωση του κόστους εργασίας και βελτίωση της λειτουργίας των 
αγορών δικτύων. 

 
 
 
 
2.6.1.3  Το ΑΕΠ στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.3: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της ∆ανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο 
της ΕΕ 
 
 Ιδιαίτερα αρνητικό το ΑΕΠ της ∆ανίας το 1981, όπου βρίσκεται στις –2.1 
ποσοστιαίες µονάδες. Από το 1982 ανακάµπτει πολύ γρήγορα και φθάνει στο µέγιστο 
ποσοστό των τεσσάρων µονάδων το 1986. Σηµαντικό ρόλο στο ΑΕΠ παίζουν: 

α) το υψηλό ποσοστό δηµοσίων επενδύσεων, 
β) το εξωτερικό εµπόριο (η ∆ανία αποτελεί εµπορική γέφυρα ανάµεσα στην 
Κεντρική Ευρώπη και τη Σκανδιναβία), 
γ) η εµπορική ναυτιλία και ο τουρισµός, 
δ) οι βιοµηχανίες µετάλλου, υποδηµάτων, ξυλείας και επίπλου, 
ε) η αγροτική παραγωγή (γαλακτοκοµικά προϊόντα, κρέας, αυγά, κτλ). 

 Το 1987 η ∆ανία χαρακτηρίζεται από µηδενικό ΑΕΠ, που µε µικρές 
αυξοµειώσεις οι οποίες το κρατούν χαµηλότερα από το αντίστοιχο της ΕΕ επιστρέφει 
και πάλι το 1993 σε µηδενικό ποσοστό. Η υιοθέτηση αποδοτικών ρυθµιστικών 
συστηµάτων και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος µετά το 1992, καθώς 
και η κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου στο εµπόριο της ΕΕ, λόγω της θέσης της 
∆ανίας στην είσοδο της Βαλτικής θάλασσας, που της προσδίδει το πλεονέκτηµα της 
εύκολης πρόσβασης στα ανεπτυγµένα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης, συντελούν στην 
έκρηξη της αύξησης του ΑΕΠ το 1994 (5.5%) και στη συντονισµένη έκτοτε µέχρι και 
το 2002 πορεία του ΑΕΠ της χώρας, µε τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ. 
 Για τη ∆ανία η Commission προτείνει περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών, 
βελτίωση της αποδοτικότητας των δαπανών για την παιδεία και εκσυγχρονισµό του 
δηµόσιου τοµέα. 
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2.6.1.4  Το ΑΕΠ στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.4: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Γερµανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Τη διετία 1981 και 1982 το ΑΕΠ της Γερµανίας παρουσιάζει πτωτική πορεία. 
Οι κλυδωνισµοί της ύφεσης απορροφώνται γρήγορα και έκτοτε εµφανίζει µε µικρές 
αυξοµειώσεις συνεχή ανοδική πορεία που κορυφώνεται το 1990 (5.7%). Τα επόµενα 
τρία έτη, η ανάληψη του κόστους συνένωσης Ανατολικής και ∆υτικής Γερµανίας 
αποκλειστικά από τη ∆υτική Γερµανία και όχι από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς 
και η ύφεση που επικρατεί συντελούν στη συνεχή πτώση του ΑΕΠ και στο αρνητικό 
ποσοστό του –1.1% το 1993. 
 Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στα τέλη του 1992 και την 
κατάργηση των µη δασµολογικών εµποδίων, δηλαδή των διαφορών µεταξύ των 
εθνικών ρυθµιστικών κανόνων που ήταν τροχοπέδη στην ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών, υπηρεσιών, εργατικού δυναµικού και κεφαλαίων, παρατηρούνται 
σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. Αναπτύσσονται το ενδοκλαδικό εµπόριο, οι 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και η εξειδίκευση σε ορισµένους τοµείς, ενώ 
ενισχύεται και ο ανταγωνισµός, γεγονός που οδηγεί στη δηµιουργία συνθηκών 
παραγωγής µε αποτελεσµατικό κόστος. Όλα αυτά συντελούν στη σταθερή (µε µικρές 
αυξοµειώσεις) ανοδική πορεία του ΑΕΠ µετά το 1993, που παραµένει σταθερά 
µικρότερο από το ΑΕΠ της ΕΕ.  

Η υφεσιακή κατάσταση στις αρχές της νέας χιλιετίας οδηγεί και πάλι το ΑΕΠ 
σε µια νέα πτωτική πορεία το 2001 και το 2002. Στο ΑΕΠ της Γερµανίας σηµαντικό 
ρόλο παίζουν η µεταποίηση και το εµπόριο βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων 
(µηχανήµατα, αυτοκίνητα, χηµικά προϊόντα, κτλ). Η βιοµηχανία είναι ο 
σηµαντικότερος τοµέας της οικονοµίας της Γερµανίας. Τα δύο όµως πρώτα έτη της 
τρίτης χιλιετίας οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι πολύ µικροί (0.6% το 2001 και 0.8% το 
2002), που δείχνουν την ύφεση στην οποία περιήλθε η οικονοµία της. Έτσι 
ερµηνεύονται και οι προσπάθειες του Γκέρχαρντ Σρέντερ για ελαστικότητα και 
πάγωµα των κυρώσεων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που επετεύχθη 
προς το τέλος του 2003. 

Οι προτάσεις της Commission είναι µείωση των κοινωνικών εισφορών, 
παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας µε στόχο τη µεγαλύτερη συµµετοχή ηλικιωµένων 
και γυναικών, εµβάθυνση και επιτάχυνση µεταρρυθµίσεων και προώθηση πιο 
ανταγωνιστικού συστήµατος αµοιβών στη βιοµηχανία, ώστε να πέσει το εργατικό 
κόστος. 
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2.6.1.5  Το ΑΕΠ στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.6.1.5: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Το 1981 βρίσκει την Ελλάδα να έχει ΑΕΠ  –1.8%. Η αρνητική κατάσταση της 
παγκόσµιας οικονοµίας και η ύφεση στην οποία βρίσκεται βυθισµένη η ελληνική 
οικονοµία σε συνδυασµό µε το φόβο της κοινωνικοποίησης που διακατέχει το 
ιδιωτικό κεφάλαιο, λόγω του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού της κοινωνίας, 
οδηγούν σε επενδυτική αποχή, βιοµηχανική κρίση, έλλειψη ανταγωνιστικότητας και 
διαρθρωτικές αδυναµίες στο παραγωγικό σύστηµα. Έτσι ερµηνεύονται τα αρνητικά 
ποσοστά του ΑΕΠ την πρώτη τριετία της δεκαετίας του 1980. 
 Τα επόµενα δύο έτη επέρχεται µια βελτίωση της οικονοµικής δραστηριότητας 
που αντανακλάται στα ποσοστά του ΑΕΠ (2.5% το 1985) και οφείλεται σε µια 
φιλότιµη προσπάθεια για δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης. 
 Η ιδιαίτερα µεγάλη πτώση των ποσοστών του ΑΕΠ, που το 1987 καταγράφει  
το αρνητικότερο ποσοστό (-2.3%) όλης της χρονικής περιόδου των 22 ετών που 
εξετάζεται, αποδεικνύει ότι το µείγµα µακροοικονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής 
που εφαρµόζεται δεν αποδίδει. 
 Η κυβέρνηση αναγκάζεται να προσαρµοστεί στις αρχές της οικονοµικής 
ορθοδοξίας και να υιοθετήσει  την πολιτική της άµεσης οικονοµικής προσαρµογής, 
που δίνει χώρο στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα είναι 
εντυπωσιακά ως προς την αύξηση του ΑΕΠ που το 1988 εκτινάσσεται στο 4.3%. Η 
πολιτική αστάθεια και τα προβλήµατα του 1989 συντελούν ώστε το 1990 να 
επανέλθει το ΑΕΠ σε µηδενική βάση. Η καθαρά νεοφιλελεύθερη οικονοµική 
πολιτική που ασκείται από τη Νέα ∆ηµοκρατία το διάστηµα 1990-1993, παρά την 
ανάκαµψη του 1991 (3.1%), κλείνει µε αρνητικό και πάλι ποσοστό του ΑΕΠ (-1.6%). 

Από τότε η βασική επιδίωξη της χώρας για την επίτευξη των κριτηρίων της 
σύγκλισης και η πειθαρχία της στα όσα το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
επιβάλλει, συνδυασµένη µε τους πόρους που εισπράττει από την ΕΕ, συντελούν σε 
µια, συνεχή για τέσσερα έτη, ανοδική πορεία του ΑΕΠ. Η Ελλάδα εισπράτει ποσά 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων – Τµήµα Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ), αλλά και από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)387. 
Το επόµενο έτος (1997) η αύξηση των εισροών είναι ακόµη µεγαλύτερη. Έτσι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα µεγάλο αιµοδότη της Ελληνικής Οικονοµίας για τα 
επόµενα έτη. Η συνεχής αύξηση του ΑΕΠ είναι εντυπωσιακή και το 1999 φτάνει το 
3.6%. Ο ρυθµός ανόδου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος επιταχύνεται το 2000 
στο 4.1%. Στην αύξηση αυτή συµβάλλουν (σε ίση περίπου έκταση) η επενδυτική και 

                                                 
387 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 1982 
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η ιδιωτική καταναλωτική ζήτηση, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις, αλλά και οι 
επενδύσεις σε κατοικίες.388 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΕΣΥΕ και του ΥΠΕΘΟ, 
το ΑΕΠ τόσο του πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς τοµέα , αυξήθηκε το 
2000. Για το 2001 (4.1%) και το 2002 (3.7%) πέραν των ανωτέρω λόγων, τα έργα για 
την Ολυµπιάδα του 2004 παίζουν το δικό τους σηµαντικό ρόλο. 

Στην έκθεση του 2003 της Commission  προτείνεται στην Ελλάδα αύξηση της 
παραγωγικότητας, ενίσχυση του ανταγωνισµού, προώθηση πιο αποτελεσµατικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης γενικότερα, αλλαγή φορολογικού 
συστήµατος και χαλάρωση του αυστηρού νοµοθετικού πλαισίου που καθορίζει τις 
σχέσεις εργοδοτών – εργαζοµένων. 

 
 
 
 
2.6.1.6  Το ΑΕΠ στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Γράφηµα 2.6.1.6: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Ισπανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Η Ισπανία, παρά το αρνητικό ποσοστό (-0.1%) που εµφανίζει το ΑΕΠ της το 
1981, καταφέρνει λόγω της γρήγορης προσαρµογής της στη νέα οικονοµική 
φιλοσοφία της δεκαετίας του 1980 και του κατάλληλου µίγµατος οικονοµικής 
πολιτικής να διατηρεί µέχρι και το 1987 (5.5% το ΑΕΠ) έντονη ανοδική πορεία. 
Άλλωστε, η Ισπανία από τις αρχές του 1970 βρισκόταν σε διαδικασία 
µετασχηµατισµού της σε ανεπτυγµένη χώρα µε ταχύτατα αναπτυσσόµενη οικονοµία. 
 Η πτωτική πορεία που παρατηρείται τα έτη 1988, 1989 και 1990 (3.8%) δεν 
είναι σηµαντική και το ΑΕΠ της χώρας διατηρείται, παρά την πτώση, σε υψηλά 
ποσοστά, όπως το 1988 που είναι 5.1%. 
 Η έντονη πτωτική πορεία παρατηρείται ιδιαίτερα το 1992-1993 που επικρατεί 
ύφεση, καθώς ούτε το διεθνές, αλλά ούτε και το ευρωπαϊκό περιβάλλον κρίνονται  
ευνοϊκά. Η πορεία του ισπανικού ΑΕΠ είναι παρόµοια µε την πορεία του 
Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το χαµηλότερο ποσοστό ΑΕΠ στην Ισπανία (1%) καταγράφεται 
το 1993. 
 Έκτοτε το ΑΕΠ ακολουθεί γενικότερα την τάση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, 
λόγω προσαρµογής του µακροοικονοµικού µίγµατος οικονοµικής πολιτικής στα όσα 
η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η επίτευξη των κριτηρίων επιβάλλουν. Οι εισροές 
πόρων από τα διάφορα Ευρωπαϊκά Ταµεία και η αποδοτική χρήση τους συντελούν σε 
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης σε σχέση µε την ΕΕ. Οι ρυθµοί αυτοί παραµένουν 
υψηλοί µέχρι και το 2000 (4.1%). 

                                                 
388 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2001 
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 Η µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 2000 και η αρνητική επιβάρυνση του 
παγκόσµιου και του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός της 
που απαιτεί πρόοδο, καθώς και η ανατίµηση του ευρώ που πλήττει την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και του τουρισµού, οδηγούν σε νέα πτωτική 
πορεία το ΑΕΠ, που το 2002 βρίσκεται στις 2.1 ποσοστιαίες µονάδες. 
 Οι συστάσεις της Commission για την Ισπανία είναι στην κατεύθυνση της 
αύξησης της συµµετοχής στην απασχόληση, στην αύξηση της ευελιξίας στην 
εργασία, στην απελευθέρωση των αγορών και κυρίως στην αύξηση της 
παραγωγικότητας. 
 
 
 

 
2.6.1.7  Το ΑΕΠ στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.7: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Γαλλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο 
της ΕΕ 
 
 
 Μεταξύ του 1970 και 1980 η Γαλλία διατηρεί τη θέση της ως µια από τις πιο 
γρήγορα αναπτυσσόµενες βιοµηχανικές χώρες. Το γεγονός αυτό συντελεί, ώστε να 
απορροφά τους κλυδωνισµούς µιας κρίσης ευκολότερα από άλλες λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες. 
 Έτσι στα χρόνια της ύφεσης η Γαλλία εµφανίζει άνοδο στα ποσοστά του ΑΕΠ 
της κατά 1.4% το 1982 σε σχέση µε το ποσοστό του 1981. Μέχρι και το 1985 ο 
ρυθµός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της σταθεροποιείται στις 
τιµές της τάξης των 1.5 ποσοστιαίων µονάδων. 
 Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη µεγέθυνση της αγοράς η 
Γαλλία αυξάνει τις εµπορικές ανταλλαγές της µέσα στην ΕΟΚ περισσότερο από κάθε 
άλλο κράτος-µέλος. Η αποτελεσµατική και γρήγορη αναδιάρθρωση της γεωργίας της, 
η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών στη βιοµηχανία της και η άσκηση επικερδούς 
επιχειρηµατικότητας από τους επιχειρηµατίες της συντελούν στην έντονη αύξηση του 
ΑΕΠ την τριετία 1986-1988, οπότε και καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό του 
(4.6%), το οποίο διατηρείται στις 4.2 ποσοστιαίες µονάδες και το 1989. 
 Η γενικευµένη κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συµβάλλει 
καθοριστικά στην παράλληλη µε την ΕΕ πτωτική πορεία του ΑΕΠ, που το 1993 
σηµειώνει την αρνητικότερη τιµή (-0.9%). Από τότε µε πολύ µικρές διαφορές 
ακολουθεί στις αυξοµειώσεις την πορεία του ΑΕΠ της ΕΕ µέχρι και το 2000. 
 Η νέα κρίση οδηγεί σε συνεχή πτώση το ΑΕΠ, στα δύο πρώτα έτη της νέας 
χιλιετίας, γεγονός που οδηγεί το ΑΕΠ της Γαλλίας το 2002 στο 1.6%. Αιτία της 
εξέλιξης αυτής είναι η µεγάλη ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, που πλήττει 
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την ανταγωνιστικότητα των γαλλικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και ιδίως στην 
αµερικανική. Φαίνεται πως η Γαλλία πληρώνει για τη στάση της στον πόλεµο του 
Ιράκ. Σηµαντική αιτία της συρρίκνωσης του γαλλικού ΑΕΠ αποτελούν και οι 
µειωµένες καταναλωτικές δαπάνες λόγω της βαθιάς χρηµατιστηριακής κρίσης. 
 Όσον αφορά στη Γαλλία η Commission στην έκθεση του 2003 προτείνει, 
µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος και απελευθέρωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 
 
 
 
 
2.6.1.8  Το ΑΕΠ στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.8: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Ιρλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Η τριετία της ύφεσης βιώνεται στην Ιρλανδία µε έντονη πτώση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της, που το 1983 καταγράφει αρνητικό ποσοστό (-
0.2%). Η ανάκαµψη του 1984 είναι κατά πολύ εντονότερη της αντίστοιχης της ΕΕ. 
Κατά το έτος αυτό το ΑΕΠ της Ιρλανδίας βρίσκεται στις 4.5 ποσοστιαίες µονάδες, 
ενώ το αντίστοιχο της ΕΕ στις 2.5. 
 Την εξαετία που ακολουθεί οι αυξοµειώσεις του ιρλανδικού ΑΕΠ είναι 
εντονότερες από αυτές της ΕΕ, τόσο στην κάθοδο, όσο και στην άνοδο. Το 1990 
βρίσκει την Ιρλανδία µε ΑΕΠ 7.6%. 
 Η νέα περίοδος κρίσης που ξεκινά τη νέα δεκαετία προκαλεί απότοµη πτώση 
του ποσοστού του ΑΕΠ στο 1.9% πλησιάζοντας πολύ την τιµή του ΑΕΠ της Ένωσης. 
Η Ιρλανδία είναι µια εντελώς ιδιάζουσα περίπτωση. «Στην κρίσιµη περίοδο 1992-
1995 υποτιµάται το ιρλανδικό νόµισµα κατά 9%. Έκτοτε η ιρλανδική 
παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύσσεται µε µέσους ετήσιους ρυθµούς 4% 
(διπλάσιους απ’ ό,τι πριν), απόρροια της εκτίναξης των επιχειρηµατικών κερδών 
(διπλασιασµός της κερδοφορίας του κεφαλαίου) , των επενδύσεων και της 
βιοµηχανικής παραγωγής (περίπου 13% µέση αύξηση), σύµφωνα µε την Eurostat 
(General Statistics 2002)». Αποδεικνύεται εκ του αποτελέσµατος πως η χρήση του 
εργαλείου της συναλλαγµατικής πολιτικής αποδίδει στην περίπτωσή της, διότι το 
1995 το ΑΕΠ ανέρχεται στο 10% υπερβαίνοντας κατά 7.6% το ΑΕΠ της ΕΕ. 
 «Έκτοτε η ιρλανδική παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύσσεται µε µέσους 
ετήσιους ρυθµούς 4%, διπλάσιους απ’ ό,τι πριν, απόρροια της εκτίναξης των 
επιχειρηµατικών κερδών (διπλασιασµός της κερδοφορίας του κεφαλαίου), των 
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επενδύσεων και της βιοµηχανικής παραγωγής (περίπου 13% ετήσια µέση 
αύξηση)»389. 
 Όλη την πενταετία µέχρι και το 2000 (11.5%), το ιρλανδικό ΑΕΠ καταγράφει 
τα υψηλότερα ποσοστά ΑΕΠ από όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ. Ακόµη και τα δύο έτη 
που εµφανίζεται µείωση του, όπως το 1996 και το 1998, µε τα νέα προβλήµατα στις 
τιµές του πετρελαίου, το ΑΕΠ της χώρας είναι αντίστοιχα 7.8% και 8.6%. Προφανώς 
στο ιρλανδικό ‘θαύµα’ συνέβαλαν τόσο το θεσµικό περιβάλλον όσο και η ορθή 
µακροοικονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε. 
 Η νέα υφεσιακή στην Ευρώπη και στο διεθνές περιβάλλον περίοδος που 
ακολουθεί µετά το 2000 προκαλεί πτωτική πορεία στο ΑΕΠ, τα ποσοστά του οποίου 
διατηρούνται εν τούτοις σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του ΑΕΠ 
της ΕΕ (6.5% το 2001 και 3.5% το 2002 για την Ιρλανδία, έναντι 1.7% και 1.5% για 
την ΕΕ αντίστοιχα). 
 Η Commission συστήνει στην Ιρλανδία µε την έκθεση του 2003 ισορροπία 
µεταξύ των δηµοσιονοµικών περιορισµών και της ‘επιθετικής’ πολιτικής των 
αµοιβών, προώθηση του ανταγωνισµού σε συγκεκριµένους τοµείς και εξασφάλιση 
της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού σε αγορές δικτύων. 
 
 
 
 
2.6.1.9  Το ΑΕΠ στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.9: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Ιταλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο 
της ΕΕ 
 
 Η αλµατώδης ανάπτυξη της Ιταλίας τη δεκαετία του 1960 και στις αρχές του 
1970, αφήνει µια ισχυρή βιοµηχανία στο Βορρά, όπως και εντυπωσιακά επίπεδα 
παραγωγής. Στη δεκαετία του 1980 η ανάπτυξή της γίνεται περιστασιακή, καθώς 
αργεί να προσαρµοστεί στη νέα φιλοσοφία και έχει να αντιµετωπίσει πτώση της 
παραγωγικότητας και αυξηµένο εργατικό κόστος. 

Όπως και πολλά άλλα κράτη-µέλη, έτσι και η Ιταλία τα δύσκολα χρόνια στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 εµφανίζει για µια διετία πτωτική πορεία στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της, που το 1982 βρίσκεται στο 0.6%. Έκτοτε το ΑΕΠ 
ανακάµπτει και µετά από µια µικρή υποχώρηση που καταγράφεται το 1986 
πετυχαίνει την υψηλότερη τιµή της τάξης των 3.9 ποσοστιαίων µονάδων το 1988. 
 Τα επόµενα πέντε συνεχή έτη η πτωτική πορεία του ΑΕΠ της χώρας είναι 
εντονότερη από την αντίστοιχη της ΕΕ, σηµειώνοντας το χειρότερο ποσοστό (-0.9%) 

                                                 
389 Eurostat – General Statistics 2002 

ΙΤΑΛΙΑ

-2
0
2
4
6

I 0,8 0,6 1,2 2,8 3 2,5 3 3,9 2,9 2 1,4 0,8 -0,9 2,2 2,9 1,1 2 1,8 1,6 2,9 1,8 1,4

EE 0,1 1 1,9 2,5 2,5 2,7 2,8 4,2 3,5 3 1,7 1,2 -0,4 2,8 2,4 1,6 2,5 2,9 2,6 3,3 1,7 1,5

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



 291

το 1993. Από τότε η διευρυµένη εσωτερική αγορά βοηθά το εξαγωγικό της εµπόριο, 
που µαζί µε τη γεωργία , τη βιοµηχανία και ιδίως την πετροχηµική και των 
διυλιστηρίων συνεισφέρουν σε πολύ µεγάλο βαθµό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
της. Έτσι την επόµενη διετία το ΑΕΠ ανέρχεται στο 2.9% (1995). Η πορεία του στα 
επόµενα έτη είναι παράλληλη µε αυτήν της ΕΕ, αν και χαρακτηρίζεται από 
εντονότερες αυξοµειώσεις. 
 Το 2000 το ιταλικό ΑΕΠ βρίσκεται στο 2.9%. Η νέα περίοδος κρίσης 
προκαλεί συνεχή µείωση στις τιµές του στα επόµενα δύο έτη. Το 2002 βρίσκει το 
ΑΕΠ της Ιταλίας στο 1.4%, µειωµένο κατά 0.1% σε σχέση µε αυτό της ΕΕ. 
 Για την Ιταλία η έκθεση της Commission του 2003 συστήνει διαρκή 
συγκράτηση των δαπανών, µεταρρύθµιση του συστήµατος φορολογίας και 
επιδοµάτων, αύξηση του ανταγωνισµού στην ενέργεια, και προσπάθειες για βελτίωση 
της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 
 
 
 
2.6.1.10 Το ΑΕΠ στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.10: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ του Λουξεµβούργου ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το Λουξεµβούργο ως ένα µικρό ανεξάρτητο κρατίδιο της ∆υτικής Ευρώπης 
µε µικρό πληθυσµό αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση. 
 Τα χρόνια της ύφεσης, 1981-1984, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 
παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Η παρακµή της βιοµηχανίας του χάλυβα, 
αντικαταστάθηκε ως προς τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ από επεκτεινόµενες 
τραπεζικές δραστηριότητες. Μετά το 1984 παρατηρούνται έντονες ετήσιες πτώσεις 
και αυξήσεις στο ΑΕΠ που εναλλάσσονται κάθε χρόνο. Η µέγιστη αύξηση του ΑΕΠ 
σηµειώνεται το 1988. Η πτωτική πορεία των επόµενων δύο ετών οδηγεί το ΑΕΠ στο 
2% το 1990, που αρχίζει και πάλι η κρίση στην Ευρώπη. 
 Το φιλελεύθερο φορολογικό σύστηµα που επικρατεί και η εν γένει πολιτική 
που ακολουθείται ευνοούν την ίδρυση (στο Λουξεµβούργο) εταιρειών 
χαρτοφυλακίου, και ενθαρρύνουν πολλά πιστωτικά ιδρύµατα να ανοίξουν γραφεία. 
Εδώ εδρεύει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και πολλά γραφεία 
πολυεθνικών αµερικανικών εταιρειών. Όλα αυτά δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, µε 
αποτέλεσµα το ΑΕΠ της χώρας να αυξάνεται περισσότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ. 
Εντυπωσιακή άνοδος παρατηρείται το 1997 (9%). Έκτοτε οι αυξοµειώσεις διατηρούν 
µέχρι και το 2002 υψηλότερα ποσοστά στο ΑΕΠ του Λουξεµβούργου σε σχέση µε το 
ευρωπαϊκό µέσο όρο. Είναι χαρακτηριστική η πτωτική πορεία µετά το 2000 οπότε το 
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κλίµα είναι διεθνώς βεβαρυµένο. από 7.5% το 2000 το ΑΕΠ πέφτει στο 2.9% το 
2002. 
 Η έκθεση της Commission του 2003 που αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών-
µελών προτείνει αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ανταγωνισµού στις υπηρεσίες. 
 
 
 
 
2.6.1.11 Το ΑΕΠ στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.11: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Ολλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Παρατηρώντας κανείς το γράφηµα του ολλανδικού ΑΕΠ, διαπιστώνει εύκολα 
πως η πορεία του είναι παρόµοια µε την πορεία του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 
∆ιαφορά παρατηρείται µόνον την πρώτη διετία της δεκαετίας του 1980 που η έντονη 
πτωτική πορεία του ΑΕΠ της χώρας οδηγεί σε αρνητικά ποσοστά το ΑΕΠ (-1.2% το 
1982 έναντι 1% της ΕΕ). ∆ιαφορά παρατηρείται, επίσης, και στα έτη 1986 και 1987, 
που το ολλανδικό ΑΕΠ καταγράφει πτώση κατά 1.3%, όταν το αντίστοιχο της ΕΕ 
παρουσιάζει άνοδο 0.1%. 
 Μετά το 1993, που το ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας λόγω της κρίσης του 1990 
είναι πολύ µικρό (0.9%), οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες της µικροηλεκτρονικής, 
της αεροδιαστηµικής και της βιοτεχνολογίας, όπως και η βιοµηχανική της ανάπτυξη 
και ιδίως η ανάπτυξη του εξαγωγικού της εµπορίου, συνδυασµένα µε την 
προσαρµογή της γεωργίας στις νέες απαιτήσεις οδηγούν σε αύξηση του ΑΕΠ 
µεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρείται στην ΕΕ. 
 Νέα πτωτική πορεία ξεκινά µετά την κρίση του 1998 που το ΑΕΠ βρίσκεται 
στο 4.3%, για να καταλήξει το 2001 στο 1.1%. Μικρή βελτίωση κατά 0.4% 
παρατηρείται το 2002. 
 Οι συντάκτες της έκθεσης της Commission του 2003 προτείνουν αύξηση του 
ρυθµού της παραγωγικότητας, παρακολούθηση των µεταβολών στις τιµές της αγοράς 
της ενέργειας και προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 
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2.6.1.12 Το ΑΕΠ στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.12: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Αυστρίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Ο έγκαιρος εκσυγχρονισµός της βιοµηχανίας και της γεωργίας της, όπως και ο 
αναπτυσσόµενος τουρισµός της συντελούν, ώστε στα χρόνια της δεύτερης 
πετρελαϊκής κρίσης η Αυστρία να εµφανίζει ανοδική πορεία του ΑΕΠ, εντονότερη 
από αυτήν της ΕΕ. Το 1983 η αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση µε αυτήν της ΕΕ είναι κατά 
1% µεγαλύτερη. 
 Στη συνέχεια παρατηρείται µια έντονη πτώση το 1984 (0.4%), για να 
ακολουθήσει γρήγορη ανάκαµψη την επόµενη χρονιά (2.4%) και ελαφρά πτωτική 
πορεία κατά την επόµενη διετία. 
 Ο συνεχής εκσυγχρονισµός της βιοµηχανίας της και ιδιαίτερα της βιοµηχανίας 
χαρτιού λόγω των µεγάλων δασικών εκτάσεων της χώρας, αλλά και το 
αναπτυσσόµενο εξωτερικό της εµπόριο συντελούν σε µια διετή ανάκαµψη. Το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 1989 ανέρχεται στο 5%. 
 Όπως και στην υπόλοιπη Κοινότητα, η κρίση του 1989 συνδυασµένη µε τη 
µίνι κρίση του πετρελαίου λόγω Περσικού Κόλπου, αλλά και η αρνητική συγκυρία 
στις αρχές της νέας δεκαετίας του 1990 συντελούν σε µια έντονα πτωτική πορεία του 
ΑΕΠ. Εντούτοις, όλα τα χρόνια της κρίσης µέχρι και το 1993 τα ποσοστά του ΑΕΠ 
της Αυστρίας παραµένουν υψηλότερα των αντίστοιχων ποσοστών της Ένωσης (0.9% 
το 1993 για την Αυστρία έναντι –0.4% της ΕΕ). 
 Η σταδιακή απελευθέρωση της οικονοµίας της και η συµµετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία εσωτερική αγορά της, συνδυασµένα µε 
κατάλληλη µακροοικονοµική πολιτική, συντελούν στην εντονότερη ανάκαµψη του 
ΑΕΠ, σε σχέση µε την ΕΕ, για πολλά έτη. Το τέλος της χιλιετίας βρίσκει το ΑΕΠ της 
Αυστρίας στο 3.5%. 
 Το διεθνές αρνητικό  περιβάλλον και η αρνητική ευρωπαϊκή συγκυρία τα 
πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας συντελούν στην πτώση του ΑΕΠ, που το 2002 είναι 
1.5%.  
 Σε δηµοσιευµένη τον Απρίλιο του 2003 έκθεση της η Commission προτείνει 
για την Αυστρία περαιτέρω απελευθέρωση της οικονοµίας, ενδελεχή παρακολούθηση 
των µεταβολών στις τιµές της αγοράς ενέργειας και προώθηση της έρευνας και της 
ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. 
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2.6.1.13 Το ΑΕΠ στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.13: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Πορτογαλίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Κατά τη δύσκολη φάση των αρχών της δεκαετίας του 1980 στο πορτογαλικό 
ΑΕΠ από το 1982 (2.1%) µέχρι το 1984 (-1.9%) διαπιστώνεται πτωτική πορεία. Το 
εµπόριο της Πορτογαλίας εµφανίζει προβλήµατα. Οι εισαγωγές (τρόφιµα, πρώτες 
ύλες κτλ) είναι περισσότερες από τις εξαγωγές της και τα πορτογαλικά προϊόντα 
ανεπαρκώς ανταγωνιστικά στις ξένες αγορές. 
 Η χώρα προσαρµόζει γρήγορα την οικονοµική πολιτική της και µε την ένταξή 
της το 1986 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ξεκινά µια έντονη ανοδική πορεία του ΑΕΠ, 
που υπερβαίνει κατά πολύ την αντίστοιχη της ΕΕ. Χαρακτηριστικά το 1987 το ΑΕΠ 
της Πορτογαλίας ανέρχεται στο 7.5% έναντι του 4.2% της Ένωσης. 
 Από το 1989 λόγω των γνωστών προβληµάτων το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν , µε εξαίρεση το 1991 (4.4%), ακολουθεί µια ιδιαίτερα έντονη πτωτική πορεία 
καταγράφοντας αρνητικότερα ποσοστά το 1993 (-2%) σε σχέση µε το αντίστοιχο της 
ΕΕ (-0.4%). 
 Έκτοτε οι ιδιωτικοποιήσεις και τα µεγάλα ποσά που εξασφαλίζονται από τα 
διάφορα κοινοτικά ταµεία, όπως και η αύξηση των ξένων επενδύσεων συντελούν σε 
εντυπωσιακή ανάκαµψη του ΑΕΠ, το οποίο το 1998 καταγράφει ποσοστό της τάξεως 
των 4.5 µονάδων. Η πτώση του ΑΕΠ, όπως ακριβώς συνέβη και στα περισσότερα 
από τα κράτη-µέλη, συντελείται  τη διετία 2001 και 2002, που καταγράφεται το 
ποσοστό 1.5%. 
 Η έκθεση της Commission του 2003 προτείνει ανάπτυξη της οικονοµίας και 
της γνώσης, µε έµφαση στην εκπαίδευση, προώθηση µέτρων για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και εξυγίανση του προϋπολογισµού για δηµοσιονοµική 
βιωσιµότητα µεσοπρόθεσµα. 
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2.6.1.14 Το ΑΕΠ στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.14: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Φινλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Το 1981 η Φινλανδία ξεκινά µε ένα καλό ποσοστό Ακαθάριστου Εγχωρίου 
Προϊόντος της τάξεως των 2.1 µονάδων το οποίο ανέρχεται το 1982 στις 3.1 µονάδες, 
για να παρουσιάσει µικρή πτώση τη 1983, πέφτοντας στις 2.7 µονάδες. 
 Η ανάπτυξη της σύγχρονης Φινλανδικής βιοµηχανίας, που παράγει 
παγοθραυστικά υπερωκεάνεια και µηχανολογικό εξοπλισµό, σε συνδυασµό µε τη 
βελτίωση της δασικής βιοµηχανίας της και την αύξηση των δαπανών της εκαίδευσης 
συντελούν στη συνεχή ανάπτυξη και την άνοδο του ΑΕΠ, το οποίο το 1989 φθάνει το 
5.1% έναντι 3.5% της Κοινότητας. 
 Η κατάρρευση όµως των σοβιετικών καθεστώτων επιφέρει φοβερό πλήγµα 
στην οικονοµία της χώρας. Καθώς συνορεύει µε τη Σοβιετική Ένωση, µεγάλο µέρος 
των προϊόντων της κατευθύνονταν στις αγορές της Σοβιετικής Ένωσης. Το πλήγµα 
οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ της χώρας στο –6.3% το 1991 και παραµένει, 
παρά τη µικρή βελτίωση, αρνητικό µέχρι και το 1993 (1.1%). Η είσοδος της χώρας 
στην ΕΕ, η προσαρµογή στις επιταγές των κριτηρίων της σύγκλισης και κυρίως οι 
διαρθρωτικές προσαρµογές συντελούν στην αποκατάσταση της ανοδικής πορείας του 
ΑΕΠ, η οποία είναι εντονότερη από αυτήν της ΕΕ. Το τέλος της χιλιετίας βρίσκει το 
φινλανδικό ΑΕΠ στο 5.6 %. Η αρνητική συγκυρία των αρχών της τρίτης χιλιετίας, 
συντελεί σε κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ στο 0.7% το 2001 και στο 1.6% το 2002. 
 Οι συντάκτες της έκθεσης της Commission για το 2003 συνιστούν στη 
Φινλανδία βελτίωση του ανταγωνισµού των αγορών κυρίως στους τοµείς του 
λιανικού εµπορίου και των υπηρεσιών µε αύξηση της παραγωγικότητας. 
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2.6.1.15 Το ΑΕΠ στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.15: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Σουηδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Η Σουηδία προσηλωµένη από πολύ παλιά στη φιλελεύθερη παράδοση, µε 
πλήρη οικονοµική ανεξαρτησία στις εταιρείες και φορολογικό σύστηµα  που αποδίδει 
πόρους στο δηµόσιο τοµέα για κοινωνικές δαπάνες, όλα τα χρόνια της κρίσης στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 εµφανίζει συνεχή άνοδο του ΑΕΠ της από το 0.2% το 
1981, στο 4.3% το 1984. 
 Μικρή πτώση υπάρχει το 1985 (2.2%), για να επανέλθει η ανάκαµψη µέχρι το 
1989 (2.7%). Η κρίση του 1989-1990 προκαλεί ιδιαίτερα επώδυνη πτώση στο ΑΕΠ, 
το οποίο το 1993 βρίσκεται  στο –1.8%. Για την πτώση αυτή ευθύνονται οι εµπορικές 
συναλλαγές που διατηρούσε µε τη Φινλανδία. 
 Η βελτίωση στον τοµέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας (η Σουηδία διαθέτει 
πολλούς καταρράκτες) και ο εκσυγχρονισµός της βαριάς βιοµηχανίας της σε 
οχήµατα, µηχανήµατα και ιδιαίτερα στον ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό συντελούν στην εκ νέου άνοδο του ΑΕΠ, η οποία για πολλά έτη είναι 
ανώτερη της αντίστοιχης πορείας του ΑΕΠ της ΕΕ. Το 2000 το σουηδικό ΑΕΠ 
βρίσκεται στο 3.6% έναντι 3.3% της ΕΕ. 
 Τα προβλήµατα και η χρηµατιστηριακή κρίση του 2000, ρίχνουν το ΑΕΠ της 
χώρας στο 1.2% το 2001, το οποίο δείχνει να ανακάµπτει το 2002 φτάνοντας το 
1.7%. 
 Οι συστάσεις της Commission στην έκθεση της το 2003 αφορούν στην 
τόνωση της ενίσχυσης του ανταγωνισµού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. 
 
 
 
2.6.1.16 Το ΑΕΠ στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.6.1.16: διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Αγγλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
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 Η Αγγλία ως συνοδοιπόρος των ΗΠΑ στην αλλαγή της οικονοµικής 
φιλοσοφίας προσαρµόζεται στο φιλελεύθερο και νεοφιλελεύθερο δόγµα και στην 
παγκοσµιοποίηση πολύ νωρίτερα από τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η µεγάλη 
σύγχρονη βαριά βιοµηχανία της, µεταλλουργική, χηµική, µηχανοκατασκευαστική, 
παραδοσιακή κλωστοϋφαντουργική, συντελεί στην ανάπτυξή της και στην ανοδική 
πορεία του ΑΕΠ της χώρας κατά την περίοδο της κρίσης. Το 1983 η άνοδος του ΑΕΠ 
φθάνει το 3.6% έναντι του 1.9% που καταγράφει το ΑΕΠ της Κοινότητας. Μια µικρή 
πτώση παρατηρείται το 1984 και µετά από νέα ανοδική πορεία το ΑΕΠ της Αγγλίας 
φθάνει τις 5.2 ποσοστιαίες µονάδες το 1988. 
 Τα επόµενα έτη, παρατηρείται µια έντονα πτωτική πορεία του ΑΕΠ της 
χώρας, το οποίο βρίσκεται το 1990 στο 0.8%, σε χαµηλότερα επίπεδα από το ΑΕΠ 
της Κοινότητας κατά 2.2%. Αποτέλεσµα της πτώσης είναι η δυσφορία των πολιτών 
για την κυβερνητική πολιτική, η οποία δυσφορία γίνεται αιτία αλλαγής του υπουργού 
των οικονοµικών Norman Lamont από τον πρωθυπουργό Major, ο οποίος τονίζει πως 
η βραχυχρόνια πολιτική της βρετανικής οικονοµίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
την οικονοµική ανάκαµψη σε όλη την ΕΕ και την παγκόσµια οικονοµία (D. Begg 
1998)390. Η πτώση ολοκληρώνεται το 1991 όπου το αγγλικό ΑΕΠ πέφτει στο –1.4%. 
 Η επόµενη τριετία χαρακτηρίζεται από έντονα ανοδική πορεία, λόγω του 
µακροοικονοµικού προγράµµατος που ακολυθείται, µε τις τιµές του αγγλικού ΑΕΠ 
να ξεπερνούν τη διετία 1993 και 1994 τις αντίστοιχες τιµές του ΑΕΠ της Ένωσης. Με 
µικρές αυξοµειώσεις την επόµενη τριετία το αγγλικό ΑΕΠ βρίσκεται το 1997 στο 
3.4% 
 Η κρίση της Νοτιοανατολικής Ασίας το 1997 µεταφέρεται και στις χώρες της 
ΕΕ µε υστέρηση, γεγονός που επιφέρει πτώση στο ΑΕΠ της Αγγλίας λόγω 
συναλλαγών στο 2.1% το 1999. Η σφιχτή οικονοµική πολιτική µε έλλειψη 
κοινωνικής ευαισθησίας που ακολουθείται προσελκύει επενδύσεις και διατηρεί το 
ΑΕΠ της χώρας τα δύο πρώτα έτη της νέας χιλιετίας, παρά την πτωτική πορεία του, 
στο 2.2% το 2001 και στο 2% το 2002, σε τιµές ανώτερες από αυτές της Ένωσης. 
 Οι συστάσεις της Commission στην έκθεση του 2003 αναφέρονται στις 
προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας, στην προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στους νέους, 
ώστε να βελτιωθεί το ανθρώπινο δυναµικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
390 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Β εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ.456 
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2.6.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2002 ως προς το ΑΕΠ 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.6.2α), 
παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ, σε τρεις οµάδες. 
Πιο συγκεκριµένα ξεχωρίζει αρχικά η οµάδα χωρών Β, στην οποία 
συµπεριλαµβάνονται η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία 
και το Λουξεµβούργο, δηλαδή χώρες που πετυχαίνουν, στο σύνολο της εξεταζόµενης 
περιόδου, υψηλές τιµές ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
διάσπαση του κόµβου Α στις οµάδες Α1 και Α2. Οι χώρες που απαρτίζουν την οµάδα 
Α1 είναι η Αυστρία, η Γερµανία, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Σουηδία και χαρακτηρίζονται σε γενικές γραµµές από χαµηλές τιµές ρυθµού 
ανάπτυξης ΑΕΠ. Τελευταία παρουσιάζεται η οµάδα Α2, η οποία αποτελείται από τη 
∆ανία και την Αγγλία. Οι δύο αυτές χώρες όπως φαίνεται στα αποτελέσµατα του 
πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις ρυθµού 
ανάπτυξης ΑΕΠ ανά έτος), που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης, δε χαρακτηρίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα από µεσαίες τιµές 
ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ. Επειδή όµως ο ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ των δύο χωρών δεν 
είναι αρκετά χαµηλός ώστε να τοποθετηθούν στην οµάδα χαµηλών επιδόσεων, αλλά 
ούτε και αρκετά υψηλός για να συµπεριληφθούν στην οµάδα υψηλών επιδόσεων, οι 
δύο αυτές χώρες συγκαταλέγονται στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων ρυθµού 
ανάπτυξης ΑΕΠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.6.2α: ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς το ΑΕΠ (1981-2002)’ 
 
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών ρυθµού µεταβολής ΑΕΠ ανά οµάδα χωρών, όπως 
προσδιορίστηκαν από την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α1 (Χαµηλές επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.6.2α παρατηρείται πως οι τιµές της 
ποσοστιαίας µεταβολής του ΑΕΠ των χωρών της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ΑΕΠ, 
χαρακτηρίζονται από διακυµάνσεις. Μέχρι το 1990 είναι δύσκολο να εξαχθούν 
συµπεράσµατα, αξίζει όµως να σχολιαστεί η πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας, το οποίο 
µετά από πενταετή συνεχή αυξητική πορεία (1981-1985), τη διετία 1986-1987 
σηµειώνει πτώση της τάξης των 4.8 ποσοστιαίων µονάδων, για να εκτιναχθεί το 1988 
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στο 4.3%, πετυχαίνοντας αύξηση 6.6%. Από το 1990 µέχρι το 1993, ο ρυθµός 
µεταβολής του ΑΕΠ των επτά χωρών που απαρτίζουν την οµάδα χαµηλών επιδόσεων 
(ΑΕΠ), µειώνεται σηµαντικά. Το 1993 µάλιστα, το ΑΕΠ των περισσοτέρων χωρών 
µειώνεται, καθώς το ποσοστό µεταβολής κυµαίνεται σε αρνητικά επίπεδα τιµών. Το 
1994 παρατηρείται σηµαντική αύξηση στις τιµές του ΑΕΠ των χωρών της παρούσας 
οµάδας. Μετά από διακυµάνσεις, το 2002 ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ των έξι εκ 
των επτά χωρών, σταθεροποιείται στο 0.8-1.7%. Εξαίρεση αποτελεί το ελληνικό 
ΑΕΠ, το οποίο πετυχαίνει το 2002 ρυθµό µεταβολής της τάξης των 3.7 ποσοστιαίων 
µονάδων. Αξίζει να σηµειωθεί πως το ελληνικό ΑΕΠ σηµειώνει τον υψηλότερο 
ρυθµό µεταβολής, συγκριτικά µε το ΑΕΠ των υπολοίπων χωρών της οµάδας, κατά 
την τελευταία τριετία (2000-2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.6.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων  ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ’ 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α2 (Μεσαίες επιδόσεις): Στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων ΑΕΠ, 
συµπεριλαµβάνονται δύο χώρες (∆ανία, Αγγλία), οι οποίες σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, δεν ήταν δυνατό να ενταχθούν σε κάποια 
από τις άλλες δύο οµάδες, καθώς η πορεία του ποσοστού µεταβολής του ΑΕΠ των 
δύο χωρών χαρακτηρίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-1998 από 
διακυµάνσεις. Πιο συγκεκριµένα ενώ το 1981 το ποσοστό µεταβολής του ΑΕΠ της 
∆ανίας και της Αγγλίας κινείται σε αρνητικά επίπεδα., τα επόµενα τέσσερα έτη 
χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις, φτάνοντας έτσι το 1985 το 3.6% (και για τις 
δύο χώρες). Στα επόµενα οκτώ έτη οι τιµές του ΑΕΠ των δύο χωρών 
χαρακτηρίζονται από αυξοµειώσεις. Από το 1995 µέχρι το 2002 κυµαίνονται στα ίδια 
επίπεδα τιµών της τάξης των 0.9-3.4 ποσοστιαίων µονάδων. 
 

ΟΜΑ∆Α Α1 - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
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Γράφηµα 2.6.2β ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων  ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ’ 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β (Υψηλές επιδόσεις): Τα ποσοστά των χωρών της οµάδας υψηλών 
επιδόσεων ΑΕΠ, κυµαίνονται το 1981 σε επίπεδα τιµών της τάξης των –0.6 εώς 3.3 
µονάδων. Την περίοδο 1981-1988 η πορεία του ποσοστού µεταβολής του ΑΕΠ για τις 
επτά χώρες της συγκεκριµένης οµάδας, χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις. Το 
1988 οι τιµές των χωρών κυµαίνονται στο 3.1-10.4%. Την τριετία 1989-1991 
παρατηρείται πτώση στις τιµές, µε τη Φινλανδία να ξεχωρίζει, καθώς το 1991 
σηµειώνει ποσοστό µεταβολής ΑΕΠ –6.3%. Μέχρι το 1997 παρατηρείται νέα 
ανοδική πορεία στις τιµές των επτά χωρών, ενώ από το 1994 ως το 2002, η Ιρλανδία 
είναι η χώρα που ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ρυθµού µεταβολής ΑΕΠ 
που σηµειώνει. Το 2000 το ΑΕΠ της Ιρλανδίας αυξάνεται κατά 11.5%, που αποτελεί 
το υψηλότερο ποσοστό µεταβολής ΑΕΠ για την ΕΕ στα είκοσι δύο εξεταζόµενα έτη, 
ενώ οι υπόλοιπες έξι χώρες σταθεροποιούνται στο 3.4-7.5%. Τη διετία 2001-2002 
παρατηρείται πτωτική τάση στα ποσοστά των επτά χωρών, µε τις τιµές τους να 
συγκλίνουν προς επίπεδα τιµών της τάξης του 1.5-3.5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.6.2γ ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων  ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ’ 
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Μελέτη του Παραγοντικού Επιπέδου  
 

Η διάταξη των ετών – χωρών επί του πρώτου και επί του δευτέρου 
παραγοντικού άξονα, όπως φαίνεται στο παραγοντικό επίπεδο του σχήµατος 2.6.2β, 
επαληθεύει τις οµαδοποιήσεις που προέκυψαν σύµφωνα µε το δενδρόγραµµα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης και σε συνδιασµό µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 
‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις ΑΕΠ ανά έτος), 
που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της CAH (τα σηµαντικότερα στοιχεία του 
πίνακα αναγράφονται στα πλαίσια µε τη διακεκοµένη γραµµή), βοηθάει τον 
αναγνώστη να ερµηνεύσει το απεικονιζόµενο φαινόµενο. 

Παρατηρείται στο δεξιό επάνω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου η 
τοποθέτηση των χωρών της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ 
(Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Σουηδία, Αυστρία και Γερµανία), οι οποίες όπως 
φαίνεται χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά χαµηλές τιµές ρυθµού ανάπτυξης του 
ΑΕΠ, τα έτη 1982, 1985-1986, 1994-1997, 2002, αλλά και από σχετικά µεσαίες τιµές 
τα έτη 1987-1989 και 1998. Ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης παρουσιάζονται 
στο κάτω τµήµα του επιπέδου η ∆ανία και η Αγγλία, οι οποίες σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της CAH έχουν τοποθετηθεί σε ξεχωριστή οµάδα χωρών. 
∆ιαπιστώνεται πως αν και οι δύο αυτές χώρες έχουν τοποθετηθεί στην οµάδα 
µεσαίων επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ, στην πραγµατικότητα δεν κυµαίνονται 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών ρυθµού ανάπτυξης 
ΑΕΠ. Πιο συγκεκριµένα οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά 
χαµηλές τιµές ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά τα έτη 1981, 1989, 1992, 1998-
2000, από σχετικά µεσαίες τιµές τα έτη 1995-1997 και από σχετικά υψηλές τιµές τα 
έτη 1985-1986 και 1994. Οι δύο αυτές χώρες συγκαταλέγονται στην οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ, καθώς οι έντονες διακυµάνσεις που 
χαρακτηρίζουν την πορεία του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ, δεν επιτρέπουν την 
τοποθέτηση των δύο χωρών σε κάποια άλλη οµάδα. Τελευταία εµφανίζεται στο 
αριστερό επάνω τµήµα του επιπέδου η οµάδα των χωρών υψηλών επιδόσεων ρυθµού 
ανάπτυξης ΑΕΠ (Πορτογαλία, Λουξεµβούργο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, 
Φινλανδία), οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά υψηλές τιµές ρυθµού 
ανάπτυξης του ΑΕΠ τις περιόδους 1987-1989 και 1995-2000. 
 Παρατηρείται λοιπόν µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου, σύµφωνα µε 
την οποία οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ που 
βρίσκεται στο δεξιό επάνω τµήµα του επιπέδου, διαχωρίζονται και αντιτίθενται επί 
του 1ου άξονα στις χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης  ΑΕΠ, 
που τοποθετούνται στο αριστερό επάνω τµήµα, ενώ οι χώρες της οµάδας µεσαίων 
επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ, που εµφανίζονται στο κάτω τµήµα του 
παραγοντικού επιπέδου, διαχωρίζονται από όλες τις άλλες χώρες επί του 2ου 
παραγοντικού άξονα. 
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Σχήµα 2.6.2β  ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC του ΑΕΠ των 15 χωρών (1981-2002)’ 
 
 
 
 
∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών: 
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στο ΑΕΠ. Παρατηρώντας  τη 
σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα εξής 
συµπεράσµατα: 
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Σχήµα 2.6.2γ :διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το χαµηλότερο ρυθµό 
µεταβολής ΑΕΠ 
 
- η σχετική θέση του ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ της Αυστρίας χαρακτηρίζεται 
από διακυµάνσεις κατά την περίοδο 1981-1988. Την τετραετία 1990-1993 το ΑΕΠ 
της Αυστρία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ την 
τελευταία οκταετία κυµαίνεται κυρίως σε σχετικά χαµηλά, αλλά και µεσαία επίπεδα 
τιµών ρυθµού µεταβολής. 

- το ΑΕΠ της Γερµανίας την τετραετία 1981-1984 κυµαίνεται κυρίως σε 
σχετικά µεσαία επίπεδα ποσοστών ρυθµού ανάπτυξης. Στα επόµενα δεκαοχτώ έτη ο 
γερµανικός ρυθµός ανάπτυξης κινείται σταθερά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών, 
µε εξαίρεση την τριετία 1990-1992 , όπου κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. 

- η σχετική θέση του ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ της Ελλάδας, χαρακτηρίζεται για 
µια δεκαετία (1981-1990) µόνον από χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. Το 1991 
για πρώτη φορά ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας κινείται σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα τιµών. Το 1992 η ελληνική σχετική θέση κυµαίνεται και πάλι σε 
χαµηλά επίπεδα, για τέσσερα συνεχή έτη. Από το 1996 ως το 2002 ο ρυθµός 
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ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις και 
σταθεροποιείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ποσοστών την τριετία 2000-2002. 

- ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ του Βελγίου, κυµαίνεται σταθερά καθ’όλη την 
εξεταζόµενη χρονική περίοδο σε σχετικά χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 

- το 1981 το ΑΕΠ της Ιταλίας σηµειώνει σχετικά υψηλό ρυθµό ανάπτυξης. Από 
το 1982 και έπειτα, η σχετική θέση του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ιταλίας 
κυµαίνεται αποκλειστικά σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 

- εξαιρώντας τη διετία 1981-1982 όπου ο ρυθµός ανάπτυξης του γαλλικού ΑΕΠ 
κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ποσοστών, στα επόµενα είκοσι έτη η σχετική 
θέση του ρυθµού ανάπτυξης κυµαίνεται σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Σουηδίας, χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο 
1981-2002 από έντονες διακυµάνσεις. Τα έτη 1985, 1988-1993 και 1996-1997 ο 
ρυµός ανάπτυξης του σουηδικού ΑΕΠ κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα 
ποσοστών µε αποτέλεσµα η Σουηδία να συγκαταλέγεται στην οµάδα χαµηλών 
επιδόσεων ΑΕΠ. 

 
Από τις επτά χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ΑΕΠ, ξεχωρίζουν η 

Αυστρία, η Γερµανία, η Ελλάδα και η Σουηδία για τις έντονες διακυµάνσεις που 
χαρακτηρίζουν την πορεία της σχετικής θέσης του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ των 
τριών χωρών, ενώ το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία χαρακτηρίζονται για ιδιαίτερα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα από σχετικά χαµηλές και µεσαίες τιµές ρυθµού µεταβολής 
του ΑΕΠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.6.2δ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το µεσαίο ρυθµό 
µεταβολής ΑΕΠ 
 
- η πορεία της σχετικής θέσης του ρυθµού ανάπτυξης της ∆ανίας κατά την 
περίοδο 1981-2002, χαρακτηρίζεται από έντονες διακυµάνσεις. Το δανικό ΑΕΠ δε 
χαρακτηρίζεται σηµαντικά για µεγάλη χρονική περίοδο από σχετικά χαµηλές, 
µεσαίες ή υψηλές τιµές ρυθµού ανάπτυξης µε αποτέλεσµα η ∆ανία να 
περιλαµβάνεται στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων ΑΕΠ, η οποία είναι και η πιο 
ουδέτερη οµάδα χωρών. 

- ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ της Αγγλίας κυµαίνεται σε παραπλήσια επίπεδα 
τιµών µε αυτά της ∆ανίας. Οι διακυµάνσεις που χαρακτηρίζουν την πορεία της 
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σχετικής θέσης του ρυθµού ανάπτυξης του αγγλικού ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα έντονες 
και η Αγγλία τοποθετείται στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων ΑΕΠ, για τους ίδιους 
λόγους που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση της ∆ανίας. 

Το κοινό χαρακτηριστικό των δύο χωρών που απαρτίζουν την οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων ΑΕΠ, είναι οι έντονες διακυµάνσεις που χαρακτηρίζουν την πορεία του 
ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.6.2ε :διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το υψηλότερο ρυθµό 
µεταβολής ΑΕΠ 
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- η σχετική θέση του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ της Φινλανδίας κυµαίνεται 
από το 1981 ως το 1989 κυρίως σε υψηλά επίπεδα τιµών. Ακολουθεί η τριετία 
1990-1992 κατά την οποία κινείται σε χαµηλά επίπεδα, για να ανακάµψει και πάλι 
το 1993, όπου και σταθεροποιείται για επτά συνεχόµενα έτη, µέχρι το 2000, σε 
υψηλά επίπεδα τιµών. Τα δύο τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου ο ρυθµός 
ανάπτυξης του φινλανδικού ΑΕΠ χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλά και µεσαία 
επίπεδα τιµών. 

- η πορεία της σχετικής θέσης του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ιρλανδίας, 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονες διακυµάνσεις κατά την περίοδο 1981-1991. 
Από το 1992 όµως µέχρι και το 2002 το ιρλανδικό ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά µε 
σχετικά υψηλούς ρυθµούς. 

- ο ρυθµός ανάπτυξης του πορτογαλικού ΑΕΠ κυµαίνεται σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών τα έτη 1981-1982, 1986-1991, 1995-1998 και περιλαµβάνεται στην 
οµάδα υψηλών επιδόσεων ΑΕΠ. 

- η πορεία της σχετικής θέσης του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ολλανδίας 
χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις την περίοδο 1981-1988. Από το 1989 µέχρι το 
2002 η ολλανδική θέση σταθεροποιείται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα τιµών. 

- τη διετία 1984-1985 το ισπανικό ΑΕΠ χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης. Στα υπόλοιπα είκοσι εξεταζόµενα έτη η σχετική πορεία του 
ρυθµού ανάπτυξης του ισπανικού ΑΕΠ κυµαίνεται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα 
τιµών. 

- ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ του Λουξεµβούργου κινείται καθ’όλη την 
εξεταζόµενη περίοδο σε σχετικά µεσαία και υψηλά επίπεδα τιµών. Την περίοδο 
1995-2002 µάλιστα σταθεροποιείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. 

 
Η πορεία της σχετικής θέσης του ρυθµού ανάπτυξης των έξι χωρών που 

απαρτίζουν την οµάδα υψηλών επιδόσεων ΑΕΠ χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
Παρ’ όλα αυτά το ΑΕΠ των έξι αυτών χωρών αυξάνεται για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µε υψηλό ρυθµό µεταβολής, µε αποτέλεσµα οι χώρες αυτές να 
συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ΑΕΠ. 

 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.6.2 διαπιστώνεται πως ο 
ρυθµός ανάπτυξης των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ, ενώ αρχικά κυµαινόταν σε 
επίπεδα ποσοστών της τάξης των –2.1 ως 3.3 µονάδων, το 2002 εµφανίζεται 
αυξηµένος και κυµαίνεται πλέον σε επίπεδα ποσοστών της τάξης των 0.8 ως 3.7 
µονάδων (γραφήµατα 2.6.2α-γ). Ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η πορεία του 
ρυθµού ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης 
περιόδου. 
 Στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.6.2α) παρουσιάζεται 
ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών – µελών σε τρεις οµάδες. Στην οµάδα χαµηλών 
επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ συµπεριλαµβάνονται η Αυστρία, η Γερµανία, η 
Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γαλλία και η Σουηδία, δηλαδή χώρες που 
χαρακτηρίζονται κατά την περίοδο 1981-2002 κυρίως από χαµηλές τιµές ρυθµού 
ανάπτυξης ΑΕΠ. Η ∆ανία και η Αγγλία είναι οι δύο χώρες που ξεχωρίζουν, καθώς 
είναι οι µοναδικές χώρες που ανήκουν στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων ρυθµού 
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ανάπτυξης ΑΕΠ. Η πορεία του ΑΕΠ των δύο χωρών χαρακτηρίζεται από έντονες 
διακυµάνσεις. Η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και το 
Λουξεµβούργο ανήκουν στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ και 
κυµαίνονται στα είκοσι δύο έτη της εξεταζόµενης περιόδου κυρίως σε υψηλά επίπεδα 
τιµών. 
 Στο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 2.6.2β) παρατηρείται η διάταξη των 15 
χωρών στο χώρο, η οποία επαληθεύει τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Πιο συγκεκριµένα διαπιστώνεται η τοποθέτηση των τριών 
οµάδων χωρών που προέκυψαν σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση της τοποθέτησης 
της ∆ανίας και της Αγγλίας στο χώρο, οι οποίες πράγµατι είναι αποµακρυσµένες από 
τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Με τη βοήθεια των  δεδοµένων του πίνακα ‘Συµβολή 
των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ 
ανά έτος),  γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ των δύο 
αυτών χωρών χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο 1981-2002 από έντονες 
διακυµάνσεις. 
 Στα γραφήµατα των σχηµάτων 2.6.2γ-ε, ξεχωρίζουν  το Βέλγιο, η Ιταλία και η 
Γαλλία για τα σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών στα οποία κυµαίνεται ο ρυθµός 
ανάπτυξης του ΑΕΠ των τριών χωρών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία του 
ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ της Ιρλανδίας. Το ιρλανδικό ΑΕΠ αυξάνεται µε σχετικά 
υψηλούς ρυθµούς για έντεκα συνεχόµενα έτη, από το 1992 µέχρι το 2002. Άκρως 
ικανοποιητική κρίνεται και η πορεία του ΑΕΠ του Λουξεµβούργο, το οποίο 
µεταβάλλεται µε σχετικά µεσαίους και υψηλούς ρυθµούς καθ’ όλη την εξεταζόµενη 
περίοδο. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως ο ρυθµός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ ενώ 
κυµαινόταν για πολλά έτη κυρίως σε σχετικά χαµηλά επίπεδα ποσοστών, από το 1996 
ως το 2002 χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις µε αποτέλεσµα την τριετία 2000-
2002 να κυµαίνεται σταθερά σε σχετικά υψηλά επίπεδα.. 
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2.7.1 Ανεργία (Unemployment Rate, Total Member Countries) 
  
Κατά τον Ευ. Πουρναράκη (1995), «το ποσοστό ανεργίας µιας οικονοµίας 

δίνεται ως: ανεργία / εργατικό δυναµικό, δηλαδή το ποσοστό του εργατικού 
δυναµικού που είναι αναπασχόλητο... για να συµπεριληφθεί ένα άτοµο στο εργατικό 
δυναµικό πρέπει να είναι µεγαλύτερο από ένα ελάχιστο όριο ηλικίας. ∆εύτερο και 
σπουδαιότερο, για να θεωρείται ένα άτοµο µέρος του εργατικού δυναµικού, πρέπει να 
είναι διαθέσιµο για απασχόληση και να επιζητεί να βρεί εργασία ενεργά. Ώστε το 
εργατικό δυναµικό µιας χώρας είναι το σύνολο των ατόµων που ήδη απασχολούνται 
και των ατόµων που ζητούν ενεργά να απασχοληθούν»391. 
 Κατά τη Eurostat, από όπου ελήφθησαν τα στοιχεία της ανεργίας ως άνεργος 
θεωρείται ο άνδρας ή η γυναίκα άνω των δεκαπέντε ετών που είναι πρώτον χωρίς 
εργασία, και δεύτερον έχει την πρόθεση να εργαστεί τις επόµενες δύο εβδοµάδες και 
έχει ενεργά επιδιώξει να εργαστεί τις προηγούµενες τέσσερις εβδοµάδες. Άρα η 
ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού είναι ένας καλός δείκτης της 
πραγµατικής οικονοµίας, διότι φωτογραφίζει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.  
 Στην περίπτωση µιας αναπτυγµένης οικονοµίας γίνεται λόγος για ανεργία 
τριβής (frictional unemployment), διαρθρωτική ανεργία (structural unemployment), 
κυκλική ανεργία (cyclical unemployment) και συγκαλυµµένη ανεργία (disguised 
unemployment) (Ευ. Πουρναράκης 1995)392. Λόγος γίνεται και για το φυσικό 
ποσοστό ανεργίας. Αυτό κατά τον D. Begg (1998) «είναι το ποσοστό ανεργίας που 
υπάρχει όταν η αγορά εργασίας είναι σε ισορροπία»393. Αυτό το ποσοστό ανεργίας 
θεωρείται συµβατό µε ένα σταθερό ρυθµό πληθωρισµού. Αυτό σηµαίνει πως αν 
επιχειρηθεί να µειωθεί η ανεργία, τότε το τίµηµα θα είναι η επιτάχυνση του 
πληθωρισµού. Η σύγχρονη ανάλυση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη δηµιουργία µεταξύ 
της εκούσιας και της ακούσιας ανεργίας. Προφανώς στην ακούσια ανεργία οι άνεργοι 
υποφέρουν περισσότερο, ενώ στην εκούσια είναι επιλογή τους. 
 Κατά τον P. Krugman (1995) «υψηλή ανεργία σηµαίνει ό,τι εργαζόµενοι που 
θα µπορούσαν να είναι παραγωγικοί δεν αξιοποιούνται, οπότε και η οικονοµία 
εµποδίζεται να παράγει όσο θα µπορούσε. Πέρα από αυτό, όµως, η ύπαρξη 
ευκαιρειών απασχόλησης παίζει κεντρικό ρόλο στο πως εξασφαλίζεται η συνοχή των 
κοινωνιών µας»394. Μια κοινωνία που οι πολίτες της γνωρίζουν ότι θα βρούν εργασία, 
είναι τελείως διαφορετική από εκείνην όπου η εργασία είναι προνόµιο των λίγων και 
απρόσιτο όνειρο των πολλών. 
 Γι’ αυτό η ανεργία είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες της πραγµατικής 
οικονοµίας, διότι απεικονίζει τα αποτελέσµατα των εθνικών οικονοµικών πολιτικών 
µέχρι το 1999, και έκτοτε τις επιπτώσεις της κοινής νοµισµατικής πολιτικής στην 
απασχόληση που ενδιαφέρει άµεσα την καθηµερινότητα, αλλά και το µέλλον του 
κάθε ευρωπαίου πολίτη. 
 Στα γραφήµατα395 που ακολουθούν καταγράφεται η πορεία της ανεργίας ως 
ποσοστό του εργατικού δυναµικού της ΕΕ και των δεκαπέντε κρατών-µελών, ως προς 
το ΜΟ της ΕΕ. 
 

                                                 
391 Ευ. Πουρναράκης 1995 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Ι Αθήνα 1995 σελ.230-231 
392 Ευ. Πουρναράκης 1995 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Τόµος Ι Αθήνα 1995 σελ.232 
393 D.Begg – S.Fischer – R.Dornbusch 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Β Εκδ.Κριτική Αθήνα 
1998 για την ελληνική γλώσσα σελ.295 
394 P. Krugman 1995 ‘Η Εποχή των Μειωµένων Προσδοκιών’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1995 για την 
ελληνική γλώσσα σελ.59-60 
395 European Commission European Economy No4/2002 
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2.7.1.1  Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.1: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της ΕΕ 
 
 Τα πέντε πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 επικρατεί η µεγαλύτερη και πιο 
παρατεταµένη ύφεση µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και η ανεργία 
αυξάνεται συνέχεια, από 7.4% που καταγράφεται το 1981 στο 9.7% το 1986. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, όπως υποστηρίζουν αρκετοί οικονοµολόγοι, η ανεργία των 
πρώτων ετών της δεκαετίας του 1980 οφείλεται και στο πολύ υψηλό επίπεδο των 
πραγµατικών µισθών. 
 Οι προσπάθειες για αναδιάρθρωση της παραγωγής και της βιοµηχανίας, 
καθώς και η προσαρµογή στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον που γίνονται µετά το 1985 
οδηγεί στο πρόγραµµα ESPRIT (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πρόγραµµα για την Έρευνα 
και την Ανάπτυξη στην Πληροφορική), όπως και στα προγράµµατα RACE (Έρευνα 
στις Προηγµένες Επικοινωνίες για την Ευρώπη) και στο BRITE (Βασική Έρευνα στις 
Βιοµηχανικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη) που αποδίδουν καρπούς (Λ. Τσουκαλης 
1998)396. Έτσι δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και καταπολεµείται η ανεργία. Η 
πτωτική της πορεία ξεκινά από το 1986 (9.7%), και φθάνει το 1990 το 7.6%. Η 
πενταετία 1985-1990 είναι η νέα περίοδος οικονοµικής άνθησης µετά τα ‘χρυσά 
χρόνια’ που προηγήθηκαν. Η οικονοµική µεγέθυνση της πενταετίας σε συνδυασµό µε 
το καλό επιχειρηµατικό κλίµα οδηγεί σε αύξηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και 
σε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 Η επιδείνωση του διεθνούς κλίµατος που ξεκινά από το 1990 προκαλεί νέα 
παρατεταµένη οικονοµική κρίση. Παρά τις προσπάθειες και την επιτυχή ολοκλήρωση 
της ενιαίας εσωτερικής αγοράς το 1992, η ύφεση των ετών 1992-1993 και οι 
περιοριστικές νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές που επιβάλλονται, 
σύµφωνα µε τη στρατηγική της Συνθήκης του Μάαστριχτ σε πολλές χώρες 
ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα τα βραχυπρόθεσµα πραγµατικά επιτόκιά τους να είναι σε 
ύψη ρεκόρ, ευθύνονται για το περιβάλλον χαµηλής µεγέθυνσης που δηµιουργείται 
και για την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας. Κατά τον P. de Grauwe (2003) «ο 
αντίκτυπος αυτών των αντιπληθωριστικών µακροοικονοµικών πολιτικών στις χώρες-
µέλη της ΕΕ µπορεί να φανεί στην εξέλιξη της ανεργίας... Το ποσοστό ανεργίας στις 
11 χώρες-µέλη της ΕΕ αυξήθηκε θεαµατικά µέσα σε µια µόλις τριετία (1991-1993) 
και διατηρήθηκε στο ίδιο περίπου υψηλό επίπεδο και κατά τα υπόλοιπα χρόνια της 
δεκαετίας»397. Οι πολιτικές αυτές επιδεινώνουν την ανεργία, η οποία ξεκινά τη 
δεύτερη ανοδική της πορεία, που διαρκεί από το 1993 (10.5%) ως το 1997 (10.6%) µε 
τιµές σταθερά υψηλότερες του 10%. Όπως τονίζει ο P. De Grauwe (2003) «η 
αδυναµία του ποσοστού ανεργίας να µειωθεί... πρέπει να αποδοθεί στην ακαµψία που 
παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, γεγονός που δυσκολεύει τους εργάτες 
                                                 
396 Λ. Τσούκαλης 1998 «Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1998 σελ. 74 
397 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.205 
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που έχασαν τη δουλειά τους να βρούν νέα θέση εργασίας. Θα µπορούσε κάποιος να 
συµπεράνει ότι οι µακροοικονοµικές πολιτικές που υπαγόρευσε το Μάαστριχτ στην 
Ευρώπη συνέβαλαν στην κλιµάκωση της ανεργίας και ότι η διαρθρωτική ακαµψία 
διατήρησε την ανεργία σε υψηλά επίπεδα»398. Από το 1997 το κλίµα βαρύνεται 
ιδιαίτερα µε την ‘κρίση των τίγρεων’ της Νοτιοανατολικής Ασίας και τη σταδιακή 
µετάδοση της κρίσης στη Ρωσσία και την Ευρώπη. 
 Έκτοτε οι προσπάθειες για την απασχόληση που καταβάλλονται, καθώς και η 
βελτίωση του περιβάλλοντος αποκλιµακώνουν σταδιακά την ανεργία, η οποία πέφτει 
το 2001 στο 7.6%, για να κλείσει το 2002 στο 7.8%, ποσοστό που εξακολουθεί να 
κρίνεται ως υψηλό.  

Μετά το1999 που λειτουργεί η ΕΚΤ η δηµοσιονοµική πολιτική των κρατών-
µελών είναι τόσο συσταλτική, όσο και η νοµισµατική πολιτική που ασκεί η ΕΚΤ. Οι 
συσταλτικές αυτές πολιτικές σε περίοδο ύφεσης ευθύνονται, κατά τη γνώµη πολλών 
οικονοµολόγων, για την αδυναµία καταπολέµησης της ανεργίας. 
 
 
 
 
2.7.1.2  Η ανεργία στο Βέλγιο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.2: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας του Βελγίου ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Τη διετία 1981-1982 παρατηρείται µια απότοµη αύξηση της ανεργίας από το 
9.5% στο 11.2%, λόγω της παρατεταµένης ύφεσης που προκλήθηκε από την 
πετρελαϊκή κρίση του 1978-1979 στις χώρες της Κοινότητας. Το 1983 και το 1984 
εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλά ποσοστά. Η συνεχής αποκλιµάκωση αρχίζει από 
το 1985 (10.1%) και διαρκεί όλη τη χρονική περίοδο µέχρι και το 1991, που τα 
ποσοστά της ανεργίας µειώθηκαν στο 6.4%. Από το 1985 και µετά η ΕΕ γνωρίζει µια 
σχετικά παρατεταµένη οικονοµική άνθηση. Στο πλαίσιο αυτό η οικονοµική 
ανάκαµψη της χώρας που οφείλεται στη βιοµηχανία, στη µεταποίηση και στο 
εµπόριο, καθώς και στα ισχυρά συνδικάτα της αλλά και η προσαρµογή της στη νέα 
εποχή βοηθούν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας. 
 Ο πόλεµος του Περσικού Κόλπου το 1990 µε τη µεταβολή στις τιµές του 
πετρελαίου, η αστάθεια λόγω της κατάρρευσης των κοµµουνιστικών καθεστώτων και 
η µεγάλη νοµισµατική κρίση του 1992 οδηγούν την ανεργία σε ένα δεύτερο ανοδικό 
άλµα τα έτη 1992-1994 που φθάνει στο 9.8%. Από το 1995 (9.7%) παρατηρείται 
σταθερή πτώση της ανεργίας. Σε αυτό συντελούν και οι πολλές θέσεις εργασίας λόγω 

                                                 
398 P.De Grauwe 2003 ‘Τα Οικονοµικά της Νοµισµατικής Ένωσης’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
σελ.205 
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της αλµατώδους ανάπτυξης των υπηρεσιών στη χώρα. Στο Βέλγιο στεγάζεται το 
Ευρωκοινοβούλιο και πολλές υπηρεσίες και πιστωτικά ιδρύµατα από όλο τον κόσµο. 
Στις υπηρεσίες απασχολείται πάνω από το µισό του πληθυσµού του που είναι το 
υψηλότερο ποσοστό στη ∆υτική Ευρώπη. Μια µικρή αύξηση καταγράφεται το 1998, 
λόγω της ασιατικής και της ρωσικής κρίσης, η οποία συνεχίζεται µέχρι και το 2001 
(6.6%). Το 2002 ανέρχεται στο 6.8%, δηλαδή αυξάνεται κατά 0.2% σε σχέση µε το 
2001. Η τελευταία αύξηση οφείλεται στη νέα υφεσιακή κατάσταση που 
δηµιουργείται από την παγκόσµια και ευρωπαϊκή χρηµατιστηριακή κρίση του 2000 
και από τα προβλήµατα της οικονοµίας των ΗΠΑ. 
 Συγκριτικά µε το µέσο όρο της ανεργίας στην ΕΕ διαπιστώνεται ότι σε όλη 
την επταετία 1981-1987 το Βέλγιο χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιµές ανεργίας. 
Από το 1988 µέχρι και το τέλος του 2002 τα ποσοστά της ανεργίας του Βελγίου 
παραµένουν σταθερά σε χαµηλότερα επίπεδα από τα ποσοστά της ΕΕ, λόγω του 
εργατικού δυναµικού που απασχολείται στον τοµέα των υπηρεσιών. 
 
 
 
 
2.7.1.3  Η ανεργία στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.3: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της ∆ανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Η πρώτη άνοδος της ανεργίας εµφανίζεται στη ∆ανία τη διετία 1981-1982 και 
αποδίδεται στην ύφεση που επικρατεί στην Κοινότητα από το 1980. Όταν 
συρρικνώνεται η ζήτηση, µειώνεται η παραγωγή και οι επενδύσεις και αυτό 
αποτυπώνεται µε την αύξηση της ανεργίας. Από το 1987 (5%) µέχρι και το 1993 είναι 
εκρηκτική η αύξηση της ανεργίας, που φθάνει το ποσοστό των 9.5 µονάδων (1993). 
Η άνοδος αυτή µπορεί να αποδοθεί στο άσχηµο λόγω του προβλήµατος του Περσικού 
Κόλπου διεθνές περιβάλλον, αλλά και στο µη ευνοϊκό ευρωπαϊκό περιβάλλον λόγω 
της αναστάτωσης που προκαλεί η συνένωση της ∆υτικής µε την Ανατολική 
Γερµανία, αλλά και η αρχόµενη το 1991 Γιουγκοσλαβική κρίση. 
 ∆ύο είναι οι περίοδοι της αποκλιµάκωσης της ανεργίας στο εξεταζόµενο 
χρονικό διάστηµα. Η πρώτη πτωτική περίοδος διαρκεί µια τετραετία και είναι 
συνεχής, µε αποτέλεσµα το ποσοστό ανεργίας του 1984 (7.9%) να πέσει το 1987 στις 
5 ποσοστιαίες µονάδες. Τα χρόνια αυτά σε γενικές γραµµές αντιστοιχούν και στην 
περίοδο ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πιο έντονη είναι η δεύτερη 
πτωτική πορεία της περιόδου 1993-2001, που η πτώση είναι διαρκής και η 
αποκλιµάκωση έντονη. Η ∆ανία ,όπως και η Μ. Βρετανία, εξασφαλίζοντας το 
δικαίωµα µη συµµετοχής τους στην ΟΝΕ δέχεται µικρότερη πίεση ως προς την 
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άσκηση της δηµοσιονοµικής της πολιτικής, η οποία ίσως είναι λιγότερο συσταλτική, 
µε θετικότερα αποτελέσµατα στον τοµέα της ανεργίας. Το 2001 η ανεργία βρίσκεται 
στο 4.3% και εµφανίζει µια µικρή άνοδο κατά 0.1% το 2002. 
 Αν εξαιρεθεί η διετία 1981-1982, η ανεργία στη ∆ανία παραµένει µικρότερη 
από την αντίστοιχη της ΕΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1981-2002. 
 
 
 
 
2.7.1.4  Η ανεργία στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.4: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Γερµανίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η ανεργία στη Γερµανία παρουσιάζει δύο περιόδους έξαρσης µε εντονότερη 
τη δεύτερη. Η πρώτη περίοδος αυξητικής πορείας ξεκινά το 1981 (3.9%) και 
κορυφώνεται το 1985 (7.2%), λόγω της διεθνούς και της ευρωπαϊκής ύφεσης που 
επικρατεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980, αλλά και της µεταλλαγής της 
βιοµηχανικής επανάστασης που κυριαρχούσε σε τεχνολογική. Η βιοµηχανία, αν και 
εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη στη δυτική Ευρώπη, χάνει την αίγλη και τα κέρδη 
της. Η εικόνα και ο ρόλος της αναστρέφονται, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης. Σε αυτό συντελεί και η στροφή των 
επενδύσεων της Γερµανίας στις ΗΠΑ, η στασιµότητα του ενδοκοινοτικού εµπορίου 
και το µειωµένο µερίδιο διαφόρων προϊόντων που σχετίζονται κυρίως µε την 
τεχνολογία της πληροφορικής στην παγκόσµια αγορά. 
 Η δεύτερη εκρηκτική άνοδος της ανεργίας ξεκινά το 1991 και φθάνει στο 
απώγειό της το 1997. Τα προβλήµατα ξεκινούν από τη συνένωση της Ο∆Γ µε τη 
Λ∆Γ, διότι το κόστος της συνένωσης, όπως αναφέρθηκε στο 3ο κεφάλαιο, το 
αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου η ∆υτική Γερµανία. Αποτέλεσµα της νοµισµατικής 
ενοποίησης είναι η πίεση για αύξηση των µισθών στην Ανατολική Γερµανία της 
οποίας, η βιοµηχανία στερείται το πλεονέκτηµα του χαµηλού µισθολογικού κόστους 
που διέθετε. Αποτέλεσµα, η χρεωκοπία ορισµένων επιχειρήσεων και η µείωση της 
ανταγωνιστικότητας που οδηγούν σε αύξηση της ανεργίας. Άλλη αιτία είναι, επίσης, 
η δυσκολία συντονισµού δύο εντελώς διαφορετικών οικονοµικών συστηµάτων, ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν οφέλη. Οι επιδοτήσεις που χορηγεί η Ο∆Γ 
στην Ανατολική Γερµανία, στην προσπάθεια περιορισµού του κύµατος 
µετανάστευσης των Ανατολικογερµανών στη ∆υτική Γερµανία, αυξάνει τη συνολική 
ζήτηση. Η κυβέρνηση του Kohl ανεβάζει τα επιτόκια, για να την αναχαιτήσει, 
περιορίζοντας αναγκαστικά την οικονοµική δραστηριότητα µε επακόλουθο την 
αύξηση της ανεργίας. 
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 Όσον αφορά στην πτωτική πορεία της ανεργίας αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή 
µετά το 1985, που η Γερµανία προσαρµόζεται γρήγορα στην τεχνολογική εξέλιξη και 
εκσυγχρονίζει τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις της, καθιστώντας τα προϊόντα της 
πιο ανταγωνιστικά. Άλλωστε, είναι µια ισχυρή οικονοµία που ελκύει άµεσες 
επενδύσεις εξωτερικού, οι οποίες δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Μέχρι το 1991 η 
ανεργία της Γερµανίας µειώνεται συνεχώς, οπότε και πέφτει στις 4.2 ποσοστιαίες 
µονάδες, που είναι η χαµηλότερη τιµή για όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Ως γνωστόν, 
µετά τα πρώτα σκληρά χρόνια της ευρωαπαισιοδοξίας, τις αρχές της δεκαετίας του 
1980 ξεκινά µια καινούρια περίοδος ανάκαµψης σε όλη την Κοινότητα που διαρκεί 
µέχρι το 1990. Η Γερµανία τα χρόνια αυτά είναι ο οικονοµικός κολοσσός της ΕΕ µε 
ισχυρά συνδικάτα που παίζουν το ρόλο τους στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, διότι 
χειρίζονται τις εργατικές µισθολογικές διεκδικήσεις µε τρόπο που να µην είναι 
αρνητικός στις επενδύσεις. Λιγότερο έντονη πτωτική πορεία παρατηρείται από το 
1997 µέχρι το 2001, που η ανεργία βρίσκεται στο 7.9%. Το 1998 και το 1999, έτη 
χρηµατιστηριακής άνθησης, οι εξαγορές επιχειρήσεων και η δηµιουργία θυγατρικών 
εταιρειών χαρακτηρίζουν την περίοδο που ξεπερνώντας την κρίση της Ασίας µειώνει 
τα ποσοστά της ανεργίας. 
 Η χρηµατιστηριακή κρίση του 2000 όµως, που επηρεάζει και την πραγµατική 
οικονοµία στη συνέχεια, και η ανατίµηση του ευρώ το 2002, που καθιστά λιγότερο 
ανταγωνιστικά τα γερµανικά προϊόντα στο εξωτερικό, αλλά και η άσχηµη οικονοµική 
κατάσταση των ΗΠΑ, που δέχεται σε σηµαντικό ποσοστό στην αγορά γερµανικά 
προϊόντα, ανεβάζουν το 2002 την ανεργία στο 8.3%. 
 Συγκρινόµενη η ανεργία της Γερµανίας µε αυτή της ΕΕ, το µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα (1981-2000) κυµαίνεται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα. 
Άλλωστε, η Γερµανία είναι από τις ισχυρότερες οικονοµίες της ένωσης. Ξεπερνά το 
µέσο ευρωπαϊκό όρο από το 2001 και έπειτα, γεγονός που οφείλεται στην άσχηµη 
οικονοµική της κατάσταση λόγω της ενοποίησης, στην παγκόσµια ύφεση και στη 
δική της, καθώς και στον κίνδυνο ιαπωνιοποίησής της. Τα χρόνια της νέας χιλιετίας 
στιγµατίζονται από οµαδικές απολύσεις και µείωση του κοινωνικού κράτους, ιδίως το 
2003. 
 
 
 
 
2.7.1.5  Η ανεργία στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.5: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Ελλάδας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
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 Σύµφωνα µε την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (1982), η 
οικονοµία της χώρας το 1981 βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης, ενώ το παραγωγικό 
της σύστηµα εµφανίζει πολλές διαρθρωτικές αδυναµίες. Η µακροοικονοµική πολιτική 
του ΠΑΣΟΚ το διάστηµα 1981-1985, έχοντας ως πρώτο στόχο την ανακατανοµή των 
εισοδηµάτων, ενισχύει σηµαντικά τους χαµηλόµισθους µε δανεικά χρήµατα, γεγονός 
που συντελεί στην αύξηση του κόστους εργασίας. Η αδυναµία άµεσης προσαρµογής 
της κυβέρνησης στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και την οικονοµία της αγοράς, 
καθώς και η πρακτική της, που έρχεται σε αντίθεση µε το νεοφιλελευθερισµό που 
επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον, δηµιουργούν ανασφάλεια στον επιχειρηµατικό  
κόσµο και επενδυτική απραξία που οδηγεί σε ανεργία. Έτσι ερµηνεύεται η αύξηση 
της ανεργίας, ουσιαστικά από το 1981 (4%) µε µέγιστη τιµή το 1984 (7.2%), ενώ το 
1985 διατηρείται στις 7 ποσοστιαίες µονάδες. 
 Την περίοδο 1986-1989 η πολιτική του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού 
στρέφεται προς την οικονοµική ορθοδοξία, δηλαδή στην πίστη ότι η αύξηση των 
κερδών των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε επενδύσεις και στη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Υποτιµάται και η δραχµή, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα 
των προϊόντων, µε αποτέλεσµα µικρή αποκλιµάκωση και σταθεροποίηση της 
ανεργίας κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η χαµηλότερη τιµή της ανεργίας 
επιτυγχάνεται το 1990 (6.4%). 
 Την περίοδο 1990-1993 υπάρχει κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε 
νεοφιλελεύθερη πολιτική. Οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις που 
προηγούνται και οδηγούν στο σχηµατισµό κυβέρνησης σε συνεργασία Νέας 
∆ηµοκρατίας, ΚΚΕ και ΕΑΡ αρχικά, και αργότερα µετά τις εκλογές της 5ης 
Νοεµβρίου 1989 στο σχηµατισµό Οικουµενικής Κυβέρνησης από τα τρία µεγαλύτερα 
κόµµατα, αφήνουν την αίσθηση πολιτικής αβεβαιότητας. 
 Όταν τελικά τον Απρίλιο του 1990 αναλαµβάνει η Νέα ∆ηµοκρατία τη 
διακυβέρνηση της χώρας, το περιβάλλον είναι ασταθές και προβληµατικό.399 
Επικρατεί νέα περίοδος ύφεσης, µε την ανεργία να ακολουθεί ανοδική πορεία όλη 
την τριετία. Το 1993 η ανεργία φθάνει το 8.6%. 
 Την περίοδο 1994 – 1996 υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ευνοϊκότερο διεθνές 
περιβάλλον και αλλαγή οικονοµικής πολιτικής. Ασκείται νοµισµατική και 
συναλλαγµατική πολιτική µε αντιπληθωριστικό χαρακτήρα. Τη διετία αυτήν 
αυξάνονται σηµαντικά οι µέσοι πραγµατικοί µισθοί και η ανεργία συνεχίζει την 
ανοδική της πορεία από το 8.9% του 1994 στο 9.6% το 1996. 
 Οι νέες εκλογές του Σεπτεµβρίου του 1996 λόγω της ασθένειας του Ανδρέα 
Παπανδρέου οδηγούν σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, υπό τον Κώστα Σηµίτη. Η έντονη 
προσπάθεια για την επίτευξη σύγκλισης οδηγεί σε καινούριο µείγµα οικονοµικής 
πολιτικής (περίοδος 1996-1999)  νεοφιλελεύθερου προσανατολισµού. Παρά τη 
σταθεροποίηση της οικονοµίας, η ανεργία δεν περιορίζεται, κυρίως λόγω 
φορολογικής πολιτικής που δεν ευνοεί τις επενδύσεις. Αλλά και η πολιτική της 
‘σκληρής δραχµής’ που υιοθετείται µέχρι το 1998, ευθύνεται για την κατάσταση των 
εξαγωγών και της ανεργίας. Έτσι αυξάνει η ανεργία όλα τα συνεχόµενα έτη µέχρι το 
1999 που κορυφώνεται και αγγίζει το ποσοστό των 11.6 ποσοστιαίων µονάδων. Αν 
και οι εξωγενείς συνθήκες επιδεινώνονται από το 1997 και µετά, η Ελλάδα 
καταφέρνει και πληρεί στα µέσα του 1999 τα τέσσερα από τα πέντε κριτήρια της 
σύγκλισης. 
 Την περίοδο 2000-2002 και αφού µέσα στο 2000 (10.9%) επιτυγχάνεται και 
το κριτήριο του πληθωρισµού και εξασφαλίζεται η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ, 

                                                 
399 OECD 1991 
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αρχίζει µια µικρή αλλά συνεχής αποκλιµάκωση της ανεργίας, η οποία το 2002 
βρίσκεται στο 9.9%. Ποσοστά που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά. 
 Όσον αφορά στη σύγκριση της πορείας της ανεργίας στην Ελλάδα σε σχέση 
µε την αντίστοιχη της ΕΕ, µέχρι και το 1997 οι πορείες µοιάζουν παράλληλες ως προς 
τη µορφή των διακυµάνσεων µε τα ποσοστά της ελληνικής ανεργίας σαφώς 
µικρότερα από αυτά της ΕΕ. 
 Το 1998 αντιστρέφεται η πορεία και η ανεργία στην Ελλάδα (10.9%) ξεπερνά 
την αντίστοιχη της ΕΕ (9.8%) και κορυφώνεται στο 11.6% το 1999.400 Το 2000 η 
εφαρµογή πραγραµµάτων για την απασχόληση συντελεί σε µια συνεχή πτωτική 
πορεία της ανεργίας401 που διαρκεί µέχρι το 2002, που φθάνει τις 9.9 µονάδες. Στην 
πτωτική αυτή πορεία συµβάλλουν και τα «προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για την 
υποστήριξη της κατάρτισης, την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και τις 
ολοκληρωµένες δράσεις κατάρτισης – απασχόλησης, µε δαπάνες συνολικού ύψους 
113 δις δραχµών»402. Παρά τη µείωση, η ανεργία στην Ελλάδα παρέµεινε υψηλότερη 
από εκείνη της ΕΕ και έρχεται δεύτερη σε ύψος µετά την Ισπανία µεταξύ των χωρών 
της Ένωσης. 
 
 
 
 
2.7.1.6  Η ανεργία στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.6: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Ισπανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Στην Ισπανία η ενεργειακή κρίση του 1978-79 επηρεάζει αρνητικά πολλές 
βιοµηχανικές µονάδες της και αποτυπώνεται στα ποσοστά της ανεργίας της. 
 Η ανεργία παρουσιάζει δύο έντονα ανοδικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος 
ξεκινά από το 1981 (14.4%) και κορυφώνεται το 1985 (21.5%). «Οι Ισπανοί 
Σοσιαλιστές µόλις κατέλαβαν την εξουσία το 1981 ασπάστηκαν τη νέα οικονοµική 
φιλοσοφία και τη θεωρία της ελεύθερης αγοράς, αλλά η δύσκολη υφεσιακή 
κατάσταση που επικρατεί οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας» (Λ. Τσουκαλης 1998)403. 
 Το δεύτερο ανοδικό κύµα είναι εντονότερο. Ξεκινά µε ποσοστό ανεργίας της 
τάξης των 18.3 ποσοστιαίων µονάδων το 1992 και φθάνει στο ζενίθ του το 1994 µε 
23.9 µονάδες. Η νοµισµατική κρίση του 1992, που έχει ήδη αναλυθεί, και η 
κερδοσκοπία χτυπούν ιδιαίτερα την Ισπανία, η οποία δεν κατορθώνει µε κατάλληλο 
µίγµα οικονοµικής πολιτικής να προσαρµοσθεί στο νέο επιδεινωµένο περιβάλλον που 
                                                 
400 ΕΣΥΕ 
401 Το ∆εκέµβριο του 2000 ψηφίζεται ο νόµος Ν2874/2000 για την ‘προώθηση της απασχόλησης’ 
402 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2001 
403 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1998 σελ.75 
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εµφανίζεται από το 1990 λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεµος 
στον Περσικό Κόλπο. 
 Όπως η άνοδος, έτσι και η πτώση της ανεργίας συντελείται σε δύο χρονικές 
περιόδους. Η πρώτη πτωτική πορεία ξεκινά το 1985 (21.5%) µαζί µε την εν γένει 
ανάκαµψη της Κοινότητας και διαρκεί χωρίς καµιά αντιστροφή µέχρι το 1990 
(16.1%). Η Ισπανία από το 1985 εφαρµόζει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, 
στοχοπροσηλωµένη στην οικονοµία της ελεύθερης αγοράς, γεγονός που 
αντανακλάται στην πορεία της ανεργίας της. Το 1991 (16.2%) παρατηρείται µια πολύ 
µικρή άνοδος της ανεργίας κατά 0.1% σε σχέση µε την τιµή της ανεργίας του 1990. 
 Η δεύτερη περίοδος πτωτικής πορείας είναι πολύ πιο έντονη σε σχέση µε την 
πρώτη και αρχίζει το 1995. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται, αλλά και η 
ανάδειξη της χώρας ως ένα από τα µεγαλύτερα τουριστικά κέντρα, όπως και η 
αλµατώδης χρηµατιστηριακή άνοδος του1999, δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας και 
ρίχνουν την ανεργία από το 22.7% το 1995 στο 12.8% το 2002. Ωστόσο το ποσοστό 
αυτό είναι το υψηλότερο της ευρωπαϊκής ένωσης. Άλλωστε, η παγκόσµια ύφεση µετά 
το 2000 και η οικονοµική κρίση στις ΗΠΑ και στις µεγάλες οικονοµίες της ∆υτικής 
Ευρώπης, όπου και εξάγονται ισπανικά προϊόντα, δε βοηθά σε περαιτέρω ανάκαµψη 
της ανεργίας της. Εξάλλου, µετά το 2001 η µεγάλη ανάκαµψη του ευρώ δηµιουργεί 
προβλήµατα ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα που εξάγει σε χώρες εκτός της ΕΕ. 
 Παρ’ όλο που η πτώση είναι εντυπωσιακή, η ανεργία στην Ισπανία 
εξακολουθεί να κυµαίνεται σταθερά σε υψηλότερα επίπεδα από το µέσο ευρωπαϊκό 
όρο. Η ανεργία της παραµένει καθ’όλη τη διάρκεια των 22 εξεταζόµενων ετών 
αρκετά υψηλότερη από το ΜΟ της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.7.1.7  Η ανεργία στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.7: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Γαλλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Η ανεργία στη Γαλλία παρουσιάζει µια αυξητική πορεία από το 1981 (7.3%) 
µέχρι το 1987 (10.1%) µε µοναδική εξαίρεση το 1983 (7.9%), που εµφανίζει µικρή 
κάµψη της τάξης του 0.1% σε σχέση µε το ποσοστό της ανεργίας το 1982 (8%). Η 
υφεσιακή κατάσταση τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980 και η πολιτική 
παροχών του F. Mitterrand που οδηγεί σε αύξηση του κόστους εργασίας ευθύνονται 
για την εκτίναξη της ανεργίας προς τα πάνω. Η γαλλική οικονοµία δεν προσαρµόζει 
τις µισθολογικές απαιτήσεις στη διαρκή επιβράδυνση του ρυθµού της ανάπτυξής της. 
Οι προσαρµογές στα υψηλά επιτόκια οδηγούν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης και 
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έχουν κόστος στην ανεργία διότι η αγορά εργασίας της χώρας δεν είναι ελαστική. Η 
συνεχιζόµενη αύξηση της ανεργίας µέχρι και το 1987 οφείλεται στην καθυστέρηση 
της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης, η οποία σε παγκόσµιο επίπεδο ήταν υπερβολικά 
ταχύρρυθµη, αν και η Γαλλία από το Σεπτέµβριο του 1983 υποβάλλει υπόµνηµα για 
τη δηµιουργία ενός ‘Ευρωπαϊκού βιοµηχανικού χώρου’ (Pearse and Sutton 1986)404. 
Το 1985 πρωτοστατεί στη δηµιουργία του ‘Ευρωπαϊκού Γραφείου Συντονισµού της 
Έρευνας’405 (J.P. Fitoussi)406. Μετά τη στροφή προς τη λιτότητα το 1983 η Γαλλία 
ακολουθεί τον ανταγωνιστικό αποπληθωρισµό. Κατά τον Ζαν Πωλ Φιτουσσί 
«µετριάζοντας το µισθολογικό κόστος, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων – χάρη στη µείωση του εργατικού δυναµικού – ελπίζει να κατακτήσει 
εκ νέου τις εξωτερικές αγορές, να αποκαταστήσει την υγεία των επιχειρήσεων και 
εποµένως στο τέλος να ευνοήσει την απασχόληση».  
 Πράγµατι από το 1987 (10.1%) ξεκινά µια σχετικά µικρή αποκλιµάκωση της 
ανεργίας µε το µικρότερο ποσοστό ανεργίας να εµφανίζεται το 1990 (8.6%). 
Πρόκειται για τα χρόνια της οικονοµικής ανάκαµψης της ΕΕ και των προγραµµάτων 
για την έρευνα και την ανάπτυξη στην πληροφορική. Από το 1988 (9.6%) προωθείται 
στην ΕΚ το πρόγραµµα ESPRIT (European Strategic Programme for Research and 
Development in Information Technology) που αποδίδει καρπούς, µε αποτέλεσµα να 
υποχωρεί η ανεργία µέχρι το 1990 (8.6%) κατά µια ποσοστιαία µονάδα. Ιδιαίτερα το 
1993 η Γαλλία γνωρίζει αρνητική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης αυτής, η 
ανεργία επιδεινώνεται συνεχώς. Το γεγονός ότι την περίοδο αυτήν γίνονται 
κερδοσκοπίες εις βάρος του φράγκου, εξηγεί την άνοδο των επιτοκίων και την 
αρνητική επίδρασή τους στην ανεργία. 

Η αστάθεια και η επιφυλακτικότητα που επικρατούν µετά το 1990, λόγω 
κατάρρευσης των κοµµουνιστικών καθεστώτων αφ’ ενός και της πετρελαϊκής κρίσης 
εξαιτίας του πολέµου του Περσικού Κόλπου, αφ’ ετέρου ωθούν την ανεργία σε πολύ 
υψηλά επίπεδα λόγω απώλειας ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Ιδιαίτερα το 
1993 η Γαλλία γνωρίζει αρνητική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης αυτής η 
ανεργία επιδεινώνεται συνεχώς. Το γεγονός ό,τι την περίοδο αυτή γίνεται 
κερδοσκοπία εις βάρος του φράγκου εξηγεί την άνοδο των επιτοκίων και την 
αρνητική επίδρασή τους στην ανεργία. 
 Μέσα σε τέσσερα έτη η ανεργία αυξάνεται κατά 3.2%. Εµφανίζει µικρή 
κάµψη κατά 0.5% µεταξύ των ετών 1994 (11.8%) και 1995 (11.3%) και µικρή 
επιδείνωση της τάξης των 0.6 µονάδων για το επόµενο έτος. Από το 1996 µέχρι και 
το 2001 πέφτει συνεχώς και αδιαλλείπτως, για να εµφανίσει το 2001 το µικρότερο 
ποσοστό (8.6%). Το πρόβληµα της ανεργίας ιδίως µεταξύ των νεοτέρων ηλικιακών 
οµάδων (κάτω των 25 ετών) στη Γαλλία είναι καθοριστικός παράγοντας νίκης του 
σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν στις εκλογές του Ιουνίου του 1997, ο οποίος διαδέχεται 
την κεντροδεξιά κυβέρνηση του Αλέν Ζυπέ και υπόσχεται βελτίωση της 
απασχόλησης προτείνοντας ωράριο 35 ωρών ανά εβδοµάδα, το οποίο καθιερώνεται 
το 2000. Το 2002 παρατηρείται µια νέα µικρή άνοδος 0.2 ποσοστιαίων µονάδων, 
προφανώς λόγω ανατίµησης του ευρώ και οικονοµικής δυσπραγίας στις ΗΠΑ, αλλά 
κια στη ∆υτική Ευρώπη, όπου προορίζονται προς πώληση τα προϊόντα της. 
 Το ποσοστό 8.8% που καταγράφεται το 2002 είναι πολύ υψηλό και µεταξύ 
των άλλων παραγόντων οφείλεται και στα προβλήµατα στασιµότητας και µειωµένης 
ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν τη Γαλλία µετά το 2000. 
                                                 
404 J. Pearse and J. Sutton 1986 ‘Protection and Industrial Policy in Europe’ London 1986 
405 EURECA (European Research Coordinating Agency) 
406 J. P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα 
σελ.178 
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 Σε σχέση µε την πορεία της ανεργίας στην ΕΕ η ανεργία της Γαλλίας 
ακολουθεί σχεδόν παράλληλη πορεία, µε τις τιµές της ελαφρά υψηλότερες του ΜΟ 
της ΕΕ από το 1985 και έπειτα. 
 
 
 
 
2.7.1.8  Η ανεργία στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.8: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Ιρλανδίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το 1981 η τιµή της ανεργίας για την Ιρλανδία βρίσκεται στις 10.8 ποσοστιαίες 
µονάδες. Μετά από 5ετή ανοδική πορεία, το 1985, φτάνει τις 16.8 µονάδες, 
εµφανίζοντας αύξηση της τάξης των 6 µονάδων. Την επόµενη διετία παρατηρείται 
µικρή αποκλιµάκωση, που γίνεται εντονότερη το 1990 (13.4%) Η επόµενη τριετία 
χαρακτηρίζεται από νέους ανοδικούς ρυθµούς, µε την τιµή της ανεργίας να φθάνει το 
1993 το 15.6%. Από το 1994 παρατηρείται η πιο έντονη αποκλιµάκωση της ανεργίας, 
η οποία µεταξύ των άλλων παραγόντων οφείλεται και στα αποτελεσµατικά µέτρα 
οικονοµικής πολιτικής που λαµβάνονται και δηµιουργούν σταθερό περιβάλλον, που 
προσελκύει κυρίως τις αµερικάνικες, αλλά και άλλες πολλές ξένες 
επενδύσεις.Συνεπικουρεί στην πτώση της ανεργίας και η φορολογική πολιτική, 
δηλαδή η επιβολή φορολογίας 10% επί των κερδών και µε εγγυηµένο το αµετάβλητό 
της µέχρι το 2010.407 Στον ίδιο στόχο κινείται και η συµφωνία µε τα συνδικάτα για 
συγκράτηση των µισθών, που τηρείται στην πορεία. Έτσι το 2001 η ανεργία πέφτει 
στο χαµηλότερο σηµείο όλης της περιόδου (3.8%), για να χαρακτηριστεί από µια νέα 
ανοδική τάση, η οποία οδηγεί την ανεργία το 2002 στο 4.5%. 
 Η πορεία της ανεργίας της Ιρλανδίας, συγκρινόµενη µε αυτήν της ΕΕ, 
εµφανίζεται ιδιαίτερα αυξηµένη καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 1981-1996. Έκτοτε η 
συνεχόµενη πτωτική της πορεία καταγράφει χαµηλότερες τιµές από τον αντίστοιχο 
µέσο όρο των τιµών ανεργίας της ΕΕ µέχρι και το 2002. Το 2000 η Ιρλανδία είναι 
εκείνη που µεταξύ των 15 κρατών-µελών της ΕΕ παρουσιάζει τη µεγαλύτερη άνοδο 
στην οικονοµική δραστηριότητα µε αντίκτυπο και στην ανεργία της χώρας.408 
 
 
2.7.1.9  Η ανεργία στην Ιταλία 
 
 

                                                 
407 Οικονοµικός Ταχυδρόµος Απρίλιος 1998 Αρθρ. Ι.Μαρίνου σελ.8 
408 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2001 σελ.29 
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Γράφηµα 2.7.1.9: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Ιταλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο 
όρο της ΕΕ 
 
 Η ανεργία στην Ιταλία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τη διετία 1981 (7.4%) – 
1982 (8%), λόγω της ύφεσης που επικρατεί στην Ευρώπη και που χαρακτηρίζεται ως 
η µεγαλύτερη µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Το επόµενο έτος αποκλιµακώνεται 
κατά 0.6% και έκτοτε ακολουθεί συνεχή αυξητική πορεία λόγω µείωσης της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της χώρας µέχρι το 1988 (9.7%) και 
σταθεροποιείται στην τιµή αυτήν και το 1989. Για µια διετία παρουσιάζει κάµψη, ενώ 
η νέα ανοδική τάση εκδηλώνεται από το 1992 (8.7%), που επιβαρύνεται και πάλι το 
διεθνές και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η συνεχώς αυξανόµενη τάση 
παγκοσµιοποίησης της αγοράς και του ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τις 
περιοριστικές νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές που επιβάλλει η 
στρατηγική του Μάαστριχτ δηµιουργεί προβλήµατα στην αύξηση των θέσεων 
εργασίας. Η άνοδος συνεχίζεται µέχρι και το 1998 (11.7%). Η αποκλιµάκωση 
στηρίζεται στις ιδιωτικοποιήσεις και σε διαρθρωτικές αλλαγές και αρχίζει σταδιακά 
τα επόµενα τρία έτη µε την ανεργία να σταθεροποιείται τελικά τη διετία 2001-2002 
στις 9.5 µονάδες. 
 Η πορεία της ανεργίας της Ιταλίας, σε σχέση µε την πορεία της ΕΕ, 
παρουσιάζει µικρές αυξοµειώσεις αλλά παραµένει µεγαλύτερη µετά το 1994 µέχρι 
και το 2002, καθώς η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα δεν είναι η καταλληλότερη. 
 
 
 
2.7.1.10 Η ανεργία στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.10: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας του Λουξεµβούργου ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η ανεργία στο Λουξεµβούργο κυµαίνεται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα τιµών, 
χαµηλότερα από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, χωρίς έντονες αυξοµειώσεις για όλο το 
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εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα. Αυτό το γεγονός µπορεί να αποδοθεί στις 
ιδιαιτερότητες του Λουξεµβούργου όσον αφορά: 
α) στον πληθυσµό του, που είναι ο µικρότερος της ΕΕ 
β) στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ του, που σταθερά παραµένει µεγαλύτερος της ΕΕ. 
γ) στα µακροχρόνια ποσοστά των ανέργων του, που είναι τα µικρότερα της ΕΕ 
δ) στο γεγονός ότι είναι ένας από τους φορολογικούς παραδείσους της Ευρώπης, µε 
ότι αυτό συνεπάγεται στις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας. 
 Οι τιµές της ανεργίας από το 1981 µέχρι και το 2002 παραµένουν πολύ 
χαµηλότερες από τις τιµές της ΕΕ, διότι το Λουξεµβούργο εµφανίζει έντονη 
οικονοµική δραστηριότητα. 
 
 
 

 
2.7.1.11 Η ανεργία στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.11: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Ολλανδίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Εάν εξαιρεθεί η πορεία της ανεργίας για την Ολλανδία κατά τη διετία 1981-
1982 (8.9%, 11.9% αντίστοιχα), που είναι αυξητική λόγω ύφεσης, όπως και τη διετία 
1993-1994, που παρατηρείται και πάλι αύξηση των ποσοστών ανεργίας κατά 1.5 
ποσοστιαία µονάδα, όλα τα υπόλοιπα έτη η ανεργία της Ολλανδίας εµφανίζεται να 
καταγράφει συνεχείς πτωτικές τιµές, µέχρι και το 2001 που καταλήγει σε ποσοστό 
2.4%, για να κλείσει το 2002 στο 3%. 
 Η Ολλανδία είναι µια ξεχωριστή περίπτωση. Πολλοί µιλούν για το ολλανδικό 
θαύµα και τη µυστική συνταγή του που προσπαθούν και άλλοι να εφαρµόσουν χωρίς 
επιτυχία. Είναι γεγονός πως το 1982 επετεύχθει η τριµερής συµφωνία του Wassenaar 
ανάµεσα στην κυβέρνηση, στους εργοδότες και στα συνδικάτα για µετριοπάθεια: 
α) στις µισθολογικές διεκδικήσεις 
β) στην αύξηση των επενδύσεων και της ζήτησης για εργασία 
 «15 χρόνια διαρκεί η εργασιακή ειρήνη και η συνεργασία εργοδοτών και 
εργαζοµένων στην Ολλανδία, χάρη στην οποία διατηρούνται σε σχετικά χαµηλά 
επίπεδα οι αµοιβές και διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας, ώστε να 
µην κλείνουν επιχειρήσεις και να αυξάνεται η διεθνής ανταγωνιστικότητά της» (Γ. 
Μαρίνος 1998).409 Εντυπωσιακό είναι ότι τα εργατικά συνδικάτα συµφωνούν να 
διατηρηθούν σταθεροί οι µισθοί για ακόµη µια τετραετία µετά το 1998. Θετικό ρόλο 

                                                 
409 Οικονοµικός Ταχυδρόµος Απρίλιος 1998 Αρθρ. Ι.Μαρίνου σελ.8 
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στη συνεχή αποκλιµάκωση της ανεργίας έπαιξαν και παίζουν ακόµη οι φορολογικές 
µειώσεις. 
 ∆ιάφοροι αναλυτές όµως πιστεύουν πως η µείωση αυτή της ανεργίας ενέχει 
στοιχεία αλχηµείας, διότι επιχορηγούνται άτοµα ηλικίας 55 ετών µε χαµηλή σύνταξη 
και απαγόρευση άσκησης οιουδήποτε επαγγέλµατος, µε αποτέλεσµα να µην 
προσµετρώνται στους ανέργους. ∆εν προσµετρώνται, επίσης, άτοµα που 
απασχολούνται µερικώς σε θέσεις που δηµιουργεί προσωρινά η κυβέρνηση, 
υιοθετώντας το θεσµό της µερικής απασχόλησης. 
 Γεγονός είναι ότι, παρά τη µικρή αύξηση της ανεργίας το 2002 κατά 0.6% σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, από το 1984 µέχρι το 2002 η ανεργία της Ολλανδίας 
είναι κατά πολύ χαµηλότερη από την ανεργία που εµφανίζει η ΕΕ. 
 
 
 
 
2.7.1.12 Η ανεργία στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.12: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Αυστρίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η ανεργία στην Αυστρία παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά ανεργίας µε µικρές 
αυξοµειώσεις για όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα. Μετά το Λουξεµβούργο 
είναι η χώρα µε τα µικρότερα ποσοστά ανεργίας.. Ενώ η δεύτερη µεγάλη αύξηση της 
τιµής του πετρελαίου το 1978-1979 βυθίζει τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης σε 
παρατεταµένη ύφεση, µε την ανεργία να καλπάζει, οι χώρες της ΕΖΕΣ, ανάµεσά τους 
και η Αυστρία, εµφανίζουν καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις και µικρά ποσοστά 
ανεργίας. Αυτά αυξάνουν µερικά έτη αργότερα (1986-1988) µε µικρούς ρυθµούς. 
Αποκλιµακώνεται κατά 0.4% το 1989 και επανέρχεται σε µικρή ανοδική πορεία. Αν 
και τα ποσοστά αυτά είναι χαµηλά, παρατηρείται µια συνεχόµενη αυξητική πορεία 
από το 1990 µέχρι και το 1998, προφανώς λόγω των ευρωπαϊκών και διεθνών 
δυσµενών συνθηκών που επικρατούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Την 
επόµενη τριετία γίνεται µικρή αποκλιµάκωση, για να αρχίσει µια άνοδος της ταξης 
του 0.4% µεταξύ 2001 και 2002, λόγω των ανατιµητικών τάσεων του ευρώ. 
 Συγκριτικά µε το µέσο όρο της ΕΕ, η ανεργία της Αυστρίας κυµαίνεται  
καθ’όλη την περίοδο 1981-2002 σε αισθητά χαµηλότερα επίπεδα. 
_____________________________________________________________________ 
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2.7.1.13 Η ανεργία στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.13: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Πορτογαλίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η ανεργία στην Πορτογαλία παρουσιάζει αυξητική πορεία από το 1981 έως το 
1985. Είναι η περίοδος που ακολουθεί τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. 
Αποκλιµακώνεται σηµαντικά τα επόµενα συνεχή έξι έτη λόγω της ανάκαµψης στην 
ΕΕ, όπου και εισέρχεται. Από το 1992, που το νόµισµά της ταλαιπωρείται ιδιαίτερα, 
ενώ παράλληλα το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνοται, παρατηρείται 
µια νέα αυξητική πορεία της ανεργίας που αποδίδεται στις περιοριστικές 
νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές που επικρατούν τόσο στην Πορτογαλία, 
όσο και στις υπόλοιπες χώρες-µέλη σε περίοδο ύφεσης (1992-1993). Το 1997 η 
ανεργία βρίκεται στο 7.3%. Οι έντονες προσπάθειες για την είσοδο της χώρας στην 
τρίτη φάση της ΟΝΕ, η πειθαρχία και κυρίως οι διαρθρωτικές αναπροσαρµογές, 
αποκλιµακώνουν την ανεργία τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Το 2004 η ανεργία 
βρίσκεται στο 4.1% και αυξάνει στο 4.6% το 2002 λόγω της συνεχιζόµενης 
συσταλτικής νοµισµατικής πολιτικής και της ανατίµησης του ευρώ. 
 Συγκριτικά µε το µέσο όρο ανεργίας της ΕΕ των 15, η ανεργία της 
Πορτογαλίας διαγράφει σχεδόν παράλληλη πορεία τα πέντε πρώτα έτη, 
ακολουθώντας την ίδια τάση, πετυχαίνοντας όµως µικρότερα ποσοστά ανεργίας. Οι 
πτωτικές και οι ανοδικές περίοδοι ακολουθούν τις τάσεις της ΕΕ, αλλά µε 
µεγαλύτερη αποκλιµάκωση της ανεργίας. Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο τα 
ποσοστά ανεργίας της Πορτογαλίας παραµένουν µικρότερα από τα αντίστοιχα της 
ΕΕ. 
 
 
 
2.7.1.14 Η ανεργία στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.14: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Φινλανδίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
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 Η καµπύλη ανεργίας της Φινλανδίας δείχνει µια σταθερή πορεία µε πολύ 
µικρές αυξοµειώσεις κατά την περίοδο 1981-1988. Φαίνεται πως η έντονη 
οικονοµική αναταραχή που ακολουθεί τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση τα πρώτα έτη 
της δεκαετίας του 1980 δεν επηρεάζει την ανεργία στη Φινλανδία, που ανήκει αυτήν 
την περίοδο στις χώρες της ΕΖΕΣ, οι οποίες καταφέρνουν να εµφανίζουν καλύτερη εν 
γένει οικονοµική εικόνα από αυτή των χωρών της ΕΚ. 
 «Η Φινλανδία αντιµετωπίζει µια βαθιά και τραυµατική ύφεση στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 ως συνέπεια της κακής οικονοµική διαχείρισης, της κατάρρευσης 
των εµπορικών συναλλαγών µε την πρώην Σοβιετική Ένωση και της πτώχευσης του 
τραπεζικού τοµέα, ο οποίος διασώζεται µόνο µέσω γενναίας κρατικής βοήθειας».410 
 Η κρίση αυτή εκτινάσσει στα ύψη την ανεργία, που µέσα σε µια τετραετία 
καταγράφει το 1994 την υψηλότερη τιµή της φθάνοντας το 16.6%. Μετά το 1996 ο 
περιορισµός της κοινωνικής µέριµνας που ακολουθείται, σε συνδυασµό µε 
διαρθρωτικές αλλαγές και έντονη προσπάθεια πειθάρχησης στα κριτήρια σύγκλισης, 
ώστε να εισέλθει η χώρα στην τρίτη φάση της ΟΝΕ, οδηγούν σε αποκλιµάκωση της 
ανεργίας, από το 1995 µέχρι και το 2001, που φθάνει στο 9.1%. Στην αποκλιµάκωση 
συµβάλλει και ο µεγάλος ρυθµός οικονοµικής δραστηριότητας που εµφανίζει το 
2000. Τέλος, το 2002 διαπιστώνεται ήπια ανοδική τάση  (9.3%), η οποία οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό στις ανατιµητικές τάσεις του ευρώ. 
 Συγκρίνοντας την ανεργία της Φινλανδίας µε την αντίστοιχη της ΕΕ 
διαπιστώνεται πως, αν και την πρώτη δεκαετία είναι σαφώς χαµηλότερη, από το 1991 
ξεκινάει µια καλπάζουσα αυξητική πορεία η οποία συντελεί στο να διατηρηθεί έκτοτε 
η ανεργία σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της Ευρώπης των 15 µέχρι και το 2002. 
Ιδιαίτερα υψηλότερη είναι η ανεργία της Φινλανδίας σε σχέση µε τις ποσοστιαίες 
τιµές της ΕΕ την εξαετία 1992-1997. 
 
 
 
 
2.7.1.15 Η ανεργία στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.15: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Σουηδίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η πρώτη δεκαετία 1981-1990 κυλά για τη Σουηδία µε χαµηλά ποσοστά 
ανεργίας και µικρές αυξοµειώσεις. Η Σουηδία ανήκει στις χώρες της ΕΖΕΣ οι οποίες, 
όπως ακριβώς οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, ανθίστανται στη µεγάλη ύφεση, µε αποτέλεσµα 
να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλές τιµές ανεργίας µέχρι και το 1990, που 
βρίσκεται στο 1.7%. Από το 1991 ξεκινά µια έντονα ανοδική πορεία, η οποία 

                                                 
410 The Economist Intelligence Unit Απρίλιος 1998 
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κορυφώνεται το 1996 (9.9%). Έκτοτε η αποκλιµάκωση είναι συνεχής µέχρι και το 
2002, που βρίσκεται η ανεργία στο 5.4%. Η πτωτική πορεία της ανεργίας µπορεί να 
αποδοθεί σε διάφορα κυβερνητικά µέτρα µετεκπαίδευσης εργατών σε νέες 
ειδικότητες, σε νοµοθετικές ρυθµίσεις και στη µείωση των κοινωνικών παροχών. Οι 
σκανδιναυικές χώρες ασκούν έντονη πολιτική µε παροχές από το 1945 και συνεπώς 
υπάρχει ευχέρεια σε εν µέρει περιορισµό της. 
 Σε όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα 1981-2002 η ανεργία της Σουηδίας 
παραµένει χαµηλότερη από την ανεργία της ΕΕ. Ιδιαίτερα χαµηλότερη είναι την 
πρώτη δεκαετία του 1980, που φαίνεται πως δεν την επηρεάζει η υφεσιακή 
κατάσταση των ετών 1979-1983. Η έντονα αυξητική πορεία µετά το 1990 συντελεί 
ώστε να πλησιάσει τις τιµές της ανεργίας της ΕΕ, αλλά καταφέρνει πετυχαίνοντας 
µικρή πτώση της ανεργίας να διατηρείται σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της ΕΕ. 
Στα τελευταία έτη της περιόδου 1981-2002 κατορθώνει µάλιστα η Σουηδία να 
περιορίσει το φαινόµενο της ανεργίας στα επίπεδα των 5 - 5.5 ποσοστιαίων µονάδων, 
αποκτώντας έτσι µια διαφορά της τάξης των 2-2.5 µονάδων σε σχέση µε το µέσο όρο 
ανεργίας της ΕΕ. Ίσως η επίτευξη του περιορισµού της ανεργίας για τη Σουηδία να 
οφείλεται και στην απόφασή της να µη συµµετάσχει µε την πρώτη οµάδα χωρών στην 
τρίτη φάση της ΟΝΕ, γεγονός που συνεπάγεται µικρότερη πίεση άρα και µεγαλύτερη 
σχετική ευελιξία στην άσκηση της δηµοσιονοµικής της πολιτικής, που προφανώς έχει 
αντίκτυπο στην ανεργία. 
 
 
 
 
2.7.1.16 Η ανεργία στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.7.1.16: διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Αγγλίας ως προς τον αντίστοιχο 
µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το 1981 η ανεργία βρίσκεται στο 8.9% και χαρακτηρίζεται από αυξητικές 
τάσεις στα επόµενα έτη. Ο νεοφιλελευθερισµός βρίσκει στην Αγγλία πρόσφορο 
έδαφος και εφαρµόζεται νωρίτερα απ’ ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ο υψηλός 
πληθωρισµός οδηγεί σε µέτρα περιστολής της ζήτησης για την καταπολέµησηή του, 
δηλαδή οδηγεί σε σφιχτή νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική, µε αποτέλεσµα 
µια δραµατική άνοδο της ανεργίας.  

Η ανάκαµψη που επακολουθεί στην Ευρώπη και διεθνώς συντελεί στη συνεχή 
πτώση της ανεργίας κατά 4.3%, δηλαδή από το 11.2% του 1986 στο 6.9% του 1990. 
Η νέα επιδείνωση του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος, που προκαλεί κάµψη 
της παραγωγικής δραστηριότητας, και η νέα πετρελαϊκή κρίση λόγω του πολέµου 
στον Περσικό Κόλπο επιδεινώνουν και πάλι την ανεργία, η οποία ανέρχεται το 1993 
στο 10.2%. Κατά το D. Begg (1998) «το 1993, το ποσοστό ανεργίας του ΗΒ είναι 
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δεκαπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού του 1965. Το καθήκον των οικονοµολόγων 
είναι να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τι ποσοστό αυτής της αύξησης οφείλεται 
στην αύξηση του φυσικού ποσοστού της ανεργίας και τι ποσοστό οφείλεται στην 
ανεπαρκή ζήτηση και την αργή προσαρµογή των µισθών».411 Επακολουθεί νέα 
πτωτική πορεία της ανεργίας µε εξαίρεση το 1997, που επιδεινώνεται λόγω της 
ασιατικής κρίσης. Έκτοτε η ανεργία της Αγγλίας αποκλιµακώνεται µέχρι το 2001 
(5.1%) και εµφανιζει µικρή άνοδο κατά 0.2%, το 2002. 
 Η αγγλική ανεργία συγκριτικά µε την πορεία της ανεργίας στην ΕΕ από το 
1981 µέχρι και το 1993, εµφανίζει παράλληλη πορεία. Από τότε παρατηρείται µια 
ισχυρή πτωτική διαδροµή που οδηγεί σε πολύ χαµηλότερες τιµές ανεργίας σε σχέση 
µε τις τιµές της ΕΕ. Η σκληρή νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική χωρίς κοινωνική 
ευαισθησία (οι κοινωνικές της δαπάνες µειώνονται συνεχώς από το 1993 και µετά) 
δηµιουργεί ένα περιβάλλον που προσελκύει ξένες επενδύσεις, δηµιουργεί 
απασχόληση, και συνεπώς µειώνει την ανεργία. ∆εν είναι τυχαίο που η Βρετανία δεν 
ψήφισε το Χάρτη Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ. Είναι γνωστό ότι η βρετανική 
οικονοµία δε συµβαδίζει µε τον κύκλο των οικονοµιών της ηπειρωτικής Ευρώπης, 
γεγονός που µπορεί να ερµηνεύει την απόκλιση της ανεργίας της Αγγλίας από την 
αντίστοιχη της ΕΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
411 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ. 298 
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2.7.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2002 ως προς την ανεργία 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης 
 
 Από τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης παρατηρείται ο 
διαχωρισµός των χωρών σε τρεις οµάδες. Αρχικά ξεχωρίζει η οµάδα Α, η οποία 
περιέχει την Αυστρία, το Λουξεµβούργο, τη ∆ανία, την Ολλανδία και τη Πορτογαλία, 
δηλαδή χώρες που κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα ανεργίας, στο σύνολο της 
εξεταζόµενης περιόδου 1981-2002. Στην οµάδα Β1 (η οποία προκύπτει έπειτα από 
διάσπαση του κόµβου Β) εµφανίζονται το Βέλγιο, η Αγγλία, η Γερµανία και η 
Σουηδία, χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεσαίες επιδόσεις ανεργίας, ενώ τέλος 
στην οµάδα Β2 συµπεριλαµβάνονται η Ελλάδα, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η 
Ισπανία και η Ιρλανδία, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλά επίπεδα 
ανεργίας, σε σχέση πάντα µε τις επιδόσεις των υπολοίπων χωρών. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.7.2α : ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς την ανεργία (1981-2002)’ 
 

 
Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 

πραγµατικών τιµών ανεργίας ανά οµάδα χωρών, όπως προσδιορίστηκαν από την 
ταξινόµηση που προηγήθηκε. 

 
ΟΜΑ∆Α Α (Χαµηλές επιδόσεις): Εξετάζοντας λοιπόν το γράφηµα 2.7.2α που 
περιλαµβάνει τις χώρες της οµάδας Α, παρατηρείται πως καµία από τις πέντε αυτές 
χώρες δεν ξεπέρασε το φράγµα των 10 µονάδων, µε εξαίρεση την Ολλανδία, η 
ανεργία της οποίας το 1982 φτάνει τις 11.9 µονάδες για να πέσει το 1983 στις 9.2 
µονάδες ξεκινώντας µια συνεχή πτωτική πορεία διάρκειας 10 ετών. Ένα δεύτερο 
συµπέρασµα που εξάγεται απο τη µελέτη του συγκεκριµένου γραφήµατος, είναι πως 
το Λουξεµβούργο σηµειώνει την καλύτερη πορεία σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα του 
γραφήµατος, άρα και σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
διατηρεί την ανεργία σε επίπεδα χαµηλότερα των 5 µονάδων καθ’ όλη την 
εξεταζόµενη περίοδο των 22 ετών. Τέλος, το 2002 οι πέντε χώρες που 
συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα Α χαρακτηρίζονται από ανεργία της τάξεως των 2.5 
µε 4.5 µονάδων. 
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Γράφηµα 2.7.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων Ανεργίας’ 
 
ΟΜΑ∆Α Β1 (Μεσαίες επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.7.2β  παρατηρούνται ιδιαίτερα 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις τιµές ανεργίας που χαρακτηρίζουν τις τέσσερις 
χώρες κατά την περίοδο 1981-1990. Ενδεικτικό είναι το έτος 1986, κατά το οποίο η 
ανεργία στη Σουηδία βρίσκεται στις 2.7 µονάδες, ενώ στην Αγγλία αγγίζει τις 11.2. 
Από το 1991, όµως, οι διαφορές που υφίστανται ανάµεσα στις τιµές της ανεργίας των 
τεσσάρων χωρών αρχίζουν να εξοµαλύνονται µε αποτέλεσµα την περίοδο 1994-2002, 
που κρίνεται σηµαντική για τη συγκεκριµένη µεταβλητή σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, η διαφορά ανάµεσα στα επίπεδα 
ανεργίας των τεσσάρων χωρών να µην ξεπερνά τις 3.5 µονάδες. Η διαφορά αυτή 
κλείνει τελικά  το 2002 στις 3 µονάδες, µε την Αγγλία και τη Σουηδία να 
συµβαδίζουν πλέον απόλυτα στις 5.3 και 5.4 µονάδες αντιστοίχως, ενώ το Βέλγιο 
σηµειώνει 6.8 µονάδες και η Γερµανία 8.3. Η τιµή των 8.3 ποσοστιαίων µονάδων 
ανεργίας που σηµειώνει η Γερµανία το 2002, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν 
αναλογιστεί κανείς πως η Γερµανία που χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερα χαµηλές τιµές 
ανεργίας ως το 1991, το 2002 σηµειώνει την υψηλότερη τιµή ανεργίας από κάθε άλλη 
χώρα της συγκεκριµένης οµάδας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.7.2β:  ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Ανεργίας’ 
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ΟΜΑ∆Α Β2 (Υψηλές επιδόσεις): Από τις έξι χώρες που συµπεριλαµβάνονται στην 
οµάδα Β2, διαπιστώνεται πως η Ισπανία είναι η χώρα που παρουσιάζει τις χειρότερες 
επιδόσεις συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, καθώς σηµειώνει τις 
υψηλότερες τιµές ανεργίας σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα της Κοινότητας, καθ’ όλη 
την περίοδο 1981-2002. Το 1994 µάλιστα σηµειώνει 22.9 µονάδες, τιµή που αποτελεί 
ρεκόρ για τα δεδοµένα των 15 χωρών της ΕΕ. Το δεύτερο αξιοσηµείωτο συµπέρασµα 
που εξάγεται από τη µελέτη του γραφήµατος, είναι η πτώση της ανεργίας που 
επιτυγχάνεται στην Ιρλανδία, η οποία ήταν δεύτερη πίσω από την Ισπανία ως το 
1992. Ενώ οι τιµές της κυµαίνονται για πολλά έτη στις 10-17 µονάδες, µετά από 
συνεχή πτωτική πορεία η ανεργία της Ιρλανδίας φτάνει το 2001 τις 3.8 µονάδες και 
κλείνει το 2002 στις 4.5, πετυχαίνοντας τη χαµηλότερη τιµή από κάθε άλλη χώρα της 
συγκεκριµένης οµάδας. Τέλος η πορεία της ανεργίας για την Ελλάδα δε 
χαρακτηρίζεται από έντονες διακυµάνσεις, χαρακτηρίζεται όµως από αυξητικές 
τάσεις από το 1981 ως το 1999, για να σταθεροποιηθεί τελικά στα επίπεδα των 10 
ποσοστιαίων µονάδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 2.7.2γ:  ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων Ανεργίας’ 

 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο σχήµα 2.7.2β µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών 
παρατηρείται η διάταξη των ετών – χωρών επί του πρώτου και επί του δευτέρου 
παραγοντικού άξονα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνεται η επαλήθευση των 
αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, παρατηρείται δηλαδή η ύπαρξη των 
τριών οµάδων, όπως είχαν αυτές προαναφερθεί. Σε κάθε οµάδα χωρών που 
εµφανίζεται στο παραγοντικό επίπεδο, υπάρχει ένα πλαίσιο (µε διακεκοµένη γραµµή) 
στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητα και η χρονική περίοδος που αποτελεί, σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, σηµαντικό παραγόντα για την ένταξη 
των χωρών στη συγκεκριµένη οµάδα. 
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 Με µια πρώτη µατιά παρατηρείται στο σχήµα 2.7.2β, µια µη γραµµική διάταξη 
επί του επιπέδου. Πιο αναλυτικά στο αριστερό κάτω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου διαπιστώνεται η ύπαρξη της οµάδας υψηλών επιδόσεων ανεργίας (Ελλάδα, 
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Φινλανδία), η οποία χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα του πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των 
κόµβων’ (κλάσεις ανεργίας ανά έτος), έντονα από σχετικά υψηλές τιµές ανεργίας 
κατα το χρονικό διάστηµα 1994-2002. Στο επάνω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι 
χώρες της οµάδας µεσαίων επιδόσεων (Βέλγιο, Γερµανία, Σουηδία, Αγγλία), οι 
οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά µεσαίες τιµές ανεργίας την περίοδο 
1994-2002. Την ίδια περίοδο χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά χαµηλές τιµές 
ανεργίας, οι χώρες που αποτελούν την οµάδα χαµηλών επιδόσεων ανεργίας (Αυστρία, 
∆ανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία), οι οποίες τοποθετούνται στο δεξιό 
κάτω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου και διαχωρίζονται από τις χώρες των 
µεσαίων επιδόσεων επί του 2ου παραγοντικού άξονα, αλλά και από τις χώρες των 
υψηλών επιδόσεων επί του 1ου άξονα. 
 Η διάταξη των χωρών στο χώρο, όπως αυτές εµφανίζονται στο παραγοντικό 
επίπεδο, επαληθεύουν τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Αξίζει µόνο να 
σηµειωθεί πως η Ελλάδα αν και βρίσκεται κοντά στις υπόλοιπες χώρες της οµάδας 
υψηλών επιδόσεων ανεργίας (στην οποία και συµπεριλαµβάνεται), είναι η µοναδική 
χώρα της οµάδας που τοποθετείται πάνω από τον 1ο παραγοντικό άξονα του 
επιπέδου. Αυτό οφείλεται στις τάσεις εισχώρησης προς την οµάδα των µεσαίων 
επιδόσεων, οι οποίες χαρακτήριζαν την Ελλάδα για µεγάλη χρονική περίοδο, κυρίως 
κατά τη δεκαετία του 1980. ∆υστυχώς κανένα από τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν 
την Ελλάδα στη δωδεκαετία 1991-2002 δε µπόρεσε να λάβει δραστικά µέτρα που θα 
βοηθούσαν στον περιορισµό της ανεργίας, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να 
περιλαµβάνεται στην οµάδα των χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά 
ανεργίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.7.2β: ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC της ανεργίας των 15 χωρών (1981-2002)’ 
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∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών: 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στην ανεργία. Παρατηρώντας  τη 
σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων εξάγονται τα εξής 
συµπεράσµατα: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.7.2γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τη χαµηλότερη ανεργία  
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- η σχετική θέση της Αυστρίας χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές ανεργίας, 
καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 1981-2002. 

- εξίσου εντυπωσιακή είναι η πορεία της ανεργίας του Λουξεµβούργου, το 
οποίο επίσης χαρακτηρίζεται σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο µόνον από χαµηλές 
τιµές ανεργίας, σε σχέση πάντα µε τις τιµές ανεργίας που σηµειώνουν οι υπόλοιπες 
χώρες. 

- η σχετική θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Τα έτη 1985-
1988, 1994-1999 και 2002, κατά τα οποία η θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από 
χαµηλά επίπεδα ανεργίας, συντελούν στην τοποθέτηση της ∆ανίας στην οµάδα 
χαµηλών επιδόσεων ανεργίας. 

- η Ολλανδία είναι µια χώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ  
αρχικά η σχετική της θέση χαρακτηρίζεται από υψηλές (1981-1983) και έπειτα από 
µεσαίες τιµές ανεργίας (1984-1991), τα υπόλοιπα 11 έτη σταθεροποιείται σε 
χαµηλά επίπεδα τιµών ανεργίας. 

- η σχετική θέση της Πορτογαλίας για οχτώ συνεχή έτη, από το 1981 ως το 
1988, χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από µεσαίες τιµές ανεργίας. Το 1989 για πρώτη 
φορά χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές, για να σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα 
των χαµηλών τιµών για έντεκα συναπτά έτη, από το 1991 ως το 2001. 

 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως η Αυστρία και το Λουξεµβούργο επιδεικνύουν 

αξιοθαύµαστη σταθερότητα, όσον αφορά στην πορεία των σχετικών τους θέσεων, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο µόνον από χαµηλές τιµές 
ανεργίας. Η σχετική θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις, ενώ κρίνεται 
εντυπωσιακή η πορεία των θέσεων της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από πτωτικές τάσεις. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
περίπτωση της Ολλανδίας η οποία αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά 
στην ανεργία, καθώς στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 80 σηµείωνε τις υψηλότερες 
τιµές ανεργίας στην ΕΕ. Η ολλανδική κυβέρνηση για να πετύχει τη µείωση των 
ποσοστών της ανεργίας και την εξάλλειψη του φαινοµένου στο µέτρο του δυνατού, 
λαµβάνει µια σειρά από µέτρα, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι η επέκταση 
της µερικής απασχόλησης, η µείωση των ωρών εργασίας καθώς και η µείωση των 
µηνιαίων αποδοχών, αλλά και η κατώτατη συνταξιοδότηση που χορηγείται σε 
ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, απαγορεύοντάς τους να εργαστούν, ώστε µε τον 
τρόπο αυτό να παραγραφούν τα ονόµατά τους από τη λίστα των ανέργων.Με τα 
µέτρα αυτά επιτυγχάνεται η αύξηση των προσφερόµενων θέσεων εργασίας, ιδίως 
µερικής απασχόλησης. ∆υστυχώς δεν είναι λίγοι οι οικονοµολόγοι που εκφράζουν τη 
δυσαρέσκειά τους για τα µέτρα της ολλανδικής κυβέρνησης, προβλέποντας πως το 
‘ολλανδικό θαύµα’ µπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη στο άµεσο µέλλον.412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
412 Θ. Πελαγίδης 2003 ‘Κατατονική Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
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Σχήµα 2.7.2δ :  διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τη µεσαία ανεργία 
 
 
- η σχετική θέση του Βελγίου κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα ανεργίας από το 

1981 ως το 1989, για να σταθεροποιηθεί σε µεσαία επίπεδα, από το 1990 µέχρι το 
2002. 

- η σχετική θέση της Γερµανίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Τα έτη 
1985-1990, 1992, 1994-1996, 1998-2002 κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα ανεργίας, 
µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνεται η Γερµανία στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων 
ανεργίας. 

- η Σουηδία αν και σηµειώνει σχετικά χαµηλές τιµές ανεργίας για δώδεκα 
συνεχή έτη, από το 1981 ως το 1992, την επόµενη δεκαετία (1993-2002) 
χαρακτηρίζεται έντονα από σχετικά µεσαίες τιµές ανεργίας και συγκαταλέγεται 
στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων ανεργίας. 

- η θέση της Αγγλίας κυµαίνεται καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο σε µεσαία 
και υψηλά επίπεδα ανεργίας. Η τριετία 1988-1990 και ιδιαίτερα η περίοδος 1994-
2002 κατά την οποία η σχετική θέση της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από µεσαίες τιµές 
ανεργίας, συµβάλλουν στην τοποθέτηση της χώρας στην οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων. 
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Παρατηρείται πως η σχετική θέση του Βελγίου, της Σουηδίας και της Αγγλίας 
σταθεροποιείται τα τελευταία εννέα τουλάχιστον έτη της εξεταζόµενης περιόδου σε 
επίπεδα µεσαίων τιµών ανεργίας. Η σχετική θέση της Γερµανίας, που συµπληρώνει 
την οµάδα µεσαίων επιδόσεων ανεργίας, χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις για να 
σταθεροποιηθεί σε µεσαία επίπεδα ανεργίας την πενταετία 1998-2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.7.2ε : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε την υψηλότερη ανεργία 
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- η Ελλάδα αν και χαρακτηρίζεται για δεκαέξι συνεχή έτη (1982-1997) από 
σχετικά µεσαίες τιµές ανεργίας, την τελευταία πενταετία της εξεταζόµενης 
περιόδου (1998-2002), χαρακτηρίζεται έντονα από σχετικά υψηλές τιµές ανεργίας, 
µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνεται στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ανεργίας. 

- η Ισπανία είναι η µοναδική χώρα της ΕΕ που χαρακτηρίζεται από σχετικά 
υψηλές τιµές ανεργίας καθ’ όλη τη χρονική περίοδο των εικοσιδύο ετών που 
εξετάζονται. 

- η σχετική θέση της Γαλλίας χαρακτηρίζεται αρχικά από µεσαίες τιµές 
ανεργίας τα έτη 1981-1983, στη συνέχεια όµως κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά 
επίπεδα για δεκαεννέα συναπτά έτη. 

- η Ιρλανδία χαρακτηρίζεται σταθερά µόνον από σχετικά υψηλές τιµές ανεργίας 
για δεκαεπτά συνεχή έτη, από το 1981 ως το 1997. Την πενταετία 1998-2002 η 
σχετική θέση της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις, καθώς σηµειώνει 
µεσαίες τιµές ανεργίας τα έτη 1998-1999 και χαµηλές τιµές την τριετία 2000-2002. 

- η σχετική θέση της Ιταλίας χαρακτηρίζεται αρχικά από µεσαίες τιµές 
ανεργίας. Το 1988 για πρώτη φορά κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα ανεργίας, για να 
σταθεροποιηθεί σε αυτά, την περίοδο 1994-2002. 

- η Φινλανδία ενώ χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλές τιµές ανεργίας την 
περίοδο 1982-1990, το 1991 σηµειώνει σχετικά µεσαίες τιµές και από το 1992 και 
έπειτα κυµαίνεται σταθερά σε σχετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας. 

 
Παρατηρώντας τα γραφήµατα του σχήµατος 2.7.2ε, διαπιστώνεται πως η 

Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία,η Ιταλία και η Φινλανδία κυµαίνονται σταθερά σε 
υψηλά επίπεδα ανεργίας τα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου. Μοναδική 
εξαίρεση όσον αφορά στην πορεία των σχετικών θέσων των χωρών της 
συγκεκριµένης οµάδας, αποτελεί η περίπτωση της Ιρλανδίας, η οποία αν και 
χαρακτηρίζεται για 17 συνεχή έτη (1981-1997) από σχετικά υψηλές τιµές ανεργίας, 
την πενταετία 1998-2002 χαρακτηρίζεται έντονα από πτωτικές τάσεις. Φαίνεται 
λοιπόν ότι στην Ιρλανδία επιτυγχάνεται ο περιορισµός του φαινοµένου της ανεργίας 
και µάλιστα κρίνεται πολύ πιθανό σε µια µεταγενέστερη έρευνα η Ιρλανδία να έχει 
µεταπηδήσει σε κάποια άλλη οµάδα χωρών που θα χαρακτηρίζεται από χαµηλότερες 
τιµές ανεργίας. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας συνολικά τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.7.2, µπορεί κανείς 
να καταλήξει σε ιδιαίτερα χρήσιµα συµπεράσµατα, όσον αφορά στην πορεία της κάθε 
χώρας-µέλος της ΕΕ σε σχέση µε το δείκτη της ανεργίας. 
 Αρχικά λοιπόν παρατηρείται, σύµφωνα µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης (σχήµα 2.7.2α), ο διαχωρισµός των χωρών σε τρεις οµάδες. Η οµάδα 
των χαµηλών επιδόσεων ανεργίας περιλαµβάνει την Αυστρία, το Λουξεµβούργο, τη 
∆ανία, την Ολλανδία και τη Πορτογαλία, χώρες οι οποίες πετυχαίνουν τις 
χαµηλότερες τιµές ανεργίας, στο σύνολο των εικοσιδύο εξεταζόµενων ετών (1981-
2002). Στην οµάδα των µεσαίων επιδόσεων ανεργίας συγκαταλέγονται το Βέλγιο, η 
Αγγλία, η Γερµανία και η Σουηδία, οι οποίες χώρες χαρακτηρίζονται για µεγάλη 
χρονική περίοδο από µεσαίες τιµές ανεργίας. Η οµάδα υψηλών επιδόσεων ανεργίας 
απαρτίζεται από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία και 
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την Ιρλανδία, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές τιµές ανεργίας στο 
σύνολο της περιόδου 1981-2002. 
 Παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξη των πραγµατικών τιµών ανεργίας, 
των 15 χωρών-µελών της ΕΕ, ανά οµάδα χωρών, όπως αυτή εµφανίζεται στα 
γραφήµατα 2.7.2α-γ , µπορεί κανείς να συµπεράνει πως στα τελευταία 4 περίπου έτη 
της εξεταζόµενης περιόδου, όσον αφορά στην ανεργία, εµφανίζεται µια Ευρώπη 
τριών ταχυτήτων. Αναλυτικότερα παρατηρείται για την περίοδο 1999-2002, πως: 

- η ανεργία των χωρών της οµάδας χαµηλών επιδόσεων κυµαίνεται σε επίπεδα 
της τάξης των 2.4 - 4.8 ποσοστιαίων µονάδων, 

- η ανεργία των χωρών της οµάδας µεσαίων επιδόσεων κυµαίνεται σε επίπεδα 
της τάξης των 5.1 – 8.6 ποσοστιαίων µονάδων, 

- η ανεργία των χωρών της οµάδας υψηλών επιδόσεων κυµαίνεται σε επίπεδα 
της τάξης των 8.6 – 15.7 ποσοστιαίων µονάδων. 
Μοναδική εξαίρεση στις τρείς κατηγορίες χωρών που µόλις παρουσιάστηκαν, 

αποτελεί η Ιρλανδία, η οποία αν και ανήκει στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ανεργίας, 
σύµφωνα µε τις τιµές που πετυχαίνει την τετραετία 1999-2002, θα µπορούσε ακόµη 
και να περιλαµβάνεται στις χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ανεργίας. 
 Σύµφωνα µε το παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 2.7.2β), παρατηρείται η διάταξη 
των 15 χωρών στο χώρο, η οποία επαληθεύει τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος 
της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, ενώ επίσης υπογραµµίζεται η σηµασία της χρονικής 
περιόδου 1994-2002, κατά την οποία, σύµφωνα µε τον πίνακα ‘Συµβολή των 
µεταβλητών στον χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις ανεργίας ανά έτος), η κάθε 
οµάδα χωρών χαρακτηρίζεται έντονα από µιά εκ των τριών ιδιοτήτων. 
 Στα γραφήµατα των σχηµάτων 2.7.2γ-ε, παρατηρείται, ανά οµάδα επιδόσεων, 
η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-µελών της ΕΕ. Στα 
γραφήµατα αυτά ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου, 
οι σχετικές θέσεις των οποίων χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από χαµηλές τιµές 
ανεργίας, σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο 1981-2002. Η Ολλανδία και η Πορτογαλία 
σηµειώνουν και αυτές ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία, περιορίζοντας την ανεργία 
τους σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Εξίσου σηµαντική είναι και η επίτευξη περιορισµού 
του φαινοµένου της ανεργίας, για την Ιρλανδία, η οποία αν και χαρακτηρίζεται για 
δεκαεπτά έτη από σχετικά υψηλές τιµές ανεργίας, καταφέρνει να τη µειώσει αισθητά 
ώστε να χαρακτηριστεί τα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου από σχετικά 
χαµηλές τιµές. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η Γαλλία και η Ισπανία, οι σχετικές 
θέσεις των οποίων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα ανεργίας, για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Απογοητευτική είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η πορεία της σχετικής 
θέσης της Ελλάδας, η οποία αν και χαρακτηρίζεται για πολλά έτη από µεσαίες τιµές, 
τα τελευταία έτη κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα ανεργίας. Τέλος 
απογοητευτική κρίνεται και η πορεία της σχετικής θέσης της Φινλανδίας και της 
Ιταλίας, οι οποίες από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, φαίνεται να µη µπορούν να 
συγκρατήσουν την ανεργία σε επιθυµητά επίπεδα. 
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2.8.1 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις (Gross Fixed Capital Formation At 
Current Prices; Total Economy) (% Of GDP At Market Prices) 
 

Οι επενδύσεις είναι πράξεις εµπιστοσύνης απέναντι στο µέλλον και µπορεί να 
είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές. Μπορεί επίσης να είναι καθαρές ή ακαθάριστες όταν 
περιλαµβάνουν και τις αποσβέσεις. 
 Κατά τους Α. Κιντή και Ευ. Πουρναράκη (1995) «η επένδυση είναι προσθήκη 
στο απόθεµα κεφαλαίου µιας οικονοµίας...Σαν προσθήκη στο πραγµατικό κεφάλαιο, 
η επένδυση αυξάνει τη δυνατότητα παραγωγής τόσο γιατί διευρύνει τους 
παραγωγικούς συντελεστές όσο και γιατί κάνει το εργατικό δυναµικό πιο 
παραγωγικό. Η αύξηση στην παραγωγικότητα είναι το αποτέλεσµα α) καλύτερου 
συνδυασµού των παραγωγικών συντελεστών που µεταφράζεται εδώ στη µεγαλύτερη 
ποσότητα κεφαλαίου κατά µονάδα εργασίας, β) της χρήσης πιο προηγµένης 
τεχνολογίας που είναι συνήθως ενσωµατωµένη στο νέο κεφάλαιο δηλαδή την 
επένδυση».413 
 Στη µελέτη χρησιµοποιείται η ακαθάριστη πραγµατική επένδυση στη 
συνολική οικονοµία εκφραζόµενη ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
 Οι ακαθάριστες (σε τιµές αγοράς) επενδύσεις χρησιµοποιούνται ως δείκτης 
της πραγµατικής οικονοµίας, όχι µόνο λόγω του σπουδαίου ρόλου που παίζουν στη 
διαµόρφωση της τελικής αξίας του προϊόντος, αλλά και για την καθοριστική τους 
σηµασία στην οικονοµική µεγέθυνση µιας οικονοµίας, διότι εκσυγχρονίζοντας τον 
παραγωγικό εξοπλισµό αυξάνουν τη δυνατότητα παραγωγής και κυρίως την 
παραγωγικότητα που είναι ο πιο υγιής παράγοντας για την οικονοµική µεγέθυνση και 
την επακόλουθη ευηµερία των πολιτών. 
 Στα γραφήµατα414 που ακολουθούν καταγράφεται η πορεία των επενδύσεων 
της ΕΕ και των δεκαπέντε κρατών-µελών ωε προς το ΜΟ της ΕΕ. 
 
 
 
2.8.1.1  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.1: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της ΕΕ 
 
 Κατά τον Λ. Τσούκαλη (1998) «η δεκαετία του 1980 βρήκε τη ∆υτική 
Ευρώπη βυθισµένη σε βαθιά οικονοµική δυσπραγία. Στάσιµη παραγωγή, ραγδαία 
αυξανόµενη ανεργία και φθίνοντα µερίδια εξαγωγών στις παγκόσµιες αγορές, ήταν τα 

                                                 
413 Α. Κιντής – Ευ. Πουρναράκης 1995 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος ΙΙ Αθήνα 1995 σελ.358 
414 European Commission European Economy No4/2002 
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βασικά στοιχεία της θλιβερής εικόνας µετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση».415 Τα 
δυσµενή αυτά γεγονότα αποτυπώνονται στην πτωτική πορεία των επενδύσεων. 
 Η παλαιότερη τάση αύξησης του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχει αναστραφεί. 
Η µείωση δε της ανταγωνιστικότητας ακόµη και σε προϊόντα υψηλής ζήτησης, 
αυξάνει τη διείσδυση εισαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν 
σε µείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η οποία αποτυπώνεται στο γράφηµα. Η 
πτώση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαρκεί από το 1981 (21.8%) µέχρι και 
το 1986 (20.1%), καταδεικνύοντας το γεγονός πως η δυσπιστία απέναντι στο µέλλον 
και η πίστη ότι αυτό είναι υποθηκευµένο, λειτουργεί ανασταλτικά στις επενδύσεις οι 
οποίες είτε παγώνουν είτε µειώνονται δραστικά. 
 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 η αλλαγή του πολιτικού και οικονοµικού 
κλίµατος είναι εντυπωσιακή. Τα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ είναι πολύ µεγάλα και 
παρατηρείται µια ταχύρρυθµη ανάπτυξη, µε υψηλές επενδύσεις και πολλές νέες 
θέσεις εργασίας. Όχι µόνον οι εσωτερικές αλλά και οι εξωτερικές επενδύσεις 
µεγεθύνονται µετά το 1985 µε πολύ ταχύτερο ρυθµό απ’ ό,τι το ΑΕΠ και οι διεθνείς 
εµπορικές ανταλλαγές. Το ίδιο τονίζει και ο Λ. Τσούκαλης (1998) γράφοντας πως 
«την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι οι σηµαντικότεροι 
αποδέκτες άµεσων ξένων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι οποίες 
σηµειώνουν κατακόρυφη άνοδο. Τα χαρακτηριστικά αυτά θυµίζουν τα πρώτα χρόνια 
ζωής της ΕΟΚ, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960».416 Το 
ποσοστό των επενδύσεων το 1990 είναι 22.1% και τα έτη αυτά παρατηρείται µια 
σηµαντική οικονοµική άνθηση που οδηγεί σε κλίµα συγχωνεύσεων και 
διασυνοριακών εξαγορών. 
 Μετά τα γεγονότα του 1989 τα οποία οδηγούν στον τερµατισµό του ηγετικού 
ρόλου των κοµµουνιστικών κοµµάτων και την κατάρρευση της οικονοµικής και 
πολιτικής τάξης πραγµάτων στην Ανατολική Ευρώπη, σε συνδυασµό µε την 
‘καταιγίδα της ερήµου’, γνωστή ως πόλεµος του Κόλπου (17 Ιανουαρίου 1991), 
παρατηρείται νέα οικονοµική κρίση στην ΕΕ µε ευρύτατες επιπτώσεις στο κλίµα των 
επενδύσεων. Το επενδυτικό κλίµα επιβαρύνεται ακόµη περισσότερο µε την 
υπερβολικά περιοριστική νοµισµατική πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του ’90, την 
εποχή δηλαδή που εδραιώνεται η ύφεση. Στο γράφηµα φαίνεται η έντονα πτωτική 
πορεία των επενδύσεων εκπεφρασµένων ως ποσοστών του ΑΕΠ σε τιµές αγοράς, την 
πρώτη επταετία της δεκαετίας του 1990. Αιτία είναι η µειωµένη επιχειρηµατική 
εµπιστοσύνη, αλλά και η µελαγχολία και η αµφισβήτηση για την επιτυχία της, µετά 
το Μάαστριχτ, οικονοµικής πορείας. Τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα, το 
συσσωρευµένο δηµόσιο χρέος και οι ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί, δηµιουργούν 
αρνητικό οικονοµικό κλίµα που επιδρά στις επενδύσεις. Το 1996 (19.6%) παρά την 
παρακολούθηση από το Συµβούλιο, των οικονοµικών εξελίξεων στην Ένωση και την 
προώθηση πολιτικών προς την κατεύθυνση της οικονοµικής µεγέθυνσης, αυτή 
αποδεικνύεται µέτρια και οι επενδύσεις συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία.417 Το 
1997 το ποσοστό των επενδύσεων βρίσκεται στο 19.4%. 
 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για καταλληλότερα φορολογικά συστήµατα, για 
εκσυγχρονισµό των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι συστάσεις του 
Συµβουλίου για την οικονοµική πολιτική των κρατών-µελών βελτιώνουν τις 
επενδύσεις. Ένα δεύτερο ανοδικό κύµα εµφανίζεται στα ποσοστά των επενδύσεων 
την επόµενη τριετία. Το 2000 καταγράφεται ποσοστό επενδύσεων 20.6%. 
                                                 
415 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1998 
416 Λ. Τσούκαλης 1998 ‘Η Νέα Ευρωπαϊκή Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 1998 σελ.91 
417 Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2001 Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Οι Πρόοδοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 1995-1999’ 
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 Η ασιατική κρίση, η κρίση της Ρωσίας αλλά και η παγκόσµια οικονοµική και 
χρηµατιστηριακή κρίση που ξεσπά στην εκπνοή της δεύτερης χιλιετίας, συνδυασµένη 
µε τα επιχειρηµατικά σκάνδαλα κολοσών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, συντελούν 
στη νέα πτωτική πορεία των επενδύσεων. Το 2002 οι επενδύσεις ως ποσοστό του 
ΑΕΠ είναι 19.9%. Στις αρχές της τρίτης χιλιετίας παρατηρείται υποχώρηση των 
άµεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ. Αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως στη 
σηµαντική µείωση των αµερικανικών επενδύσεων στην Ευρώπη. Η οικονοµική 
επιβράδυνση που πλήττει και τις ΗΠΑ αναγκάζει τις επιχειρήσεις σε σηµαντική 
περικοπή των επενδυτικών τους προγραµµάτων. Αλλά και οι επιχειρηµατίες της ΕΕ 
και ιδίως του Νότου είναι διστακτικοί και όχι µόνο δεν επενδύουν, αλλά δεν 
αποφασίζουν να ανανεώσουν και τον τεχνολογικό εξοπλισµό τους. 
 Για τη µείωση του επενδυτικού ρυθµού ευθύνεται το φορολογικό καθεστώς 
που επικρατεί σε ορισµένες χώρες, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η πολυνοµία 
και η δαιδαλώδης νοµοθεσία. Είναι γεγονός ό,τι σε αρκετά κράτη-µέλη της ΕΕ, η 
γραφειοκρατία δρα ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας δείχνουν µε σαφήνεια « ό,τι η µισή 
Ευρώπη δεν έχει ακόµη καταφέρει να απλοποιήσει τον τρόπο δηµιουργίας µιας 
επιχείρησης και να µειώσει τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διατυπώσεις που 
ισχύουν σήµερα.... Χρονοβόρες διαδικασίες και αρκετοί παρεµβαλλόµενοι τρίτοι 
φορείς συνθέτουν το παζλ της γραφειοκρατίας».418 
 
 
 
 
2.8.1.2  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.2: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων του 
Βελγίου ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η κατάσταση ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας το πρώτο ήµιση της 
δεκαετίας του ’80 αποτυπώνεται καθαρά στην πτωτική τάση των επενδύσεων. Στο 
Βέλγιο οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώνονται από 20.1% το 1981 στο 
17.5% το 1986. 
 Η οικονοµική άνθηση που επικρατεί στην ΕΕ µέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του ’80, οδηγεί σε θεαµατικές οικονοµικές επιδόσεις που αποδίδονται κυρίως στις 
επενδύσεις, οι οποίες ακολουθούν έντονη ανοδική πορεία. Το 1990 οι επενδύσεις ως 
ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 22.6% αυξηµένες κατά 5.1% έναντι του ποσοστού 

                                                 
418 Οικονοµικός Ταχυδρόµος ∆εκέµβριος 2003 
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του 1986. Στο Βέλγιο επενδύονται µεγάλα χρηµατικά ποσά στη χαλυβουργία, στον 
τοµέα της µεταλλουργίας της χηµικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας αυτοκινήτων. 
Παλαιότερα επενδύσεις γίνονταν και στο µεταλλευτικό κλάδο. Στην πορεία του 
χρόνου όµως παρατηρείται µια επιδείνωση των ανθρακωρυχείων. Ιδιαίτερα σπουδαίο 
ρόλο παίζουν και οι υπηρεσίες, τοµέας ο οποίος απασχολεί περισσότερο από το µισό 
πληθυσµό του Βελγίου. Χρήµατα εξακολουθούν να επενδύονται και στις βιοτεχνίες 
χειροτεχνικής εργασίας (δαντέλλες κτλ). 
 Τα γνωστά γεγονότα του 1989 και των αρχών της νέας δεκαετίας οδηγούν σε 
πτωτική πορεία τις επενδύσεις. Η πτωτική αυτή κίνηση οδηγεί τις επενδύσεις το 1994 
στο ποσοστό 19.6%. 
 Η δεύτερη ανοδική τάση εκδηλώνεται στο δεύτερο ήµιση της δεκαετίας του 
’90 και είναι παρόµοια µε αυτήν της ΕΕ. Τερµατίζεται το 2000 όπου οι επενδύσεις 
καταγράφουν το ποσοστό 21.1%, υψηλότερο κατά 0.5% έναντι του αντίστοιχου 
ποσοστού της ΕΕ. Η επενδυτική επέκταση αυτής της περιόδου είναι σηµαντική 
ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών και στον πιστωτικό τοµέα, καθώς στο Βέλγιο 
εδρεύουν πολλές τράπεζες και γραφεία ξένων εταιρειών. 
 Η επιδείνωση έκτοτε του παγκόσµιου οικονοµικού και ευρωπαϊκού 
περιβάλλοντος οδηγεί εκ νέου σε ελαφρά πτωτική πορεία τις επενδύσεις στο Βέλγιο. 
Το βαρύ οικονοµικό κλίµα, αλλά και η γραφειοκρατία, συντελούν στο µειωµένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Στη χώρα για την ίδρυση µιας ΑΕ απαιτείται διαδικασία ενός 
τουλάχιστον µηνός, που θεωρείται αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το 2002 οι 
επενδύσεις του Βελγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά την πτώση υπερβαίνουν κατά 
0.8% το ποσοστό του ΜΟ των επενδύσεων στην ΕΕ. 
 
 
 
 
2.8.1.3  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.3: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της ∆ανίας 
ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η ∆ανία διαθέτει ελάχιστα φυσικά αποθέµατα βιοµηχανικής σηµασίας, ενώ 
παρατηρείται έλλειψη φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως είναι τα καύσιµα 
και οι πρώτες ύλες, τα οποία και εισάγει. Ως εκ τούτου η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση 
του 1978-1979, µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των παραγώγων του, 
επηρεάζει το επενδυτικό κλίµα. Το 1981 οι επενδύσεις στη ∆ανία ως ποσοστά του 
ΑΕΠ είναι 16.8%. Αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό µεταξύ των δεκαπέντε 
κρατών-µελών. Υστερεί κατά 5% απο΄το ποσοστό του ΜΟ των επενδύσεων στην ΕΕ. 

∆ΑΝΙΑ

15

20

25

DK 16,8 17,5 17,9 18,9 20,7 22,5 22 20,5 20,5 19,9 19,1 17,9 17,1 17,3 18,6 18,6 19,6 20,6 20,3 21,6 21 21,3

ΕΕ 21,8 21,1 20,6 20,2 20,2 20,1 20,5 21,3 22,1 22,1 21,9 21,2 19,9 19,8 19,8 19,6 19,4 19,9 20,2 20,6 20,2 19,9

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



 340

 Η πολιτική επιβολή κατάλληλων µέτρων ευνοεί το επενδυτικό κλίµα, το οποίο 
τα επόµενα πέντε συνεχή έτη καταγράφει ανοδική πορεία. Το 1986 οι επενδύσεις ως 
ποσοστό του ΑΕΠ είναι 22.5% όταν το αντίστοιχο ποσοστό του ΜΟ της ΕΕ είναι 
κατά 2.4% µικρότερο. 
 Ως αρνητικό στοιχείο µπορεί να χαρακτηριστεί  η αντιστροφή της τάσης σε 
σχέση πάντα µε το ΜΟ της ΕΕ που παρατηρείται στο γράφηµα. Την περίοδο λοιπόν 
της οικονοµικής άνθησης στην ΕΕ, παρατηρείται µια ιδιαίτερα έντονη αλλά και 
µακροχρόνια πτωτική πορεία των επενδύσεων στη ∆ανία. Στη διάρκεια της επταετούς 
πτωτικής πορείας το επενδυτικό ποσοστό από τη µέγιστη τιµή (22.5%) του 1986 
φθάνει στο ποσοστό 17.1% (ως προς το ΑΕΠ πάντα) το 1993. Βέβαια απο΄τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 υπάρχει µεγάλο πρόβληµα στις χώρες που εξάγει η ∆ανία τα 
προϊόντα της, όπως είναι η Σουηδία, η Νορβηγία κτλ µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα 
αυτών των αγορών να αντανακλώνται στις επενδυτικές δραστηριότητες της ∆ανίας. 
 Από το 1994 (17.3%) µέχρι και το 2000 (21.6%) αυξάνει έντονα η επενδυτική 
δραστηριότητα στη χώρα. Οι δανικές επενδύσεις ξεπερνούν από το 1997 (19.6%) τις 
αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ. Οι γενικοί προσανατολισµοί που δίνονται από το 
Συµβούλιο, εφαρµόζονται εποικοδοµητικά και ενισχύουν την αποδοτικότητα των 
επενδύσεων. Άλλωστε η καλή υποδοµή της χώρας, η εξειδίκευση που χαρακτηρίζει 
τον τοµέα των υπηρεσιών της και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας 
και πληροφορικής βοηθούν τις επενδύσεις. 
 Η νέα δυσµενής οικονοµική συγκυρία που ξεκινά το 2000 τόσο στο διεθνές 
όσο και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον µειώνει πολύ ελαφρά τις επενδύσεις της ∆ανίας 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ). Τόσο το 2001 (21%) όσο και το 2002 (21.3%) τα ποσοστά 
των επενδύσεων παραµένουν υψηλότερα απο τα αντίστοιχα της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.8.1.4  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.4: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Γερµανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το πρώτο ήµιση της δεκαετίας του ’80 χαρακτηρίζεται απο οικονοµική κρίση 
και ύφεση. Το διάστηµα αυτό χαρακτηρίζεται από απαισιοδοξία, εργατική αντίσταση 
στους εργοδότες, αύξηση απεργιών και γενική αµφισβήτηση. Τα έτη αυτά 
χαρακτηρίζονται επίσης από µη αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες και από µια 
επιβράδυνση στους ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας που 
αντανακλάται στην επενδυτική δραστηριότητα. Το επενδυτικό περιβάλλον είναι 
αρνητικό και οι επενδύσεις στη Γερµανία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ακολουθούν 
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πτωτική πορεία µέχρι το 1987. Το ποσοστό 21.6% του 1981 µειώνεται κατά 2.2% 
µέχρι το 1987 (19.4%). 
 Η οικονοµική άνθηση των επόµενων ετών αναστρέφει και το επενδυτικό 
κλίµα. Οι επενδύσεις ακολουθούν µιαν έντονη ανοδική πορεία, συνεχή για πέντε έτη. 
Το 1992 καταγράφεται ποσοστό 24%, υψηλότερο κατά 2.8% από το ποσοστό των 
επενδύσεων του ΜΟ της ΕΕ. Το διάστηµα αυτό της ευφορίας γίνονται πολλές 
εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις σε υποδοµές. Η 
µεγέθυνση του ανοίγµατος της γερµανικής οικονοµίας, οι µεγάλες ενδοκοινοτικές 
αγορές (Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο) αλλά και οι µη κοινοτικές 
(Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, ΗΠΑ) καθώς και η ισχυρή βιοµηχανία της, εµπνέουν 
εµπιστοσύνη στους επενδυτές που αισιοδοξούν πως τα προϊόντα των επενδύσεών 
τους θα βρούν εύκολα µεγάλες αγορές για να καταναλωθούν. Άλλωστε το κύµα των 
Άµεσων Επενδύσεων Εξωτερικού που αναπτύσσεται ταχύτατα και χαρακτηρίζει το 
διάστηµα αυτό γίνεται µεταξύ των ισχυρών οικονοµιών των βορείων χωρών της 
Κοινότητας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Από το 1993 (23%) µέχρι και το 1997 
(21.4%) παρατηρείται µια συνεχής πτωτική πορεία των επενδύσεων (ως ποσοστό του 
ΑΕΠ).  
 Η συνεχής πτωτική τάση οφείλεται στο βαρύ οικονοµικό κόστος που 
πληρώνει η ∆υτική Γερµανία για την επιτυχία της συνένωσής της µε την Ανατολική. 
Η απότοµη άνοδος των επιτοκίων καθιστά ακριβό το χρήµα που προορίζεται για τις 
επενδύσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ΕΕ που µετά την ύφεση των ετών 1992-1993 τα 
επόµενα έτη χαρακτηρίζονται γενικά από µέτρια οικονοµική µεγέθυνση. Σε έκτακτη 
σύνοδο που διεξάγεται στο Λουξεµβούργο στις 20-21 Νοεµβρίου 1997, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προωθεί µέτρα για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού 
πνεύµατος και την ενθάρρυνση της δυνατότητας προσαρµογής των επιχειρήσεων και 
των εργαζοµένων τους. Η Επιτροπή στηριζόµενη στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
Ecofin της 17ης ∆εκεµβρίου 1997, προτείνει φορολογικά µέτρα µε στόχο την 
καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης και κώδικα δεοντολογίας για τη 
φορολόγηση των εταιρειών, µε στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. 
Οι προσπάθειες που γίνονται στη Γερµανία προς αυτήν την κατεύθυνση 
σταθεροποιούν το 1998 το ποσοστό των επενδύσεων στο 21.4% του 1997 και το 
βελτιώνουν το 1999 στο 21.6%, όπου και διατηρείται και το 2000. 
 Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι από το 1991, παρά το υψηλό κόστος της 
Ένωσης µε την Ανατολική Γερµανία και τα προβλήµατα που η ενωσιακή αυτή 
κίνηση συνεπάγεται, τα ποσοστά των επενδύσεων στη Γερµανία µέχρι και το 2001 
παραµένουν σηµαντικά υψηλότερα από τα ποσοστά του ΜΟ της ΕΕ, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο ρόλο της γερµανικής οικονοµίας. 
 Τη νέα χιλιετία η Γερµανία βιώνει µια νέα περίοδο ύφεσης, η οποία 
καταγράφεται και στα ποσοστά των επενδύσεων από το 2000 και έπειτα. Το 2000 το 
ποσοστό των γερµανικών επενδύσεων υπερβαίνει το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ κατά 
1%, ενώ το 2002 υστερεί του αντίστοιχου της ΕΕ κατά 0.6%. 
 Η υποχώρηση των γερµανικών επενδύσεων είναι δραµατική. Οι επιχειρήσεις 
της Γερµανίας βρίσκονται αντιµέτωπες µε τη χειρότερη οικονοµική κρίση των 
τελευταίων δεκαετιών. Το αποτέλεσµα είναι η άµεση περικοπή των επενδυτικών τους 
προγραµµάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και προς άλλες χώρες της ΕΕ. 
Τροχοπέδη στη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος είναι και η γερµανική 
γραφειοκρατία  που δηµιουργεί δυσκολίες και καθυστερήσεις στη σύσταση πχ µιας 
Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ). 
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2.8.1.5  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.5: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Ελλάδας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Τα τέσσερα πρώτα έτη της δεκαετίας του ’80 οι επενδύσεις στην Ελλάδα, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, µε εξαίρεση το 1983 (25.3%) παρουσιάζουν έντονα πτωτική 
πορεία. Οι επιχειρηµατίες φοβούνται τη νέα οικονοµική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, 
πολιτική των κρατικοποιήσεων και κοινωνικοποιήσεων, και απέχουν από επενδυτικές 
δραστηριότητες µειώνοντας µε τη συµπεριφορά τους το ποσοστό 26.1% του 1981 στο 
20.5% το 1984. Πάντως την τετραετία αυτήν τα ποσοστά των επενδύσεων 
παραµένουν υψηλότερα του ΜΟ της ΕΕ. 
 Μετά τη νίκη στις εκλογές του 1985, το ΠΑΣΟΚ προχωράει σε ένα διετές 
πρόγραµµα οικονοµικής σταθεροποίησης. Κατά τον Γ. Αργείτη (2002)419 στα πλαίσια 
της νέας προσέγγισης η ανάπτυξη της οικονοµίας εµφανιζόταν ως το φυσιολογικό 
αποτέλεσµα της µακροοικονοµικής σταθερότητας και των θετικών συνεπειών της 
τελευταίας στη λειτουργία των αγορών και τη συµπεριφορά του ιδιωτικού τοµέα της 
οικονοµίας. Το αποτέλεσµα του προγράµµατος αυτού αποδεικνύεται θετικό για τις 
επενδύσεις, οι οποίες επί δύο συνεχή έτη αυξάνουν τα ποσοστά τους. Το 1986 οι 
επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 22.8% έναντι 20.1% του ΜΟ της ΕΕ. Κατά 
την Τράπεζα της Ελλάδας αν και βελτιώθηκαν κάποιες βασικές µακροοικονοµικές 
ανισορροπίες, ένα µέρος των θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων οφείλεται στην 
ευνοϊκότερη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονοµική συγκυρία.420 
 Παρά την αλλαγή πλεύσης στην οικονοµική φιλοσοφία τα προσδοκώµενα 
αισιόδοξα αποτελέσµατα δε διαρκούν. Η παρατεταµένη ύφεση εξαιτίας χρόνιων 
παραγωγικών στρεβλώσεων και ποικίλων αδυναµιών της εφαρµοζόµενης πολιτικής, 
οδηγούν σε πτωτική πορεία τις επενδύσεις την επόµενη διετία, ρίχνοντας το ποσοστό 
των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ κατά 1.3% το διάστηµα αυτό. 
 Μετά το 1988 εγκαταλείπεται το πρόγραµµα σταθεροποίησης και το 1989 
αυξάνουν οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα για τόνωση των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων. Γίνονται προσπάθειες συντονισµού µε τα άλλα κράτη-µέλη και την 
παγκόσµια κοινότητα όσον αφορά την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος. Η 
µεταστροφή της ασκούµενης πολιτικής αυξάνει τη ζήτηση, δηµιουργεί επενδύσεις 
που αυξάνουν τα ποσοστά τους, ως προς το ΑΕΠ, για δύο συνεχή έτη, ήτοι από το 
21.5% το 1988, στο 22.5% το 1989 και στο 23.1% το 1990. 
 Έκτοτε µέχρι και το 1994 (18.6%) η πτωτική πορεία των επενδύσεων είναι 
συνεχής. Κατά τον Γ. Αργείτη (2002) «τα διαρθρωτικά προβλήµατα και οι αδυναµίες 
                                                 
419 Γ. Αργείτης 2002 ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή’ Τυπωθ. Γ. ∆αρδάνος 
Αθήνα 2002 
420 Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 1988 
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του παραγωγικού συστήµατος συνεχίζουν να δηµιουργούν εµπλοκές στην ανάπτυξη 
της χώρας και ανισορροπίες στον εσωτερικό και εξωτερικό τοµέα της οικονοµίας».421 
Αυτά τα προβλήµατα αντανακλώνται και στις επενδύσεις. Τόσο το 1994 (18.6%), 
όσο και το 1995 (18.6%), τα ποσοστά των επενδύσεων υστερούν κατά 1.2% από τα 
αντίστοιχα ποσοστά του ΜΟ της ΕΕ. 
 Κατά την Τράπεζα της Ελλάδας (1993) η οικονοµική πολιτική έχει κάνει τη 
νεοφιλελεύθερη στροφή της. Ωστόσο η αλλαγή του φορολογικού συστήµατος και οι 
προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων δεν αποδίδουν και τα αποτελέσµατα είναι 
απογοητευτικά και στον τοµέα των επενδύσεων που καταγράφει όπως φαίνεται και 
στο γράφηµα πτωτική πορεία. 
 Ο ζωτικός πλέον στόχος της επίτευξης των ονοµαστικών κριτηρίων ώστε η 
χώρα να έχει ελπίδες για ένταξη στην ΟΝΕ, συντελούν στην άσκηση από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου µιας σφιχτής δηµοσιονοµικής πολιτικής αφ’ενός και στην αύξηση των 
δηµοσίων κυρίως επενδύσεων αφ’ετέρου, µε τα χρήµατα του δεύτερου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. Από το 1996 που αναλαµβάνει η κυβέρνηση Σηµίτη συνεχίζεται 
η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος που ξεκίνησε το 1995. Η κατανόηση της 
αδυναµίας της Ελλάδας να εισέλθει στην τρίτη φάση της ΟΝΕ µαζί µε τα υπόλοιπα 
κράτη-µέλη, πιέζουν και κινητοποιούν τους πάντες ώστε να καταστεί δυνατή η 
είσοδος της Ελλάδας το 2001. Για το σκοπό αυτόν ακολουθείται ένα καινούριο µίγµα 
αντιπληθωριστικής µακροοικονοµικής πολιτικής, συνδυσµένο µε διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις και αποδοτική εκµετάλλευση των χρηµατικών εισροών από την ΕΕ. 
Η αξιοπιστία της ασκούµενης πολιτικής βοηθά το επενδυτικό κλίµα. Έτσι οι 
επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 1997 (19.8%) υπερβαίνουν  κατά 0.4% το 
αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ. Όπως αναφέρει ο Ι. Στουρνάρας, πρόεδρος του 
συµβούλιου οικονοµικών εµπειρογνωµόνων το 1998, οι εγχώριες επενδύσεις δεν 
επηρεάζονται το διάστηµα αυτό από τη διεθνή κρίση του 1997-1998, διότι η µείωση 
των επιτοκίων ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ οι δηµόσιες χρηµατοδοτούνται 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Η προσύλωση και η πειθαρχηµένη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων 
της σύγκλισης αφενός και τα έργα της Ολυµπιάδας αφετέρου, που αρχίζουν ήδη και 
εκτελούνται, διατηρούν την επενδυτική δραστηριότητα υψηλότερη από την 
αντίστοιχη της ΕΕ, µέχρι και το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου. 
  Το 2002 το ποσοστό των επενδύσεων είναι 24.2%, υψηλότερο κατά 4.3% του 
αντίστοιχου ποσοστού της ΕΕ. Παρατηρείται ότι παρά τη νέα µεγάλη κρίση του 2000, 
η θετική πορεία των επενδύσεων διατηρείται. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι 
προέρχονται όπως ήδη αναφέρθηκε από το δηµόσιο και τους Έλληνες ιδιώτες. Οι 
ξένες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στη χώρα είναι ιδιαίτερα χαµηλές. 
Σύµφωνα µε τον ΣΕΒ, αλλά και το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ), αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών και των πολλαπλών 
δικαιολογητικών, όπως και του µεγάλου χρονικού διαστήµατος (πέντε εβδοµάδες) 
που απαιτούνται για τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας µιας Ανώνυµης 
Εταιρείας. Σηµαντική τροχοπέδη στις επενδυτικές δραστηριότητες είναι και ο 
συντελεστής φορολογίας που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που δρούν στη χώρα. Ο 
συντελεστής αυτός θεωρείται από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε 
ελάχιστες µόνον εξαιρέσεις. 
 
 

                                                 
421 Γ. Αργείτης 2002 ‘Παγκοσµιοποίηση ΟΝΕ και Οικονοµική Προσαρµογή’ Τυπωθ. Γ. ∆αρδάνος 
Αθήνα 2002 σελ. 103 
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2.8.1.6  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.6: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Ισπανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Ισπανία ήδη από τη δεκαετία του 1970 παρουσίαζε µια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Ευρώπης, γεγονός που συνετέλεσε στην αλµατώδη 
ανάπτυξή της. Η πετρελαϊκή όµως κρίση του 1978-1979 χτυπά ιδιαίτερα την Ισπανία 
και αποτυπώνεται στην πτωτική πορεία των επενδύσεων, ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 
το 1981 (22.7%) µέχρι και το 1984 (20.1%). Η πτωτική τάση οφείλεται στην 
εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου για τις ενεργειακές της 
ανάγκες. Είναι όµως γεγονός ότι την πρώτη τριετία τα ποσοστά των επενδύσεων 
παραµένουν υψηλότερα από τα αντίστοιχα του ΜΟ της ΕΕ. 
 Με εξαίρεση το 1984 που το ποσοστό επενδύσεων της Ισπανίας υπολείπεται 
κατά 0.1% του αντίστοιχου της ΕΕ, τα υπόλοιπα έτη της οικονοµικής άνθησης και 
ευηµερίας, η ανοδική πορεία των ισπανικών επενδύσεων είναι σηµαντικά υψηλότερη 
αν συγκριθεί µε αυτήν της ΕΕ. Από το 1985 (20.6%) µέχρι και το 1990 (25.9%) η 
αύξηση στις επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι 5.3% Η αντίστοιχη αύξηση των 
επενδύσεων στην ΕΕ αυτό το διάστηµα είναι 1.9%. Η γρήγορη προσαρµογή της 
Ισπανίας στη νέα οικονοµική φιλοσοφία που επικρατεί απο τα µέσα της δεκαετίας 
του ’80 και τα κοινοτικά χρήµατα που εισρέουν στη χώρα µετά την ένταξή της, 
συντελούν στην εντυπωσιακή ανάκαµψη των επενδύσεων. 
 Το δυσµενές κλίµα που επικρατεί στην Κοινότητα λόγω των γεγονότων του 
1989-1990, αλλά και η ύφεση που ακολουθεί την επόµενη διετία, τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις ΗΠΑ, επηρεάζουν τις επενδυτικές δραστηριότητες στην Ισπανία, διότι 
το εξαγωγικό της εµπόριο είναι έντονο τόσο µε τις χώρες της ΕΟΚ όσο και µε τις 
ΗΠΑ. Η νέα αύξηση της τιµής του πετρελαίου το 1991 συντελεί και αυτή στην 
πτωτική πορεία των επενδύσεων, που ξεκινά το 1991 (25.1%) και συνεχίζεται 
ανελλιπώς µέχρι και το 1994 (21.1%). 
 Τα επόµενα έτη οι πειθαρχηµένες προσπάθειες για την επίτευξη της 
σύγκλισης, η αποδοτική εκµετάλλευση των εισρεόµενων κοινοτικών πόρων, το 
κατάλληλο µίγµα πολιτικής (policy mix) που ακολουθείται, η µείωση των ρυθµίσεων 
των κρατικών παρεµβάσεων και οι προσπάθειες για προσέλκυση επενδύσεων ώστε να 
αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της ανεργίας, συντελούν στην αυξητική πορεία των 
επενδύσεων. Οι επενδύσεις στην Ισπανία ως ποσοστό του ΑΕΠ µετά από µικρές 
αυξοµειώσεις κατά τη διετία 1995 (22%) – 1996 (21.6%), ακολουθούν έντονη 
ανοδική πορεία µέχρι και το 2000 (25.3%). 
 Η κρίση του 2000 και η επιβράδυνση της µεγέθυνσης της οικονοµίας που 
ακολουθεί µειώνει ελαφρά τις επενδύσεις, το ποσοστό των οποίων το 2002 είναι 
25%. 
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 Το εντυπωσιακό στην εξέλιξη της πορείας των επενδύσεων στην Ισπανία, 
είναι το γεγονός ότι από το 1985 µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου, δηλαδή 
για δεκαοκτώ συνεχή έτη οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σηµαντικά 
υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ. Μεγάλες αποκλίσεις, θετικές ως 
προς την Ισπανία καταγράφονται το 1990 όπου το ποσοστό των ισπανικών 
επενδύσεων υπερβαίνει κατά 3.8% το αντίστοιχο της ΕΕ και το 2002 που η θετική 
απόκλιση γίνεται 5.1%. 
 
 
 
 
2.8.1.7  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.7: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Γαλλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η σοσιαλιστική διακυβέρνηση της Γαλλίας από τον F. Mitterand που κέρδισε 
στην επαναληπτική εκλογή της 10ης Μαΐου του 1981 τον Valeri J d’ Estain µε 52% 
των ψήφων, χαρακτηρίζεται από εθνικοποίηση των περισσότερων ιδιωτικών 
τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, των βιοµηχανιών χάλυβα, πυρηνικής ενέργειας 
και εξοπλισµών, όπως και εννέα άλλων βιοµηχανικών εταιρειών. Η πολιτική 
παροχών (αύξηση µισθών και επιδοµάτων) επιδεινώνει την οικονοµία και οδηγεί σε 
πίεση του φράγκου και σε µείωση των εξαγωγών και των επενδύσεων. Τα γεγονότα 
αυτά αποτυπώνονται στο διάγραµµα, µε την πτωτική πορεία των επενδύσεων από το 
1981 (23.1%) µέχρι και το 1985 (20.3%). 
 Ο άµεσος ευθυγραµµισµός της οικονοµικής πολιτικής της Γαλλίας µε αυτόν 
της Γερµανίας, βοηθά στη βελτίωση τόσο του οικονοµικού περιβάλλοντος όσο και 
των επενδύσεων. Στο γράφηµα φαίνεται καθαρά η παράλληλη, τόσο στην αύξηση 
όσο και στην πτώση, πορεία των γαλλικών επενδύσεων, µε αυτές του ΜΟ της ΕΕ, το 
χρονικό διάστηµα 1985 εως και το 1993. Το 1993 τα ποσοστά των επενδύσεων 
Γαλλίας (19.4%) και ΕΕ (19.9%) διαφέρουν κατά 0.5%. Από το 1994 η πτωτική 
πορεία των επενδύσεων στη Γαλλία, που ξεκίνησε το 1991 (22%), συνεχίζεται 
εντονότερα από ότι στην ΕΕ και τερµατίζεται το 1997 µε ποσοστό επενδύσεων ως 
προς το ΑΕΠ 18% έναντι του ποσοστού 19.4% το ίδιο έτος στην ΕΕ. 
 Μια νέα ανοδική πορεία καταγράφεται στο γράφηµα µέχρι και το 2001 
(19.9%). Η κρίση του 2000 και η ύφεση που διαφαίνεται οδηγούν το 2002 το 
ποσοστό των επενδύσεων στο 19.5% Μια έρευνα του Οικονοµικού Ταχυδρόµου 
δείχνει ό,τι στη Γαλλία η γραφειοκρατία δεν αποτελεί εµπόδιο στις επενδύσεις, αφού 
για την ίδρυση µιας Ανώνυµης Εταιρίας (ΑΕ) απαιτούνται µόνο δύο εβδοµάδες. 
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2.8.1.8  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.8: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Ιρλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η βαθιά ύφεση που επικρατεί στην Κοινότητα τα πρώτα έτη της δεκαετίας 
του ’80, συνδυασµένη µε το δυσµενές εξωτερικό διεθνές περιβάλλον είναι προφανές 
ότι δηµιουργούν βαρύ επενδυτικό κλίµα. Το κλίµα αυτό επιβαρύνεται ακόµη 
περισσότερο στην Ιρλανδία, λόγω των µεγάλων αναταραχών στις εργασιακές σχέσεις, 
και των µεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων που τις ακολουθούν. Η πτωτική πορεία 
των επενδύσεων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) που ακολουθεί είναι η µεγαλύτερη µεταξύ 
των δεκαπέντε κρατών-µελών σε ένταση πτώσης, αλλά και σε διάρκεια. Το ποσοστό 
28.7% του 1981, υψηλότερο κατά 6.9% σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ το 1988, µετά 
από αδιάκοπη πτώση φθάνει το 15.9%, χαµηλότερο κατά 5.4% από το αντίστοιχο της 
ΕΕ. 
 Μια διετής ανοδική πορεία που σηµειώνεται κατά τη γνωστή περίοδο 
άνθησης, ανεβάζει το ποσοστό των επενδύσεων το 1990 στο 18.7%. Η νέα κρίση και 
η ύφεση των πρώτων ετών της δεκαετίας του ’90, οδηγεί µετά από τριετή πτώση το 
ποσοστό των επενδύσεων το 1993 στο 15.5%, έναντι του αντίστοιχου  ποσοστού 
19.9% της ΕΕ. Από το 1989 µέχρι και το 1993 επιδεινώνεται πολύ άσχηµα το 
οικονοµικό και το επενδυτικό κλίµα στην Αγγλία. Η Ιρλανδία διατηρεί σηµαντικές 
εµπορικές συναλλαγές µε την Αγγλία, καθώς οι οικονοµικές και επενδυτικές 
δραστηριότητές τους συνδέονται στενά. Η επιδείνωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος της Μ. Βρετανίας µεταφέρεται λοιπόν και στην Ιρλανδία. 
 Έκτοτε παρατηρείται το λεγόµενο ιρλανδικό θαύµα. «στην κρίσιµη πρώτη 
περίοδο της εποχής του Μάαστριχτ 1992-1995 το ιρλανδικό νόµισµα υποτιµάται κατά 
9% σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έκτοτε η ιρλανδική 
παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύσσεται µε µέσους ετήσιους ρυθµούς της τάξης 
των 4 ποσοστιαίων µονάδων, διπλάσιους απ’ ότι πριν, απόρροια της εκτίναξης των 
επιχειρηµατικών κερδών (διπλασιασµός της κερδοφορίας του κεφαλαίου), των 
επενδύσεων και της βιοµηχανικής παραγωγής (περίπου 13% µέση ετήσια 
αύξηση)».422 

 Για τους λόγους αυτούς από το 1994 καταγράφεται όπως φαίνεται και στο 
γράφηµα µια εντυπωσιακή σε σχέση µε την ΕΕ, αυξητική πορεία των επενδύσεων, το 
ποσοστό (ως προς το ΑΕΠ) των οποίων το 2000 είναι 23.6%, υψηλότερο κατά 3% 
από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ. Η Ιρλανδία επενδύει πολλά και στο εκπαιδευτικό 
της σύστηµα όπως και στις νέες τεχνολογίες. Φροντίζει δε να επαναφέρει πίσω 
πολλούς σηµαντικούς επιστήµονές της που σπούδασαν και διέπρεψαν στο εξωτερικό. 

                                                 
422 Eurostat General Statistics 2002 
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Η αυξητική αυτή πορεία των επενδύσεων συνεπικουρείτα από το ευνοϊκό φορολογικό 
της σύστηµα, αλλά και από την περιορισµένη γραφειοκρατία. Ο µικρός φορολογικός 
συντελεστής (12.5%) πάνω στα κέρδη των επιχειρήσεων και η απλή και σύντοµη, 
ολίγων µόνο ηµερών, διαδικασία που απαιτείται για την ίδρυση µιας Ανώνυµης 
Εταιρείας βοηθούν τις επενδυτικές δραστηριότητες. Είναι η χώρα που λόγω της 
γειτνίασης της µε µεγάλες αγορές, αλλά και λόγω των επαρκών για τις επενδύσεις 
κινήτρων που παρέχει, καταφέρνει και διατηρεί υψηλά ποσοστά (ως προς το ΑΕΠ) 
επενδύσεων, ακόµη και µετά την κρίση και την ύφεση που διαφαίνονται µετά το 
2000. Το ποσοστό των επενδύσεων το 2002 είναι 22.7%, υψηλότερο κατά 2.8% του 
αντίστοιχου ενωσιακού. 
 
 
 
 
2.8.1.9  Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.9: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Ιταλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Οι επενδύσεις της Ιταλίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 1981 (25.2%) εως και 
το 1987 (20.9%) ακολουθούν πτωτική πορεία. Παρά την πτωτική πορεία των 
επενδύσεων, αυτές (ως ποσοστό του ΑΕΠ) παραµένουν όλο αυτό το χρονικό 
διάστηµα υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ. Η Ιταλία είναι κατ’ εξοχήν 
βιοµηχανική χώρα και η ανάπτυξή της βασίζεται στις εξαγωγές µηχανηµάτων, 
αυτοκινήτων, γεωργικών ελκυστήρων, υφαντουργικών προϊόντων, χηµικών 
προϊόντων κτλ προς τις µεγάλες αγορές της Γαλλίας, της ∆υτικής Γερµανίας, της Μ. 
Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Ελβετίας, της Σαουδικής Αραβίας και αλλού. Συνεπώς 
πρόκειται για µια χώρα που ελκύει επενδύσεις όχι µόνο βιοµηχανικού περιεχοµένου, 
αλλά και υπηρεσιών, διότι έχει ανεπτυγµένο τον τουρισµό της. 
 Από το 1988 (21.3%) µέχρι και το 1994 (18%) η πορεία των επενδύσεων και 
ιδίως η ανοδική, είναι ταυτόσηµη µε αυτήν της ΕΕ, αλλά και η πτωτική που 
ακολουθεί αν και έχει παράλληλη πορεία µε αυτήν του ΜΟ της ΕΕ, εντούτοις 
εµφανίζει ελαφρώς µεγαλύτερα ποσοστά πτώσης. Το 1994 οι επενδύσεις στην Ιταλία 
ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 18%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ είναι 19.8%. Η 
πτωτική πορεία από το 1991 (21%) και έπειτα, οφείλεται µεταξύ των άλλων λόγων 
και στην κρίση του Περσικού Κόλπου. Η αύξηση των τιµών του πετρελαίου που 
ακολουθεί, επιβαρύνει τις επενδύσεις διότι οι εισαγωγές της Ιταλίας αποτελούνται 
κυρίως από πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία (πχ. πετρέλαιο, σιδηροµεταλλεύµα, χαλκό 
κτλ). Η Ιταλία είναι µια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς 
τον ορυκτό πλούτο. 
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 Την τριετία 1995-1997 οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σταθεροποιούνται 
στο 18.3%. Έκτοτε και µέχρι το 2002 (20%), η πορεία των επενδύσεων ακολουθεί 
µιαν ελαφρά συνεχή ανοδική πορεία, αν και υπάρχει στη χώρα πρόβληµα 
γραφειοκρατίας, καθώς απαιτούνται για τη σύσταση µιας Ανώνυµης Εταιρείας 
περίπου δύο µήνες. 
 
 
 
 
2.8.1.10 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.10: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων του 
Λουξεµβούργου ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Στο πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του ’80 οι επενδύσεις στο Λουξεµβούργο, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, ακολουθούν µια ιδιαίτερα πτωτική πορεία. Το ποσοστό των 
επενδύσεων από το 21.1% το 1981 καταλήγει στο 24.7% το 1985 καταγράφοντας το 
έτος αυτό µιαν υστέρηση 5.5% σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ. 
 Τα επόµενα έξι έτη µέχρι το 1991 (25.5%), µε εξαίρεση µόνον το 1989 που το 
ποσοστό των επενδύσεων σηµειώνει κάµψη, χαρακτηρίζονται από µιαν έντονη 
ανοδική πορεία των επενδύσεων. Το 1991 οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 
25.5%, όταν οι αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ εµφανίζουν ποσοστό 21.9%. Η 
οικονοµική κρίση των ετών 1990 και 1991 λόγω της αύξησης της τιµής του 
πετρελαίου, φαίνεται να µην επηρεάζει αρνητικά τις επενδυτικές δραστηριότητες στο 
Λουξεµβούργο. Αυτό συµβαίνει διότι η παρακµή του παλαιού βιοµηχανικού κλάδου 
συντελεί ώστε η οικονοµία να εξαρτάται αµεσότερα από τις επεκτεινόµενες 
τραπεζικές δραστηριότητες, από την ευρωστία των αµερικανικών πολυεθνικών 
εταιρειών στη χώρα και από τη λειτουργία µιας σειράς υπηρεσιών της ΕΟΚ. 
 Από το το 1992 και για µια δεκαετία µέχρι και το 2002, υπάρχουν έντονες 
διακυµάνσεις στα ποσοστά των επενδύσεων, άλλοτε πτωτικές όπως το 1992 (22.8%) 
ή το 1994 (20.8%) και άλλοτε έντονα ανοδικές όπως το 1999 (23.8%). 
 Το χαρακτηριστικό του γραφήµατος είναι πως από το 1990 µέχρι και το τέλος 
της εξεταζόµενης περιόδου οι επενδύσεις του Λουξεµβούργου ως ποσοστά του ΑΕΠ 
παραµένουν συνεχώς µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ 
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2.8.1.11 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.11: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Ολλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1978-1979 και η άµεση εξάρτηση της χώρας 
από τις εισαγωγές πρώτων υλών, εξηγεί τόσο την πτωτική πορεία των επενδύσεων 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά την τριετία 1981-1983, όσο και τα µικρότερα ποσοστά 
σε σχέση µε τα αντίστοιχα της ΕΕ. 
 Από το 1984 (20.2%) οι επενδύσεις µέχρι και το 1989 (22.8%) ακολουθούν 
µια συνεχή ανοδική πορεία µε ποσοστά που υπερβαίνουν αυτά του ΜΟ της ΕΕ. 
 Τα συνταρακτικά γεγονότα του 1989-1990 όπως και η ύφεση της περιόδου 
1992-1993 στην Ένωση, αφήνουν τα αρνητικά αποτυπώµατά τους στις επενδύσεις 
που καταγράφουν µιαν πτωτική πορεία µέχρι και το 1994 (20.3%). 
 Στην Ολλανδία υπάρχει γραφειοκρατία που έχει ως αποτέλεσµα η σύσταση 
µιας ΑΕ να απαιτεί για τη διαδικασία ολοκλήρωσής της οκτώ µε δέκα εβδοµάδες. 
Εντούτοις µέχρι και το 2000 όπως φαίνεται παραστατικά στο γράφηµα, οι επενδύσεις 
ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν ανοδική πορεία. Η πολιτική µερικής 
απασχόλησης που ακολουθείται και η οποία δεν υπάγεται στους σχετικούς 
εργατικούς νόµους και περιορισµούς, η µείωση των ωρών εργασίας που προκαλεί 
µείωση στις αποδοχές, διευκολύνουν το επενδυτικό περιβάλλον. Οι µεγάλοι 
επενδυτές δε θέλουν νοµοθετικούς περιορισµούς στις απολύσεις, θέλουν χαµηλό 
κόστος εργασίας και εξασφαλισµένες αγορές για τα προϊόντα τους. Η εξειδίκευση 
στη γεωργική παραγωγή της (θερµοκήπια, βολβοί κτλ) και κυρίως η στροφή των 
επενδύσεων που γίνονται στη χώρα προς την υψηλή τεχνολογία της 
µικροηλεκτρονικής, της αεροδιαστηµικής και της βιοτεχνολογίας, εξηγούν την 
επενδυτική ανοδική πορεία µέχρι και το 2000 (22.7%). 
 Η κρίση που ξεκινά από το 2000, η ύφεση που επικρατεί αργότερα στη 
Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή σε χώρες 
υποδοχής των εξαγώγιµων προϊόντων της Ολλανδίας, εξηγούν τη νέα πτωτική πορεία 
των επενδύσεων, οι οποίες το 2002 βρίσκονται στο 21.7%, υψηλότερα κατά 1.8% 
από τις αντίστοιχες της ΕΕ. 
 Βέβαια πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι στην Ολλανδία «η µείωση του 
εργατικού κόστους αποτρέπει τους επιχειρηµατίες από την ανάληψη επενδύσεων 
αντικατάστασης της εργασίας, ιδίως όταν η τελευταία καθίσταται σχετικώς ακριβή, 
µε αποτέλεσµα οι επιχειρηµατίες να εκµεταλλεύονται το φτηνό εργατικό δυναµικό 
και να συντηρούν, επιπροσθέτως και τον παλαιό εξοπλισµό. Έτσι αναβάλλεται ο 
παραγωγικός εκσυγχρονισµός τους...».423 

                                                 
423 Θ. Πελαγίδης 2003 ‘Κατατονική Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 σελ.84 
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 Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι επενδύσεις στην Ολλανδία ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, από το 1985 και µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου κινούνται σε 
υψηλότερα ποσοστά από αυτά του ΜΟ της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.8.1.12 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.12: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Αυστρίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η υφεσιακή κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη τα πρώτα έτη της 
δεκαετίας του ’80, αφήνει τα αρνητικά αποτυπώµατά της και στις αυστριακές 
επενδύσεις. Οι επενδύσεις της χώρας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, από το 25.3% του 1981, 
µετά πτωτικές τάσεις, βρίσκονται στο 21.6% το 1984. 
 Η βιοµηχανία και το εµπόριο είναι οι κύριες πηγές του εθνικού εισοδήµατος 
της Αυστρίας. Οι χώρες προορισµού των προϊόντων της είναι η ∆υτική Γερµανία, η 
Ελβετία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, οι ΗΠΑ, η ΕΣΣ∆, η Ολλανδία και 
άλλες. Οι υποδοµές της και η πρόσβασή της σε τόσο πολλές αγορές προσελκύουν τις 
επενδυτικές δραστηριότητες. Από το 1985 (22.3%) µέχρι και το 1991 (24.2%) 
παρατηρείται µια συνεχής ανοδική πορεία στα ποσοστά των επενδύσεων. 
 Βέβαια τα γεγονότα του 1990-1991 αποτυπώνονται στην πτωτική πορεία των 
επενδύσεων τη διετία 1992 (23.7%) και 1993 (23.2%). 
 Η επόµενη επταετία µέχρι και το 2000 χαρακτηρίζεται από πολύ ήπια 
αυξητική τάση (23.5% το 1994) και σταθεροποίηση γύρω από αυτά τα επίπεδα µέχρι 
το τέλος της χιλιετίας. 
 Έκτοτε η ύφεση που πλήττει τις αγορές προορισµού των προϊόντων της 
Αυστρίας, αλλά και η ανατίµηση του ευρώ που καθιστά ακριβά τα εξαγόµενα, στις 
εκτός ΕΕ χώρες, προϊόντα, ερµηνεύουν τη µικρή ωστόσο πτώση των επενδύσεων τα 
δύο πρώτα έτη της νέας χιλιετίας. 
 Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ό,τι από το 1981 µέχρι και το 2002 όλα αυτά τα 
έτη οι επενδύσεις στην Αυστρία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπερβαίνουν συνεχώς τις 
αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ. Όπως και άλλες χώρες του Βορρά, έτσι και η Αυστρία 
χαρακτηρίζεται από τη βοήθεια που παρέχει στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η 
διαδικασία για την ίδρυση µιας Ανώνυµης Εταιρείας διεκπεραιώνεται µέσα σε δύο 
εβδοµάδες, γεγονός που βοηθά τις επενδυτικές κινήσεις και προσπάθειες. 
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2.8.1.13 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.13: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Πορτογαλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Τα δύο πρώτα έτη της δεκαετίας του ’80 οι πορτογαλικές επενδύσεις, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, 32.4% το 1981 και 32.6% 
το 1982. Η υφεσιακή κατάσταση που επικρατεί στην Κοινότητα, οι εθνικοποιήσεις 
των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των µονάδων βαριάς βιοµηχανίας 
που προηγήθηκαν, ευθύνονται για τη συρρίκνωση της ιδιωτικής επενδυτικής 
πρωτοβουλίας που αποτυπώνεται στην πτωτική πορεία των επενδύσεων την τριετία 
1983 (30.6%), 1984 (24.7%) και 1985 (22.9%). 
 Η οικονοµική άνθηση και ευηµερία που επικρατεί στην Κοινότητα από το 
1985 ως το τέλος της δεκαετίας, απεικονίζεται στην Πορτογαλία στην ανοδική πορεία 
των ποσοστών των επενδύσεων. Η Πορτογαλία από το 1985 ενστερνίζεται τη 
φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γεγονός που 
τονώνει τις επενδυτικές δραστηριότητες στη χώρα. Το επενδυτικό ποσοστό 22.9% 
του 1985 ανέρχεται στο 27.4% το 1988. 
 Τα γνωστά γεγονότα που ακολουθούν τα επόµενα έτη οδηγούν σε µια 
µακροχρόνια συνεχή πτωτική πορεία τις επενδύσεις (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στην 
Πορτογαλία. Η πτώση των επενδύσεων για µια πενταετία είναι συνεχής και το 
ποσοστό τους κατερχόµενο γίνεται το 1993 22.2%. 
 Τα επόµενα έτη οι έντονες προσπάθειες για την επίτευξη της σύγκλισης και 
την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ µε το πρώτο κύµα χωρών, αποδίδουν και 
επιτυγχάνουν το στόχο τους. Μέρος των κοινοτικών κονδυλίων που διαχειρίζονται 
αποδοτικά, προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της τόνωσης των επενδύσεων. Η 
ανοδική πορεία των ποσοστών των επενδύσεων που ξεκινά το 1994 (22.3%), µε 
ήπιους ρυθµούς στην αρχή, γίνεται εντονότατη µετά το 1997 (25.6%) και 
κορυφώνεται το 2000 µε µέγιστο ποσοστό επενδύσεων το 28.6%. 
 Την τελευταία διετία της εξεταζόµενης περιόδου αν και η πορεία των 
επενδύσεων, λόγω της νέας παγκόσµιας και ευρωπαϊκής κρίσης, είναι πτωτική, 
εντούτοις οι πορτογαλικές επενδύσεις ως ποσοστά του ΑΕΠ είναι σηµαντικά 
υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ΜΟ της ΕΕ. Το 2002 το επενδυτικό ποσοστό της 
χώρας (27.1%) είναι κατά 7.2% υψηλότερο από το αντίστοιχο ενωσιακό. Άλλωστε 
από το 1981 µέχρι και το 2002 τα επενδυτικά ποσοστά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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2.8.1.14 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.14: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Φινλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η κρίση και η ύφεση των ετών 1981-1983 φαίνεται να µην πλήττει ιδιαίτερα 
τη Φινλανδία. Οι επενδύσεις της χώρας ως ποσοστά του ΑΕΠ κυµαίνονται από το 
26.5% το 1981 µέχρι 26.9% το 1983. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ό,τι δίπλα 
στη βιοµηχανία αναπτύσσεται πολύ ο κλάδος των υπηρεσιών και µάλιστα των 
εξειδικευµένων υπηρεσιών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία. 
 Μικρή κάµψη στα ποσοστά των επενδύσεων καταγράφεται την επόµενη 
τριετία. Το 1984 το ποσοστό ως προς το ΑΕΠ των επενδύσεων είναι 25.4%, 
υψηλότερο κατά 5.2% από το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ και το 1986 µειώνεται και 
γίνεται 25%. 
 Μέχρι το τέλος της δεκαετίας σε όλη την Κοινότητα επικρατεί οικονοµική 
ανάπτυξη και αισιοδοξία. Το κλίµα γίνεται ευνοϊκό για επενδυτικές πρωτοβουλίες, 
γεγονός που καταγράφεται στο γράφηµα. Το ποσοστό των επενδύσεων αγγίζει το 
1989 το 29.5% που είναι το υψηλότερο όλης της εξεταζόµενης περιόδου. 
 Η πτώση των νοµισµατικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και το 
κλίµα αστάθειας που επικρατεί, οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση τις επενδύσεις στη 
Φινλανδία. Για πέντε έτη συνεχίζεται η πτωτική πορεία των επενδύσεων, το ποσοστό 
των οποίων ως προς το ΑΕΠ το 1994 είναι 15.5% µειωµένο κατά 14% σε σχέση µε το 
µέγιστο ποσοστό του 1989. Από το 1992 (19.9%) το φινλανδικό ποσοστό των 
επενδύσεων εµφανίζεται να είναι µικρότερο του αντίστοιχου ενωσιακού. 
 Το εξωτερικό εµπόριο, λόγω του µικρού µεγέθους της φινλανδικής 
εσωτερικής αγοράς, παίζει ζωτικότατο ρόλο στην οικονοµική ζωή της χώρας. Τα 
προϊόντα της όµως εξάγονται στη Σουηδία, στη ΕΣΣ∆, στη ∆υτική Γερµανία, κτλ, σε 
χώρες δηλαδή που βρίσκονται σε ύφεση. Η κατάρρευση των αγορών της Ανατολικής 
Ευρώπης ευθύνεται για τη σοβαρή µείωση των επενδύσεων στη Φινλανδία κατά τα 
συγκεκριµένα έτη. 
 Έκτοτε ακολουθεί αναδιάρθρωση της παραγωγής της. Στρέφεται σε 
εξειδικευµένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και σε βελτίωση των υπηρεσιών που 
αποδίδουν. Η επινόηση επενδυτικών κινήτρων και η µείωση του χρόνου που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης µιας Ανώνυµης Εταιρείας 
(τρεις ως τέσσερις εβδοµάδες), βοηθούν την τόνωση της επενδυτικής 
δραστηριότητας. 
 Η τρίτη ανοδική πορεία των επενδύσεων είναι συνεχής και µακρά σε 
διάρκεια. Ξεκινά το 1995 µε ποσοστό 16.3% και τερµατίζεται το 2001 µε ποσοστό 
19.8%. 
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 Η κρίση και η ύφεση των πρώτων ετών της τρίτης χιλιετίας οδηγεί σε κάµψη 
κατά 0.6% τις επενδύσεις το 2002, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η ανατίµηση 
του ευρώ έναντι του δολαρίου οδηγεί σε µείωση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων της στις εκτός της ΕΕ αγορές, όπως είναι οι αγορές των ΗΠΑ µε τις οποίες 
διατηρεί εµπορικές συναλλαγές. 
 Το χαρακτηριστικό της επενδυτικής πορείας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στη 
Φινλανδία είναι ότι τα πρώτα έντεκα έτη τα ποσοστά των επενδύσεων είναι 
σηµαντικά υψηλότερα των αντίστοιχων ποσοστών του ΜΟ της ΕΕ. Η αντιστροφή της 
πορείας ρίχνει τα επενδυτικά ποσοστά της χώρας στα επόµενα έντεκα έτη, κάτω από 
τα αντίστοιχα ενωσιακά. 
 
 
 
 
2.8.1.15 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.15: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Σουηδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το γράφηµα της Σουηδίας παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε αυτό της 
Φινλανδίας. Το πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του ’80 που η Κοινότητα µαστίζεται από 
ύφεση και κρίση, οι σουηδικές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, εµφανίζουν µια 
σταθεροποιητική και ελαφρά ανοδική πορεία, µε τα ποσοστά τους όµως µέχρι το 
1984 να υπολείπονται των αντίστοιχων ποσοστών του ΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το ποσοστό ως προς το ΑΕΠ των σουηδικών επενδύσεων αυξάνεται στην πενταετία 
1981-1985 κατά 1%. Μια µικρή κάµψη κατά 0.7% παρατηρείται το 1986 (19.9%) και 
η ανοδική πορεία συνεχίζεται µέχρι και το 1989 (23.6%). Από το 1987 µέχρι και το 
1990 τα ποσοστά των επενδύσεων της χώρας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ενωσιακά. 
 Η µακρόχρονη αυτή θετική πορεία των επενδύσεων οφείλεται στην ιδιαίτερη 
οικονοµική διαχείριση που εφαρµόζεται στη χώρα και στα κίνητρα επενδύσεων που 
υιοθετεί. Η Σουηδία είναι προσηλωµένη από παλιά στη φιλελεύθερη παράδοση, µε το 
κράτος να προσπαθεί να περιορίσει τις παρεµβάσεις του. Ως εκ τούτου οι εταιρείες 
διαθέτουν πλήρη οικονοµική ανεξαρτησία, είναι εύρωστες και παρέχουν µε τη σειρά 
τους πόρους στο δηµόσιο για κοινωνικές δαπάνες. Επενδύσεις γίνονται σε πολλούς 
τοµείς, στη βιοµηχανία ξύλου, οχηµάτων, µηχανηµάτων, ναυπηγείων κτλ, αλλά και 
στον ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. 
 Όπως ακριβώς και στη Φινλανδία, η κατάρρευση των ανατολικών αγορών 
οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση τις σουηδικές επενδύσεις. Η πτώση ξεκινά το 1990 
(23%) και τερµατίζεται το 1994 (15.1%) µε το ποσοστό κατά το έτος αυτό να 
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υπολείπεται κατά 4.7% του αντίστοιχου της ΕΕ. Η διαφορά αυτή των ποσοστών είναι 
η µεγαλύτερη που παρατηρείται στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου 1981-2002. 
  Τα τελευταία µέχρι το 2002 οκτώ έτη, µε εξαίρεση µόνο το 1997, οι 
επενδύσεις της χώρας ακολουθούν µια διαρκώς αυξανόµενη ανοδική πορεία. Αν και 
η νέα παγκόσµια και ευρωπαϊκή πτώση της ανάπτυξης στα πρώτα έτη της νέας 
χιλιετίας, που ακολουθεί τη µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 2000, πλήττει τις 
επενδύσεις στις περισσότερες χώρες-µέλη της ΕΕ, στη Σουηδία καταγράφεται 
σταθεροποίηση των επενδύσεων στο 17.5% 
 Η Σουηδία δε συµµετέχει στην ευρωζώνη. Το σουηδικό όχι στο ευρώ είναι 
πρόσφατο και συνεπώς η υψηλή ανατίµηση του ευρώ δε δηµιουργεί προβλήµατα 
στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µε τις εκτός ΟΝΕ χώρες. 
 Το χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία δώδεκα έτη τα ποσοστά των 
σουηδικών επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ παραµένουν σηµαντικά µικρότερα των 
αντίστοιχων του ΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
 
 
2.8.1.16 Ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.8.1.16: διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων της 
Αγγλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 

Τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 που επικρατεί βαθιά ύφεση, οι 
επενδύσεις στην Αγγλία ως ποσοστά του ΑΕΠ, σταθεροποιούνται γύρω από το 17%. 
Τα επόµενα έτη µέχρι και το 1989, οπότε και καταγράφεται ποσοστό 21.7%, που 
είναι το υψηλότερο σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο, η πορεία των αγγλικών 
επενδύσεων είναι ανοδική. 

Από το 1989 (21.7%) µέχρι και το 1993 (15.7%) καταγράφεται µια ιδιαίτερα 
έντονη πτωτική πορεία στα ποσοστά των αγγλικών επενδύσεων. Η κρίση του 1990 
και η ύφεση της διετίας 1992-1993 αφήνουν έντονα αποτυπώµατα στην πορεία των 
επενδύσεων. Στην πτώση αυτή συµβάλλει και η οικονοµική δυσπραγία που επικρατεί 
στις ΗΠΑ, διότι περικόπτονται δραστικά τα επενδυτικά προγράµµατα πολλών 
επιχειρήσεων που κατά κύριο λόγο όδευαν στην Αγγλία. 

Από το 1994 (15.9%) µέχρι και το 2000 (17.3%) η πορεία των αγγλικών 
επενδύσεων κρίνεται σταθεροποιητική. Αρχικά παρουσιάζεται ήπια ανοδική µέχρι το 
1998 (17.6%) για να σταθεροποιηθεί εκ νέου γύρω από το 17.2% την επόµενη διετία. 

Η µεγάλη κρίση του 2000 και η νέα ύφεση µειώνει κατά 0.3% τα ποσοστά 
των επενδύσεων, τα οποία εµφανίζονται κατά τα δύο πρώτα έτη της νέας χιλιετίας 
σταθεροποιηµένα γύρω στο 17%. 
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2.8.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 

περίοδο 1981-2002 ως προς τις ακαθάριστες πραγµατικές επενδύσεις 
 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης παρατηρείται ο διαχωρισµός 
των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ σε τρεις οµάδες. Αρχικά ξεχωρίζει η οµάδα 
χωρών Β, στην οποία περιλαµβάνονται η Γαλλία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Σουηδία 
και η Αγγλία οι οποίες χαρακτηρίζονται, κατά την περίοδο 1981-2002, κυρίως από 
υψηλές τιµές ακαθάριστων επενδύσεων (σε σχέση µε το ΑΕΠ της κάθε χώρας). Η 
οµάδα Α1 απαρτίζεται από το Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία, τη Γερµανία και το Λουξεµβούργο, οι ακαθάριστες επενδύσεις των οποίων 
κυµαίνονται κυρίως σε µεσαία επίπεδα τιµών. Τέλος η Ισπανία, η Αυστρία και η 
Πορτογαλία ανήκουν στην οµάδα Α2 και χαρακτηρίζονται κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.8.2α: ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς τις ακαθάριστες πραγµατικές 
εενδύσεις (1981-2002)’ 
 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών επενδύσεων ανά οµάδα χωρών, όπως προσδιορίστηκαν από την 
ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β (Χαµηλές επιδόσεις): Παρατηρώντας την πορεία των ακαθάριστων 
επενδύσεων των πέντε χωρών που απαρτίζουν την οµάδα χαµηλών επιδόσεων 
(ακαθάριστων επενδύσεων), η εξεταζόµενη χρονική περίοδος των είκοσι δύο ετών, 
µπορεί να χωριστεί σε δύο υπο-περιόδους. Στην πρώτη υπο-περίοδο (1981-1991) τα 
ποσοστά των ακαθάριστων επενδύσεων των πέντε χωρών κυµαίνονται σε επίπεδα της 
τάξης των 17-29.5 µονάδων, µε τις φινλανδικές επενδύσεις να κυµαίνονται σταθερά 
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις επενδύσεις των υπολοίπων τεσσάρων χωρών. 
Η δεύτερη υπο-περίοδος έχει και αυτή διάρκεια έντεκα ετών. Από το 1992 ως το 2002 
διαπιστώνεται σταθεροποιητική τάση των ποσοστών των ακαθάριστων επενδύσεων 
των πέντε χωρών, προς τα επίπεδα τιµών της τάξης των 15.1-20.9 µονάδων. 
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Γράφηµα 2.8.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων Επενδύσεων’ 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α1 (Μεσαίες επιδόσεις): Τα ποσοστά των ακαθάριστων επενδύσεων των 
επτά χωρών που ανήκουν στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων (ακαθάριστων 
επενδύσεων), χαρακτηρίζονται από το 1981 ως το 1993 από έντονες διακυµάνσεις. 
Κατά τη διάρκεια των δεκατριών αυτών ετών ξεχωρίζουν η πτωτική πορεία των 
ιρλανδικών επενδύσεων (από 28.7% το 1981 σε 15.5% το 1993), καθώς και η 
ανοδική πορεία των επενδύσεων του Λουξεµβούργου (από 14.7% το 1985 σε 25.5% 
το 1991). Από το 1994 και έπειτα οι µεγάλες διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα 
στις τιµές των ακαθάριστων επενδύσεων των επτά χωρών, αρχίζουν να εξαλείφονται 
σταδιακά.Την περίοδο 1998-2002 τα ποσοστά των επενδύσεων για τις χώρες της 
οµάδας µεσαίων επιδόσεων (ακαθάριστων επενδύσεων) κυµαίνονται σε επίπεδα 
τιµών της τάξης των 19.3-24.2 µονάδων. Το 2002 η υψηλότερη τιµή ακαθάριστων 
επενδύσεων καταγράφεται στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις αντιστοιχούν στο 24.2% 
του ΑΕΠ της χώρας, που αποτελεί για την Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό 
επενδύσεων για την περίοδο 1984-2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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Γράφηµα 2.8.2β : ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Επενδύσεων’ 

 
ΟΜΑ∆Α Α2 (Υψηλές επιδόσεις): Οι τιµές των ακαθάριστων επενδύσεων της 
Ισπανίας και της Αυστρίας κυµαίνονται κατά την περίοδο 1981-2002 στο 20.1-25.9% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο ΑΕΠ της κάθε χώρας. Η χώρα που ξεχωρίζει στο γράφηµα 
2.8.2γ είναι η Πορτογαλία, η οποία σηµειώνει για πολλά έτη τις υψηλότερες  
επιδόσεις ακαθάριστων επενδύσεων, συγκριτικά µε τις επενδύσεις των δύο χωρών 
της οµάδας υψηλών επιδόσεων (ακαθάριστων επενδύσεων), αλλά και µε τις 
επενδύσεις οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ. Οι πορτογαλικές επενδύσεις µετά την 
τριετία 1981-1983 όπου κυµαίνονται στο 30.6-32.6%, από το 1984 ως το 2002 
κινούνται σε επίπεδα τιµών της τάξης των 22.9-28.6 ποσοστιαίων µονάδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.8.2γ : ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Επενδύσεων’ 

ΟΜΑ∆Α Α1 - ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης επαληθεύονται µέσω του 
παραγοντικού επιπέδου (σχήµα 2.8.2β), όπου παρουσιάζεται η διάταξη των ετών – 
χωρών επι του 1ου και επι του 2ου παραγοντικού άξονα. 
 Πιο συγκεκριµένα στο αριστερό επάνω τµήµα του επιπέδου εµφανίζονται οι 
χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων, δηλαδή η 
Φινλανδία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Αγγλία και η Γαλλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
έντονα από χαµηλά ποσοστά επενδύσεων κατά την περίοδο 1996-2001. Στο κάτω 
τµήµα του παραγοντικού επιπέδου εµφανίζονται η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, 
η ∆ανία, το Λουξεµβούργο, η Γερµανία και το Βέλγιο. Οι χώρες αυτές ανήκουν στην 
οµάδα µεσαίων επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων και χαρακτηρίζονται έντονα 
από µεσαίες τιµές επενδύσεων την εξαετία 1996-2001. Ακολουθώντας την καµπύλη 
διάταξης στο δεξιό επάνω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται η Πορτογαλία, η Αυστρία 
και η Ισπανία, που απαρτίζουν την οµάδα υψηλών επιδόσεων ακαθάριστων 
επενδύσεων και χαρακτηρίζονται έντονα από υψηλά ποσοστά επενδύσεων τα έτη 
1989-1999 και 2001-2002. 

Παρατηρείται λοιπόν µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου: στο 
αριστερό επάνω τµήµα τοποθετούνται οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
ακαθάριστων επενδύσεων, οι οποίες διαχωρίζονται και αντιπαρατίθενται στις χώρες 
της οµάδας υψηλών επιδόσεων (ακαθάριστων επενδύσεων), επί του 1ου παραγοντικού 
άξονα. Στο κάτω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες της οµάδας µεσαίων 
επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων, οι οποίες διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες επί 
του 2ου παραγοντικού άξονα. Τέλος στο δεξιό επάνω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου παρουσιάζονται οι χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων ακαθάριστων 
επενδύσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.8.2β  ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων 
των 15 χωρών (1981-2002)’ 
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∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 
Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης 
της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στις επενδύσεις. Παρατηρώντας  τη σχετική θέση 
της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.8.2γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις χαµηλότερες 
επενδύσεις 
 
 
- το γράφηµα της σχετικής θέσης της Γαλλίας, όσον αφορά στο ποσοστό 
ακαθάριστων επενδύσεων της χώρας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η σχετική 
θέση της Γαλλίας κυµαίνεται σταθερά σε µεσαία επίπεδα τιµών για δεκαπέντε 
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συνεχόµενα έτη, από το 1981 ως το 1995. Παρ’ όλα αυτά η Γαλλία εντάσσεται στην 
οµάδα χαµηλών επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων. Αυτό συµβαίνει επειδή η 
σχετική θέση των γαλλικών επενδύσεων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών την 
επταετία 1996-2002 και σύµφωνα µε τον πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών στο 
χαρακτηρισµό των κόµβων’, την περίοδο 1996-2001 οι χώρες που ανήκουν στην 
οµάδα χαµηλών επιδόσεων (ακαθάριστων επενδύσεων) χαρακτηρίζονται έντονα 
από χαµηλές τιµές επενδύσεων. 

- η ίδια ερµηνεία δίνεται και στην περίπτωση της Φινλανδίας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές τιµές ακαθάριστων επενδύσεων κατά την 
περίοδο 1981-1991 και από σχετικά χαµηλές τιµές την περίοδο 1992-2002. Αν και 
χαρακτηρίζεται για έντεκα έτη από σχετικά υψηλά ποσοστά ακαθάριστων 
επενδύσεων, η Φινλανδία ανήκει στην οµάδα χαµηλών επιδόσεων ακαθάριστων 
επενδύσεων. 

- η Ιταλία µέχρι το 1985 χαρακτηρίζεται κυρίως από σχετικά υψηλές τιµές 
ακαθάριστων επενδύσεων. Από το 1986 ως το 2002 η ιταλική σχετική θέση 
κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 

- η σχετική θέση της Σουηδίας χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις την  
περίοδο 1981-1989. Ενώ την περίοδο 1981-1984 κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα 
τιµών, το 1989 χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά από υψηλές τιµές επενδύσεων. Το 
1990 οι σουηδικές ακαθάριστες επενδύσεις κυµαίνονται σε σχετικά µεσαία επίπεδα 
τιµών και από το 1991 ως το 2002 σταθεροποιούνται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. 

- οι αγγλικές ακαθάριστες επενδύσεις κυµαίνονται καθ’όλη την εξεταζόµενη 
περίοδο σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών, µε εξαίρεση το έτος 1989, κατά το οποίο 
η σχετική θέση της Αγγλίας κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα τιµών. 

 
Παρατηρώντας τα γραφήµατα του σχήµατος 2.8.2γ, διαπιστώνεται πως και οι 

πέντε χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων ακαθάριστων επιδενδύσεων 
χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλές τιµές επενδύσεων κατά την περίοδο 1996-
2001, που κρίνεται σηµαντική για το χαρακτηρισµό µιας χώρας, όσον αφορά στο 
δείκτη των ακαθάριστων επενδύσεις. Από τις πέντε χώρες ξεχωρίζει η Αγγλία, η 
σχετική θέση της οποίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα επενδύσεων στα είκοσι ένα 
από τα είκοσι δύο εξεταζόµενα έτη. 
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Σχήµα 2.8.2δ: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις µεσαίες επενδύσεις 

ΒΕΛΓΙΟ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
∆ΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
ΕΛΛΑ∆Α

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

 



 362

- οι βελγικές ακαθάριστες επενδύσεις κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα 
τιµών για οχτώ συναπτά έτη, από το 1981 ως το 1988, και σε σχετικά µεσαία 
επίπεδα τιµών για δεκατέσσερα συνεχόµενα έτη, από το 1989 ως το 2002. 

- η σχετική θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται τη διετία 1986-1987 από υψηλές 
τιµές ακαθάριστων επενδύσεων. Στα υπόλοιπα είκοσι εξεταζόµενα έτη κυµαίνεται 
σταθερά σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 

- τη διετία 1981-1982 η σχετική θέση της Ολλανδίας χαρακτηρίζεται από 
χαµηλά επίπεδα τιµών. Από το 1983 ως το 2002 οι ολλανδικές ακαθάριστες 
επενδύσεις κυµαίνονται σταθερά σε σχετικά µεσαία και σχετικά υψηλά επίπεδα 
τιµών. 

- οι ακαθάριστες επενδύσεις της Ελλάδας κυµαίνονται καθ’όλη την 
εξεταζόµενη χρονική περίοδο σε σχετικά µεσαία και σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών. 

- η Ιρλανδία αποτελεί µια ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς ανήκει στην οµάδα 
µεσαίων επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων, αν και χαρακτηρίζεται από σχετικά 
µεσαίες τιµές επενδύσεων µόλις σε δύο (1996-1997) από τα είκοσι δύο εξεταζόµενα 
έτη. Πιο συγκεκριµένα η σχετική θέση της Ιρλανδίας κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα 
τιµών τις περιόδους 1981-1984 και 1998-2002, αλλά και σε χαµηλά επίπεδα τιµών 
την περίοδο 1985-1995. Η Ιρλανδία δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε κάποια 
άλλη οµάδα χωρών και έτσι περιλαµβάνεται στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων 
ακαθάριστων επενδύσεων. 

- η πορεία της σχετικής θέσης των ακαθάριστων επενδύσεων της Γερµανίας 
χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Οι γερµανικές επενδύσεις κυµαίνονται σε 
σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών την τετραετία 1997-2001, που κρίνεται σηµαντική 
σύµφωνα µε τον πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των 
κόµβων’, µε αποτέλεσµα η Γερµανία να περιλαµβάνεται στην οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων. 

- οι ακαθάριστες επενδύσεις του Λουξεµβούργου κυµαίνονται σε σχετικά 
χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών κατά τη δεκαετία 1981-1990 και σε 
σχετικά µεσαία, αλλά και σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών την περίοδο 1991-2002. 

 
Παρατηρώντας τα γραφήµατα του σχήµατος 2.8.2δ , διαπιστώνεται πως η 

πορεία της σχετικής θέσης των χωρών της οµάδας µεσαίων επιδόσεων 
ακαθάριστων επενδύσεων, χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Μόνο τρεις χώρες 
από τις επτά, χαρακτηρίζονται από σχετικά µεσαία επίπεδα επενδύσεων για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ελλάδα, οι 
σχετικές θέσεις των οποίων κυµαίνονται σε µεσαία επίπεδα τιµών για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ετών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 363

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.8.2ε : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις υψηλότερες 
επενδύσεις 
 
 
- η σχετική θέση της Ισπανίας (όσον αφορά στις ακαθάριστες επενδύσεις) 
κυµαίνεται αρχικά σε µεσαία επίπεδα τιµών την περίοδο 1981-1986 και 
σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα τιµών την περίοδο 1987-2002. 

- οι αυστριακές ακαθάριστες επενδύσεις χαρακτηρίζονται από σχετικά µεσαίες 
τιµές τη διετία 1982-1983 και από σχετικά υψηλές τιµές καθ’όλη την υπόλοιπη 
εξεταζόµενη περίοδο. 

- η Πορτογαλία είναι η µοναδική χώρα της ΕΕ, που χαρακτηρίζεται σε 
ολόκληρη την περίοδο 1981-2002 αποκλειστικά από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών 
ακαθάριστων επενδύσεων. 

 
Οι τρεις χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων 

ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες δώδεκα της ΕΕ, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών 
επιδόσεων που πετυχαίνουν στις ακαθάριστες επενδύσεις, για ιδιαίτερα µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Η σχετική θέση της Πορτογαλίας µάλιστα κυµαίνεται σταθερά 
σε υψηλά επίπεδα τιµών καθ’όλη την εξεταζόµενη περίοδο. 

 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.8.2 διαπιστώνεται πως ενώ 
τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 τα ποσοστά των ακαθάριστων επενδύσεων των 
δεκαπέντε χωρών της ΕΕ κυµαίνονταν σε επίπεδα της τάξης των 16.8-32.4 µονάδων 
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(σε σχέση µε τις τιµές του ΑΕΠ της κάθε χώρας), τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 
2000 τα ποσοστά των επενδύσεων κυµαίνονται σε επίπεδα τιµών της τάξης 17-28.6 
µονάδων (γραφήµατα 2.8.2α-γ ). Αυτό σηµαίνει πως η ψαλίδα ανάµεσα στις τιµές των 
ακαθάριστων επενδύσεων των δεκαπέντε χωρών κλείνει σταδιακά, ενώ οι επενδύσεις 
των περισσοτέρων χωρών κυµαίνονται σε επίπεδα του 19-25%. 
 Οι δεκαπέντε χώρες της ΕΕ, σύµφωνα µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης (σχήµα 2.8.2α) διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες χωρών. Η Γαλλία, η 
Ιταλία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Αγγλία συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα 
χαµηλών επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων, καθώς χαρακτηρίζονται στο σύνολο 
της περιόδου 1981-2002, κυρίως από χαµηλές τιµές επενδύσεων. Η οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων ακαθάριστων επενδύσεων απαρτίζεται από το Βέλγιο, τη ∆ανία, την 
Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Γερµανία και το Λουξεµβούργο, δηλαδή 
από χώρες που χαρακτηρίζονται κυρίως από µεσαίες τιµές επενδύσεων. Ισπανία, 
Αυστρία και Πορτογαλία ανήκουν στην οµάδα υψηλών επιδόσεων ακαθάριστων 
επενδύσεων, καθώς οι επενδύσεις κυµαίνονται κατά την εξεταζόµενη περίοδο κυρίως 
σε υψηλά επίπεδα τιµών. 

Στο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 2.8.2β), παρατηρείται η διάταξη των 15 
χωρών στο χώρο, η οποία επαληθεύει τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Σύµφωνα µε τα γραφήµατα 2.8.2γ-ε διαπιστώνεται πως η 
Αγγλία σηµειώνει απογοητευτικές επιδόσεις (σε σχέση µε τις πραγµατικές 
δυνατότητες της χώρας) καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται σταθερά για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα σε χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστών πραγµατικών επενδύσεων, 
ενώ αντιθέτως η Πορτογαλία και η Αυστρία πετυχαίνουν ιδιαίτερα ικανοποιητικές 
επιδόσεις, σε ότι αφορά στο ποσοστό των ακαθάριστων πραγµατικών επενδύσεων σε 
σχέση µε το ΑΕΠ των δύο χωρών αντίστοιχα, µε τη σχετική τους θέση να κινείται 
σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών. 
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2.9.1 Μερίδιο µισθών στο εθνικό εισόδηµα (Adjusted Wage Share, Total 
Economy) 
 
 Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται το µερίδιο των µισθών ως µέρος του εθνικού 
εισοδήµατος, δηλαδή ως ποσοστό του ΑΕΠ σε τιµές συντελεστών παραγωγής. 
 Το µερίδιο των µισθών σχετίζεται άµεσα µε τη διανοµή του πλούτου και 
επενεργεί στην ανάπτυξη, επηρεάζοντας τη ζήτηση. Επειδή κρίνεται ιδιαίτερα 
σηµαντικός ο ρόλος του στη διαµόρφωση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου και 
της ευηµερίας των πολιτών, επιλέγεται ως ένας από τους κατάλληλους δείκτες για την 
αποτύπωση της πραγµατικής σύγκλισης. Ασφαλώς στην εξαγωγή συµπερασµάτων 
πρέπει να συνεκτιµηθούν και άλλοι δείκτες, όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός κτλ. 
 Η πτωτική πορεία των µισθών που παρατηρείται παγκοσµίως έχει πολλές 
αιτίες. Η εποχή της µαζικής παραγωγής και της βιοµηχανικής επανάστασης έδωσε τη 
θέση της στην εποχή της τεχνολογίας της πληροφορικής και των υπηρεσιών που 
κατηγορείται αδίκως εν µέρει ότι ευθύνεται για την έλλειψη θέσεων εργασίας στη 
σύγχρονη κοινωνία. Αυτή η νέα επανάσταση της πληροφορικής κατηγορείται επίσης 
και για τη µείωση των µισθών στους ανειδίκευτους και την αύξηση σε αυτούς που 
κατέχουν εξειδικευµένη γνώση. 
 Κατά τον R. Bootle (2003) «όλο και περισσότεροι εργαζόµενοι συµβιβάζονται 
µε διαφορές στις αποδοχές τους σε σύγκριση µε άλλους εργαζόµενους και µε 
µεταβολές στις δικές τους αποδοχές καθώς οι συνθήκες αλλάζουν... η αµοιβή της 
εργασίας αντιµετωπίζεται από τους εργοδότες, όπως κάθε τιµή στην αγορά, και όχι 
ως τµήµα µιας ιεραρχικής κοιωνικής δοµής. Αυτές οι αλλαγές στην αντιµετώπιση των 
αµοιβών βοηθούν τις επιχειρήσεις στη συγκράτηση του κόστους....».424 
 Επιπλέον τα πολυµελή ισχυρά συνδικάτα αποδυναµώνονται τόσο σε αριθµό 
µελών όσο και σε πάθος, µε αποτέλεσµα να έχουν µικρότερη επιρροή στη 
διαµόρφωση των µισθών σε σχέση µε παλαιότερες εποχές.  Ο ανταγωνισµός δε που 
προέρχεται από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, 
χώρες που χαρακτηρίζονται από ένταση εργασίας λόγω φθηνών εργατικών χεριών, 
ρίχνει τις τιµές των προϊόντων. Η ανταπόκριση των δυτικών χωρών στον 
ανταγωνισµό είναι η µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων µε µειώσεις 
στους µισθούς. Το πρόβληµα όµως δεν είναι µόνον ότι τα φθηνά εργατικά χέρια της 
Ασίας παραδείγµατος χάρην, αφαιρούν ανταγωνιστικότητα από τους εργάτες της 
Ευρώπης, αλλά κυρίως ότι τα φθηνά προϊόντα της απορροφούν µεγαλύτερο µερίδιο 
στην αµερικανική αγορά, εκτοπίζοντας προϊόντα της Ευρώπης µε ότι αυτό 
συνεπάγεται σε ανεργία και µισθούς. 
 Η µετακίνηση επιχειρήσεων του δηµοσίου στον ιδιωτικό έλεγχο, η µεταφορά 
της παραγωγής σε χώρες µε µικρότερο κόστος που εντείνονται την τελευταία 
εικοσαετία, η ανεργία και ο φόβος των πολιτών µήπως χάσουν την εργασία τους 
συντελούν στη µείωση του ποσοστού του µεριδίου των µισθών στο εισόδηµα των 
πολιτών του κόσµου, σε σύγκριση µε πολύ παλαιότερες δεκαετίες. 
 Στα γραφήµατα425 που ακολουθούν καταγράφεται η πορεία του µεριδίου των 
µισθών της ΕΕ και των δεκαπέντε κρατών-µελών ως προς το ΜΟ της ΕΕ. 
 
 
 
 

                                                 
424 R. Bootle 2003 ‘Το Τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 
425 European Commission European Economy No4/2002 
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2.9.1.1  Μερίδιο µισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της ΕΕ 
 
 Το µερίδιο των µισθών στο εθνικό εισόδηµα της ΕΕ, εκφραζόµενο ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό το 1981 (75.8%). Στο 
σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου 1981-2002 το µερίδιο των µισθών εµφανίζει δύο 
πτωτικές πορείες, µια ανοδική και µια σταθεροποιητική. 
 Η πρώτη πτωτική του πορεία είναι µακροχρόνια, διαρκεί από το 1981 (75.8%) 
και τερµατίζεται το 1989 (70.3%), προκαλώντας µια µείωση της τάξης του 5.5%. Η 
µείωση αυτή σχετίζεται προφανώς µε την ύφεση και την ανεργία που επικρατούν 
κατά την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του ’80. Σχετίζεται επίσης και µε τα πολύ 
υψηλά πραγµατικά επιτόκια που µειώνουν τις επενδύσεις. Κατά τον Ζαν Πωλ 
Φιτουσσί «για ποιό λόγο να παράγεις και να εκτίθεσαι στους κινδύνους της 
επιχείρησης όταν η αποδοτικότητα της παραγωγής είναι χαµηλότερη από το επιτόκιο; 
Γιατί ένας επιχειρηµατίας να επενδύσει στην επιχείρησή του ενώ ξέρει ό,τι αν ρίξει τα 
ίδια ποσά στη χρηµατοπιστωτική αγορά, αυτά θα του προσφέρουν µεγαλύτερο 
κέρδος ακίνδυνα και χωρίς κόπο;».426 Η εµπειρία επίσης καταδεικνύει πως ο πιο 
ευνοϊκός τρόπος να προσαρµοσθούν οι επιχειρήσεις στα προβλήµατα και τη µείωση 
των κερδών τους είναι η µείωση των µισθών των υπαλλήλων τους, και αυτό 
προσπαθούν να επιβάλουν. 
 Η µεταστροφή της πορείας του ξεκινά από το 1990 (70.8%) και διαρκεί µέχρι 
το 1992 (71.5%) αυξάνοντας το ποσοστό του µεριδίου των µισθών κατά το ελάχιστο 
ποσοστό των 0.07 µονάδων. Η δεύτερη µακροχρόνια πτωτική περίοδος που αρχίζει 
από το επόµενο έτος τελειώνει µε το τέλος της δεύτερης χιλιετίας µειώνοντας το 
ποσοστό του µεριδίου των  µισθών από το 71% του 1993 στο 68.4% το 2000, δηλαδή 
κατά 2.6%. Η νέα πτωτική πορεία είναι απόρροια αφ’ενός των γεγονότων του 1989-
1990, αλλά και της νοµισµατικής κρίσης του 1992-1993 που οδηγεί σε άνοδο των 
επιτοκίων. Το ύψος των επιτοκίων επηρεάζει άνισα την κατανοµή των εισοδηµάτων. 
Το µερίδιο των κερδών και των τόκων αυξάνεται ενώ το µερίδιο των µισθών στι 
εθνικό εισόδηµα µειώνεται. Η απορρύθµιση δε των χρηµατοπιστωτικών αγορών και 
τα παγκοσµιοποιηµένα κεφάλαια ευνοούν το κέρδος του κεφαλαίου προτρέποντας σε 
συνεχή µείωση των φόρων στα εισοδήµατά του. 
 Ο J.P. Fitoussi θέλοντας να τονίσει το αδιέξοδο που δηµιουργείται µε την 
επικρατούσα τάση της µείωσης των µισθών, αναφέρει τα εξής: «σίγουρα οι 
επιχειρήσεις φαίνονται σε καλύτερη οικονοµική κατάσταση, αλλά κινυνεύουν να 
µείνουν χωρίς αγορές, αφού τις αγορές αποτελούν µισθωτοί χωρίς προοπτικές. 
Βλέπουµε λοιπόν, σε τι φαύλο κύκλο µπορεί να εµπλακεί η οικονοµία. Ο πειρασµός 

                                                 
426 J.P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 σελ.57 
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της περαιτέρω µείωσης των µισθών είναι µεγάλος, µε αποτέλεσµα την επιπλέον 
συρρίκνωση των αγορών, σε ένα φαύλο κύκλο που θα αυτοτροφοδοτείται».427 
 Τα δύο πρώτα έτη της νέας χιλιετίας παρατηρείται µια σταθεροποίηση του 
µεριδίου των µισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 68.5%. 
 Στη χρονική διάρκεια όλης της εξεταζόµενης περιόδου το µερίδιο των µισθών 
µειώνεται κατά 7.3%. 
 
 
 
 
2.9.1.2  Μερίδιο µισθών στο Βέλγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.2: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών του Βελγίου ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Στο γράφηµα καταγράφονται δύο µακροχρόνιες πτωτικές πορείες και µια 
ανοδική στο µερίδιο των µισθών του Βελγίου, στη διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου 1981-2002. 
 Συγκεκριµένα, το ποσοστό του µεριδίου των µισθών της χώρας είναι το 1981 
(77.8%), υψηλότερο κατά 2% από το αντίστοιχο της ΕΕ. 
 Η πτωτική πορεία διαρκεί µέχρι το 1989 (68.9%), όσο ακριβώς διαρκεί και η 
πτωτική πορεία του ΜΟ της ΕΕ. Η πτώση στις τιµές του µεριδίου µισθών του 
Βελγίου είναι εντονότερη. Εµφανίζεται απώλεια 8.9%, µεγαλύτερη κατά 3.4% από 
αυτήν της ΕΕ. 
 Η ανοδική πορεία του µερίδιου µισθών του Βελγίου διαρκεί ένα έτος 
περισσότερο από την ανοδική διάρκεια του µερίδιου µισθών της ΕΕ. Ξεκινά το 1990 
(70.6%) και τερµατίζεται το 1993 µε ποσοστό 73.5%, καταγράφοντας αύξηση 
ποσοστού στην τετραετία 2.9%. 
 Η δεύτερη πτωτική πορεία είναι ήπιας µορφής. Αρχίζει το 1994 (73.2%) και 
τελειώνει το 2001 (70.7%). Η τιµή του µεριδίου των µισθών το 2002 κυµαίνεται στα 
ίδια επίπεδα (70.8%). 
 Συνολικά στη διάρκεια των εικοσιδύο ετών εντοπίζεται πτώση του µεριδίου 
των µισθών του Βελγίου κατά 7%, όταν το αντίστοιχο µερίδιο της ΕΕ µειώνεται κατά 
7.3%. 
 
 
 
 

                                                 
427 J.P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 σελ.59 
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2.9.1.3  Μερίδιο µισθών στη ∆ανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.3: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της ∆ανίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η πορεία του µεριδίου µισθών στη ∆ανία χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
Αναλυτικότερα το 1981 (74.9%) το µερίδιο των µισθών είναι κατά 0.9% χαµηλότερο 
από το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ. 
 Η πρώτη πτωτική πορεία του δανικού µεριδίου µισθών είναι µικρότερης 
διάρκειας από αυτήν της ΕΕ και τερµατίζεται το 1985 φτάνοντας το 71.1%. Η τριετής 
ανοδική πορεία που ακολουθεί ανεβάζει και πάλι το ποσοστό του µεριδίου των 
µισθών στο 74.5% το 1988, πολύ κοντά στο αρχικό ποσοστό του 1981. Η δεύτερη 
όµως πτωτική πορεία είναι µεγαλύτερη σε διάρκεια και σε ένταση. Αρχίζει το 1989 
(72.3%) και τερµατίζεται το 1995 (66.7%), διαρκεί έξι έτη και το ποσοστό της 
απώλειας του µεριδίου των µισθών της ∆ανίας είναι 5.6%. Στη συνέχεια 
παρατηρείται ανάκαµψη και το δανικό µερίδιο µισθών αυξάνεται µέσα στην επόµενη 
διετία κατά 2.1%, για να απωλέσει υψηλότερο ποσοστό 2.7% την αµέσως επόµενη 
διετία. Το 2000 βρίσκει το ποσοστό του µεριδίου µισθών της ∆ανίας στο 66.4%, 
µικρότερο κατά 2% σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ. Τα δύο πρώτα έτη της νέας τρίτης 
χιλιετίας παραµένει περίπου στα ίδια ποσοστά. Το 2002 η τιµή του µεριδίου µισθών 
της χώρας είναι 67.1%. 
 Στη διάρκεια των εικοσιδύο ετών το µερίδιο µισθών της ∆ανίας µειώνεται 
κατά 7.8%, ενώ την ίδια περίοδο ο ευρωπαϊκός ΜΟ µειώνεται κατά 7.3%. 
 
 
 
2.9.1.4  Μερίδιο µισθών στη Γερµανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.4: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Γερµανία; ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
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 Τη δεκαετία του 1980 το γερµανικό µερίδιο µισθών χαρακτηρίζεται από 
έντονα πτωτικές τάσεις. Ενώ το 1981 βρίσκεται στο 74.8%, το 1990 µετά από συνεχή 
πτωτική πορεία, µε εξαίρεση το έτος1987, φτάνει το 67.7%, έναντι 70.8% του 
ευρωπαϊκού ΜΟ. 
 Τα τρία πρώτα έτη της δεκαετίας του 1990 το ποσοστό του µεριδίου µισθών 
της Γερµανίας αυξάνει κατά 2.2%, υπολείπεται όµως του ποσοστού του ΜΟ της ΕΕ 
κατά 1.1%. 
 Η δεύτερη πτωτική πορεία του µεριδίου των µισθών της χώρας, είναι 
πενταετούς διάρκειας. Στα  έτη αυτά το ποσοστό µειώνεται κατά 2.2%. Την τετραετία 
1999-2002 το ποσοστό κυµαίνεται σταθεροποιητικά σε επίπεδα τιµών της τάξεως των 
67 ποσοστιαίων µονάδων. 
 Η συνολική κάµψη του µεριδίου των µισθών της Γερµανίας στη διάρκεια 
όλης της εξεταζόµενης περιόδου είναι 7.8%, υψηλότερη κατά 0.5% από αυτήν του 
ΜΟ της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.9.1.5  Μερίδιο µισθών στην Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.5: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Ελλάδας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 µε την 
ανακατανοµή του πλούτου οδηγεί σε ανοδική πορεία το µερίδιο των µισθών ως 
ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. Το 73.7% που καταγράφεται το 1981 ανέρχεται στο 
76.8% το 1983, γεγονός που συνεπάγεται µια αύξηση 3.1% στο µερίδιο των µισθών, 
όταν ο ΜΟ της ΕΕ το ίδιο διάστηµα µειώνεται κατά 1.7%. Η πτωτική πορεία του 
1984 (74.7%) διορθώνει ελαφρά το 1985 (75%), οπότε οι µισθοί αυξάνονται και πάλι. 
Η διετής πτωτική πορεία του µεριδίου των µισθών αντιστρέφεται σε τριετή συνεχή 
ανοδική πορεία, µε αποτέλεσµα το 1990 το µερίδιο των µισθών στο εθνικό εισόδηµα 
να καλύπτει το 74% έναντι 70.8% του µεριδίου των της ΕΕ. 

Η περιοριστική νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην 
προσπάθεια της για εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, ευθύνεται για την έντονα 
πτωτική πορεία του µεριδίου των µισθών µέχρι το 1993, που το ποσοστό τους είναι 
65.7%, χαµηλότερο κατά 5.3% από το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ. Εάν λειφθεί 
υπόψη και η κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά την τριετία αυτή, τότε 
γίνεται πλήρως αντιληπτή η δυσχερής µισθολογική κατάσταση της χώρας. 
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Μέχρι το 1996 (66.2%) τα ποσοστά της Ελλάδας κυµαίνονται γύρω από το 
66% µε µικρές αυξοµειώσεις, και παραµένουν συνεχώς χαµηλότερα από τα 
αντίστοιχα της ΕΕ. Το 1997 το ποσοστό 68% του µεριδίου των µισθών πλησιάζει 
αυτό του ΜΟ της ΕΕ, για να το υπερβεί κατά 0.8% το 1998. Από το 1999 (68.1%) 
µέχρι και το 2002 ξεκινά µια νέα πτωτική πορεία που οδηγεί το 2002 (66.1%) το 
ποσοστό του µεριδίου των µισθών σε υστέρηση κατά 2.4% έναντι του µεριδίου 
µισθών της ΕΕ. Το θετικό είναι ότι από το 1996 µέχρι και το 2001 το ΑΕΠ της χώρας 
εµφανίζει έντονα ανοδική τάση. Το 2002, παρά τη µικρή κάµψη του ΑΕΠ της 
Ελλάδας, αυτό υπερέχει του αντίστοιχου της ΕΕ κατά 2.2%. 
 Στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου των εικοσιδύο ετών το µερίδιο των 
µισθών µειώνεται κατά 7.6% έναντι του ποσοστού 7.3 µονάδων της ΕΕ. 
 
 
 
2.9.1.6  Μερίδιο µισθών στην Ισπανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.6: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Ισπανίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το χαρακτηριστικό του γραφήµατος της Ισπανίας είναι το µεγάλο χρονικό 
διάστηµα που το µερίδιο των µισθών στο εισόδηµά της παραµένει µικρότερο του ΜΟ 
της ΕΕ. 
 Συγκεκριµένα, το διάστηµα από το 1981 (75.7%) µέχρι και το 1989 (67%), µε 
εξαίρεση µόνον το 1983 που ανήλθε κατά 0.3% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η 
πορεία του µεριδίου των µισθών της χώρας είναι έντονα πτωτική. 
 Τη χρονική περίοδο της συνεχούς πτώσης το ποσοστό του µεριδίου των 
µισθών ελαττώνεται κατά 8.7%, όταν η αντίστοιχη µείωση του ΜΟ της ΕΕ είναι 
5.5%. Πρέπει να αναφερθεί ότι το ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζει ανοδική πορεία µέχρι 
και το 1987, ενώ το 1989 εµφανίζεται να υπερέχει του ενωσιακού ΑΕΠ κατά 1.3%. Η 
τριετής ανοδική πορεία του µεριδίου των µισθών, η οποία οδηγεί το ποσοστό του στο 
70.7%, συµπίπτει µε µια έντονα πτωτική πορεία του ισπανικού ΑΕΠ. 
 Το 1994 (69%) και το 1995 (67.4%) η πτώση είναι σηµαντική. Έκτοτε 
παρατηρείται µια ήπια πτωτική πορεία, µέχρι το τέλος της περιόδου 2002 (66.1%). Το 
χαρακτηριστικό της πολυετούς αυτής πορείας του µεριδίου των µισθών ως ποσοστού 
του ΑΕΠ της χώρας είναι ότι αυτό παραµένει διαρκώς χαµηλότερο από το αντίστοιχο 
της ΕΕ. 
 Στην πορεία των εικοσιδύο ετών η πτώση του ποσοστού του µεριδίου των 
µισθών στην Ισπανία είναι 8.6%, όταν στην ΕΕ είναι 7.3% 
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2.9.1.7  Μερίδιο µισθών στη Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.7: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Γαλλίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Τα πρώτα έτη της διακυβέρνησης της Γαλλίας από το σοσιαλιστή F. 
Mitterand είναι η αιτία των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών που εµφανίζει το µερίδιο 
των µισθών της χώρας σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ. Το 1981 (78.3%) το µερίδιο των 
µισθών υπερέχει κατά 2.5%, ενώ το 1982 (78.4%), υπερέχει κατά 2.6%. 
 Έκτοτε η αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής στην προσπάθεια εξυγίανσης των 
δυσλειτουργιών και των προβληµάτων οδηγεί το µερίδιο των µισθών σε συνεχή και 
έντονη αποκλιµάκωση. Η πτωτική αυτή πορεία έχει ως αποτέλεσµα την πτώση του 
µεριδίου των µισθών το 1989 στο 70.1%. Είναι η πρώτη φορά που το γαλλικό 
ποσοστό εµφανίζεται κατά 0.2% µικρότερο του αντίστοιχου της ΕΕ. Μέχρι και το 
1993 (70.1%) τα ποσοστά της Γαλλίας και της ΕΕ σταθεροποιούνται γύρω από το 
70%. Από το 1994 (69.3%) και µε πολύ µικρές διακυµάνσεις µέχρι και το 2002 (69%) 
οι τιµές του µεριδίου µισθών της Γαλλίας κινούνται σε παραπλήσια µε το ΜΟ της ΕΕ 
επίπεδα.  

Η πτώση του µεριδίου µισθών της Γαλλίας, στο σύνολο των εικοσιδύο 
εξεταζόµενων ετών είναι 9.3%, υψηλότερο κατά 2% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
ποσοστό της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.9.1.8  Μερίδιο µισθών στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.8: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Ιρλανδίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
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Όπως φαίνεται από το γράφηµα, η πορεία του µεριδίου των µισθών στην 
Ιρλανδία από το 1981 ως το 1994 ακολουθεί την πορεία του µεριδίου των µισθών του 
ΜΟ της ΕΕ χωρίς να εµφανίζει έντονες διακυµάνσεις. Από το 1994 όµως µέχρι το 
τέλος της εξεταζόµενης περιόδου καταγράφει µιαν έντονη πτωτική πορεία. 

Αναλυτικότερα το 1981 το ποσοστό του ιρλανδικού µεριδίου των µισθών στο 
εισόδηµα είναι 76.4%, υψηλότερο κατά 0.6% του ΜΟ της ΕΕ. Το 1994 βρίσκεται στο 
67.1%, µειωµένο κατά 2.4% έναντι του ΜΟ της ΕΕ. Η έντονα πτωτική πορεία µέχρι 
το 2001 (55.3%), ταυτίζεται χρονικά µε µια εντυπωσιακή αύξηση που σηµειώνει το 
ιρλανδικό ΑΕΠ (µέχρι το 2000). Το 2002 το ποσοστό του µεριδίου των µισθών είναι 
56.4, χαµηλότερο κατά 12.1% σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ. 

Στο σύνολο της περιόδου 1981-2002 η µείωση του ιρλανδικού µεριδίου 
µισθών στο εισόδηµα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 20% έναντι 7.3% της ΕΕ. Η µείωση 
των 20 ποσοστιαίων µονάδων είναι η µεγαλύτερη µεταξύ των δεκαπέντε κρατών-
µελών που εξετάζονται. 

 
 
 

 
2.9.1.9  Μερίδιο µισθών στην Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.9: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Ιταλίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 
 Από το γράφηµα εντοπίζονται δύο πτωτικές πορείες, µια ανοδική και µια 
σταθεροποιητική, όσον αφορά στο µερίδιο των µισθών στο εισόδηµα της Ιταλίας. 
 Αναλυτικότερα, η πρώτη πτωτική πορεία, µε εξαίρεση το 1983(76.9%) όπου 
εµφανίζεται µια αύξηση 0.6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, αρχίζει από το 1981 
(76.7%) και τερµατίζεται το 1989 (72.1%). Η µείωση του µεριδίου των µισθών το 
χρονικό αυτό διάστηµα της δεκαετίας του 1980 είναι 4.6%, όταν η αντίστοιχη µείωση 
του ΜΟ της ΕΕ το ίδιο διάστηµα είναι 5.5%. 
 Η ανοδική πορεία της επόµενης τριετίας είναι εντονότερη από αυτήν του ΜΟ 
της ΕΕ. Το 1992 (74.2%) το ποσοστό του µεριδίου των µισθών καταγράφει άνοδο 
2.1%, σε σχέση µε την τιµή του 1989, έναντι του 1.2% της ΕΕ. 
 Η δεύτερη πτωτική πορεία η οποία ξεκινά το 1993 (73.5%) εξισώνει το 1998 
το ποσοστό του ιταλικού µεριδίου µισθών µε το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ στο 68%. 
Έκτοτε και µέχρι το τέλος της περιόδου η πορεία του µεριδίου των µισθών είναι 
ελαφρά πτωτική, ενώ τα δύο τελευταία έτη 2001 (67.2%) και 2002 (67.1%) µπορεί να 
χαρακτηριστεί σταθεροποιητική. Πρέπει να τονιστεί ότι για δεκαεπτά συνεχή έτη, 
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από το 1981µέχρι και το 1997, το ιταλικό ποσοστό του µεριδίου των µισθών στο 
εισόδηµα παραµένει υψηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ. 
 Η µεταβολή (µείωση) του µεριδίου των µισθών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 
ιταλικό εισόδηµα για το σύνολο της περιόδου 1981-2002 είναι 9.6%. 
 
 
 
 
2.9.1.10 Μερίδιο µισθών στο Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.10: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών του Λουξεµβούργου ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Αυτό που χαρακτηρίζει το µερίδιο µισθών (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στο 
Λουξεµβούργο είναι τα χαµηλότερα ποσοστά του στο εισόδηµα, σε σχέση µε αυτά 
του ΜΟ της ΕΕ, καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο χωρίς καµία εξαίρεση. Βέβαια 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το Λουξεµβούργο κατά την εξεταζόµενη περίοδο 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλές τιµές του ΑΕΠ. 
 Από το 1981 (72.1%) µέχρι και το 1989 (63.6%) µε εξαίρεση ενός έτους, το 
1987, καταγράφεται µια πτωτική πορεία, η οποία οδηγεί το µερίδιο των µισθών σε 
µείωση κατά 8.5%. Η τριετής ανοδική πορεία που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσµα το 
1992 το ποσοστό του µεριδίου των µισθών να βρίσκεται στο 67.4%, έναντι του 
ποσοστού 71.5% του ΜΟ της ΕΕ. Η νέα πτωτική πορεία, µε εξαίρεση το 1995 
(65.5%), οδηγεί το µερίδιο των µισθών στο εισόδηµα το 1998 σε ποσοστό της τάξης 
των 60.5 µονάδων, µειωµένο κατά 7.5% σε σχέση µε το ποσοστό της ΕΕ για το ίδιο 
έτος. Την επόµενη τετραετία το µερίδιο των µισθών µετά από αυξοµειώσεις φτάνει το 
2002 το 64.8%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ είναι 68.5%. 
 Στο συνολικό εξεταζόµενο διάστηµα των εικοσιδύο ετών η µείωση του 
µεριδίου των µισθών ως ποσοστού του ΑΕΠ στο Λουξεµβούργο είναι 8.3% έναντι 
του 7.3% της ΕΕ. 
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2.9.1.11 Μερίδιο µισθών στην Ολλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.11: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Ολλανδίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Ολλανδία είναι µια από τις χώρες όπου το ποσοστό του µεριδίου των 
µισθών για όλη τη χρονική περίοδο 1981-2002 κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα 
του αντίστοιχου ποσοστού του ΜΟ της ΕΕ. 
 Συγκεκριµένα, η πρώτη πτωτική πορεία ξεκινά το 1981 (71.1%) και 
τερµατίζεται το 1985 (64.6%). Η µείωση του ποσοστού του µεριδίου των µισθών 
στην πενταετία είναι 6.5%, όταν η αντίστοιχη της ΕΕ είναι 3.4%. Η διετής ανοδική 
πορεία αυξάνει το 1987 το ποσοστό του µεριδίου των µισθών στο 67.3%. Έκτοτε 
µέχρι και το 2002 (67%) τα ποσοστά του ολλανδικού µεριδίου µισθών κινούνται σε 
επίπεδα της τάξης των 65-67 µονάδων. 
 Η µείωση του µεριδίου των µισθών ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ολλανδία 
από το 1981 µέχρι και το 2002 είναι 4.1%. 
 
 
 
 
2.9.1.12 Μερίδιο µισθών στην Αυστρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.12: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Αυστρίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 
 Όπως φαίνεται στο γράφηµα, το µερίδιο µισθών της Αυστρίας κυµαίνεται στα 
ίδια επίπεδα µε το µερίδιο µισθών της ΕΕ καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 1981-2002. 
 Η πρώτη (τριετής) πτωτική πορεία ξεκινά το 1981 (76.7%) και διαρκεί µέχρι 
το 1983 (72.6%). Με µικρές αυξοµειώσεις το µερίδιο των µισθών εξακολουθεί να 
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κινείται στα ίδια επίπεδα ποσοστών του 1983, µέχρι και το 1988 (72.2%). Από το 
1989 (71.3%) µέχρι το 1994 (70.3%) µε πολύ µικρές διακυµάνσεις τα ποσοστά του 
µεριδίου των µισθών της Αυστρίας είναι παραπλήσια µε αυτά του ΜΟ της ΕΕ. Το 
1993 είναι ταυτόσηµα και το 1994 το αυστριακό ποσοστό του µεριδίου των µισθών 
στο εισόδηµα είναι υψηλότερο κατά 0.8% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό της 
ΕΕ. Η τελευταία πτωτική πορεία αρχίζει το 1995 (69.6%) και διαρκεί µέχρι το 2002, 
οπότε το αυστριακό µερίδιο µισθών φτάνει το 66.4%, χαµηλότερο κατά 2.1% σε 
σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ. 
 Στο σύνολο του εξεταζόµενου διαστήµατος η µείωση του µεριδίου των 
µισθών στο εισόδηµα της Αυστρίας είναι 10.3%, έναντι του 7.3% της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.9.1.13 Μερίδιο µισθών στην Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.13: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Πορτογαλίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το 1981 η Πορτογαλία εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό µεριδίου των 
µισθών στο εισόδηµά της από όλα τα υπόλοιπα κράτη-µέλη. Το 81.4% του 1981 είναι 
κατά 5.6% υψηλότερο από το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ. 
 Από το 1981 ως το 1989 το µερίδιο µισθών της Πορτογαλίας χαρακτηρίζεται 
από πτωτικές τάσεις, µε αποτέλεσµα το 81.4% του 1981 να µειωθεί κατά 10.6 
µονάδες, αγγίζοντας το 1989 τις 70.8. Το ίδιο έτος ο ευρωπαϊκός ΜΟ βρίσκεται στο 
70.3%. Την επόµενη τριετία (1990-1992) καταγράφεται µια ιδιαίτερα έντονη ανοδική 
πορεία.Η αύξηση του πορτογαλικού ποσοστού για την τριετία αυτή ανέρχεται στο 
6.1%. Από το 1993 (77.1%) µέχρι και το 1998 (67.9%) η πτώση είναι κατακόρυφη, 
καθώς το µερίδιο µισθών της Πορτογαλίας µειώνεται κατά 9.2%. Το 1999 
εντοπίζεται µια ανάκαµψη της τάξης του 1% και µέχρι το 2002 το πορτογαλικό 
µερίδιο µισθών σταθεροποιείται στις 69-69.5 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ την ίδια 
περίοδο το ευρωπαϊκό µερίδιο µισθών κυµαίνεται σταθερά στις 68.4-68.5 µονάδες. 
 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα ποσοστά του µεριδίου των µισθών 
στην Πορτογαλία για όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα παραµένουν υψηλότερα 
του ΜΟ της ΕΕ. Στο σύνολο της περιόδου 1981-2002 η µείωση του µεριδίου των 
µισθών της Πορτογαλίας είναι 12% έναντι του 7.3% της ΕΕ. Η µεγάλη αυτή µείωση 
στο ποσοστό του πορτογαλικού µεριδίου µισθών φαίνεται λογική, αν σκεφτεί κανείς 
πως το 81.4% του 1981 ήταν υπερβολικά υψηλό ποσοστό. 
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2.9.1.14 Μερίδιο µισθών στη Φινλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.14: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Φινλανδίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το 1981 το µερίδιο των µισθών ως ποσοστό του ΑΕΠ στη Φινλανδία είναι 
72.7%, µικρότερο κατά 3.1% από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ για το ίδιο έτος. 
 Μια ήπια πτωτική πορεία οδηγεί το µερίδιο των µισθών το 1984 στο 70.9%. 
Την επόµενη τριετία σταθεροποιείται στο 72.5%. Με µικρές αυξοµειώσεις το 1990 το 
ποσοστό ανέρχεται στο 72.7%. Μια ιδιαίτερα έντονη αύξηση (3.3%) παρατηρείται το 
1991. Πρόκειται για το έτος που το ΑΕΠ της Φινλανδίας καταγράφει τη χαµηλότερη 
τιµή του στη διάρκεια των εικοσιδύο ετών που εξετάζονται. ∆εν πρέπει να διαφεύγει 
της προσοχής και το γεγονός της αυξηµένης τιµής του πληθωρισµού της Φινλανδίας 
κατά το διάστηµα της διετίας 1990-1991. 
 Η νέα πτωτική πορεία του µεριδίου των µισθών ξεκινά το 1992 (73.6%) και 
διαρκεί µέχρι το 2000. Η πτωτική αυτή πορεία είναι έντονη κυρίως στα πρώτα έτη 
και το φινλανδικό µερίδιο των µισθών καταλήγει το 2000 στο 60.5%. Τα δύο 
τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου το ποσοστό της Φινλανδίας 
σταθεροποιείται στο 62.3%, έναντι του 68.5% της ΕΕ (έτος 2000). 
 Στο συνολικό χρονικό διάστηµα της µελέτης η πτώση του µεριδίου µισθών 
στη Φινλανδία είναι 10.4%. 
 
 
 
 
2.9.1.15 Μερίδιο µισθών στη Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.15: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Σουηδίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
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 Το 1981 το µερίδιο µισθών ως ποσοστό του ΑΕΠ στη Σουηδία είναι 75.1%, 
µικρότερο κατά 0.7% από το αντίστοιχο του ΜΟ της ΕΕ. Η πτωτική πορεία που 
ακολουθεί είναι εντονότερη µέχρι το 1984 (69%) από εκείνη που ακολουθεί το 
ποσοστό του µεριδίου των µισθών στην ΕΕ την ίδια χρονική περίοδο. Μέχρι το 1990 
που το µερίδιο των µισθών στη Σουηδία φθάνει το υψηλό ποσοστό των 72.4 
µονάδων, έναντι του ποσοστού των 70.8 µονάδων της ΕΕ, µεσολαβούν µικρές 
αυξοµειώσεις των τιµών του. Εντονότερη της πρώτης είναι η δεύτερη πτωτική πορεία 
του ποσοστού του µεριδίου των µισθών, η οποία σε πέντε έτη µειώνει το ποσοστό στο 
64.7% το 1995. Η δεύτερη ανοδική πορεία διαρκεί µια εξαετία (1996-2001) και το 
σουηδικό µερίδιο µισθών από το 64.7% του 1995 φτάνει το 2001 το 72.2%. Το 2002 
παρατηρείται µικρή πτώση στην τιµή του σουηδικού ποσοστού, το οποίο βρίσκεται 
στο 71.7% έναντι του 68.5% της ΕΕ. 
 Στη διάρκεια των εικοσιδύο εξεταζόµενων ετών η µείωση στο ποσοστό του 
µεριδίου µισθών στο εισόδηµα της Σουηδίας είναι µόλις 3.4% έναντι του 7.3% της 
ΕΕ. 
 
 
 
 
2.9.1.16 Μερίδιο µισθών στην Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.9.1.16: ∆ιαχρονική εξέλιξη του µεριδίου µισθών της Αγγλίας ως προς τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το χαρακτηριστικό του γραφήµατος της Αγγλίας είναι ότι το ποσοστό του 
µεριδίου των µισθών της στο εισόδηµα παραµένει µικρότερο του ΜΟ της ΕΕ µόνον 
την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980. Ήδη έχει αναφερθεί η ύφεση και η 
ερήµωση της βιοµηχανίας της τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980. Στη διάρκεια της 
περιόδου 1981 (75%) – 1985 (72.2%) η µείωση του µεριδίου των µισθών είναι 2.8%. 
 Η άνοδος του ποσοστού του µεριδίου των µισθών ξεκινά το 1986 (73.1%) και 
µε µικρές αυξοµειώσεις κορυφώνεται το 1991 στο 76.7%. Το ποσοστό ανόδου είναι 
3.6% και υπερκαλύπτει το ποσοστό της µείωσης της πτωτικής περιόδου 1981-1985. 
 Από το 1992 (75.4%) παρατηρείται µια έντονα πτωτική πορεία η οποία 
διαρκεί µέχρι το 1996 (70.7%). Ωστόσο όλη την πτωτική αυτή περίοδο τα ποσοστά 
του µεριδίου των µισθών είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά της ΕΕ. 
 Το 1997 (70.9%) το ποσοστό του αγγλικού µεριδίου µισθών ανέρχεται κατά 
0.2% και η άνοδος των τιµών του γίνεται συνεχώς εντονότερη µέχρι και το 2002, 
οπότε το καταγραφόµενο ποσοστό βρίσκεται στο 73.7%, υψηλότερο κατά 5.2% του 
αντίστοιχου ποσοστού της ΕΕ. 
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 Συνολικά στη διάρκεια των εικοσιδύο ετών το ποσοστό του µεριδίου µισθών 
στην Αγγλία µειώνεται κατά 1.3% σε αντίθεση µε το ποσοστό της ΕΕ που µειώνεται 
κατά 7.3%. Στην Αγγλία µεταξύ των δεκαπέντε κρατών-µελών εντοπίζεται η 
µικρότερη µείωση του ποσοστού του µεριδίου µισθών στο εισόδηµα της χώρας. 
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2.9.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2002 ως προς το µερίδιο µισθών στο εθνικό εισόδηµα 

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης (σχήµα 2.9.2α), διαπιστώνεται ο διαχωρισµός του κόµβου Ο στην οµάδα 
χωρών Β και στον κόµβο Α. Αρχικά ξεχωρίζουν οι χώρες της οµάδας Β, δηλαδή το 
Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ιταλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
κατά την περίοδο 1981-2002, κυρίως από υψηλές τιµές µεριδίου µισθών. Ο κόµβος Α 
διαχωρίζεται στις οµάδες Α1 και Α2. Η οµάδα Α1 περιλαµβάνει τις χώρες που 
σηµειώνουν κυρίως µεσαίες επιδόσεις, όσον αφορά στο µερίδιο µισθών. Πιο 
συγκεκριµένα η οµάδα Α1 απαρτίζεται από την Αυστρία, τη ∆ανία, τη Γερµανία, την 
Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία. Η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το 
Λουξεµβούργο, χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλές τιµές µεριδίου µισθών και 
συγκαταλέγονται στην οµάδα  Α2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.9.2α: ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς το µερίδιο µισθών  
(1981-2002)’ 

 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών µεριδίου µισθών ανά οµάδα χωρών, όπως προσδιορίστηκαν από 
την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α2 (Χαµηλές επιδόσεις): Οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων 
µεριδίου µισθών (Φινλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Λουξεµβούργο), το 1981 
κυµαίνονται σε επίπεδα τιµών της τάξης των 71-76.5 ποσοστιαίων µονάδων. Μέχρι 
το 1984 τα ποσοστά των τεσσάρων χωρών ακολουθούν πτωτική πορεία. Από το 1985 
µέχρι το 1990, το µερίδιο µισθών τους, σταθεροποιείται στο 63.4-72.7%. Την τριετία 
1990-1992 το µερίδιο της Φινλανδίας κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα τιµών σε 
σχέση µε το µερίδιο των υπολοίπων τριών χωρών της οµάδας. Από το 1993 και 
έπειτα το φινλανδικό µερίδιο µισθών κινείται και πάλι στα ίδια πλαίσια τιµών µε τις 
άλλες τρεις χώρες, µέχρι το 2002. Την τελευταία πενταετία της εξεταζόµενης 
περιόδου, οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων µεριδίου µισθών κυµαίνονται σε 
επίπεδα τιµών της τάξης των 60.5-66.3 ποσοστιαίων µονάδων, ενώ εξαίρεση αποτελεί 
η Ιρλανδία, η οποία ξεχωρίζει πλέον για τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά συσχέτισης 
των µισθών ως προς το ΑΕΠ της χώρας, και κινείται στις 55.3-58.5 ποσοστιαίες 
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µονάδες. Στο χρονικό διάστηµα των είκοσι δύο ετών που εξετάζονται, το ποσοστό 
των µισθών της Ιρλανδίας σε σχέση µε το ΑΕΠ της, µειώνεται κατά 20% (76.4% το 
1981, 56.4% το 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.9.2α: ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων Μεριδίου Μισθών’ 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α1 (Μεσαίες επιδόσεις): Στο γράφηµα 2.9.2β παρατηρείται πως ενώ το 
1981 τα ποσοστά µεριδίου µισθών των έξι χωρών που απαρτίζουν την οµάδα µεσαίων 
επιδόσεων µεριδίου µισθών (Αυστρία, ∆ανία, Γερµανία, Ισπανία, Ελλάδα και 
Σουηδία) κυµαίνονται στις 73.7-76.7 µονάδες, από το 1982 και έπειτα η διαφορά 
ανάµεσα στις τιµές των έξι χωρών αυξάνεται σηµαντικά. Το 1986 µετά από 
αυξοµειώσεις στις τιµές του µεριδίου των χωρών της συγκεκριµένης οµάδας, το 
µερίδιο των µισθών τους µειώνεται και κινείται στις 68.1-72.9 ποσοστιαίες µονάδες. 
Την τετραετία 1987-1990 τα ποσοστά του µεριδίου µισθών των έξι χωρών, 
χαρακτηρίζονται από διακυµάνσεις, ενώ την πενταετία 1991-1995 καταγράφεται 
πτωτική πορεία για το µερίδιο των µισθών όλων των χωρών της οµάδας µεσαίων 
επιδόσεων (µεριδίου µισθών). Πιο συγκεκριµένα το 1995 το χαµηλότερο µερίδιο 
εµφανίζεται στη Σουηδία (64.7%), ενώ το υψηλότερο παρατηρείται στην Αυστρία 
(69.6%). Την περίοδο 1996-2002 τα ποσοστά του µεριδίου µισθών των έξι χωρών 
ταυτίζονται και το 2002 κυµαίνονται σε επίπεδα τιµών της τάξης των 66.1-67.1%, 
ενώ εξαίρεση αποτελεί το σουηδικό µερίδιο, το οποίο από το 2000 και έπειτα, 
αυξάνεται σηµαντικά και κινείται την τελευταία τριετία της εξεταζόµενης περιόδου, 
στις 70.5 – 72.2 ποσοστιαίες µονάδες. Το σουηδικό µερίδιο µισθών είναι το µοναδικό 
µερίδιο της συγκεκριµένης οµάδας, που µειώνεται µόνο κατά 3.4 ποσοστιαίες 
µονάδες, σε σχέση µε την τιµή του 1981. Το µερίδιο των υπολοίπων χωρών 
µειώνεται, σε σχέση µε την τιµή του 1981, τουλάχιστον κατά 7.5 ποσοστιαίες 
µονάδες, όπως το ποσοστό της Ελλάδα παραδείγµατος χάρη, που µειώνεται κατά 
7.6% (73.7% το 1981, 66.1% το 2002). 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α2 - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΜΙΣΘΩΝ
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Γράφηµα 2.9.2β: ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Μεριδίου Μισθών’ 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β (Υψηλές επιδόσεις): Οι πέντε χώρες που απαρτίζουν την οµάδα υψηλών 
επιδόσεων  µεριδίου µισθών, χαρακτηρίζονται από πτωτικές τάσεις µεριδίου, για 
οχτώ συνεχόµενα έτη από το 1981 ως το 1988. Έτσι ενώ αρχικά το µερίδιο µισθών 
των πέντε χωρών κυµαίνεται σε επίπεδα τιµών της τάξης των 75-81.4 ποσοστιαίων 
µονάδων (1981), το 1988 κυµαίνονται σε ποσοστά της τάξης των 71.1-72.9 µονάδων. 
Από το 1989 µέχρι το 1992, οι περισσότερες χώρες εµφανίζουν αυξητικές τάσεις, ενώ 
το συγκεκριµένο έτος το µερίδιο µισθών της Πορτογαλίας, µετά από δέκα περίπου 
έτη, αγγίζει και πάλι το 79%. Την εξαετία 1993-1998 το µερίδιο µισθών των πέντε 
χωρών καταγράφει νέα πτωτική πορεία, µε αποτέλεσµα το 1998 να κυµαίνεται στο 
67.9-71.5%. Στα επόµενα τέσσερα έτη τα ποσοστά του µεριδίου της κάθε χώρας 
φαίνεται να σταθεροποιούνται. Το 2002 η Αγγλία ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες 
της συγκεκριµένης οµάδας, καθώς σηµειώνει το υψηλότερο ποσοστό (73.7%). Το 
ίδιο έτος το ιταλικό µερίδιο µισθών βρίσκεται στο 67.1%, σηµειώνοντας τη 
χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες της οµάδας υψηλών 
επιδόσεων µεριδίου µισθών. Το ποσοστό των υπολοίπων τριών χωρών της οµάδας 
κυµαίνεται στο 69-70.8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α1 - ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΜΙΣΘΩΝ
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



 382

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.9.2γ: ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων Μεριδίου Μισθών’ 
 
 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου  
 

Στο σχήµα 2.9.2β  παρατίθεται το παραγοντικό επίπεδο, όπου παρουσιάζεται η 
διάταξη των ετών – χωρών επι του 1ου και επι του 2ου παραγοντικού άξονα. Η 
τοποθέτηση των χωρών-µελών στο χώρο επαληθεύει τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. 

Πιο αναλυτικά στο αριστερό επάνω τµήµα του επιπέδου εµφανίζονται οι 
χώρες που χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλές τιµές µεριδίου µισθών 
(Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Φινλανδία και Ιρλανδία). Οι χώρες αυτές σύµφωνα µε 
τον πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’ (κλάσεις 
δηµόσιου χρέους ανά έτος), ο οποίος εµπεριέχεται στα αποτελέσµατα Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης, χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά χαµηλά ποσοστά µεριδίου, τα έτη 
1984, 1988 και 1995-2001. Στο κάτω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου βρίσκονται 
οι χώρες που κυµαίνονται, στο σύνολο της περιόδου 1981-2002, κυρίως σε σχετικά 
µεσαία επίπεδα ποσοστών µεριδίου µισθών. Οι χώρες αυτές είναι η Σουηδία, η 
Ελλάδα, η Γερµανία, η Ισπανία, η ∆ανία και η Αυστρία και τα έτη κατά τα οποία 
χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά µεσαίες τιµές µεριδίου είναι τα 1982-1983, 
1991-1992, 1995-1997 και 1999-2001. Αξίζει να σηµειωθεί πως η Σουηδία και η 
Ελλάδα αν και ανήκουν στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων µεριδίου µισθών, 
τοποθετούνται στο επίπεδο πάνω από τον 1ο παραγοντικό άξονα. Η τοποθέτηση αυτή 
οφείλεται προφανώς στο γεγονός ό,τι οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίζονται (όπως θα 
φανεί καλύτερα στα γραφήµατα του σχήµατος 2.9.2δ) για αρκετά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα από σχετικά χαµηλές, αλλά και υψηλές τιµές µεριδίου µισθών. Στο δεξιό 
επάνω τµήµα του παραγοντικού άξονα εµφανίζονται οι χώρες που κινούνται κυρίως 
σε σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών (Πορτογαλία, Βέλγιο, Αγγλία, 

ΟΜΑ∆Α Β - ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΜΙΣΘΩΝ
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102



 383

Γαλλία και Ιταλία), οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά υψηλά επίπεδα 
τιµών τις περιόδους 1981-1986, 1991-1997 και 1999-2002. 

Παρατηρείται λοιπόν µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου: στο δεξιό 
επάνω  τµήµα του παραγοντικού επιπέδου τοποθετούνται οι χώρες των σχετικά 
χαµηλών επιδόσεων µεριδίου µισθών, οι οποίες διαχωρίζονται και αντιπαρατίθενται 
στις χώρες των σχετικά υψηλών επιδόσεων µεριδίου, επί του πρώτου άξονα. 
Ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης στο κάτω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι 
χώρες των σχετικά µεσαίων επιδόσεων µεριδίου µισθών, οι οποίες διαχωρίζονται από 
τις υπόλοιπες χώρες επί του 2ου παραγοντικού άξονα. Τέλος η καµπύλη διάταξης 
καταλήγει στο δεξιό επάνω τµήµα του επιπέδου, όπου εµφανίζονται οι χώρες των 
σχετικά υψηλών επιδόσεων µεριδίου µισθών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 

Σχήµα 2.9.2β  ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC του µεριδίου µισθών των 15 χωρών  
(1981-2002)’ 

 
 
 
 
∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών: 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στο µερίδιο των µισθών. 
Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα 
εξής συµπεράσµατα: 
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Σχήµα 2.9.2γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το χαµηλότερο µερίδιο 
µισθών 
 
- η σχετική θέση της Φινλανδίας, όσον αφορά στο µερίδιο µισθών, 
χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές από το 1981 ως το 1984. Από το 1985 ως το 
1993 η φινλανδική θέση κυµαίνεται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα µεριδίου µισθών, 
για να σταθεροποιηθεί την περίοδο 1994-2002 σε χαµηλά επίπεδα. 

- η Ιρλανδία µέχρι το 1986 κυµαίνεται κυρίως σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών 
µεριδίου µισθών. Από το 1987 µέχρι και το 2002, η σχετική θέση της Ιρλανδίας 
χαρακτηρίζεται σταθερά από χαµηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών. Εξαίρεση 
αποτελεί το έτος 1994, κατά το οποίο η Ιρλανδία χαρακτηρίζεται από σχετικά 
µεσαίες τιµές µεριδίου. 

- το µερίδιο µισθών της Ολλανδίας κυµαίνεται σταθερά σε σχετικά χαµηλά 
επίπεδα ποσοστών µεριδίου µισθών, µέχρι και το 2001. Το 2002 χαρακτηρίζεται για 
πρώτη φορά από σχετικά µεσαίες τιµές. 

- η πορεία της σχετικής θέσης του Λουξεµβούργου παρουσιάζει αξιοθαύµαστη 
σταθερότητα, καθώς κυµαίνεται σταθερά καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική 
περίοδο σε χαµηλά επίπεδα τιµών. 
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Από τα γραφήµατα του σχήµατος 2.9.2γ, ξεχωρίζουν η Ολλανδία και το 
Λουξεµβούργο, οι σχετικές θέσεις των οποίων χαρακτηρίζονται από χαµηλές τιµές 
µεριδίου µισθών για ιδιαίτερα µεγάλη χρονική περίοδο, σε αντίθεση µε τις σχετικές 
θέσεις της Φινλανδίας και της Ιρλανδίας, η πορεία των οποίων χαρακτηρίζεται από 
διακυµάνσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.9.2δ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το µεσαίο µερίδιο µισθών 
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- η σχετική θέση της Αυστρίας κυµαίνεται καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική 
περίοδο, ανάµεσα σε µεσαία και υψηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών. Από το 
1996 και έπειτα σταθεροποείται σε µεσαία επίπεδα, µε αποτέλεσµα να 
περιλαµβάνεται στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων µεριδίου µισθών. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από έντονες 
διακυµάνσεις. Το δανικό µερίδιο µισθών κινείται σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών 
για δεκατέσσερα έτη, στο σύνολο των είκοσι δύο εξεταζόµενων ετών, και ανήκει 
στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων µεριδίου µισθών. 

- η Γερµανία χαρακτηρίζεται καθ’όλη την περίοδο 1981-2002, µόνο από 
σχετικά χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών, µε τα σχετικά µεσαία 
να υπερισχύουν. 

- το ισπανικό µερίδιο µισθών κυµαίνεται αρχικά για τέσσερα έτη σε σχετικά 
µεσαία επίπεδα τιµών. Στη συνέχεια για µια εξαετία (1985-1990) κινείται 
αποκλειστικά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, για να σταθεροποιηθεί τελικά σε σχετικά 
µεσαία επίπεδα για έντεκα συνεχόµενα έτη (1991-2001). Το 2002 η σχετική θέση 
της Ισπανίας κυµαίνεται και πάλι σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από έντονες 
διακυµάνσεις. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ελληνική θέση δε χαρακτηρίζεται από µια 
εκ των τριών ιδιοτήτων (1-3: χαµηλές-υψηλές τιµές), για χρονική περίοδο 
µεγαλύτερη των τεσσάρων συνεχόµενων ετών. 

- η σχετική θέση της Σουηδίας χαρακτηρίζεται από το 1981 ως το 1997, µόνο 
από χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών. Το 1998 η σουηδική θέση 
χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά από υψηλά επίπεδα τιµών, στα οποία και 
σταθεροποιείται για πέντε συνεχόµενα έτη µέχρι το 2002. 

 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως από τις έξι χώρες που απαρτίζουν την οµάδα 

µεσαίων επιδόσεων µεριδίου µισθών, η Γερµανία και η Ισπανία χαρακτηρίζονται 
σταθερά µόνο από σχετικά χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών, για 
όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Η Αυστρία αντιθέτως χαρακτηρίζεται 
καθ’όλη τη χρονική περίοδο 1981-2002 αποκλειστικά από σχετικά µεσαίες και 
υψηλές τιµές µεριδίου µισθών. Το µερίδιο µισθών της Σουηδίας ενώ κυµαίνεται 
αρχικά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών, χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις µε 
αποτέλεσµα να κυµαίνεται τα τελευταία πέντε έτη σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Οι 
σχετικές θέσεις της ∆ανίας και της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από έντονες 
διακυµάνσεις και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιά µπορεί να είναι 
η πορεία των θέσεων των δύο αυτών χωρών, όσον αφορά στο µερίδιο µισθών, στο 
µέλλον. 
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Σχήµα 2.9.2ε: διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε το υψηλότερο µερίδιο 
µισθών 
 
 
- εξαιρώντας την περίοδο 1988-1990, κατά την οποία το µερίδιο µισθών του 
Βελγίου κυµαίνεται σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών, η σχετική θέση του Βελγίου 
χαρακτηρίζεται σταθέρα από υψηλές τιµές καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική 
περίοδο. 

- τα έτη 1986,1988-1989 και 1998 η σχετική θέση της Πορτογαλίας 
χαρακτηρίζεται από µεσαία επίπεδα τιµών. Σε όλα τα υπόλοιπα δεκαοχτώ έτη της 
περιόδου 1981-2002, η πορτογαλική θέση χαρακτηρίζεται µόνο από υψηλά επίπεδα 
µεριδίου µισθών. 

- η σχετική θέση της Γαλλίας κυµαίνεται καθ’όλη την εξεταζόµενη περίοδο 
σταθερά σε σχετικά µεσαία και υψηλά επίπεδα µεριδίου µισθών. 
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- η πορεία της σχετικής θέσης της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις 
από το 1981 µέχρι το 1988. Από το 1988 µέχρι το 2002, για δεκαπέντε συνεχόµενα 
έτη, η αγγλική θέση σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα µεριδίου µισθών. 

- το µερίδιο µισθών της Ιταλίας κυµαίνεται σταθερά σε σχετικά υψηλά επίπεδα 
τιµών, από το 1981 µέχρι το 1994. Στα επόµενα οχτώ έτη χαρακτηρίζεται από 
πτωτικές τάσεις και σταθεροποιείται κατά την πενταετία 1998-2002 σε σχετικά 
µεσαία επίπεδα τιµών. 

 
 Από τις χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων µεριδίου µισθών, διακρίνονται 
το Βέλγιο και η Πορτογαλία, καθώς οι σχετικές τους θέσεις κυµαίνονται για πολλά 
έτη σε υψηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών, που σηµαίνει ότι οι µισθοί στις δύο 
αυτές χώρες είναι ιδιαίτερα υψηλοί σε αναλογία µε το ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε 
χώρας. Οι σχετικές θέσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας µετά από διακυµάνσεις 
φαίνεται να σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών, ενώ η 
εξέλιξη της πορείας της ιταλικής θέσης στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης 
περιόδου, δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.9.2, διαπιστώνεται πως το 
µερίδιο µισθών των 15 χωρών-µελών της ΕΕ κατά την περίοδο 1981-2002, 
χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις. Πιο συγκεκριµένα το 2002 παρατηρείται 
µείωση του µεριδίου µισθών σε σχέση µε την τιµή του 1981, η οποία κυµαίνεται σε 
επίπεδα τιµών της τάξης του 1.3% (Αγγλία) – 20% (Ιρλανδία). Το 2002 το µερίδιο 
µισθών της ΕΕ κινείται σε πλαίσια του 56.4-73.7%, ενώ το 1981 τα αντίστοιχα 
πλαίσια τιµών ήταν 71.1-81.4% (γραφήµατα 2.9.2α-γ). 
 Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 2.9.2α) 
παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των 15 χωρών-µελών σε τρεις οµάδες χωρών. Στην 
οµάδα των χαµηλών επιδόσεων µεριδίου µισθών, συµπεριλαµβάνονται η Φινλανδία, 
η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο, οι οποίες χαρακτηρίζονται την 
περίοδο 1981-2002 κυρίως από σχετικά χαµηλές τιµές µεριδίου µισθών. Από σχετικά 
µεσαίες τιµές µεριδίου µισθών χαρακτηρίζονται η Αυστρία, η ∆ανία, η Γερµανία, η 
Ισπανία, η Ελλάδα και η Σουηδία, οι οποίες ανήκουν στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων 
µεριδίου µισθών. Τελευταία εµφανίζεται η οµάδα υψηλών επιδόσεων µεριδίου 
µισθών, η οποία απαρτίζεται από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Αγγλία 
και την Ιταλία που σηµειώνουν σχετικά υψηλά ποσοστά µισθών σε σχέση µε το ΑΕΠ 
τους. 
 Στο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 2.9.2β) παρατηρείται η διάταξη των ετών – 
χωρών επι του 1ου και επι του 2ου παραγοντικού άξονα. Η τοποθέτηση των χωρών στο 
χώρο, επαληθεύει τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Το µοναδικό 
σηµείο του παραγοντικού επιπέδου που αξίζει να σχολιαστεί, είναι η θέση της 
Ελλάδας και της Σουηδίας στο χώρο, οι οποίες αν και ανήκουν στην οµάδα των 
µεσαίων επιδόσεων µεριδίου µισθών, εµφανίζονται στο επίπεδο αποµακρυσµένες από 
τις υπόλοιπες χώρες της οµάδας. Οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίζονται για αρκετά έτη 
από σχετικά χαµηλές, αλλά και σχετικά υψηλές τιµές, µε αποτέλεσµα να 
τοποθετούνται στο κέντρο του παραγοντικού επιπέδου ώστε να είναι κοντά στις 
ιδιότητες ετών και των τριών οµάδων χωρών. 
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 Σύµφωνα µε τα γραφήµατα των σχηµάτων 2.9.2γ-ε, όπου απεικονίζεται η 
διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-µελών της, ξεχωρίζουν η 
Ολλανδία και το Λουξεµβούργο, καθώς το µεριδίο µισθών των δύο χωρών 
κυµαίνεται σταθερά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Το Βέλγιο και η Πορτογαλία αντιθέτως ξεχωρίζουν για τις υψηλές τιµές 
µεριδίου µισθών στις οποίες κυµαίνονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι σχετικές 
τους θέσεις. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η σχετική θέση της Αγγλίας, όσον 
αφορά το µερίδιο των µισθών, ενώ κυµαίνεται αρχικά για επτά έτη σε χαµηλά και 
µεσαία επίπεδα, από το 1988 µέχρι το 2002 σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα. 
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2.10.1 Τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους στα νοικοκυριά (Current Transfers 
to Households General Government) 

 
Πρόκειται για τον τελευταίο δείκτη πραγµατικής οικονοµίας που εξετάζεται. 

Περιλαµβάνει τις µεταβιβαστικές πληρωµές ή επιδόµατα της κεντρικής διοίκησης 
προς διάφορες κατηγορίες πολιτών. Τέτοιες µεταβιβάσεις είναι : 

α) οι συντάξεις – συντάξεις αναπηρίας 
β) οι παροχές ανεργίας 
γ) τα επιδόµατα απορίας 
δ) τα επιδόµατα πολυτέκνων 
ε) οι επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων 
στ) οι επιδοτήσεις κοινωφελών ιδρυµάτων 
ζ) οι επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (επιδοτήσεις επενδύσεων) 
η) οι επιδοτήσεις κρατικών επιχειρήσεων 

 Κατά τον Ευ. Πουρναράκη (1995) «οι πληρωµές αυτές είναι µεταβιβαστικές 
µε την έννοια ότι δεν αποτελούν αµοιβές των συντελεστών παραγωγής για τη 
συµµετοχή τους στην παραγωγή του ΑΕΠ. Οι πληρωµές αυτές αποτελούν µέρος των 
προσωπικών εισοδηµάτων ορισµένων ατόµων αλλά όχι µέρος του εθνικού 
προϊόντος».428 
 Με τις µεταβιβαστικές πληρωµές, που αποτελούν εργαλείο οικονοµικής 
πολιτικής, αναδιανέµεται εισόδηµα που επιδιώκει τη βελτίωση της ζωής των λιγότερο 
ευνοηµένων πολιτών και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας. Το εισόδηµα 
που µεταφέρεται µε τις µεταβιβαστικές πληρωµές σε ορισµένα νοικοκυριά επηρεάζει 
την αγοραστική δύναµή τους, τη µορφή της καταναλωτικής ζήτησης και βασικά την 
ποιότητα της ζωής τους. 
 Για τους λόγους αυτούς επιλέγεται αυτός ο δείκτης ως κατάλληλος να 
αποτυπώσει την πραγµατική οικονοµία σε επίπεδο κρατών-µελών, αλλά και συνολικά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά εκφράζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ σε τιµές αγοράς. 

Στα γραφήµατα429 που ακολουθούν, καταγράφεται η πορεία του ποσοστού 
των κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά της ΕΕ (ΜΟ) και στα νοικοκυριά των 
υπολοίπων κρατών-µελών της ΕΕ. 
  
 
2.10.1.1 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της ΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
                                                 
428 Ευ. Πουρναράκης ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Ι Αθήνα 1995 σελ.182 
429 European Commission European Economy No4/2002 
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 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίοδο που εξετάζεται επικρατεί η 
νεοφιλελεύθερη άποψη της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισµού. «Αν όλες οι 
αγορές της οικονοµίας είναι τελείως ανταγωνιστικές ελεύθερες αγορές, η 
προκύπτουσα ισορροπία για το σύνολο της οικονοµίας θα είναι αποτελεσµατική κατά 
Pareto. Το αποτέλεσµα αυτό, που εκφράζει τυπικά την αξιοσηµείωτη παρατήρηση 
του Adam Smith για το ‘Αόρατο Χέρι’, αποτελεί το θεµέλιο της σύγχρονης 
οικονοµικής ευηµερίας» (D. Begg 1998)430. Βέβαια το αποτέλεσµα αυτό προϋποθέτει 
απουσία στρεβλώσεων, όπως είναι ο ατελής ανταγωνισµός, οι εξωτερικές επιδράσεις, 
οι κοινωνικές προτεραιότητες, η δικαιοσύνη κτλ. Έτσι η επικράτηση της 
νεοφιλελεύθερης φιλοσοφίας, της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισµού, ιδιαίτερα 
µε τις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, οδηγεί βέβαια σε µείωση του µερίδιου των 
µισθών στο εισόδηµα, αλλά και σε µικρή αύξηση στη διάρκεια της εικοσαετίας του 
ποσοστού κρατικών µεταβιβάσεων, που σε ελάχιστες χώρες εµφανίζεται µειωµένο.  

Προφανώς σε ένα τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε τόσο συνταρακτικά 
γεγονότα, έντονες υφέσεις, ανεργία που από διαρθρωτική γίνεται µόνιµη και 
απειλητική, καθώς και ανάγκες όπως και ελπίδες για καλύτερη ποιότητα ζωής, οι 
ασήµαντες αυξήσεις στις τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά δε 
γίνονται αισθητές από τους πολίτες που βιώνουν εντονότερα τις συνέπειες της 
ανεργίας, της περιθωριοποίησης, της νέας φτώχειας και της µειωµένης αλληλεγγύης. 

Το γράφηµα που απεικονίζει τις κρατικές µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά 
της ΕΕ δεν εµφανίζει ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις στο σύνολο της εξεταζόµενης 
περιόδου 1981-2000. 
 Την τριετία 1981 (17.3%) – 1983 (18.1%) παρατηρείται µια αύξηση κατά 
0.8% στις µεταβιβάσεις. Η επόµενη τετραετία 1984 (17.8%) – 1987 (17.8%) είναι 
σταθεροποιητική. Μια ουσιώδης ανοδική πορεία ξεκινά από το 1989 (17.5%) και 
τερµατίζεται το 1993 (20.4%), όπου και καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό 
µεταβίβασης στα νοικοκυριά της ΕΕ από το 1981 µέχρι και το 2002. Έκτοτε 
παρατηρείται µια πολύ ήπια πτωτική πορεία µέχρι το 1996 (20.1%), η οποία γίνεται 
ελαφρά εντονότερη µέχρι το 2000 που καταγράφεται το ποσοστό 19.1%. 
 Στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου εµφανίζεται άνοδος στις τρέχουσες 
µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 1.8%. 
 
 
 
 
2.10.1.2 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά του Βελγίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.2: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά του Βελγίου ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 

                                                 
430 D. Begg 1998 ‘Εισαγωγή στην Οικονοµική’ τόµος Α Εκδ. Κριτική Αθήνα 1998 σελ.560 
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 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γραφήµατος είναι ότι οι κρατικές 
µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά του Βελγίου, ως ποσοστά του ΑΕΠ του, 
παραµένουν όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα σηµαντικά υψηλότερες από τις 
µεταβιβάσεις που αντιστοιχούν στο Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Τα τέσσερα πρώτα έτη της δεκαετίας του ’80 τα ποσοστά των µεταβιβάσεων 
κυµαίνονται σε επίπεδα της τάξης του 26%, σηµαντικά υψηλότερα των αντίστοιχων 
ενωσιακών ποσοστών. Έκτοτε η πρώτη πτωτική τους πορεία οδηγεί το ποσοστό 
µεταβίβασης το 1990 στο 23.3%, υψηλότερο κατά 5.7% του αντίστοιχου της ΕΕ, 
αλλά µειωµένου κατά 3.2% από το µέγιστο ποσοστό µεταβίβασης 26.5% που 
καταγράφεται για το 1983 στο Βέλγιο. Από το 1991 (24.3%) αρχίζει µια τριετής 
ανοδική πορεία η οποία έχει ως συνέπεια να ανέλθει το ποσοστό των µεταβιβάσεων 
στο 25.2% το 1993, µε τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ΜΟ στο 20.4%. Η δεύτερη ήπια 
πτωτική πορεία διαρκεί από το 1994 (24.7%) µέχρι και το 2000 (23.4%). 
 Στο σύνολο της περιόδου 1981-2000 η πτώση των µεταβιβάσεων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ στο Βέλγιο είναι 2.5%. Εντούτοις, παραµένει για όλα τα εξεταζόµενα έτη το 
ποσοστό των κρατικών τρεχουσών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά αρκετά υψηλότερο 
από το αντίστοιχο Ενωσιακό. 
 
 
 
 
2.10.1.3 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της ∆ανίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.3: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της ∆ανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η καµπύλη του ποσοστού των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της ∆ανίας το διάστηµα 1981-2000 εµφανίζει διακυµάνσεις. 
 Τα δύο πρώτα έτη της δεκαετίας του ’80 τα ποσοστά είναι παραπλήσια µε 
αυτά του ΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόκλισή τους το 1981 είναι 0.2% υπέρ 
της ∆ανίας και 0.1% υπέρ της ΕΕ το 1982. Η πρώτη πορεία τερµατίζεται το 1986 µε 
ποσοστό 15.2%, που είναι το µικρότερο ποσοστό µεταβίβασης στα νοικοκυριά που 
εντοπίζεται στη διάρκεια όλης της περιόδου 1981-2000. Το ποσοστό αυτό είναι 
µικρότερο κατά 2.6% από το αντίστοιχο Ενωσιακό ποσοστό. 
 Η πτωτική τάση αντιστρέφεται από το 1987 (16%) και η ανοδική πορεία 
κορυφώνει το ποσοστό των µεταβιβάσεων στο 22.5% το 1994, µε το αντίστοιχο 
ποσοστό της ΕΕ να βρίσκεται στο 20.3%, µειωµένο κατά 2.2%. Μια δεύτερη έντονα 
πτωτική πορεία ξεκινά το 1995 (21.7%) η οποία µειώνει µέσα σε µια εξαετία τις 
µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά 3.2%. Το 2000 το ποσοστό 
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είναι 18.5%, µειωµένο κατά 0.6% σε σχέση µε το ποσοστό του ΜΟ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 Στη διάρκεια όλης της εξεταζόµενης περιόδου η αύξηση του ποσοστού 
µεταβιβάσεων είναι 1%. 
 
 

 
 

2.10.1.4 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Γερµανίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.4: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Γερµανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Την πρώτη διετία της δεκαετίας του ’80 τα ποσοστά των κρατικών 
µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά στη Γερµανία είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα 
Ενωσιακά.  
 Η πρώτη, ήπιας µορφής πτωτική πορεία, αρχίζει το 1983 (17.7%) και µε 
ενδιάµεσα στάδια σταθεροποίησης τερµατίζεται το 1990 µε ποσοστό µεταβιβάσεων 
15.8%, µειωµένο κατά 1.6% σε σχέση µε το ποσοστό 17.6% του Ευρωπαϊκού ΜΟ. 
Από το 1991 (16.9%) αντιστρέφεται το κλίµα και η πτωτική πορεία µετατρέπεται σε 
ανοδική µέχρι και το 1995 (19.5%). Στο διάστηµα αυτό η αύξηση του ποσοστού είναι 
2.6%. Το έτος 1995 το γερµανικό ποσοστό υπολείπεται κατά 0.7% του Ενωσιακού. Η 
δεύτερη ήπια πτωτική πορεία διαρκεί µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου. Το 
2000 το ποσοστό των µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά είναι 18.7%, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 19.1%. 
 Η Γερµανία µπορεί να ακολουθεί από την αρχή της περιόδου το 
νεοφιλελεύθερο δόγµα, αλλά την χαρακτηρίζει και η ‘κοινωνία της αγοράς’. Από το 
1981-2000 εντούτοις εµφανίζεται να αυξάνει το ποσοστό των κρατικών 
µεταβιβάσεων κατά 0.8%. 
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2.10.1.5 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.5: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Ελλάδας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η ιδιαιτερότητα του γραφήµατος έγκειται στο γεγονός ότι καθ’όλη την 
εξεταζόµενη περίοδο οι µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Ελλάδας, ως ποσοστά του 
ΑΕΠ της, είναι µικρότερες από το Ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
 Το 1981 (10.9%) όταν ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 17.3%, 
υστερεί κατά 6.4%. Μια έντονα ανοδική πορεία µέχρι το 1989 ανεβάζει το ποσοστό 
των κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά στο 15.3% το έτος αυτό. Το ποσοστό 
και πάλι είναι µικρότερο κατά 2.2% έναντι του αντίστοιχου Ενωσιακού. Μέχρι το 
τέλος της εξεταζόµενης περιόδου τα ποσοστά κυµαίνονται σε επίπεδα κοντινά στο 
16% , το οποίο και προσεγγίζεται το 2000. Το ποσοστό αυτό είναι το µεγαλύτερο που 
έχει καταγραφεί για την Ελλάδα στη συνολική διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου 
1981-2000. 
 Η συνολική αύξηση του ποσοστού των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων 
στη χώρα είναι 5.1%. Το ποσοστό είναι υψηλό διότι η Ελλάδα ξεκίνησε το 1981 µε 
πολύ χαµηλότερες, σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ, τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
 
 
 
 
2.10.1.6 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Ισπανίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.6: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Ισπανίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το γράφηµα της Ισπανίας είναι παρόµοιο µε το ελληνικό. Όλο το εξεταζόµενο 
χρονικό διάστηµα 1981-2000, το ισπανικό ποσοστό µεταβιβάσεων προς τα 
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νοικοκυριά παραµένει αισθητά µικρότερο από το αντίστοιχο του ΜΟ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 Συγκεκριµένα το 1981 (14.1%) το ποσοστό υστερεί κατά 3.2% έναντι του 
Ευρωπαϊκού ΜΟ. Το 1989 το ποσοστό των µεταβιβάσεων είναι 13.5%. Όλο το 
χρονικό διάστηµα 1981-1989 µε µικρές αυξοµειώσεις τα ποσοστά µεταβιβάσεων 
κυµαίνονται γύρω από το 14%. Το 1989 καταγράφεται, όπως ακριβώς και το 1988 
(13.5%), το χαµηλότερο ποσοστό της εικοσαετίας, µειωµένο κατά 4.5% έναντι του 
ΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τετραετής ανοδική πορεία οδηγεί το 1993 το 
ποσοστό στο 16.4%, που είναι το υψηλότερο που σηµειώνεται στη διάρκεια όλης της 
περιόδου 1981-2000. Η απόκλιση από το ποσοστό της Ένωσης για το 1993 είναι 4%. 
 Έκτοτε µια συνεχής πτωτική πορεία επαναφέρει το 2000 (14.2%) το ποσοστό 
των τρεχουσών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά της Ισπανίας σχεδόν στο ίδιο ποσοστό 
του 1981 (14.1%). Η συνολική αύξηση στην εικοσαετία είναι µόλις 0.1%. Η 
απόκλιση δε του ισπανικού ποσοστού το 2000 από το αντίστοιχο Ενωσιακό είναι 5%, 
όταν στην αρχή της εξεταζόµενης περιόδου ήταν 3.2%. 
 
 
 
 
2.10.1.7 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Γαλλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.7: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Γαλλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Γαλλία υπάγεται στη µικρή οµάδα των κρατών – µελών που διατηρούν για 
όλο το εξεταζόµενο διάστηµα τα ποσοστά των κρατικών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά, σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του ΜΟ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 Από το 1981, αν και το ποσοστό µεταβιβάσεων της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα 
υψηλό (20.2%, έναντι 17.3% του ευρωπαϊκού ΜΟ ), καταγράφεται µέχρι το 1985 
(22%) µια ανοδική πορεία, η οποία αυξάνει το ποσοστό του 1981 κατά 1.8%. 
 Την επόµενη τετραετία η πορεία είναι πτωτική και το ποσοστό των τρεχουσών 
µεταβιβάσεων το 1989 είναι 21.1%, αυξηµένο εν τούτοις σε σχέση µε το αντίστοιχο 
Ενωσιακό κατά 3.6%. 
 Η πτωτική πορεία αντιστρέφεται για µια τετραετία και το 1993 το αυξανόµενο 
ποσοστό µεταβιβάσεων ανέρχεται στο 23.8%, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό 
όλης της περιόδου 1981-2000. 
 Τα επόµενα έτη µέχρι και το 2000 (23.1%) παρατηρείται µια πολύ ήπια 
πτωτική πορεία. Το 2000 το γαλλικό ποσοστό µεταβιβάσεων είναι υψηλότερο κατά 
4% του αντίστοιχου ποσοστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Η αύξηση του ποσοστού µεταβιβάσεων από το κράτος προς τα γαλλικά 
νοικοκυριά από το 1981 ως το 2000 είναι 2.9%. 
 
 
 
 
2.10.1.8 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Ιρλανδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.8: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Ιρλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γραφήµατος που απεικονίζει τα ποσοστά 
των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά της Ιρλανδίας είναι ότι αυτά 
παραµένουν µικρότερα των αντίστοιχων ποσοστών της ΕΕ καθ’όλο το εξεταζόµενο 
διάστηµα, µε ιδιαίτερα µεγάλη απόκλιση την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριµένα, το 
1981 το ποσοστό 13% υπολείπεται κατά 4.3% του αντίστοιχου Ενωσιακού. 
 Μια σηµαντική ανοδική πορεία που αποτυπώνεται στο γράφηµα, διαρκεί 
µέχρι το 1987 (16.7%). Το καταγραφόµενο ποσοστό είναι το µεγαλύτερο της 
εικοσαετίας. Στη συνέχεια επικρατεί µια έντονα καθοδική τριετής πορεία, η οποία 
επαναφέρει το ποσοστό των τρεχουσών µεταβιβάσεων στο 13.5% το 1990, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό του ΜΟ της ΕΕ είναι 17.6%, υψηλότερο κατά 4.1%  
 Η δεύτερη ανοδική πορεία είναι σύντοµη σε χρονική διάρκεια (1991-1992) 
και οδηγεί τις κρατικές µεταβιβάσεις στην Ιρλανδία, εκφραζόµενες ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, στο 14.6% το 1992. 
 Η αντιστροφή της πορείας από ανοδική σε πτωτική είναι ιδιαίτερα έντονη και 
µακροχρόνια. Η πτώση διαρκεί µέχρι το 2000, όπου και καταγράφεται το ποσοστό 
10.5%, το οποίο είναι και το χαµηλότερο ποσοστό µεταβίβασης όλης της εικοσαετίας. 
Η απόκλιση του ποσοστού είναι η υψηλότερη σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Το 
ιρλανδικό ποσοστό είναι χαµηλότερο κατά 8.6% έναντι του ποσοστού που 
καταγράφεται για το ΜΟ της ΕΕ. 
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2.10.1.9 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Ιταλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.9: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Ιταλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Την πρώτη επταετία της δεκαετίας του ’80 τα ποσοστά των τρεχουσών 
κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά της Ιταλίας είναι ελαφρώς χαµηλότερα των 
αντίστοιχων ποσοστών της ΕΕ. Η απόκλιση µεταξύ των ποσοστών είναι εντονότερη 
την πρώτη διετία. Το 1981 (15.9%) και το 1982 (16.5%) το ιταλικό ποσοστό των 
µεταβιβάσεων υστερεί του ενωσιακού κατά 1.4%. Τα επόµενα έτη µέχρι το 1987 
(17.5%), οι αποκλίσεις ελαχιστοποιούνται. 
 Από το 1988 (17.6%) µέχρι και το 2000 (19.8%) τόσο η πορεία της καµπύλης, 
όσο και οι τιµές των ποσοστών είναι σχεδόν ταυτόσηµες. Το 2000 το ιταλικό 
ποσοστό των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων είναι υψηλότερο του αντίστοιχου 
της ΕΕ καιτά 0.7%. 
 Στο σύνολο του εξεταζόµενου χρονικού διαστήµατος το ιταλικό ποσοστό των 
µεταβιβάσεων αυξάνεται κατά 3.9%, ενώ την ίδια χρονική περίοδο το ποσοστό του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου αυξάνεται κατά 1.7%. 
 
 
 
 
2.10.1.10    Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά του Λουξεµβούργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.10: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά του Λουξεµβούργου ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το γράφηµα των κρατικών µεταβιβάσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ εµφανίζει 
έντονες διακυµάνσεις. 
 Μια έντονα πτωτική πορεία στη δεκαετία του ’80 οδηγεί το ποσοστό των 
µεταβιβάσεων από το υψηλό ποσοστό των 23.8 ποσοστιαίων µονάδων στο 20.1% το 
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1988. Αν και η πτώση αγγίζει τις 3.7 µονάδες, εντούτοις το ποσοστό των 
µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά του Λουξεµβούργου παραµένει το 1988 υψηλότερο 
κατά 2.7 µονάδες σε σχέση µε το αντίστοιχο ενωσιακό. 
 Μια σύντοµη ανοδική πορεία καταγράφεται την τριετία 1989 (23.1%) – 1991 
(22.9%), µε αποτέλεσµα το 1991 η διαφορά από το ΜΟ της ΕΕ να ανέρχεται στο 
4.4%.  

Στη συνέχεια ακολουθεί µια τετραετία σηµαντικής πτώσης. Την τριετία 1993 
(18.8%) – 1995 (18.2%) µάλιστα καταγράφονται οι µοναδικές στη διάρκεια της 
εικοσαετίας τιµές, που υπολείπονται των αντίστοιχων τιµών του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου. Το 1995 το ποσοστό µεταβιβάσεων του κρατιδίου είναι χαµηλότερο κατά 2% 
από το αντίστοιχο Ενωσιακό. 

Η αντιστροφή της πτωτικής πορείας σε ανοδική είναι έντονη το 1996, οπότε 
οι µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά από το κράτος ανέρχονται στο ποσοστό των 23.3 
µονάδων. Από τότε µέχρι το 2000, το ποσοστό των µεταβιβάσεων µετά από µικρές 
αυξοµειώσεις κλείνει την εξεταζόµενη περίοδο στο 23.7%, κυµαίνεται δηλαδή στα 
επίπεδα τιµών που το χαρακτήριζαν το 1981. 

Ως εκ τούτου στο σύνολο της εξεταζόµενης εικοσαετίας η µείωση του 
ποσοστού των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στο Λουξεµβούργο είναι µόλις 
0.1%. 

 
 
 
 
2.10.1.11 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Ολλανδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.11: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Ολλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Ολλανδία ανήκει στη µικρή οµάδα κρατών – µελών, που τα ποσοστά των 
µεταβιβάσεων του κράτους προς τα νοικοκυριά παραµένουν όλο το εξεταζόµενο 
διάστηµα υψηλότερα των αντίστοιχων ποσοστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
απόκλιση των ποσοστών αυτών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή το 1981 (10.1%), ενώ το 
2000 περιορίζεται στο 5.7%. 
 Αναλυτικότερα το 1981 καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό µεταβιβάσεων 
(27.4%) ανάµεσα στα δεκαπέντε κράτη-µέλη που εξετάζονται. Εντούτοις το ποσοστό 
αυξάνει ακόµη περισσότερο και ανέρχεται στο 29.5% το 1983, έτος όπου εντοπίζεται 
η µεγαλύτερη απόκλιση από το ποσοστό του ΜΟ της ΕΕ, στο 11.4%. 
 Έκτοτε και µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου το ποσοστό των 
τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στην Ολλανδία ακολουθεί µια ήπια πτωτική 
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πορεία µε µικρές αυξοµειώσεις, οι οποίες οδηγούν το ποσοστό στο 24.8% το 2000, 
αυξηµένο κατά 5.7% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό του ΜΟ της ΕΕ. 
 Η µείωση του ποσοστού των κρατικών µεταβιβάσεων στη χώρα, στο σύνολο 
της εξεταζόµενης περιόδου, είναι 2.6%. 
 
 
 
 
2.10.1.12 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Αυστρίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.12: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Αυστρίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Αυστρία κατατάσσεται µεταξύ των λίγων κρατών-µελών που τα ποσοστά 
των κρατικών µεταβιβάσεων παραµένουν για ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο, 
υψηλότερα των αντίστοιχων Ενωσιακών. 
 Ειδικότερα το 1981 (19%) το αυστριακό ποσοστό µεταβιβάσεων είναι 
αυξηµένο κατά 1.7% του αντίστοιχου Ενωσιακού, ενώ στο τέλος της εξεταζόµενης 
περιόδου, ήτοι το 2000 (20.7%), η αύξηση του ποσοστού της Αυστρίας σε σχέση µε 
το ποσοστό του ΜΟ της ΕΕ είναι 1.6%. 
 Στο γράφηµα απεικονίζονται δύο ανοδικές και δύο πτωτικές πορείες. Η πρώτη 
1981 (19%) – 1987 (20.9%) περίοδος οδηγεί το ποσοστό µεταβιβάσεων σε αύξηση 
1.9%. Ακολουθεί τριετής πτωτική πορεία από το 1988 (20.4%) µέχρι και το 1990 
(19.8%). Η εναλλαγή της πτωτικής πορείας από ανοδική επαναφέρει τις τρέχουσες 
κρατικές µεταβιβάσεις στο υψηλότερο ποσοστό, της τάξης του 22%, το 1995. Το 
ποσοστό αυτό είναι κατά 1.8% υψηλότερο του Ενωσιακού. Η τελευταία ήπια πτωτική 
πορεία τελειώνει το 2000 (20.7%), προκαλώντας µείωση κατά 1.3% σε σχέση µε το 
υψηλότερο ποσοστό του 1995. 
 Στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου καταγράφεται αύξηση στο ποσοστό 
των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυρια κατά 1.7%. 
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2.10.1.13 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Πορτογαλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.13: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Πορτογαλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Πορτογαλία περιλαµβάνεται στην οµάδα των χωρών που όλο το 
εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα εµφανίζουν ποσοστά κρατικών µεταβιβάσεων, 
χαµηλότερα του ΜΟ της ΕΕ. Πρέπει να τονιστεί ότι η σηµαντική απόκλιση των 
ποσοστών το 1981 µειώνεται αισθητά µέχρι το 2000. 
 Αναλυτικότερα, το ποσοστό των κρατικών µεταβιβάσεων στην Πορτογαλία το 
1981 είναι 10.7%, χαµηλότερο κατά 6.6% του αντίστοιχου Ενωσιακού. Η µείωση 
περιορίζεται το 2000 στο 2.6%. Η πρώτη δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται ως προς 
την πορεία του ποσοστού των µεταβιβάσεων σταθεροποιητική την πρώτη πενταετία 
και ήπια ανοδική τη δεύτερη, µε αποτέλεσµα το 1990 το ποσοστό µεταβιβάσεων να 
είναι 11.8%. Η ανοδική τάση γίνεται πιο δυναµική και κορυφώνεται το 1998, που 
καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό (17%) της εικοσαετίας 1981-2000.  Τη διετία 
1999 (16.8%) – 2000 (16.5%), απεικονίζεται µικρής έντασης πτωτική τάση. 

Στο σύνολο της εικοσαετίας η αύξηση του ποσοστού των τρεχουσών 
κρατικών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά της Πορτογαλίας είναι της τάξης των 5.8 
µονάδων. Το ποσοστό είναι υψηλό, διότι η Πορτογαλία ξεκίνησε το 1981 µε πολύ 
χαµηλότερες, σε σχέση µε το ΜΟ της ΕΕ, τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων. 

 
 
 
2.10.1.14 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Φινλανδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.14: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Φινλανδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Το χαρακτηριστικό του γραφήµατος της Φινλανδίας είναι οι µεγάλες 
διακυµάνσεις που εµφανίζει όσον αφορά στην πορεία των τρεχουσών κρατικών 
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µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. Στο γράφηµα απεικονίζονται µια ήπια ανοδική 
τάση και µια ραγδαία αυξητική πορεία, οι οποίες εναλλάσσονται µε δύο, ήπιας 
µορφής, πτωτικές πορείες. 
 Συγκεκριµένα από το 1981 (12.9%) µέχρι και το 1987 (16.1%) η ανοδική 
τάση προκαλεί αύξηση στο ποσοστό των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων της 
Φινλανδίας κατά 3.2%. Παρ’ όλα αυτά όµως, τα ποσοστά των φινλανδικών κρατικών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά εξακολουθούν για όλη την επταετία 1981-1987 να 
κυµαίνονται σε χαµηλότερα επίπεδα των αντίστοιχων Ενωσιακών. 
 Ακολουθεί µια τριετής καθοδική πορεία των ποσοστών, τα οποία µειούµενα 
φθάνουν το 1989 στο 14.4%, ποσοστό χαµηλότερο κατά 3.1% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο ΜΟ της ΕΕ. Η κατακόρυφη δεύτερη άνοδος οδηγεί το ποσοστό των 
φινλανδικών µεταβιβάσεων στο υψηλότερο ποσοστό της εικοσαετίας, που είναι το 
24.5% (1993), υψηλότερο κατά 4.1% του αντίστοιχου Ενωσιακού. Η δεύτερη 
πτωτική πορεία που ακολουθεί µειώνει το 1998 το ποσοστό των µεταβιβάσεων στο 
18.6%. Τα τελευταία δύο έτη της χιλιετίας σταθεροποιούνται τα ποσοστά γύρω στο 
19%. Το 2000 (19.2%) βρίσκονται 0.1% υψηλότερα του αντίστοιχου ΜΟ της 
Ένωσης. 
 Η αύξηση που εντοπίζεται στο ποσοστό των µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά 
της Φινλανδίας στο σύνολο της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου είναι 6.3%. Η 
αύξηση είναι µεγάλη, καθώς το 1981 το ποσοστό των κρατικών µεταβιβάσεων προς 
τα νοικοκυριά της Φινλανδίας, ήταν αισθητά χαµηλότερο από το αντίστοιχο του ΜΟ 
της ΕΕ. 
 
 
 
 
2.10.1.15 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Σουηδίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.15: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Σουηδίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Σουηδία κατατάσσεται στα κράτη-µέλη που όλη την εξεταζόµενη περίοδο 
διατηρούν τα ποσοστά των κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά υψηλότερα από 
τα αντίστοιχα του ΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Από το 1981 (18.6%) µέχρι και το 1993 (25.1%) απεικονίζεται στο γράφηµα 
µια ήπια ανοδική τάση κατά τη δεκαετία του 1980, η οποία γίνεται έντονη τα πρώτα 
έτη της δεκαετίας του 1990. Το 1993 αλλά και το 1994 καταγράφεται η µέγιστη 
απόκλιση από τον Ενωσιακό ΜΟ της τάξης των 4,7 ποσοστιαίων µονάδων. 
 Η µοναδική στο διάστηµα της εικοσαετίας πτωτική πορεία που ξεκινά το 
1994, έντονη στην αρχή, γίνεται ηπιότερη και καταλήγει σχεδόν σταθεροποιητικά τα 
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τελευταία έτη της δεύτερης χιλιετίας. Το ποσοστό των σουηδικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά το 2000 είναι 21.4%, υψηλότερο κατά 2.3% του Ενωσιακού. 
 Στη χρονική περίοδο που εξετάζεται οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στη 
Σουηδία ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται κατά 2.8%. 
 
 

 
 

2.10.1.16 Οι τρέχουσες κρατικές µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Αγγλίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 2.10.1.16: ∆ιαχρονική εξέλιξη των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων στα 
νοικοκυριά της Αγγλίας ως προς τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ 
 
 Η Αγγλία χαρακτηρίζεται από τα σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά κρατικών 
µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά της σε σχέση µε τα ποσοστά του ΜΟ της ΕΕ, για όλο 
το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα 1981-2000. 
 Το 1981 το ποσοστό 11.9% των µεταβιβάσεων είναι το τρίτο χαµηλότερο της 
ΕΕ. Το ποσοστό αυτό µετά από εναλλασόµενες αυξοµειώσεις αποκτά την υψηλότερη 
τιµή (17.8%) της εικοσαετίας το 1993. Το έτος αυτό εντοπίζεται και η χαµηλότερη 
απόκλιση από τον Ενωσιακό ΜΟ που είναι 2.6%. Έκτοτε το ποσοστό των 
µεταβιβάσεων µειώνεται συνεχώς µέχρι το 1998 (14.3%). Το ποσοστό αυτό είναι 
χαµηλότερο του αντίστοιχου της ΕΕ κατά 4.9%. Μια ελαφρά ανοδική τάση αυξάνει 
το 2000 το ποσοστό στο 14.7% µε απόκλιση από το ΜΟ της Ένωσης κατά 4.4%.  

Η συνολική αύξηση των αγγλικών κρατικών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά 
την περίοδο 1981-2000 είναι 2.8%. 
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2.10.2 ∆ιαχρονική µελέτη των δεκαπέντε κρατών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2002 ως προς τις τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους στα 
νοικοκυριά  

 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης παρατηρείται ο διαχωρισµός 
των 15 χωρών-µελών σε τρεις οµάδες χωρών. Στο δεξί τµήµα του δενδρογράµµατος 
ξεχωρίζει η οµάδα Β, η οποία περιλαµβάνει την Ελλάδα, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ιρλανδία. Οι πέντε αυτές χώρες χαρακτηρίζονται 
κατά την περίοδο 1981-2000 κυρίως από χαµηλές τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων του 
κράτους προς τα νοικοκυριά. Στο αριστερό τµήµα του δενδρογράµµατος 
παρουσιάζεται ο διαχωρισµός του κόµβου Α, στις οµάδες χωρών Α1 και Α2. Η οµάδα 
Α1 απαρτίζεται από το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεµβούργο, δηλαδή από χώρες 
που σηµειώνουν, στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου, κυρίως υψηλές τιµές 
τρεχουσών µεταβιβάσεων, ενώ στην οµάδα Α2 ανήκουν η ∆ανία, η Γερµανία, η 
Ιταλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από 
µεσαίες τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων στα νοικοκυριά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.10.2α  ‘∆ενδρόγραµµα της CAH των 15 χωρών ως προς τις τρέχουσες κρατικές 
µεταβιβάσεις (1981-2000) ’ 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
πραγµατικών τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων του κράτους στα νοικοκυριά ανά 
οµάδα χωρών, όπως προσδιορίστηκαν από την ταξινόµηση που προηγήθηκε. 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β (Χαµηλές επιδόσεις): Όπως φαίνεται στο γράφηµα 2.10.2α, την εξαετία 
1981-1986, οι τρέχουσες µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά των πέντε χωρών που 
απαρτίζουν την οµάδα χαµηλών επιδόσεων, κυµαίνονται σε επίπεδα τιµών της τάξης 
των 10.9-16.3 ποσοστιαίων µονάδων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της 
Πορτογαλίας, οι τρέχουσες µεταβιβάσεις της οποίας κινούνται σταθερά στις 10.7-
10.9 ποσοστιαίες µονάδες. Το 1988 το χαµηλότερο ποσοστό αντιστοιχεί στις 
µεταβιβάσεις της Πορτογαλίας (11.7%), ενώ το υψηλότερο παρουσιάζεται στις 
µεταβιβάσεις της Ιρλανδίας (16.7%). Από το 1989 ως το 1993, οι τρέχουσες 
µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά της Αγγλίας και της Πορτογαλίας χαρακτηρίζονται από 
αυξητικές τάσεις και φτάνουν τα επίπεδα τιµών, της τάξης του 13.5-15.5%, στα οποία 
κυµαίνονται τα ποσοστά των υπόλοιπων τριών χωρών. Την περίοδο 1994-2000 τα 
ποσοστά µεταβιβάσεων των χωρών της συγκεκριµένης οµάδας, σταθεροποιούνται 
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στο 14.2- 17.6%, µε τις τιµές των τρέχουσων µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά της 
Ιρλανδίας να αποτελούν εξαίρεση, καθώς χαρακτηρίζονται από έντονα πτωτικές 
τάσεις, µε αποτέλεσµα, να φτάνουν το 2000, έπειτα από συνεχή πτωτική πορεία, 
στο10.5%, ποσοστό που αποτελεί τη χαµηλότερη τιµή τρεχουσών µεταβιβάσεων που 
καταγράφεται στην ΕΕ κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 2.10.2α : ‘Οµάδα Χαµηλών Επιδόσεων Τρεχουσών Μεταβιβάσεων’ 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α2 (Μεσαίες επιδόσεις): Τη δεκαετία 1981-1990 τα ποσοστά των 
τρεχουσών µεταβιβάσεων του κράτους προς τα νοικοκυριά των έξι χωρών της 
παρούσας οµάδας, κυµαίνονται στο 12.9-20.9%, µε τις φινλανδικές µεταβιβάσεις να 
ξεχωρίζουν για τα χαµηλά τους ποσοστά και τις αυστριακές για τα υψηλά. Από το 
1991 ως το 1993 οι τρέχουσες µεταβιβάσεις των έξι χωρών χαρακτηρίζονται όλες 
ανεξαιρέτως από αυξητικές τάσεις, µε αποτέλεσµα το 1993, να κινούνται στις 18.8-
25.1 ποσοστιαίες µονάδες. Από το 1994 η διαφορά ανάµεσα στις τιµές των 
τρεχουσών µεταβιβάσεων των έξι χωρών, αρχίζει να µειώνεται. Την τελευταία 
τετραετία της εξεταζόµενης περιόδου (1997-2000), τα ποσοστά σταθεροποιούνται 
στο 18.5-22.2%. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως την περίοδο 1990-2000, οι 
τρέχουσες µεταβιβάσεις του σουηδικού κράτους προς τα νοικοκυριά της χώρας, 
σηµειώνουν τις υψηλότερες τιµές σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα της οµάδας µεσαίων 
επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β - ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
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Γράφηµα 2.10.2β : ‘Οµάδα Μεσαίων Επιδόσεων Τρέχουσων Μεταβιβάσεων’ 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α1 (Υψηλές επιδόσεις): Τα ποσοστά των χωρών της οµάδας υψηλών 
επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων, κυµαίνονται από το 1981 µέχρι το 1991 σε 
επίπεδα της τάξης των 20.2-29.5 ποσοστιαίων µονάδων. Η τιµή του 29.5% που 
σηµειώνεται στις µεταβιβάσεις του ολλανδικού κράτους προς τα νοικοκυριά της 
χώρας, είναι και η υψηλότερη που καταγράφεται σε όλη την ΕΕ. Την τετραετία 1992-
1995, ενώ οι τιµές των µεταβιβάσεων του Βελγίου, της Γαλλία και της Ολλανδίας, 
δείχνουν να σταθεροποιούνται σε επίπεδα της τάξης των 22.5-28.1 ποσοστιαίων 
µονάδων, οι αντίστοιχες τιµές του Λουξεµβούργου κυµαίνονται σε επίπεδα του 18.2-
19.6%. Το 1996 οι τρέχουσες µεταβιβάσεις του Λουξεµβούργου σηµειώνουν 
αλµατώδη αύξηση και αγγίζουν το 23.3%. Την τελευταία πενταετία οι τρέχουσες 
µεταβιβάσεις των τεσσάρων κρατών προς τα νοικοκυριά της κάθε χώρας, κυµαίνεται 
σταθερά στο 22.6-25.3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α2 - ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

10

20

30

DK 17,5 17,8 17,5 16,7 16 15,2 16 17,6 18,6 18,6 19,3 19,9 21 22,5 21,7 21,1 20,3 19,4 18,9 18,5

D 17,9 18,3 17,7 17,1 16,8 16,6 16,8 16,7 16,4 15,8 16,9 17,5 18,7 18,8 19,5 19,4 19,2 18,9 18,9 18,7

I 15,9 16,5 17,5 17,1 17,4 17,4 17,5 17,6 17,9 18,6 18,7 19,8 20 20 19,4 19,7 20,1 19,9 19,9 19,8

A 19 19,4 19,4 19,7 20,1 20,3 20,9 20,4 19,9 19,8 20 20,3 21,9 22,1 22 21,9 21 20,8 20,8 20,7

FIN 12,9 13,9 14,6 14,7 15,4 16 16,1 14,7 14,4 15,1 18,9 23 24,5 24,3 22,8 21,9 20,2 18,6 19 19,2

S 18,6 18,7 18,8 18 18,7 18,9 19,2 19,9 19,8 19,9 21,2 23,5 25,1 25 23,3 22,9 22,2 22 21,6 21,4

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Γράφηµα 2.10.2γ : ‘Οµάδα Υψηλών Επιδόσεων Τρέχουσων Μεταβιβάσεων’ 
 
 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 

Στο παραγοντικό επίπεδο του σχήµατος 2.10.2β παρατηρείται η διάταξη των 
ετών – χωρών επι του 1ου και επι του 2ου παραγοντικού άξονα, η οποία διάταξη 
επαληθεύει τις οµαδοποιήσεις που αναφέρθηκαν στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης. 

Πιο συγκεκριµένα στο δεξιό κάτω τµήµα του επιπέδου εµφανίζονται οι χώρες 
της οµάδας χαµηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων (Ιρλανδία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία και Αγγλία), οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά 
χαµηλές τιµές µεταβιβάσεων τη δεκαετία 1991-2000. Ακολουθώντας την καµπύλη 
διάταξης διαπιστώνεται η τοποθέτηση των χωρών της οµάδας µεσαίων επιδόσεων 
τρεχουσών µεταβιβάσεων (Γερµανία, Ιταλία, ∆ανία, Αυστρία, Σουηδία και 
Φινλανδία) στο αριστερό επάνω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά µεσαίες τιµές µεταβιβάσεων το 1991 και την 
περίοδο 1996-2000. Τελευταία παρουσιάζεται η οµάδα των χωρών υψηλών 
επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων (Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Γαλλία και Βέλγιο), 
οι χώρες της οποίας κυµαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα κρατικών µεταβιβάσεων, 
ιδιαίτερα τις περιόδους 1981-1991 και 1996-2000. Αξίζει να σηµειωθεί ό,τι η 
Φινλανδία τοποθετείται στο παραγοντικό επίπεδο κοντά στις χώρες των χαµηλών 
επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων, γεγονός που εξηγείται σύµφωνα µε το γράφηµα 
της σχετικής θέσης της Φινλανδίας, που ακολουθεί στο σχήµα 2.10.2δ, όπου 
διαπιστώνεται πως η Φινλανδία χαρακτηρίζεται για οκτώ έτη, κατά τη δεκαετία 1980-
1990, από σχετικά χαµηλές τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου: στο δεξιό 
κάτω τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες µε χαµηλές επιδόσεις, οι οποίες 
διαχωρίζονται και αντιπαρατίθενται στις χωρες των υψηλών επιδόσεων, επί του 1ου 
παραγοντικού άξονα. Στο αριστερό επάνω τµήµα του επιπέδου εµφανίζονται οι χώρες 
των µεσαίων επιδόσεων, οι οποίες διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες χώρες επί του 2ου 
άξονα. Τέλος στο αριστερό κάτω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου παρουσιάζονται 

ΟΜΑ∆Α Α1 - ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

10

20

30

B 25,9 25,8 26,5 26 25,3 24,9 24,8 23,8 23,5 23,3 24,3 24,8 25,2 24,7 24,7 24,8 24,6 24,2 23,9 23,4

F 20,2 21,1 21,4 21,7 22 21,9 21,5 21,4 21,1 21,2 21,8 22,5 23,8 23,4 23,4 23,6 23,7 23,5 23,4 23,1

NL 27,4 29 29,5 28,3 27,3 27 27,4 27,1 26,2 27,3 27,4 27,9 28,1 27,1 26,2 25,3 24,8 24,3 24,6 24,8

L 23,8 23,1 22,3 21,7 21,6 21,1 21,9 20,1 23,1 22,1 22,9 19,6 18,8 18,9 18,2 23,3 22,8 22,6 23,1 23,7

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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οι χώρες των υψηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων του κράτους προς τα 
νοικοκυριά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.10.2β : ‘Παραγοντικό επίπεδο της AFC των τρεχουσών κρατικών µεταβιβάσεων των 
15 χωρών (1981-1998)’ 
 
 
∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών: 
 

Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ όσον αφορά στις τρέχουσες µεταβιβάσεις του 
κράτους στα νοικοκυριά. Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά οµάδα 
επιδόσεων, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΑ∆Α

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΙΣΠΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Σχήµα 2.10.2γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις χαµηλότερες 
τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους στα νοικοκυριά 
 
 
- η σχετική θέση της Ελλάδας, όσον αφορά στις τρέχουσες µεταβιβάσεις του 
κράτους στα νοικοκυριά, κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα για οκτώ συνεχόµενα έτη 
από το 1981 ως το 1988. Τη διετία 1989-1990 η ελληνική θέση κινείται σε µεσαία 
επίπεδα, για να σταθεροποιηθεί και πάλι σε χαµηλά τη δεκαετία 1991-2000. 

- µετά από το 1981 όπου η Ισπανία  χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαίες τιµές 
τρεχουσών µεταβιβάσεων, την περίοδο 1982-2000 χαρακτηρίζεται αποκλειστικά 
από σχετικά χαµηλές τιµές µεταβιβάσεων. 

- οι τρέχουσες µεταβιβάσεις του πορτογαλικού κράτους προς τα νοικοκυριά, 
κυµαίνονται σταθερά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.. 

- όπως στην Πορτογαλία, έτσι και στην Αγγλία οι τρέχουσες µεταβιβάσεις στα 
νοικοκυριά χαρακτηρίζονται καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο από 
σχετικά χαµηλές τιµές. 

- Η σχετική θέση της Ιρλανδίας κυµαίνεται για επτά συνεχόµενα έτη, από το 
1982 ως το 1988, σε µεσαία επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων. Στα υπόλοιπα 
δεκατρία έτη κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. 

 
Παρατηρείται πως οι τέσσερις από τις πέντε χώρες-µέλη που απαρτίζουν την 

οµάδα χαµηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων, κυµαίνονται για ιδιαίτερα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών 
µεταβιβάσεων. Η Ιρλανδία είναι η µοναδική χώρα που χαρακτηρίζεται στα επτά από 
τα είκοσι εξεταζόµενα έτη, από σχετικά µεσαίες τιµές µεταβιβάσεων. 
 
 

 
 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΑΓΓΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Σχήµα 2.10.2δ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις µεσαίες τρέχουσες 
µεταβιβάσεις του κράτους στα νοικοκυριά 
 
- η σχετική θέση της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές τρεχουσών 

µεταβιβάσεων, µόνον τα έτη 1986-1987. Στα υπόλοιπα δεκαοχτώ έτη της περιόδου 
1981-2000, χαρακτηρίζεται σταθερά από µεσαία επίπεδα µεταβιβάσεων. 

- οι τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους στα νοικοκυριά της Γερµανίας, 
χαρακτηρίζονται σταθερά από σχετικά µεσαίες τιµές καθ’όλη την εξεταζόµενη 
χρονική περίοδο. 

- όπως στη Γερµανία, έτσι και στην Ιταλία, τα ποσοστά των τρεχουσών 
µεταβιβάσεων κυµαίνονται στθερά σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών. 

∆ΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΙΤΑΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΑΥΣΤΡΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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- η πορεία των τρεχουσών µεταβιβάσεων της Αυστρίας χωρίζεται σε δύο 
περιόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί εννέα έτη (1981-1989), κατά τα οποία η 
σχετική θέση της Αυστρίας χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές µεταβιβάσεων. Η 
δεύτερη περίοδος διαρκεί έντεκα έτη (1990-2000), κατά τα οποία η αυστριακή θέση 
χαρακτηρίζεται σταθερά από µεσαίες τιµές µεταβιβάσεων. 

- η πορεία των τρεχουσών µεταβιβάσεων της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται από 
διακυµάνσεις. Πιο συγκεκριµένα η σχετική θέση της Φινλανδίας κυµαίνεται σε 
χαµηλά και µεσαία επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων από το 1981 ως το 1991. Την 
επόµενη τετραετία η φινλανδική θέση χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 
τρεχουσών µεταβιβάσεων, για να σταθεροποιηθεί τα πέντε τελευταία έτη της 
εξεταζόµενης περιόδου (1996-2000) σε µεσαία επίπεδα τιµών. 

- η σχετική θέση της Ισπανίας χαρακτηρίζεται από το 1981 ως το 1989 από 
µεσαία επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων. Τα υπόλοιπα έντεκα συναπτά έτη η 
ισπανική θέση κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα µεταβιβάσεων. 

 
Από τα γραφήµατα του σχήµατος 2.10.2δ  ξεχωρίζουν η ∆ανία, η Γερµανία 

και η Ιταλία, οι σχετικές θέσεις των οποίων χαρακτηρίζονται για ιδιαίτερα µεγάλο 
χρονικό διάστηµα από µεσαίες τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων του κράτους προς τα 
νοικοκυριά. Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις της Αυστρίας και της Σουηδίας 
χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από σχετικά µεσαίες και υψηλές τιµές, ενώ η σχετική 
θέση της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.10.2ε :διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις υψηλότερες 
τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους στα νοικοκυριά 

ΒΕΛΓΙΟ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΓΑΛΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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- οι τρέχουσες µεταβιβάσεις του βελγικού κράτους στα νοικοκυριά της χώρας, 
χαρακτηρίζονται καθ’όλη την περίοδο 1981-2000 από σχετικά υψηλά επίπεδα 
τιµών. 

- παροµοίως η σχετική θέση της Γαλλίας κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα 
ποσοστών τρεχουσών µεταβιβάσεων για όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. 

- η Ολλανδία είναι η τρίτη χώρα  της οµάδας υψηλών επιδόσεων τρεχουσών 
µεταβιβάσεων, που χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από σχετικά υψηλά επίπεδα 
τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων για ολόκληρη την εικοσαετία 1981-2000. 

- η σχετική θέση του Λουξεµβούργου χαρακτηρίζεται από µεσαίες τιµές 
τρεχουσών µεταβιβάσεων, την τετραετία 1992-1995. Όλα τα υπόλοιπα έτη της 
εξεταζόµενης περιόδου, η σχετική θέση του Λουξεµβούργου χαρακτηρίζεται από 
υψηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων. 

 
∆ιαπιστώνεται πως και οι τέσσερις χώρες της οµάδας υψηλών επιδόσεων 

τρεχουσών µεταβιβάσεων, κυµαίνονται για µεγάλη χρονική περίοδο σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα ποσοστών. Μάλιστα οι τρεις από τις τέσσερις χώρες της οµάδας 
(Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία) χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από σχετικά υψηλές τιµές 
µεταβιβάσεων καθ ‘όλη την εξεταζόµενη περίοδο. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 2.10.2, διαπιστώνεται πως 
από το 1981 µέχρι το 2000, στις περισσότερες από τις 15 χώρες-µέλη της ΕΕ, 
καταγράφεται  αύξηση του ποσοστού των τρεχουσών µεταβιβάσεων του κράτους στα 
νοικοκυριά (γραφήµατα 2.10.2α-γ). Οι χώρες που αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα 
είναι η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Λουξεµβούργο που σηµειώνει µείωση 
των τρεχουσών µεταβιβάσεων κατά 0.1% στην εξεταζόµενη εικοσαετία. Αξίζει 
επίσης να αναφερθεί πως τα ποσοστά των ιρλανδικών µεταβιβάσεων είναι τα 
χαµηλότερα στην ΕΕ κατά την περίοδο 1993-2000. 
 Στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, διακρίνεται ο διαχωρισµός 
των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τις επιδόσεις στις 
τρέχουσες µεταβιβάσεις του κράτους στα νοικοκυριά, για την περίοδο 1981-2000. 
Πιο συγκεκριµένα η οµάδα χαµηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων 
περιλαµβάνει τις χώρες που σηµειώνουν σχετικά χαµηλά ποσοστά µεταβιβάσεων στο 
σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου, δηλαδή την Ελλάδα, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ιρλανδία. Σχετικά µεσαίες επιδόσεις, όσον αφορά 
στις τρέχουσες µεταβιβάσεις, σηµειώνουν η ∆ανία η Γερµανία, η Ιταλία, η Αυστρία, 
η Φινλανδία και η Σουηδία, οι οποίες ανήκουν στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων 
τρεχουσών µεταβιβάσεων. Η οµάδα υψηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων 
απαρτίζεται από τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες της ΕΕ, οι οποίες είναι το Βέλγιο, η 
Γαλλία, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο, οι τρέχουσες µεταβιβάσεις των οποίων 
κυµαίνονται κυρίως σε σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών, κατά το χρονικό διάστηµα των 
είκοσι εξεταζόµενων ετών. 
 Η διάταξη των ετών – χωρών επι του 1ου και επι του 2ου παραγοντικού άξονα 
(σχήµα 2.10.2β) του παραγοντικού επιπέδου, επαληθεύουν τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οποία χωρίζονται οι δεκαπέντε χώρες-µέλη 
σε τρείς οµάδες. 
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 Αναλυτικότερα  παρατηρείται µια µη γραµµική διάταξη επί του επιπέδου, 
όπου οι χώρες της οµάδας χαµηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων (Ιρλανδία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Αγγλία) που εµφανίζονται στο δεξιό κάτω τµήµα 
του παραγοντικού επιπέδου, διαχωρίζονται και αντιπαρατίθενται στις χώρες της 
οµάδας υψηλών επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων, επί του 1ου  άξονα. 
Ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης, παρουσιάζεται στο δεξιό επάνω τµήµα του 
επιπέδου, η οµάδα χωρών µεσαίων επιδόσεων τρεχουσών µεταβιβάσεων (Γερµανία, 
Ιταλία, ∆ανία, Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία), η οποία διαχωρίζεται από τις 
υπόλοιπες επί του 2ου παραγοντικού άξονα. Τελευταία εµφανίζεται στο αριστερό 
κάτω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου, η οµάδα των χωρών που σηµειώνουν 
σχετικά υψηλές επιδόσεις τρεχουσών µεταβιβάσεων (Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 
Γαλλία και Βέλγιο), στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου. Τα κοινά έτη κατά τα 
οποία χαρακτηρίζονται όλες οι χώρες από κάποια ιδιότητα, είναι: 1991 και 1996-
2000. 
 Στα γραφήµατα των σχηµάτων 2.10.2γ-ε, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και η Αγγλία ξεχωρίζουν αρνητικά, καθώς οι σχετικές τους θέσεις κυµαίνονται σε 
χαµηλά επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων, για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Αντιθέτως το Βέλγιο η Γαλλία και η Ολλανδία σηµειώνουν καθ’όλη την εξεταζόµενη 
χρονική περίοδο σχετικά υψηλές τιµές τρεχουσών µεταβιβάσεων του κράτους προς 
τα νοικοκυριά. Τέλος ιδιαίτερα σταθερή κρίνεται η πορεία της σχετικής θέσης της 
Γερµανίας και της Ιταλίας, η οποία κυµαίνεται σταθερά σε µεσαία επίπεδα 
τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Συµπεριφορά των 15 Χωρών της ΕΕ ως προς τους Νοµισµατικούς – 
τους Πραγµατικούς και το Σύνολο των Εξεταζόµενων ∆εικτών  
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Εισαγωγή 3ου κεφαλαίου 
 

 «Θα έλεγε έτσι κανείς, ότι ένα από τα γενικότερα προβλήµατα του 
µυθοποιηµένου αυτού αναπτυξιακού µοντέλου του κόσµου µας, είναι ότι οι 
συγκεκριµένες, οι δοκιµασµένες όπως λένε συνταγές του, εκρέουσες από θεωρητικές 
κατασκευές που αποτελεσµατικά διαχειρίζονται ποσοτικά µεγέθη και συνεχώς 
αναζητούν επαληθεύσιµες εµεπιρικές σχέσεις, έχουν να παρουσιάσουν ένα 
δυσβάσταχτο αντίτιµο» (Γ. Χατζηκωνσταντίνου 2001)431. 
 
 

Το 3ο κεφάλαιο αποτελείται από τρεις ενότητες στις οποίες εξετάζονται οι 
επιδόσεις που σηµειώνουν οι δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ κατά την περίοδο 1981-
2000 σχετικά µε τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες που αποτελούν τα ισάριθµα 
από τα πέντε κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, τους πέντε επιλεγµένους δείκτες 
που εκφράζουν σε µεγάλο βαθµό την πραγµατική οικονοµία της κάθε χώρας και τους 
εννέα εξεταζόµενους δείκτες συνολικά. 

 
 
 

3.1.1 Προσδιορισµός υποπεριόδων ανά χώρα ως προς τους νοµισµατικούς 
δείκτες 
 
Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων  

 
Σε προηγούµενα κεφάλαια εξετάστηκε η Ταξινόµηση και η διάταξη των 

δεκαπέντε ευρωπαϊκών χωρών για την περίοδο είτε των είκοσι (από το 1981 ως το 
2000) είτε των είκοσι δύο ετών (από το 1981 ως το 2002) για κάθέναν από τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες που αποτελούν (µαζί µε το δείκτη της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας) τα κριτήρια του Μάαστριχτ για τη σύγκλιση. Στην 
παρούσα υποενότητα επιχειρείται µια πιο σύνθετη προσέγγιση του προβλήµατος της 
σύγκλισης. Προσδιορίζονται µέσω της Ιεραρχικής Ταξινόµησης οι οµάδες χωρών-
ετών και οι ιδιότητες λαµβάνοντας υπόψη συγχρόνως και τα τέσσερα νοµισµατικά 
κριτήρια, ενώ µε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών παρουσιάζεται στο 
παραγοντικό επίπεδο η διαχρονική εξέλιξη των δεκαπέντε χωρών ως προς τα τέσσερα 
κριτήρια. Προσδιορίζεται έτσι µια νέα σύνθετη µεταβλητή, η νοµισµατική επίδοση, 
µε τρεις κλάσεις: τη χαµηλή, τη µεσαία και την υψηλή. 

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων (300Χ4) που χρησιµοποιείται αποτελείται από 
300 γραµµές που αντιστοιχούν στις επιδόσεις των 15 χωρών-µελών της ΕΕ για τα 20 
εξεταζόµενα έτη, όπως αυτές ορίζονται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που 
εξετάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο, και από 4 στήλες οι οποίες αντιστοιχούν στις 
τέσσερις εξεταζόµενες νοµισµατικές µεταβλητές. Πιο αναλυτικά, ο πίνακας 
δεδοµένων αποτελείται από τις τιµές ‘1’, ‘2’ και ‘3’ ανάλογα µε την επίδοση που 
σηµειώνει η κάθε χώρα σε καθέναν από τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες που 
εξετάζονται για κάθε έτος. Οι τιµές αυτές προκύπτουν από την εξέταση της 
διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των δεκαπέντε χωρών που 
πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε ενότητας του δεύτερου κεφαλαίου. Στην παρούσα 
ενότητα η τιµή ‘1’ αντιστοιχεί σε χαµηλά επίπεδα τιµών και αποτελεί επιτυχή 

                                                 
431 Γ. Χατζηκωνσταντίνου 2001 ‘Αναζητώντας και ∆ιαπιστώνοντας’ Εκδόσεις Παπάζογλου Κοµοτηνή 
2001 σελ. 436 
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επίδοση όσον αφορά σε καθεµία από τις τέσσερις µεταβλητές, για τη χώρα που τη 
χαρακτηρίζει. Η τιµή ‘2’ αντιστοιχεί σε µεσαία επίπεδα τιµών και αποτελεί µέση 
επίδοση, ενώ η τιµή ‘3’ αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα τιµών που αποτελούν 
ανεπιτυχή επίδοση (για τις νοµισµατικές µεταβλητές). 

Βάσει του πίνακα 300Χ4 δηµιουργείται ο λογικός πίνακας 0-1 διαστάσεων 
300Χ12. Στις 12 στήλες που εµφανίζονται µετά τη µετατροπή του αρχικού πίνακα 
δεδοµένων αντιστοιχούν τρεις νέες ιδιότητες, µία για καθεµία από τις τέσσερις 
νοµισµατικές µεταβλητές (‘1’: χαµηλές νοµισµατικές επιδόσεις, ‘2’: µεσαίες 
νοµισµατικές επιδόσεις, ‘3’: υψηλές νοµισµατικές επιδόσεις)432. Στο λογικό πίνακα 0-
1 εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων: Παραγοντική Ανάλυση των 
Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Η Ιεραρχική Ταξινόµηση γίνεται στις 
χώρες-έτη και οι ιδιότητες που προκύπτουν προσδιορίζουν τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας. Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης 
παρουσιάζεται στη συνέχεια µε στόχο την απεικόνιση της διάταξης των χωρών-ετών 
στο χώρο, µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επαλήθευση των αποτελεσµάτων της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης, ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται η διαχρονική εξέλιξη των 
χωρών. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1.1α : ‘Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων’ 
 
 
 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 
 Σύµφωνα µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, παρατηρείται ο 
διαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες. Οι χώρες-έτη (παρατίθενται στον 
πίνακα 3.1.1) της οµάδας Α που ξεχωρίζει χαρακτηρίζονται έντονα, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα του πίνακα ‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των 
κόµβων’ (κλάσεις νοµισµατικών µεταβλητών), από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού, 
δηµόσιου ελλείµµατος και  επιτοκίων, ενώ δευτερευόντως και από χαµηλές τιµές 
δηµόσιου χρέους. Οι χώρες-έτη της οµάδας Β1 χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλά 
επίπεδα δηµόσιου χρέους και δηµόσιου ελλείµµατος και δευτερευόντως από υψηλά 
επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου. Στην οµάδα Β2, τέλος, αντιστοιχούν οι χώρες-
έτη που χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές πληθωρισµού, µεσαίες τιµές δηµόσιου 
ελλείµµατος και υψηλά επίπεδα επιτοκίων, καθώς και από µεσαίες τιµές δηµόσιου 
χρέους. 
                                                 
432 Οι χαµηλές νοµισµατικές επιδόσεις αντιστοιχούν στην επίτευξη χαµηλών τιµών πληθωρισµού, 
επιτοκίων, δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους, και είναι οι επιδιωκόµενες νοµισµατικές επιδόσεις. 
Αντίστοιχα οι υψηλές νοµισµατικές επιδόσεις είναι οι µη επιθυµητές, δηλαδή οι ανεπιτυχείς επιδόσεις. 
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Σχήµα 3.1.1β : ‘Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
 
 

Στον πίνακα 3.1.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χώρες-έτη που αντιστοιχούν 
στις τρείς οµάδες που προαναφέρθηκαν. 
 
 
Πίνακας 3.1.1: ∆ιαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες 
ΧΩΡΕΣ A B1 B2 

A 81-97  98-00 
B 89, 94 81-88, 91-92, 95-97 90, 93, 98-00 
D 81-98, 00 99  

DK 85-86, 88-93, 95-97 82 81, 83-84, 87, 94, 98-00 
E  95 81-94, 96-00 

EL  81, 83-99 82, 00 
F 81-83, 86-94, 96-97 98-00 84-85, 95 

FIN 81-85, 87-88, 90-91, 94-99  86, 89, 92-93, 00 
I  81-86, 88-96, 98-99 87, 97, 00 

IRL 91-96 81-87 88-90, 97-00 
L 81-92, 94-00  93 

NL 81-88, 90-99 89 00 
P  81-82, 84-85, 91, 98 83, 86-90, 92-97, 99-00 
S 84, 00 92-94 81-83, 85-91, 95-99 

UK 81-87, 89, 94, 00  88, 90-93, 95-99 
 
 
 Για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου το δενδρόγραµµα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης παρουσιάζεται στη συνέχεια µε πιο γενικευµένη µορφή, 
τροποποιηµένο υπό όρους (οι οποίοι τίθενται παρακάτω) που αφορούν στη 
σηµαντικότητα του µεγέθους των χρονικών περιόδων. Στις τρεις οµάδες χωρών-ετών 
εµφανίζονται µόνον οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες ιδιότητες των 
νοµισµατικών µεταβλητών για δέκα τουλάχιστον από τα είκοσι έτη. Με έντονα 
γράµµατα αναγράφονται τα σύµβολα των χωρών που χαρακτηρίζονται από τις 
ιδιότητες των νοµισµατικών µεταβλητών που αντιστοιχούν στην οµάδα τους για 
τουλάχιστον δεκαεπτά έτη. 
 Έτσι λοιπόν παρατηρώντας αρχικά την οµάδα Α (σχήµα 3.1.1γ) που ξεχωρίζει 
διαπιστώνεται πως Λουξεµβούργο, Γερµανία, Ολλανδία και Αυστρία 
χαρακτηρίζονται για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα από χαµηλά επίπεδα τιµών 
των τεσσάρων νοµισµατικών µεταβλητών (ΠΛΘ1, ∆Χ1, ∆Ε1, ΕΠΤ1), ενώ για  πολλά 
έτη χαρακτηρίζονται από τις συγκεκριµένες ιδιότητες και η Φινλανδία, η Γαλλία, η 
∆ανία και η Αγγλία. Οι χώρες αυτές ανήκουν στην οµάδα που ονοµάζουµε: χαµηλών 
νοµισµατικών επιδόσεων . 
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 Στην οµάδα Β1 τοποθετούνται τρεις χώρες: η Ελλάδα και η Ιταλία που 
χαρακτηρίζονται για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα από υψηλά επίπεδα τιµών 
όσον αφορά στις τέσσερις εξεταζόµενες νοµισµατικές µεταβλητές (ΠΛΘ3, ∆Χ3, 
∆Ε3, ΕΠΤ3), αλλά και το Βέλγιο που επίσης χαρακτηρίζεται από τις ίδιες ιδιότητες 
των τεσσάρων νοµισµατικών µεταβλητών για πολλά έτη. Οι χώρες αυτές 
περιλαµβάνονται στην οµάδα υψηλών νοµισµατικών επιδόσεων. 
 Η Ισπανία, η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Αγγλία είναι χώρες που 
απαρτίζουν την οµάδα Β2. Η Ισπανία είναι η µοναδίκη χώρα της οµάδας που 
χαρακτηρίζεται για σηµαντικά µεγάλο χρονικό διάστηµα από τις ιδιότητες των 
εξεταζόµενων νοµισµατικών µεταβλητών που αντιστοιχούν στην οµάδα Β2 (ΠΛΘ3, 
∆Χ2, ∆Ε2, ΕΠΤ3). Οι χώρες αυτές τοποθετούνται στην οµάδα µεσαίων 
νοµισµατικών επιδόσεων. 
 Παρατηρώντας το διαχωρισµό των δεκαπέντε χωρών σε τρεις οµάδες, αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η Αγγλία (µε υπογραµµισµένα γράµµατα στο σχήµα 3.1.1γ) 
εµφανίζεται σε δύο οµάδες χωρών. Αυτό συµβαίνει, διότι η χώρα χαρακτηρίζεται για 
δέκα έτη από τις ιδιότητες της οµάδας Α και για άλλα δέκα έτη από τις ιδιότητες της 
οµάδας Β2, πράγµα που σηµαίνει πως η Αγγλία αµφιταλαντεύεται κατά την περίδο 
1981-2000 ανάµεσα σε χαµηλές και µεσαίες νοµισµατικές επιδόσεις, µε κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό στις αρχές της περιόδου τις χαµηλές επιδόσεις και µε τάσεις 
χειροτέρευσης καταλήγοντας στο τέλος της περιόδου στις µεσαίες νοµισµατικές 
επιδόσεις.  

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να σηµειωθεί, είναι η απουσία της 
Ιρλανδίας από τις τρεις οµάδες. Η Ιρλανδία, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1.1, 
χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες των τριών οµάδων σε ίσα χρονικά διαστήµατα, µε 
αποτέλεσµα να µην καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση της χώρας σε κάποια από τις 
τρεις οµάδες νοµισµατικών επιδόσεων. Παρ’ όλα αυτά παρατηρώντας τις περιόδους 
κατά τις οποίες η χώρα χαρακτηρίζεται από κάποια οµάδα ιδιοτήτων (πίνακας 3.1.1), 
διαπιστώνεται πως τη δεκαετία 1981-1990 κυµαίνεται σταθερά σε µεσαία και υψηλά 
επίπεδα νοµισµατικών επιδόσεων, ενώ τη δεκαετία 1991-2000 σε χαµηλά και µεσαία. 
Συµπεραίνεται λοιπόν πως διαχρονικά η Ιρλανδία επιτυγχάνει σηµαντικά βήµατα 
προόδου όσον αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες (που εξετάζονται 
παράλληλα), καθώς ξεπερνώντας τη δύσκολη περίοδο 1981-1987 κατά την οποία 
χαρακτηρίζεται µόνον από υψηλά επίπεδα νοµισµατικών επιδόσεων καταφέρνει στα 
υπόλοιπα δεκατρία έτη να σταθεροποιηθεί σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα, γεγονός 
που καθιστά την επιτυχή αυτή προσπάθεια γνωστή ως ‘ιρλανδικό θαύµα’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1.1γ : ‘Τροποποιηµένα Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
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Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου  
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο παρουσιάζεται η διάταξη των χωρών-ετών στο 
χώρο. Λόγω της πολυπλοκότητας του σχήµατος ακολουθεί το παραγοντικό επίπεδο 
µορφοποιηµένο, ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό στον αναγνώστη433. Αντί για 
χώρες-έτη στο επίπεδο εµφανίζονται µόνον οι χώρες, όταν αυτές χαρακτηρίζονται 
από τις ιδιότητες των νοµισµατικών µεταβλητών που αντιστοιχούν σε κάθε οµάδα 
χωρών για µεγάλο χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον για δέκα έτη). Με έντονα 
γράµµατα σηµειώνονται οι χώρες που χαρακτηρίζονται για σηµαντικά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα από κάποιες ιδιότητες (τουλάχιστον για δεκαεπτά έτη), όπως και οι 
ιδιότητες των νοµισµατικών µεταβλητών που χαρακτηρίζουν έντονα (σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα του πίνακα ‘συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των 
κόµβων’ που προκύπτει από την Ιεραρχική Ταξινόµηση) κάποια οµάδα χωρών 
(χωρών-ετών). 
 Η τοποθέτηση των χωρών στο επίπεδο επαληθεύει τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης που προηγήθηκε. Παρατηρείται ο διαχωρισµός των χωρών 
σε τρεις οµάδες. Η οµάδα χαµηλών νοµισµατικών επιδόσεων, που περιλαµβάνει τις 
πιο αναπτυγµένες χώρες (σε ό,τι αφορά στους εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες), 
διαχωρίζεται από τις άλλες δύο οµάδες χωρών επί του 1ου παραγοντικού άξονα. Οι 
οµάδες µεσαίων και υψηλών νοµισµατικών επιδόσεων φαίνεται πως έχουν κοινά 
σηµεία, αφού οι χώρες και των δύο οµάδων χαρακτηρίζονται απο υψηλά επίπεδα 
επιτοκίου και πληθωρισµού (ΕΠΤ3, ΠΛΘ3).  

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως καµία από τις τρεις οµάδες χωρών δε 
χαρακτηρίζεται σηµαντικά από µεσαία επίπεδα επιτοκίων και πληθωρισµού, ενώ, 
τέλος, διαπιστώνεται η τοποθέτηση της Αγγλίας σε δύο οµάδες χωρών (οι λόγοι 
έχουν ήδη αναφερθεί στην επεξήγηση των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης), αλλά και η αδυναµία της Ιρλανδίας να τοποθετηθεί σε µια από τις 
τρεις, καθώς χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες και των τριών οµάδων για ίσα σχεδόν 
χρονικά διαστήµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1.1δ : ‘Παραγοντικό Επίπεδο’ 

                                                 
433 Τα παραγοντικά επίπεδα που παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται αυτούσια στο 
παράρτηµα που ακολουθεί στο τέλος της διατριβής. 
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Σχόλια διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ λαµβάνοντας υπόψη συγχρόνως και τους 
τέσσερις εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες (πληθωρισµό, επιτόκιο, δηµόσιο 
έλλειµµα, και δηµόσιο χρέος). Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας ανά 
οµάδα επιδόσεων, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.1.1ε : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις χαµηλότερες 
επιδόσεις νοµισµατικών µεταβλητών 
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- η σχετική θέση του Λουξεµβούργου κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα 
τιµών για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα χαµηλά επίπεδα τιµών 
υποδηλώνουν θετική εικόνα για τους νοµισµατικούς δείκτες. Το χαρακτηριστικό 
του Λουξεµβούργου είναι πως δεν υπάρχει κανένα έτος που να κινείται στα υψηλά 
επίπεδα τιµών, που προφανώς δεν είναι επιθυµητά. Το 1993 είναι το µοναδικό έτος 
κατά το οποίο η σχετική θέση του Λουξεµβούργου χαρακτηρίζεται από µεσαία 
επίπεδα τιµών. 

- εξίσου σταθερή είναι η πορεία της σχετικής θέσης της Γερµανίας, η οποία 
κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα τιµών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 
έτος 1999 κατά το οποίο η σχετική θέση της χώρας χαρακτηρίζεται από υψηλά 
επίπεδα τιµών. Αλλωστε, η Γερµανία για τη συνεπή της στάση ως προς τη 
διατήρηση χαµηλών τιµών στους νοµισµατικούς δείκτες διατηρεί πάντα µια 
ηγεµονική θέση µεταξύ των χωρών-µελών για πάρα πολλά έτη. 

- ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται και η πορεία της Ολλανδίας, όσον αφορά 
στους τέσσερις εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες σε σχέση µε τις επιδόσεις των 
υπολοίπων δεκατεσσάρων χωρών, καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται σε χαµηλά 
επίπεδα τιµών για δεκαοχτώ έτη. Έχει ήδη αναφερθεί (στο 2ο κεφάλαιο) το 
επίτευγµα της εργασιακής ειρήνης για πολλά συνεχή έτη στην Ολλανδία. 

- η σχετική θέση της Αυστρίας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα τιµών 
για δεκαεπτά συνεχή έτη από το 1981 ως το 1997, ενώ την τελευταία τριετία της 
περιόδου 1981-2000 κινείται σε µεσαία επίπεδα. 

- η Φινλανδία χαρακτηρίζεται καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο από 
σχετικά χαµηλές και σχετικά µεσαίες επιδόσεις όσον αφορά πάντα στους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες που εξετάζονται. 

- άκρως ικανοποιητική κρίνεται η πορεία της σχετικής θέσης της Γαλλίας για 
την περίοδο 1981-1997, οπότε και κυµαίνεται κυρίως σε χαµηλά, αλλά και σε 
µεσαία επίπεδα τιµών. Την τριετία 1998-2000 όµως  η σχετική θέση της Γαλλίας 
φαίνεται να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα τιµών, που σηµαίνει πως οι τιµές 
των νοµισµατικών δεικτών στη χώρα δε βελτιώθηκαν τόσο όσο σε άλλες χώρες-
µέλη. 

- εξαιρώντας το έτος 1982, κατά το οποίο η σχετική θέση της ∆ανίας 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιµών, στα υπόλοιπα δεκαεννιά έτη της 
περιόδου 1981-2000, η δανική θέση κινείται σταθερά σε χαµηλά και µεσαία 
επίπεδα τιµών. 

 
  Παρατηρώντας τα γραφήµατα του σχήµατος 3.1.1ε διαπιστώνεται πως οι 
επιδόσεις των επτά χωρών όσον αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες σε 
σχέση µε τις επιδόσεις των υπολοίπων οκτώ χωρών κρίνονται άκρως ικανοποιητικές 
και δικαιολογούν την τοποθέτηση των επτά ανωτέρω χωρών στην οµάδα χαµηλών 
νοµισµατικών επιδόσεων. Οι σχετικές θέσεις του Λουξεµβούργου, της Γερµανίας, της 
Ολλανδίας και της Αυστρίας φαίνεται να καταγράφουν ιδιαίτερα επιτυχή πορεία, 
καθώς χαρακτηρίζονται από χαµηλές τιµές νοµισµατικών µεταβλητών για σηµαντικά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Οι χώρες 
αυτές που επιτυγχάνουν επιθυµητές νοµισµατικές επιδόσεις αποτελούν τον 
Ευρωπαϊκό Βορρά. 
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Σχήµα 3.1.1στ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις µεσαίες επιδόσεις 
νοµισµατικών µεταβλητών 
 
 
- η Αγγλία που τοποθετείται στην οµάδα χαµηλών αλλά και µεσαίων 
νοµισµατικών επιδόσεων χαρακτηρίζεται καθ’όλη την περίοδο 1981-2000 από 
σχετικά χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών όσον αφορά στις τέσσερις  
νοµισµατικές µεταβλητές που εξετάζονται. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Ισπανίας επιδεικνύει αξιοπρόσεχτη 
σταθερότητα καθώς κυµαίνεται καθ’όλη την εξεταζόµενη περίοδο σε µεσαία 
επίπεδα τιµών µε το έτος 1995, κατά το οποίο η σχετική θέση της Ισπανίας 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιµών, να αποτελεί τη µοναδική εξαίρεση. 

- η σχετική θέση της Σουηδίας κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα τιµών κατά τη 
διάρκεια των δεκαπέντε εκ των είκοσι εξεταζόµενων ετών, µε αποτέλεσµα η 
Σουηδία να τοποθετείται στην οµάδα µεσαίων νοµισµατικών επιδόσεων. 

- η Πορτογαλία καταγράφει καθ’όλη την εξεταζόµενη περίοδο κυρίως σχετικά 
µεσαίες, αλλά και σχετικά υψηλές τιµές σε ό,τι αφορά στις τέσσερις νοµισµατικές 
µεταβλητές που µελετώνται στο παρόν κεφάλαιο. 

 
Από τα γραφήµατα του σχήµατος 3.3.1στ ξεχωρίζει η πορεία της σχετικής 

θέσης της Αγγλίας, η οποία κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 
Φαίνεται πως η χώρα βρίσκεται πιο κοντά στην οµάδα χαµηλών νοµισµατικών 
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επιδόσεων, παρά στην οµάδα µεσαίων νοµισµατικών επιδόσεων. Αξίζει επίσης να 
σηµειωθεί πως η Ισπανία χαρακτηρίζεται σταθερά για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό 
διάστηµα από σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών (νοµισµατικών µεταβλητών). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.1.1ζ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις υψηλότερες 
επιδόσεις νοµισµατικών µεταβλητών 
 
 
 
- η σχετική θέση της Ελλάδας καταγράφει ιδιαίτερα ανησυχητική πορεία, 
καθώς κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών στα δεκαοκτώ από τα είκοσι 
εξεταζόµενα έτη. Τα έτη 1982 και 2000 είναι τα µοναδικά κατά τα οποία η σχετική 
θέση της Ελλάδας κινείται σε µεσαία επίπεδα τιµών. 

- Η Ιταλία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών (νοµισµατικών 
µεταβλητών) στα δεκαεπτά από τα είκοσι έτη που εξετάζονται. Κατά τη διάρκεια 
των ετών 1987, 1997 και 2000 χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών. 

- Η πορεία της σχετικής θέσης του Βελγίου χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. 
Παρ’ όλα αυτά το Βέλγιο χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών στα 
δεκατρία από τα είκοσι έτη της περιόδου 1981-2000 και τοποθετείται στην οµάδα 
υψηλών νοµισµατικών επιδόσεων. 

 
Από τις τρεις χώρες της οµάδας υψηλών νοµισµατικών τιµών άρα και 

ανεπιτυχούς νοµισµατικής επίδοσης (σχήµα 3.1.1ζ) ξεχωρίζουν η Ελλάδα και η 
Ιταλία, η σχετική θέση των οποίων κυµαίνεται κατά την περίοδο 1981-2000 σε 
υψηλά επίπεδα τιµών όσον αφορά στις τέσσερις εξεταζόµενες µεταβλητές για 
ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι χώρες αυτές ανήκουν στον Ευρωπαϊκό 
Νότο και καταγράφουν δυσµενέστερες νοµισµατικές επιδόσεις όχι µόνο σε σχέση 
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µε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, αλλά και µε την Ισπανία και την Πορτογαλία, 
που επίσης ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.1.1η : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε αδιευκρίνιστες 
επιδόσεις νοµισµατικών µεταβλητών 
 
 
- Η Ιρλανδία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι δύσκολο να τοποθετηθεί σε 
κάποια  από τις τρεις οµάδες νοµισµατικών επιδόσεων, καθώς χαρακτηρίζεται τόσο 
από σχετικά χαµηλές όσο και από σχετικά µεσαίες αλλά και σχετικά υψηλές τιµές 
νοµισµατικών µεταβλητών. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρώντας το γράφηµα του 
σχήµατος 3.1.1η διαπιστώνεται πως, ενώ η σχετική θέση της Ιρλανδίας κυµαίνεται 
σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών κατά την περίοδο 1981-1987, στη συνέχεια 
χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις, µε αποτέλεσµα την περίοδο 1988-2000 η 
ιρλανδική θέση να κυµαίνεται σταθερα σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών, 
αποτέλεσµα κυρίως της επιτυχηµένης και αποδοτικής οικονοµικής πολιτικής που 
ασκείται µετά το 1994. 

 
Παρατηρώντας το γράφηµα του σχήµατος 3.1.1η είναι εύκολο να αντιληφθεί 

κανείς τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την τοποθέτηση της Ιρλανδίας σε µία 
από τις τρεις οµάδες νοµισµατικών επιδόσεων, που δηµιουργούνται µέσω των 
αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Το συµπέρασµα που εξάγεται όµως, 
έπειτα από την εξέταση της πορείας της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας, είναι πως η 
χώρα πετυχαίνει µεγάλη πρόοδο κατά τη δεκαετία 1991-2000, καθώς πετυχαίνει τη 
σταθεροποίηση της σχετικής της θέσης σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. 

 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 3.1.1 διαπιστώνεται αρχικά ο 
διαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες, η καθεµία εκ των οποίων 
περιλαµβάνει τέσσερις ιδιότητες νοµισµατικών µεταβλητών (σχήµα 3.1.1β). Με τον 
τρόπο αυτό διαπιστώνονται οι χρονικές περίοδοι (πίνακας 3.1.1), κατά τις οποίες οι 
δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ χαρακτηρίζονται από µια οµάδα ιδιοτήτων 
νοµισµατικών µεταβλητών, όπως αυτές προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στο σχήµα 3.1.1γ, 
όπου εµφανίζεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ σε τρεις 
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οµάδες νοµισµατικών επιδόσεων βάσει του µεγέθους των χρονικών περιόδων κατά 
τις οποίες οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από κάποια οµάδα ιδιοτήτων.  

Στην οµάδα χαµηλών, δηλαδή επιτυχών, νοµισµατικών επιδόσεων ανήκουν οι 
χώρες που χαρακτηρίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά την περιόδο 1981-
2000 κυρίως από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, δηµόσιου 
ελλείµµατος και επιτοκίων και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου 
χρέους. Στην οµάδα αυτή τοποθετούνται το Λουξεµβούργο, η Γερµανία, η Ολλανδία 
και η Αυστρία που χαρακτηρίζονται από αυτές τις ιδιότητες για ιδιαίτερα µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, αλλά και η Φινλανδία, η Γαλλία, η ∆ανία και η Αγγλία, η οποία 
αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στην οµάδα χαµηλών και µεσαίων νοµισµατικών 
επιδόσεων. 

Η Ισπανία, όπως και η Σουηδία µε την Πορτογαλία, τοποθετούνται στην 
οµάδα µεσαίων νοµισµατικών επιδόσεων και χαρακτηρίζονται κυρίως από σχετικά 
υψηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου και σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών 
δηµόσιου ελλείµµατος καθώς και από σχετικά µεσαία επίπεδα δηµόσιου χρέους. 

Η οµάδα υψηλών, άρα ανεπιτυχών, νοµισµατικών επιδόσεων απαρτίζεται από 
τρεις χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών 
δηµόσιου χρέους και δηµόσιου ελλείµµατος και δευτερευόντως από σχετικά υψηλές 
τιµές πληθωρισµού και επιτοκίων. Από τις ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζονται για 
ιδιαίτερα µεγάλη χρονική περίοδο η Ελλάδα και η Ιταλία, ενώ η οµάδα 
συµπληρώνεται µε το Βέλγιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις συγκεκριµένες 
ιδιότητες για αρκετά έτη. 
 Πρέπει να σηµειωθεί πως η Ιρλανδία είναι η µοναδική χώρα που δεν 
τοποθετείται σε κάποια οµάδα νοµισµατικών επιδόσεων, καθώς καταγράφει σχετικά 
χαµηλές, µεσαίες, αλλά και υψηλές τιµές σε ό,τι αφορά στους τέσσερις 
εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες, σε ισόχρονα διαστήµατα. 
 Η οµαδοποίηση και η διάταξη των χωρών-ετών παρουσιάζεται και στο 
τροποποιηµένο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.1.1δ) το οποίο επαληθεύει τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Μέσω των γραφηµάτων των σχηµάτων 
3.1.1ε-η απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των δεκαπέντε 
χωρών-µελών της ΕΕ κατά την περίοδο 1981-2000. Από την εξέταση των 
γραφηµάτων ξεχωρίζουν το Λουξεµβούργο, η Γερµανία, η Ολλανδία και η Αυστρία 
για το ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η σχετική τους θέση 
κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών. Στην αντίπερα όχθη 
βρίσκονται η Ελλάδα και η Ιταλία, η σχετική θέση των οποίων κυµαίνεται, για 
απογοητευτικά µεγάλο χρονικό διάστηµα σε υψηλά επίπεδα τιµών που αντιστοιχούν 
σε ανεπιτυχείς επιδόσεις. 
 Πιστοποιείται έτσι ότι οι χώρες του Βορρά έχουν καλύτερη πορεία 
συγκρινόµενες µε τις χώρες του Νότου σε ό,τι αφορά στους τέσσερις εξεταζόµενους 
νοµισµατικούς δείκτες. 
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3.1.2 Μελέτη της γενικής θέσης των 15 χωρών ως προς τους νοµισµατικούς 
δείκτες 

 
Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων  
 

Στην υποενότητα που προηγήθηκε διαπιστώθηκαν οι χρονικοί περίοδοι κατά 
τις οποίες οι δεκαπέντε χώρες χαρακτηρίζονται από µια οµάδα ιδιοτήτων. Στην 
παρούσα υποενότητα επιχειρείται  ο προσδιορισµός µέσω της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης τόσο των οµάδων χωρών όσο και των ιδιοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη 
συγχρόνως και τα τέσσερα νοµισµατικά κριτήρια για το σύνολο των είκοσι 
εξεταζόµενων ετών, ενώ µε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών 
παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο η διάταξη των δεκαπέντε ευρωπαϊκών 
χωρών στο χώρο σε σχέση µε τα τέσσερα κριτήρια. Προσδιορίζεται έτσι µια νέα 
συγκεντρωτική µεταβλητή, η συνολική νοµισµατική επίδοση, µε τρεις κλάσεις: τη 
χαµηλή, τη µεσαία και την υψηλή. Μέσω της συνολικής νοµισµατικής επίδοσης 
αναδεικνύεται σε γενικές γραµµές η επίδοση των δεκαπέντε χωρών στο σύνολο των 
είκοσι εξεταζόµενων ετών σε ό,τι αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες. Η 
ανάδειξη αυτή επιτυγχάνεται µέσω των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων που 
προκύπτουν από τις αναλύσεις που πραγµατοποιούνται στην παρούσα υποενότητα.  

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων που χρησιµοποιείται αποτελείται από 
δεκαπέντε γραµµές οι οποίες αντιστοιχούν στις δεκαπέντε χώρες της ΕΕ και από 
τέσσερις στήλες που αντιστοιχούν στις επιδόσεις που σηµειώνουν οι δεκαπέντε χώρες 
στο σύνολο των ετών της περιόδου 1981-2000 ως προς τον καθέναν από τους 
τέσσερις εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες. Ο πίνακας αποτελείται από τις τιµές 
‘1’, ‘2’ και ‘3’ οι οποίες προκύπτουν από την τοποθέτηση των δεκαπέντε χωρών σε 
οµάδα χαµηλών, µεσαίων ή υψηλών επιδόσεων, η οποία πραγµατοποιήθηκε για 
καθέναν από τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες (µέσω των αποτελεσµάτων της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης)  στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Ο αρχικός πίνακας µετατρέπεται σε λογικό πίνακα (0-1) διαστάσεων 15Χ12, 
όπου οι δώδεκα νέες στήλες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε δώδεκα ιδιότητες 
νοµισµατικών µεταβλητών (τρεις για καθένα νοµισµατικό δείκτη). Στο λογικό πίνακα 
0-1 εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων: Παραγοντική Ανάλυση 
Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Η Ιεραρχική Ταξινόµηση γίνεται στις 
δεκαπέντε χώρες και στοχεύει στον επιτυχή προσδιορισµό των σηµαντικότερων 
χαρακτηριστικών της κάθε οµάδας (χωρών). Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης 
των Αντιστοιχιών που παρουσιάζεται στη συνέχεια έχει ως στόχο την απεικόνιση της 
διάταξης των χωρών στο χώρο, µέ την οποία επιτυγχάνεται η επαλήθευση των 
αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ταξινόµησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1.2α : ‘Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων’ 
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Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 
 Στο δενδρόγραµµα (σχήµα 3.1.2β) διαπιστώνεται ο διαχωρισµός των 
δεκαπέντε χωρών-µελών σε τρεις οµάδες. Αρχικά ξεχωρίζουν οι χώρες  της οµάδας 
Β, δηλαδή η ∆ανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Αγγλία και το 
Λουξεµβούργο, οι οποίες χαρακτηρίζονται στο σύνολο της περιόδου 1981-2000, 
κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και µεσαία πληθωρισµού, 
καθώς και από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους και µεσαία επιτοκίου. Οι 
χώρες αυτές ανήκουν στην οµάδα που ονοµάζουµε µεσαίων συνολικών νοµισµατικών 
επιδόσεων434. Η Αυστρία, η Γερµανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία 
απαρτίζουν την οµάδα Α1 και χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού και επιτοκίου από µεσαία επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος και 
δευτερευόντως από µεσαία επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Οι χώρες αυτές 
απαρτίζουν την οµάδα χαµηλών συνολικών νοµισµατικών επιδόσεων. Στην οµάδα Α2 
περιλαµβάνονται οι χώρες που σηµειώνουν τη χειρότερη πορεία, όσον αφορά στους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες που εξετάζονται, κατά τη χρονική περίοδο 1981-
2000. Οι χώρες αυτές είναι το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται έντονα από υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους και ελλείµµατος, 
καθώς και από υψηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου. Οι χώρες αυτές 
συγκαταλέγονται στην οµάδα υψηλών (άρα ανεπιτυχών) συνολικών νοµισµατικών 
επιδόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1.2β : ‘Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.1.2γ) παρατηρείται η διάταξη των χωρών 
στο χώρο, ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες. Με έντονα γράµµατα 
αναγράφονται οι ιδιότητες των δεικτών που χαρακτηρίζουν, σύµφωνα µε τον πίνακα 
‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’, σε µεγάλο βαθµό τις 
χώρες της καθεµίας οµάδας, ενώ µε πλάγια αναγράφονται τα σύµβολα των δεκαπέντε 
χωρών-µελών της ΕΕ. 

                                                 
434 Ο πληθωρισµός ως διαδικασία συνεχούς ανόδου των τιµών συνεπάγεται ταυτόχρονα συνεχή πτώση 
της αξίας του χρήµατος. Ως εκ τούτου κρίνεται ως το σηµαντικότερο  µεταξύ των κριτηρίων της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ. Για το λόγο αυτό δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτόν το νοµισµατικό 
δείκτη, τον οποίο και χρησιµοποιούµε ως κύριο κριτήριο για την τοποθέτηση των χωρών στις οµάδες 
χαµηλών και µεσαίων συνολικών νοµισµατικών επιδόσεων. 
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 Η διάταξη των χωρών, ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες, όπως 
παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο, επαληθεύει τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης που προηγήθηκε (σχήµα 3.1.2β). Πιο συγκεκριµένα, στο 
παραγοντικό επίπεδο παρατηρείται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών σε τρεις 
οµάδες. Η µία περιλαµβάνει την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και το Βέλγιο, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους, δηµόσιου 
ελλείµµατος, πληθωρισµού και επιτοκίου και σηµειώνουν στο σύνολο των ετών της 
περιόδου 1981-2000 υψηλές συνολικές νοµισµατικές επιδόσεις. Η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Γερµανία χαρακτηρίζονται από χαµηλά 
επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου, αλλά και από µεσαία επίπεδα τιµών 
δηµόσιου χρέους και δηµόσιου ελλείµµατος, σηµειώνοντας χαµηλές συνολικές 
νοµισµατικές επιδόσεις. Η τελευταία οµάδα απαρτίζεται από τη Σουηδία, τη ∆ανία, 
την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, και το Λουξεµβούργο, οι οποίες σηµειώνουν 
µεσαίες συνολικές νοµισµατικές επιδόσεις, καθώς χαρακτηρίζονται από χαµηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους και δηµόσιου ελλείµµατος, καθώς και από µεσαία 
τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου. 

Συµπερασµατικά διαπιστώνεται πως στο αριστερό κάτω τµήµα του 
παραγοντικού επιπέδου παρουσιάζονται οι χώρες που σηµειώνουν στο σύνολο της 
εξεταζόµενης περιόδου, χαµηλές (επιτυχείς) συνολικές νοµισµατικές επιδόσεις, οι 
οποίες χώρες αντιπαρατίθενται προς τις χώρες των υψηλών (ανεπιτυχών) συνολικών 
νοµισµατικών επιδόσεων επί του 2ου παραγοντικού άξονα. Στο δεξιό τµήµα του 
επιπέδου εµφανίζονται οι χώρες της οµάδας µεσαίων συνολικών νοµισµατικών 
επιδόσεων, οι οποίες διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες χώρες επί του 1ου άξονα. 
Ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης στο αριστερό επάνω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου τοποθετούνται οι χώρες που σηµειώνουν υψηλές συνολικές νοµισµατικές 
επιδόσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1.2γ : ‘Παραγοντικό Επίπεδο’ 
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Συµπεράσµατα: 
 
 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, τα οποία 
επαληθεύονται µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, οι δεκαπέντε 
χώρες-µέλη της ΕΕ διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες.  

Εξετάζοντας τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις τρεις αυτές οµάδες χωρών, 
διαπιστώνεται πως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες ανήκουν 
στην οµάδα υψηλών (ανεπιτυχών) συνολικών νοµισµατικών επιδόσεων, ξεχωρίζουν 
από τις υπόλοιπες της ΕΕ, καθώς χαρακτηρίζονται, στο σύνολο των είκοσι 
εξεταζόµενων ετών, αποκλειστικά από υψηλά επίπεδα τιµών σε ό,τι αφορά στους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες.  

Οι χώρες που απαρτίζουν τις υπόλοιπες δύο οµάδες, χαρακτηρίζονται τόσο 
από χαµηλά όσο και από υψηλά επίπεδα τιµών (νοµισµατικών µεταβλητών). 
Θέτοντας ως κριτήριο για την τοποθέτηση των χωρών σε µια εκ των δύο οµάδων το 
δείκτη του πληθωρισµού, διαπιστώνεται πως η Αυστρία, η Γερµανία, η Ολλανδία, η 
Ισπανία και η Πορτογαλία συγκαταλέγονται στην οµάδα χαµηλών (επιτυχών) 
συνολικών νοµισµατικών επιδόσεων, καθώς χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου, αλλά και από µεσαία τιµών δηµόσιου 
χρέους και δηµόσιου ελλείµµατος.  

Η ∆ανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Αγγλία και το Λουξεµβούργο 
χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και από 
µεσαία επίπεδα πληθωρισµού, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
δηµόσιου χρέους και µεσαία επίπεδα επιτοκίου. Οι χώρες αυτές, αν και δεν υστερούν 
πολύ ως προς τις νοµισµατικές τους επιδόσεις, σε σχέση µε τις χώρες της οµάδας 
χαµηλών συνολικών νοµισµατικών επιδόσεων, θεωρείται ότι σηµειώνουν µεσαίες 
συνολικές νοµισµατικές επιδόσεις. 
 Συµπερασµατικά λοιπόν παρατηρώντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 
3.1.2 διαπιστώνεται πως οι τέσσερις χώρες της οµάδας υψηλών συνολικών 
νοµισµατικών επιδόσεων, δηλαδή η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ιταλία είναι 
οι χώρες που ξεχωρίζουν (από τις δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ) καταγράφοντας στο 
σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου 1981-2000, ιδιαίτερα απογοητευτικά ποσοστά σε 
ό,τι αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες, που αποτελούν, σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, τα κριτήρια σύγκλισης της ΟΝΕ. Τα ποσοστά των 
τεσσάρων νοµισµατικών δεικτών για τις υπόλοιπες έντεκα χώρες κρίνονται 
ικανοποιητικά, καθώς κυµαίνονται είτε σε σχετικά χαµηλά είτε σε σχετικά µεσαία 
επίπεδα τιµών. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί πως και οι τρεις χώρες-µέλη της ΕΕ 
(Αγγλία, Σουηδία και ∆ανία) που επιλέγουν να µη συµµετάσχουν στην ΟΝΕ, 
τοποθετούνται στην οµάδα µεσαίων συνολικών νοµισµατικών επιδόσεων, που 
σηµαίνει πως, αν και δεν πιέζονται όσο οι υπόλοιπες χώρες να πετύχουν τους στόχους 
που ορίζονται, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Μάαστριχτ, πετυχαίνουν στο σύνολο της 
εξεταζόµενης περιόδου, ιδιαίτερα ικανοποιητικά ποσοστά σε ό,τι αφορά στα 
δηµοσιονοµικά κριτήρια (σχετικά χαµηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος και δηµόσιου 
χρέους), ενώ διατηρούν τις τιµές του πληθωρισµού και του επιτοκίου σε σχετικά 
µεσαία επίπεδα. Οι τρεις αυτές χώρες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, 
να ενταχθούν στην ΟΝΕ χωρίς να αντιµετωπίσουν σηµαντικές δυσκολίες. 
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3.2.1 Προσδιορισµός υποπεριόδων ανά χώρα ως προς τους δείκτες 
πραγµατικής οικονοµίας 

 
Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων  
 

Στην παρούσα υποενότητα, µε τη χρήση της µεθοδολογίας που αναφέρθηκε 
και στην υποενότητα 3.1.1 επιχειρείται µέσω της Ιεραρχικής Ταξινόµησης ο 
προσδιορισµός των οµάδων χωρών-ετών, λαµβάνοντας υπόψη πέντε δείκτες, που 
θεωρούµε ότι εκφράζουν σε µεγάλο βαθµό την πραγµατική οικονοµία. Στη συνέχεια 
µε την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο 
η διαχρονική εξέλιξη των δεκαπέντε χωρών ως προς τους πέντε δείκτες. 
Προσδιορίζεται έτσι µια νέα σύνθετη µεταβλητή, η πραγµατική επίδοση, µε τρεις 
κλάσεις: τη χαµηλή, τη µεσαία και την υψηλή. 

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων αποτελείται από 300 γραµµές που αντιστοιχούν 
στις επιδόσεις των 15 χωρών-µελών της ΕΕ για τα 20 εξεταζόµενα έτη, όπως αυτές 
ορίζονται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που εξετάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο, και 
από 5 στήλες οι οποίες αντιστοιχούν στις πέντε εξεταζόµενες µεταβλητές 
πραγµατικής οικονοµίας. Πιο αναλυτικά, ο πίνακας δεδοµένων αποτελείται από τις 
τιµές ‘1’, ‘2’ και ‘3’, ανάλογα µε την επίδοση που σηµειώνει η κάθε χώρα, σε 
καθέναν από τους πέντε δείκτες πραγµατικής οικονοµίας που εξετάζονται για κάθε 
έτος. Οι τιµές αυτές προκύπτουν από την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης της 
σχετικής θέσης των δεκαπέντε χωρών που πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε ενότητας 
του δεύτερου κεφαλαίου. Στην παρούσα ενότητα  η τιµή ‘1’ αντιστοιχεί σε χαµηλά 
επίπεδα τιµών και αποτελεί µη επιθυµητή, δηλαδή ενεπιτυχή, επίδοση όσον αφορά σε 
καθεµία από τις πέντε µεταβλητές (πλήν της ανεργίας). Η τιµή ‘2’ αντιστοιχεί σε 
µεσαία επίπεδα τιµών (µέση επίδοση) και η τιµή ‘3’ σε υψηλά. Βέβαια πρέπει να 
σηµειωθεί πως ο δείκτης της ανεργίας πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, διότι η υψηλή 
ανεργία σηµατοδοτεί χαµηλή (ανεπιθύµητη) επίδοση, ενώ η χαµηλή ανεργία 
καταδεικνύει επιτυχή επίδοση που επιδιώκεται εναγωνίως από κάθε χώρα-µέλος της 
ΕΕ435. 

Στη συνέχεια βάσει του πίνακα 300Χ5 δηµιουργείται ο λογικός πίνακας 0-1 
διαστάσεων 300Χ15. Στις 15 στήλες που εµφανίζονται µετά τη µετατροπή του 
αρχικού πίνακα δεδοµένων αντιστοιχούν τρεις νέες ιδιότητες, µία για καθεµία από τις 
πέντε µεταβλητές πραγµατικής οικονοµίας (‘1’: χαµηλές πραγµατικές επιδόσεις, ‘2’: 
µεσαίες πραγµατικές επιδόσεις, ‘3’: υψηλές πραγµατικές επιδόσεις). Στο λογικό 
πίνακα 0-1 εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων: Παραγοντική Ανάλυση 
Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Η Ιεραρχική Ταξινόµηση γίνεται στις 
χώρες-έτη προσδιορίζοντας τις ιδιότητες που αναδεικνύουν τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας. Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης 
παρουσιάζεται στη συνέχεια µε στόχο την απεικόνιση της διάταξης των χωρών-ετών 
στο χώρο, µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επαλήθευση των αποτελεσµάτων της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης, ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται η διαχρονική εξέλιξη των 
χωρών. 

 
 
 
 

                                                 
435 πρέπει να σηµειωθεί πως οι τιµές ‘1’, ’2’ και ‘3’ έχουν αντίστροφη ισχύ για την ανεργία, σε σχέση 
µε τις υπόλοιπες µεταβλητές πραγµατικής οικονοµίας, όπου η τιµή ‘1’ αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα 
ανεργίας, η τιµή ‘2’ σε µεσαία και η τιµή ‘3’ σε χαµηλά 
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Σχήµα 3.2.1α : ‘Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων’ 
 
 
 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  

 
Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 3.2.1α) διαπιστώνεται 

ο διαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες. Αρχικά ξεχωρίζουν οι χώρες-έτη 
(παρατίθενται στον πίνακα 3.2.1) της οµάδας Β οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως 
από µεσαία επίπεδα µεριδίου µισθών και υψηλά επίπεδα ανεργίας και δευτερευόντως 
από χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, και από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. Οι χώρες-έτη της οµάδας Α1 χαρακτηρίζονται 
έντονα από χαµηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και ανεργίας και από υψηλά 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, αλλά και από υψηλά επίπεδα τιµών 
ΑΕΠ και ακαθάριστων επενδύσεων. Οι χώρες-έτη της οµάδας Α2 χαρακτηρίζονται 
έντονα από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας και από υψηλά µεριδίου µισθών, καθώς 
και από χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων, αλλά και από 
µεσαία επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.2.1β : ‘Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
 
 
 
 

Στον πίνακα 3.2.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χώρες-έτη που αντιστοιχούν 
στις τρείς οµάδες που προαναφέρθηκαν. 
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Πίνακας 3.2.1: ∆ιαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες 
ΧΩΡΕΣ A1 A2 B 

A 81-89, 93-95  90-92, 96-00 
B  91-00 81-90 
D 91 85-86, 89, 98-00 81-84, 87-88, 90, 92-97 

DK 85, 87-88, 98 92, 00 81-84, 86, 89-91, 93-97, 99 
E   81-00 

EL 81 82-87, 89-96 88, 97-00 
F 81-82 83 84-00 

FIN 82-84, 88, 90, 94-95 81, 91 85-87, 89, 92-93, 96-00 
I 81 82-87, 92-93 88-91, 94-00 

IRL 00 98-99 81-97 
L 81-93, 95-00  94 

NL 82-00  81 
P 91-97, 99-00 81-88, 90 89, 98 
S 90-95 85, 98-00 81-84, 86-89, 96-97 

UK  86, 88-90, 93-00 81-85, 87, 91-92 
 
 
 

Για ευκολότερη κατανόηση του φαινοµένου παρουσιάζεται στο σχήµα 3.2.1γ 
το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης µε πιο γενικευµένη µορφή. Στις τρεις 
οµάδες χωρών-ετών εµφανίζονται µόνον οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις 
αντίστοιχες ιδιότητες των πραγµατικών µεταβλητών436 για δέκα τουλάχιστον από τα 
είκοσι έτη. Με έντονα γράµµατα αναγράφονται τα σύµβολα των χωρών που 
χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες των πραγµατικών µεταβλητών που αντιστοιχούν 
στην οµάδα τους για τουλάχιστον δεκαεπτά έτη. Βασικό κριτήριο για την τοποθέτηση 
των δεκαπέντε χωρών σε κάποια οµάδα πραγµατικών επιδόσεων (που ακολουθεί 
παρακάτω) αποτελούν οι δείκτες της ανεργίας και του ΑΕΠ οι οποίοι κρίνονται ως οι 
σηµαντικότεροι. 

Στο σχήµα 3.2.1γ λοιπόν ξεχωρίζει η οµάδα Β (χαµηλές τιµές ακαθάριστων 
επενδύσεων - µεσαίες τιµές ΑΕΠ, µεριδίου µισθών και τρεχουσών µεταβιβάσεων 
προς τα νοικοκυριά - υψηλές τιµές ανεργίας) που περιλαµβάνει την Ισπανία, την 
Ιρλανδία και τη Γαλλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από τις ιδιότητες που 
αντιστοιχούν σε αυτήν την οµάδα χωρών-ετών , αλλά και τη ∆ανία, τη Γερµανία, τη 
Φινλανδία, την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Σουηδία. Οι οκτώ αυτές χώρες ανήκουν στην 
οµάδα που ονοµάζουµε χαµηλών (ανεπιτυχών) πραγµατικών επιδόσεων. 

Η οµάδα Α1 (χαµηλές τιµές µεριδίου µισθών και ανεργίας, - υψηλές τιµές 
ΑΕΠ, ακαθάριστων επενδύσεων και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά) 
απαρτίζεται από το Λουξεµβούργο και την Ολλανδία, που χαρακτηρίζονται έντονα 
από τις ιδιότητες της παρούσας οµάδας αλλά και από την Αυστρία που, επίσης, 
χαρακτηρίζεται για αρκετά έτη από τις συγκεκριµένες ιδιότητες. Οι τρεις αυτές χώρες 
πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά στους πέντε εξεταζόµενους δείκτες. 
Οι χώρες αυτές ανήκουν στην οµάδα υψηλών πραγµατικών επιδόσεων. 

Στην οµάδα Α2 (χαµηλές τιµές ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά - µεσαίες τιµές ανεργίας και ακαθάριστων επενδύσεων - υψηλές µεριδίου 
µισθών) συγκαταλέγονται η Ελλάδα, η Αγγλία και το Βέλγιο, δηλαδή χώρες οι οποίες 

                                                 
436 Ο όρος ‘πραγµατική µεταβλητή’ αναφέρεται στις µεταβλητές που εκφράζουν την πραγµατική 
οικονοµία, όπως και ο όρος πραγµατικές επιδόσεις (που ακολουθεί παρακάτω) αναφέρεται στις 
επιδόσεις που αφορούν στις πέντε επιλεγµένες µεταβλητές 



 433

χαρακτηρίζονται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα από τις ιδιότητες που 
αντιστοιχούν στην οµάδα Α2. Οι χώρες αυτές τοποθετούνται στην οµάδα µεσαίων 
πραγµατικών επιδόσεων. 

Παρατηρώντας το διαχωρισµό των δεκαπέντε χωρών στις τρεις οµάδες που 
προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης διαπιστώνεται πως το 
Βέλγιο περιλαµβάνεται σε δύο οµάδες χωρών. Αυτό συµβαίνει, διότι χαρακτηρίζεται 
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ετών (1981-1990) της εξεταζόµενης περιόδου από 
τις ιδιότητες της οµάδας χαµηλών (δηλαδή ανεπιθύµητων) πραγµατικών επιδόσεων 
και κατά τη διάρκεια των επόµενων δέκα ετών (1991-2000) από τις ιδιότητες της 
οµάδας µεσαίων πραγµατικών επιδόσεων. Σύµφωνα λοιπόν µε τη διαχρονική εξέλιξη 
του Βελγίου η οποία διαπιστώνεται µέσω των αποτελεσµάτων του πίνακα 3.2.1 
φαίνεται πως το Βέλγιο χαρακτηρίζεται από σαφείς τάσεις εισχώρησης προς την 
οµάδα µεσαίων πραγµατικών επιδόσεων. 

Μία άλλη περίπτωση που πρέπει να σηµειωθεί είναι αυτή της Πορτογαλίας. Η 
Πορτογαλία δεν εµφανίζεται στα αποτελέσµατα του σχήµατος 3.2.1γ,  διότι δε 
χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες κάποιας εκ των τριών οµάδων χωρών για 
περισσότερα από εννέα έτη. Εξετάζοντας όµως τα αποτελέσµατα του πίνακα 3.2.1 
διαπιστώνει κανείς εύκολα πως η Πορτογαλία κινείται ανάµεσα στην οµάδα µεσαίων 
και υψηλών πραγµατικών επιδόσεων, καθώς χαρακτηρίζεται για εννέα έτη από τις 
ιδιότητες καθεµιάς εκ των δύο οµάδων. Φαίνεται µάλιστα πως η Πορτογαλία 
σηµειώνει πρόοδο κατά τη δεκαετία 1991-2000 όσον αφορά στους πέντε 
εξεταζόµενους δείκτες, αφού χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες της οµάδας υψηλών 
(δηλαδή επιθυµητών) πραγµατικών επιδόσεων κατά τη διάρκεια των εννέα εκ των 
δέκα ετών. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα πως η Πορτογαλία τείνει να 
εισχωρήσει στην οµάδα υψηλών πραγµατικών επιδόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.2.1γ : ‘Τροποποιηµένα Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
 

 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 

Το παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.2.1δ) που προκύπτει έπειτα από τη χρήση 
της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών είναι σχετικά πολύπλοκο. Η ερµηνεία που 
δίνεται στα αποτελέσµατά του έχει ως εξής: επί του 1ου παραγοντικού άξονα 
αντιπαρατίθενται η οµάδα των χωρών που σηµειώνουν υψηλές πραγµατικές επιδόσεις 
(Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία) µε αυτή των χωρών που σηµειώνουν µεσαίες 
πραγµατικές επιδόσεις (Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο). Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.2.1δ, 
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σε αυτήν την αντιπαράθεση  συµβάλλει η τοποθέτηση στα άκρα αυτού του 
παραγοντικού άξονα των υψηλών ακαθάριστων επενδύσεων (ΕΠΝ3), που 
προβάλλεται στο ίδιο τµήµα µε την οµάδα υψηλών πραγµατικών επιδόσεων και των 
µεσαίων ακαθάριστων επενδύσεων (ΕΠΝ2). Και επί του 2ου παραγοντικού άξονα 
παρατηρείται η αντιπαράθεση των οµάδων µεσαίων και υψηλών πραγµατικών 
επιδόσεων. Εύκολα διαπιστώνεται ότι στην αντιπαράθεση επί του 2ου παραγοντικού 
άξονα συµβάλλουν οι τρέχουσες µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά. Οι χαµηλές 
τρέχουσες µεταβιβάσεις προβάλλονται επί του 2ου άξονα στο ίδιο τµήµα, όπου 
προβάλλεται η οµάδα  µεσαίων πραγµατικών επιδόσεων, ενώ οι υψηλές τρέχουσες 
µεταβιβάσεις στην οµάδα υψηλών πραγµατικών επιδόσεων. Τέλος, στο κέντρο του 
παραγοντικού επιπέδου τοποθετούνται οι χώρες της οµάδας χαµηλών πραγµατικών 
επιδόσεων (Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία, ∆ανία, Γερµανία, Φινλανδία, Ιταλία, Βέλγιο 
και Σουηδία). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.2.1δ : ‘Παραγοντικό Επίπεδο’ 
 
 

 
 
 

Σχόλια διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ λαµβάνοντας υπόψη συγχρόνως και τους 
πέντε εξεταζόµενους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας (ΑΕΠ, ανεργία, ακαθάριστες 
επενδύσεις, µερίδιο µισθών και τρέχουσες µεταβιβάσεις στα νοικοκυριά). 
Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας, ανά οµάδα επιδόσεων εξάγονται τα 
εξής συµπεράσµατα: 
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Σχήµα 3.2.1ε : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις χαµηλότερες 
επιδόσεις µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας 

ΙΣΠΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΓΑΛΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
∆ΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΙΤΑΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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- η σχετική θέση της Ισπανίας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα τιµών 
πραγµατικών µεταβλητών καθ’ όλη την περίοδο 1981-2000. Είναι εµφανές λοιπόν 
πως η χώρα παρουσιάζει µεγάλη αδυναµία σε ό,τι αφορά στην πορεία των πέντε 
εξεταζόµενων δεικτών πραγµατικής οικονοµίας, που σηµαίνει πως οι κοινωνικές 
παροχές της χώρας είναι περιορισµένες. 

- η Ιρλανδία χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλές επιδόσεις, όσον αφορά στους 
πέντε δείκτες πραγµατικής οικονοµίας που εξετάζονται για δεκαεπτά συνεχή έτη 
(1981-1997). Στα τρία τελευταία της εξεταζόµενης περιόδου η σχετική θέση της 
χώρας χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις. 

- εξαιρώντας την τριετία 1981-1983, κατά την οποία η σχετική θέση της 
Γαλλίας κυµαίνεται σε µεσαία και σε υψηλά επίπεδα τιµών, η Γαλλία 
χαρακτηρίζεται σε µόνιµη βάση από χαµηλά επίπεδα πραγµατικών επιδόσεων. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Η 
∆ανία χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλές τιµές (όσον αφορά πάντα στους πέντε 
δείκτες πραγµατικής οικονοµίας) στα δεκατέσσερα από τα είκοσι έτη. 

- εξαιρώντας το έτος 1991 κατά το οποίο η Γερµανία πετυχαίνει σχετικά 
υψηλές επιδόσεις (πραγµατικών µεταβλητών), σε όλα τα υπόλοιπα έτη η σχετική 
της θέση κυµαίνεται κυρίως σε σχετικά χαµηλά αλλά και σχετικά µεσαία επίπεδα 
τιµών. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Φινλανδίας κατά την περίοδο 1981-1995, 
χαρακτηρίζεται από έντονες διακυµάνσεις. Η πορεία της φινλανδικής θέσης 
φαίνεται να σταθεροποιείται την τελευταία πενταετία της εξεταζόµενης περιόδου 
προς την κατεύθυνση χαµηλών τιµών πραγµατικών µεταβλητών, άρα ανεπιτυχών 
πραγµατικών επιδόσεων.   

- το 1981 η Ιταλία σηµειώνει σχετικά υψηλές επιδόσεις πραγµατικών 
δεικτών. Στα υπόλοιπα δεκαεννιά έτη η σχετική θέση της Ιταλίας κινείται ανάµεσα 
σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών. Κατά την τελευταία επταετία της 
εξεταζόµενης περιόδου (1994-2000) η σχετική θέση της Ιταλίας σταθεροποιείται σε 
χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών επιδόσεων. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Σουηδίας χαρακτηρίζεται από 
διακυµάνσεις. Η Σουηδία τοποθετείται στην οµάδα χαµηλών πραγµατικών 
επιδόσεων, διότι χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών στα δέκα από τα είκοσι εξεταζόµενα έτη. Παρ’ όλα αυτά στο γράφηµα 
του σχήµατος 3.2.1δ φαίνεται πως η σχετική θέση της Σουηδίας κυµαίνεται για 
αρκετά έτη και σε υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, ενώ την 
τελευταία τριετία της εξεταζόµενης περιόδου φαίνεται να σταθεροποιείται σε 
µεσαία επίπεδα τιµών. 

 
Από τα γραφήµατα του σχήµατος 3.2.1ε ξεχωρίζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και 

η Γαλλία για την ιδιαίτερα απογοητευτική πορεία της σχετικής τους θέσης η οποία 
κυµαίνεται για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε χαµηλά επίπεδα τιµών σε ό,τι 
αφορά στους πέντε εξεταζόµενους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. Από τις 
υπόλοιπες χώρες της οµάδας χαµηλών πραγµατικών επιδόσεων αξίζει να σηµειωθεί 
πως οι πορείες της σχετικής θέσης της ∆ανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας 
χαρακτηρίζονται από διακυµάνσεις.  
 
 
 
 
 



 437

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.2.1στ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις µεσαίες επιδόσεις 
µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
- το Βέλγιο τοποθετείται σε δύο οµάδες πραγµατικών επιδόσεων και αυτό 
συµβαίνει, διότι η χώρα σηµειώνει χαµηλές επιδόσεις πραγµατικών µεταβλητών 
κατά τη δεκαετία 1981-1990 και µεσαίες κατά την περίοδο 1991-2000. 

- το 1981 είναι το µοναδικό έτος της εικοσαετίας 1981-2000 κατά το οποίο 
η Ελλάδα σηµειώνει σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών επιδόσεων. Κατά 
τη διάρκεια των δεκαεννέα ετών που ακολουθούν, η σχετική θέση της Ελλάδας 
χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά, αλλά και από µεσαία επίπεδα τιµών (σε ό,τι 
αφορά πάντα στις πέντε εξεταζόµενες µεταβλητές). 

- η σχετική θέση της Αγγλίας κυµαίνεται σταθερά καθ’ όλη την 
εξεταζόµενη χρονική περίοδο κυρίως σε χαµηλά αλλά και σε µεσαία τιµών 
πραγµατικών επιδόσεων. 

 
Παρατηρώντας τα γραφήµατα του σχήµατος 3.2.1στ διαπιστώνεται πως η 

σχετική θέση των τριών χωρών που απαρτίζουν την οµάδα µεσαίων επιδόσεων 
πραγµατικών µεταβλητών κυµαίνεται σταθερά καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική 
περίοδο σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών (εξαίρεση 
αποτελεί για την Ελλάδα το έτος 1981). Τα χαµηλά και τα µεσαία επίπεδα τιµών 
αντιστοιχούν σε ανεπιτυχείς και µέσες επιδόσεις όσον αφορά στην πραγµατική 
οικονοµία. 
 
 
 
 
 
 

ΒΕΛΓΙΟ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΕΛΛΑ∆Α

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
ΑΓΓΛΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Σχήµα 3.2.1ζ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις υψηλότερες 
επιδόσεις µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
- το Λουξεµβούργο ανήκει στην οµάδα των χωρών που ξεχωρίζουν για την 
ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία σε ό,τι αφορά στους πέντε εξεταζόµενους δείκτες 
πραγµατικής οικονοµίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-2000. Πιο 
συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο γράφηµα του σχήµατος 3.2.1ζ, η σχετική θέση 
του Λουξεµβούργου κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο, µε εξαίρεση το έτος 1994 κατά το 
οποίο χαρακτηρίζεται από χαµηλά επίπεδα τιµών. Συνεπώς το Λουξεµβούργο 
εµφανίζει ιδιαίτερα θετική επίδοση όσον αφορά στην πραγµατική οικονοµία. 

- η πορεία της σχετικής θέσης της Ολλανδίας είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς 
κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών δεικτών οικονοµίας για 
δεκαεννιά συνεχόµενα έτη, από το 1982 ως το 2000. 

- η Αυστρία, αν και σηµειώνει σχετικά υψηλές επιδόσεις ‘πραγµατικών’ 
µεταβλητών για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά την περίοδο 1981-1995, 
καταγράφει την τελευταία πενταετία της εξεταζόµενης περιόδου ανησυχητικές 
επιδόσεις, καθώς η σχετική της θέση χαρακτηρίζεται πλέον σταθερά από χαµηλές 
τιµές πραγµατικών µεταβλητών, άρα από µη επιθυµητές επιδόσεις στην πραγµατική 
οικονοµία. 

 
Από τις τρεις χώρες της οµάδας υψηλών, δηλαδή επιτυχών, πραγµατικών 

επιδόσεων ξεχωρίζουν το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία. Η σχετική θέση των δύο 
χωρών καταγράφει µε διαφορά την καλύτερη πορεία κατά την περίοδο 1981-2000, 
καθώς οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίζονται στα δεκαεννέα από τα είκοσι 
εξεταζόµενα έτη από υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών.  
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Σχήµα 3.2.1η : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε αδιευκρίνιστες 
επιδόσεις µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
- η σχετική θέση της Πορτογαλίας κυµαίνεται σε µεσαία και υψηλά επίπεδα 
τιµών πραγµατικών µεταβλητών στα δεκαοκτώ από τα είκοσι εξεταζόµενα έτη. Τη 
δεκαετία 1991-2000 µάλιστα φαίνεται  να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα 
τιµών, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές στα εννέα από τα δέκα έτη.  

 
Η Πορτογαλία δε χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιότητα για περισσότερο από 

εννέα έτη και γι’ αυτόν το λόγο δε περιλαµβάνεται σε καµιά από τις τρεις οµάδες 
χωρών. Παρατηρώντας το γράφηµα του σχήµατος 3.2.1η διαπιστώνεται εύκολα πως η 
Πορτογαλία αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στις οµάδες µεσαίων και υψηλών επιδόσεων 
πραγµατικής οικονοµίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2000 η Πορτογαλία 
χαρακτηρίζεται από σαφείς τάσεις εισχώρησης στην οµάδα των υψηλών επιδόσεων 
πραγµατικών µεταβλητών. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της υποενότητας 3.2.1, διαπιστώνεται αρχικά ο 
διαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες, η καθεµία εκ των οποίων 
περιλαµβάνει πέντε ιδιότητες µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας (σχήµα 3.2.1β). 
Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνονται οι χρονικές περίοδοι (πίνακας 3.2.1) κατά τις 
οποίες οι δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ χαρακτηρίζονται από µια οµάδα ιδιοτήτων 
πραγµατικών µεταβλητών, όπως αυτές προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στο σχήµα 3.2.1γ, 
όπου εµφανίζεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ σε τρεις 
οµάδες πραγµατικών επιδόσεων βάσει του µεγέθους των χρονικών περιόδων κατά τις 
οποίες οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από κάποια οµάδα ιδιοτήτων.  
 Στην οµάδα χαµηλών (µη επιθυµητών) επιδόσεων µεταβλητών πραγµατικής 
οικονοµίας περιλαµβάνονται οι χώρες που χαρακτηρίζονται για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα κατά την περιόδο 1981-2000 κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας 
και από µεσαία µεριδίου µισθών, αλλά και από χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων 
επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. 
Οι χώρες αυτές είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Γαλλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα από τις συγκεκριµένες ιδιότητες, καθώς και η 
∆ανία, η Γερµανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Σουηδία και το Βέλγιο, που αποτελεί 
ξεχωριστή περίπτωση, καθώς αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στις οµάδες χαµηλών και 
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µεσαίων επιδόσεων µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας µε τάσεις εισχώρησης προς 
την οµάδα των µεσαίων επιδόσεων. Ο λόγος για τον οποίο χώρες του Ευρωπαϊκού 
Βορρά, όπως η Γερµανία, η ∆ανία, η Σουηδία, η Φινλάνδία κτλ εµφανίζονται να 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, είναι ο εξής: οι χώρες αυτές για πολλές 
προηγούµενες δεκαετίες ασκούσαν πολιτική πρόνοιας και ήταν γνωστές για τις 
κοινωνικές παροχές τους. Συνεπώς στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και του 
σκληρού ανταγωνισµού που δέχονται από τις νέες βιοµηχανικές χώρες της Ασίας 
θεωρούν ότι πρέπει να περιορίσουν τις παροχές αυτές, για να αντεπεξέλθουν στη 
σύγχρονη ανταγωνιστική πίεση. 
 Την οµάδα µεσαίων επιδόσεων µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας 
απαρτίζουν το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Αγγλία. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα της περιόδου 1981-2000 κυρίως από µεσαία επίπεδα τιµών 
ανεργίας και υψηλά µεριδίου µισθών και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, αλλά και από µεσαία 
επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. 
 Οι χώρες που ξεχωρίζουν µε διαφορά από τις υπόλοιπες είναι το 
Λουξεµβούργο, η Ολλανδία και η Αυστρία, οι οποίες ανήκουν στην οµάδα υψηλών 
(επιθυµητών) επιδόσεων µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας και πετυχαίνουν µε 
διαφορά την καλύτερη πορεία (όσον αφορά πάντα στις πέντε εξεταζόµενες 
µεταβλητές για την περίοδο 1981-2000). Οι τρεις αυτές χώρες χαρακτηρίζονται 
έντονα από χαµηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και ανεργίας, από υψηλά επίπεδα 
τρεχουσών µεταβιβάσεων, αλλά και από υψηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και ακαθάριστων 
επενδύσεων. 
 Η µοναδική χώρα που δεν εντάσσεται σε κάποια από τις τρεις οµάδες χωρών 
είναι η Πορτογαλία, η οποία, αν και δε χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες µιας εκ των 
τριών οµάδων, κυµαίνεται κυρίως σε σχετικά µεσαία και υψηλά επίπεδα τιµών ενώ 
την τελευταία δεκαετία της εξεταζόµενης περιόδου φαίνεται να σταθεροποιείται σε 
υψηλά επίπεδα τείνοντας να εισχωρήσει στην οµάδα υψηλών επιδόσεων µεταβλητών 
πραγµατικής οικονοµίας. Η τάση εισχώρησης της Πορτογαλίας προς την οµάδα 
υψηλών επιδόσεων πραγµατικών µεταβλητών οφείλεται στο γεγονός ότι η παλαιά 
άσχηµη κατάσταση της βελτιώθηκε ταχύτατα από την επιτυχή εκµετάλλευση των 
κοινοτικών κονδυλίων και τις φιλότιµες προσπάθειές της για ένταξη στην ευρωζώνη. 
 Εξετάζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα αξίζει να προσεχθεί πως οι χώρες 
της οµάδας υψηλών επιδόσεων µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας πετυχαίνουν 
ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις στους τέσσερις από τους πέντε εξεταζόµενους 
δείκτες καθώς οι τρεις αυτές χώρες χαρακτηρίζονται έντονα από σχετικά χαµηλά 
επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών. Το φαινόµενο αυτό εξηγείται εν µέρει, αν 
αναλογιστεί κανείς πως το µερίδιο µισθών, όπως και οι ακαθάριστες επενδύσεις, 
αλλά και οι τρέχουσες µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά µετρούνται ως ποσοστά σε 
σχέση µε το ΑΕΠ. Εφόσον λοιπόν οι χώρες αυτές κυµαίνονται σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών  ΑΕΠ είναι λογικό το ποσοστό των µισθών να παρουσιάζεται σχετικά 
χαµηλό. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρώντας πως οι χώρες της συγκεκριµένης οµάδας 
χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι τα σχετικά χαµηλά επίπεδα 
µεριδίου µισθών που τις χαρακτηρίζουν αποτελούν συνειδητή επιλεγµένη πολιτική 
του κάθε κράτους. 
 Τελικά παρατηρείται πως από το σύνολο των δεκαπέντε χωρών µόνον τρεις 
επιδεικνύουν θετική επίδοση όσον αφορά στους εξεταζόµενους δείκτες της 
πραγµατικής οικονοµίας. Οι σχετικές θέσεις των υπολοίπων χωρών, παρά την 
ονοµαστική σύγκλιση που επετεύχθη, δείχνουν αδυναµία να εισχωρήσουν στην 
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οµάδα των υψηλών, δηλαδή των επιθυµητών, επιπέδων επίδοσης πραγµατικών 
µεταβλητών.  
 Στο τροποποιηµένο παραγοντικό επίπεδο παρουσιάζεται η οµαδοποίηση και η 
διάταξη των χωρών-ετών. Μέσω της διάταξης των χωρών-ετών επαληθεύονται τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης και συγχρόνως παρουσιάζεται η 
διαχρονική εξέλιξη των χωρών. Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 
δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ κατά την περίοδο 1981-2000 απεικονίζεται µε τη 
βοήθεια των γραφηµάτων που παρουσιάζονται στα σχήµατα 3.2.1ε-η. Από την 
εξέταση των γραφηµάτων ξεχωρίζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Γαλλία (σχήµα 
3.2.1ε) για την απογοητευτικά µεγάλη χρονική περίοδο κατά την οποία 
χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, αλλά 
και το Λουξεµβούργο µε την Αυστρία (σχήµα 3.2.1ζ), που σηµειώνουν στα δεκαεννέα 
από τα είκοσι εξεταζόµενα έτη υψηλές επιδόσεις, σε ό,τι αφορά στους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας πετυχαίνοντας ιδιαίτερα ικανοποιητική 
πορεία. Τέλος, η απεικόνιση της πορείας της σχετικής θέσης του Βελγίου (σχήµα 
3.2.1στ) και της Πορτογαλίας (σχήµα 3.2.1η), µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι δύο 
αυτές χώρες χαρακτηρίζονται από σαφείς τάσεις εισχώρησης προς την οµάδα υψηλών 
επιδόσεων µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας. 
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3.2.2 Μελέτη της γενικής θέσης των 15 χωρών ως προς τους δείκτες 
πραγµατικής οικονοµίας 

 
Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων  
 

Στόχος της παρούσας υποενότητας είναι η ανάδειξη της επίδοσης των 
δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ στο σύνολο των είκοσι εξεταζόµενων ετών σε ό,τι 
αφορά στους πέντε επιλεγµένους δείκτες που εκφράζουν την πραγµατική οικονοµία. 
Για την περάτωση αυτού του σκοπού επιχειρείται  ο προσδιορισµός, µέσω της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης τόσο των οµάδων χωρών όσο και των ιδιοτήτων, 
λαµβάνοντας υπόψη συγχρόνως και τους πέντε δείκτες πραγµατικής οικονοµίας για 
το σύνολο των είκοσι εξεταζόµενων ετών, ενώ µε την Παραγοντική Ανάλυση 
Αντιστοιχιών παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο η διάταξη των δεκαπέντε 
ευρωπαϊκών χωρών στο χώρο σε σχέση µε τους πέντε δείκτες πραγµατικής 
οικονοµίας. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται µια νέα συγκεντρωτική µεταβλητή, 
η συνολική πραγµατική επίδοση, µε τρεις κλάσεις: τη χαµηλή, τη µεσαία και την 
υψηλή. Μέσω της συνολικής πραγµατικής επίδοσης αναδεικνύεται σε γενικέςγραµµές 
η επίδοση των δεκαπέντε χωρών στο σύνολο των είκοσι εξεταζόµενων ετών, 
αναφορικά µε τους πέντε εξεταζόµενους δείκτες. Η ανάδειξη αυτή επιτυγχάνεται 
µέσω των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις αναλύσεις που 
πραγµατοποιούνται στην παρούσα υποενότητα.  

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων που χρησιµοποιείται αποτελείται από 
δεκαπέντε γραµµές οι οποίες αντιστοιχούν στις δεκαπέντε χώρες της ΕΕ και από 
πέντε στήλες που αντιστοιχούν στις επιδόσεις που σηµειώνουν οι δεκαπέντε χώρες 
στο σύνολο των ετών της περιόδου 1981-2000 ως προς τον καθέναν από τους πέντε 
εξεταζόµενους πραγµατικούς δείκτες. Ο πίνακας αποτελείται από τις τιµές ‘1’, ‘2’ και 
‘3’ οι οποίες προκύπτουν από την τοποθέτηση των δεκαπέντε χωρών σε οµάδα 
χαµηλών, µεσαίων ή υψηλών επιδόσεων, η οποία πραγµατοποιήθηκε για καθέναν 
από τους πέντε δείκτες πραγµατικής οικονοµίας (µέσω των αποτελεσµάτων της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης)  στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Ο αρχικός πίνακας µετατρέπεται σε λογικό πίνακα (0-1) διαστάσεων 15Χ15, 
όπου οι δεκαπέντε νέες στήλες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε δεκαπέντε ιδιότητες 
πραγµατικών µεταβλητών (τρεις για κάθε ένα δείκτη πραγµατικής οικονοµίας). Στο 
λογικό πίνακα 0-1 εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων: Παραγοντική 
Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Η Ιεραρχική Ταξινόµηση γίνεται 
στις δεκαπέντε χώρες και στοχεύει στον επιτυχή προσδιορισµό των σηµαντικότερων 
χαρακτηριστικών της κάθε οµάδας (χωρών). Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης 
που ακολουθεί στη συνέχεια έχει ως στόχο την απεικόνιση της διάταξης των χωρών 
στο χώρο, σύµφωνα µέ την οποία επιτυγχάνεται η επαλήθευση των αποτελεσµάτων 
της CLA. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.2.2α : ‘Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων’ 
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Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 
 Στο σχήµα 3.2.2β εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος, 
σύµφωνα µε τα οποία διαπιστώνεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών-µελών της 
ΕΕ σε τρεις οµάδες χωρών. Αρχικά ξεχωρίζουν οι χώρες της οµάδας Β, δηλαδή η 
Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, η Ισπανία και η Πορτογαλία, 
οι οποίες χαρακτηρίζονται στο σύνολο της περιόδου 1981-2000 κυρίως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και υψηλά αντίστοιχα ΑΕΠ αλλά και από χαµηλά 
επίπεδα τιµών ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και από 
υψηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. Οι χώρες αυτές ανήκουν στην οµάδα που 
ονοµάζουµε υψηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων437. Η Αυστρία, η ∆ανία, η 
Ελλάδα, η Γερµανία και η Σουηδία (οµάδα Α1) χαρακτηρίζονται έντονα από µεσαία 
επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, 
ενώ, επίσης, χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα ΑΕΠ, µεσαία επίπεδα 
ακαθάριστων επενδύσεων και υψηλά ανεργίας. Οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται 
στην οµάδα χαµηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων. Η οµάδα χωρών Α2 
απαρτίζεται από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και 
από υψηλά µεριδίου µισθών και δευτερευόντως από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας 
και ΑΕΠ αλλά και από υψηλά επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. 
Οι τέσσερις αυτές χώρες περιλαµβάνονται στην οµάδα µεσαίων συνολικών 
πραγµατικών επενδύσεων. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3.2.2β : ‘Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 

 
 
Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.2.2γ) παρουσιάζεται η διάταξη των χωρών 
στο χώρο η οποία επαληθεύει τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Με 
έντονα γράµµατα εµφανίζονται οι ιδιότητες των µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας 
που χαρακτηρίζουν (σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα ‘συµβολή των 
µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων) σε µεγάλο βαθµό τις χώρες της 
καθεµιάς οµάδας ενώ µε πλάγια αναγράφονται τα σύµβολα των δεκαπέντε χωρών-
µελών της ΕΕ. 
                                                 
437 Ως κύριο κριτήριο για την τοποθέτηση των χωρών στις τρεις οµάδες συνολικών πραγµατικών 
επιδόσεων χρησιµοποιούνται οι δείκτες µέτρησης της ανεργίας και του ΑΕΠ οι οποίοι θεωρούνται 
σηµαντικότεροι από τους υπόλοιπους τρεις δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 
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 Αναλυτικότερα, παρατηρώντας τη διάταξη των χωρών στο παραγοντικό 
επίπεδο διαπιστώνεται στο δεξιό κάτω τµήµα του επιπέδου η τοποθέτηση των χωρών 
της οµάδας χαµηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων (Σουηδία, Γερµανία, 
Ελλάδα, ∆ανία και Αυστρία), οι οποίες χαρακτηρίζονται (στο σύνολο της περιόδου 
1981-2000) κυρίως από µεσαία επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, καθώς και από χαµηλά επίπεδα ΑΕΠ, αλλά και 
από µεσαία ακαθάριστων επενδύσεων και από υψηλά επίπεδα ανεργίας. Οι χώρες της 
οµάδας µεσαίων συνολικών πραγµατικών επιδόσεων (Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και 
Αγγλία) τοποθετούνται κυρίως στο δεξιό επάνω τµήµα του επιπέδου και 
χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων και από 
υψηλά τιµών µεριδίου µισθών, και δευτερευόντως από µεσαία επίπεδα τιµών 
ανεργίας και ΑΕΠ και υψηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά. Στο αριστερό τµήµα του παραγοντικού επιπέδου βρίσκονται οι χώρες της 
οµάδας υψηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων (Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 
Φινλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία), οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως 
από χαµηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και από υψηλά επίπεδα ΑΕΠ, καθώς και 
από χαµηλά επίπεδα ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και 
υψηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. 
 ∆ιαπιστώνεται λοιπόν αρχικά η τοποθέτηση των χωρών της οµάδας χαµηλών 
συνολικών πραγµατικών επιδόσεων στο δεξιό κάτω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου. Οι χώρες αυτές αντιπαρατίθενται προς τις χώρες της οµάδας υψηλών 
συνολικών πραγµατικών επιδόσεων επί του 1ου παραγοντικού άξονα. Ακολουθώντας 
την καµπύλη διάταξης παρουσιάζονται στο δεξιό επάνω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου οι χώρες της οµάδας µεσαίων συνολικών πραγµατικών επιδόσεων, οι οποίες 
διαχωρίζονται από τις χώρες της οµάδας χαµηλών συνολικών πραγµατικών 
επιδόσεων επί του 2ου παραγοντικού άξονα, αλλά και από τις χώρες της οµάδας 
υψηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων επί του 1ου παραγοντικού άξονα. Τέλος, 
στο αριστερό τµήµα του παραγοντικού επιπέδου απεικονίζεται η διάταξη των χωρών 
της οµάδας υψηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.2.2γ : ‘Παραγοντικό Επίπεδο’ 
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Συµπεράσµατα: 
 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 3.2.2β) τα 
οποία επαληθεύονται µέσω της διάταξης των χωρών που παρουσιάζεται στο 
παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.2.2γ) διαπιστώνεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε 
χωρών-µελών της ΕΕ σε τρεις οµάδες χωρών, ανάλογα µε τις επιδόσεις που 
σηµειώνουν οι δεκαπέντε χώρες, στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου 1981-2000 
αναφορικά µε τους πέντε επιλεγµένους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας. Οι 
δείκτες που χρησιµοποιούνται ως κύρια κριτήρια για τον καθορισµό της ονοµασίας 
καθεµιάς εκ των τριών οµάδων χωρών που ακολουθούν, είναι ο δείκτης της ανεργίας 
και του ΑΕΠ, που θεωρούνται ως οι σηµαντικότεροι από τους πέντε επιλεγµένους 
δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 
 Πιο συγκεκριµένα, η Αυστρία, η ∆ανία, η Ελλάδα, η Γερµανία και η Σουηδία, 
αν και χαρακτηρίζονται έντονα από µεσαίες τιµές µεριδίου µισθών και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα τιµών 
ΑΕΠ, µεσαίες τιµές ακαθάριστων επενδύσεων και υψηλά επίπεδα ανεργίας, µε 
αποτέλεσµα να ανήκουν στην οµάδα χαµηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων. 
 Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Αγγλία χαρακτηρίζονται κυρίως από 
χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων και από υψηλά επίπεδα τιµών µεριδίου 
µισθών και δευτερευόντως από µεσαίες τιµές ανεργίας και ΑΕΠ, και από υψηλά 
επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. Οι τέσσερις αυτές χώρες 
τοποθετούνται στην οµάδα µεσαίων συνολικών πραγµατικών επιδόσεων. 
 Την πιο πετυχηµένη πορεία όσον αφορά στους πέντε δείκτες πραγµατικής 
οικονοµίας που εξετάζονται στο σύνολο της περιόδου 1981-2000 καταγράφουν η 
Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, η Ισπανία και η Πορτογαλία. 
Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών 
και από υψηλά επίπεδα ΑΕΠ καθώς και από χαµηλά επίπεδα ανεργίας και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και από υψηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. 
Οι χώρες αυτές απαρτίζουν την οµάδα υψηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων, 
καθώς πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ανεργία και το ΑΕΠ. 
 Παρατηρείται λοιπόν πως χώρες που θεωρούνται ισχυρές δυνάµεις στο χώρο 
της ΕΕ, όπως η Γερµανία ή η Αυστρία, χαρακτηρίζονται στο σύνολο της περιόδου 
1981-2000 από απογοητευτικά επίπεδα τιµών ανεργίας και ΑΕΠ σε σχέση µε τις 
τιµές που σηµειώνουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Από την άλλη διαπιστώνεται πως 
χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλά 
επίπεδα τιµών ανεργίας και σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα να 
τοποθετούνται, όπως και η Φινλανδία, η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο και η Ισπανία, 
στην οµάδα υψηλών συνολικών πραγµατικών επιδόσεων. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι 
χώρες αυτές, αν και τοποθετούνται στην οµάδα υψηλών συνολικών πραγµατικών 
επιδόσεων, χαρακτηρίζονται από χαµηλότερα επίπεδα τιµών µεριδίου µισθών και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά σε σχέση µε τα επίπεδα τιµών που 
χαρακτηρίζουν τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν µέρει στις 
υψηλές επιδόσεις ΑΕΠ που σηµειώνουν οι χώρες της οµάδας υψηλών συνολικών 
πραγµατικών επιδόσεων στο σύνολο της περιόδου 1981-2000, µε αποτέλεσµα το 
µερίδιο µισθών και οι τρέχουσες µεταβιβάσεις που µετρώνται ως ποσοστό του ΑΕΠ 
να κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα τιµών. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρώντας τα υψηλά 
επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων αλλα και τα χαµηλά επίπεδα τιµών µεριδίου 
µισθών που χαρακτηρίζει έντονα τις χώρες της οµάδας υψηλών συνολικών 
πραγµατικών επενδύσεων, µπορεί να καταλήξει κανείς στο συµπέρασµα πως οι χώρες 
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αυτές συνειδητά επιλέγουν να διατηρούν τα ποσοστά του µεριδίου µισθών και των 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. 
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3.3.1 Προσδιορισµός υποπεριόδων ανά χώρα ως προς τους νοµισµατικούς και 
τους πραγµατικούς δείκτες 

 
Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων  
 
 Στις προηγούµενες δύο ενότητες του 3ου κεφαλαίου εξετάστηκαν αρχικά οι 
τέσσερις νοµισµατικές µεταβλητές, που αποτελούν τα κριτήρια σύγκλισης της ΟΝΕ, 
και στη συνέχεια οι πέντε επιλεγµένες µεταβλητές που εκφράζουν σε µεγάλο βαθµό 
την πραγµατική οικονοµία. Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται και οι εννέα 
µεταβλητές µαζί, ώστε να έχουµε µια σφαιρική εικόνα του φαινοµένου η οποία θα 
µας βοηθήσει να εξάγουµε συµπεράσµατα συγκρίνοντας την πορεία της κάθε χώρας 
ως προς τις νοµισµατικές αλλά και τις πραγµατικές µεταβλητές ταυτόχρονα. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιχειρείται (όπως και στις δύο 
προηγούµενες ενότητες του 3ου κεφαλαίου) µέσω της Ιεραρχικής Ταξινόµησης ο 
προσδιορισµός των οµάδων χωρών-ετών, λαµβάνοντας υπόψη πλέον εννέα δείκτες 
(τέσσερις νοµισµατικούς και πέντε πραγµατικούς). Στη συνέχεια µε την Παραγοντική 
Ανάλυση των Αντιστοιχιών παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο η διαχρονική 
εξέλιξη των δεκαπέντε χωρών ως προς τους εννέα δείκτες. Προσδιορίζεται έτσι µια 
νέα σύνθετη µεταβλητή, η γενική επίδοση, µε τρεις κλάσεις: τη χαµηλή, τη µεσαία 
και την υψηλή. 

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων αποτελείται από 300 γραµµές που αντιστοιχούν 
στις επιδόσεις των 15 χωρών-µελών της ΕΕ για τα 20 εξεταζόµενα έτη, όπως αυτές 
ορίζονται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που εξετάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο, και 
από 9 στήλες οι οποίες αντιστοιχούν στις εννέα εξεταζόµενες µεταβλητές. Πιο 
αναλυτικά, ο πίνακας δεδοµένων αποτελείται από τις τιµές ‘1’, ‘2’ και ‘3’, ανάλογα 
µε την επίδοση που σηµειώνει η κάθε χώρα σε καθέναν από τους εννέα δείκτες που 
εξετάζονται για κάθε έτος. Οι τιµές αυτές προκύπτουν από την εξέταση της 
διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των δεκαπέντε χωρών που 
πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε ενότητας του δεύτερου κεφαλαίου. Στην παρούσα 
ενότητα  η τιµή ‘1’ αντιστοιχεί σε χαµηλές τιµές, όσον αφορά σε καθεµία από τις 
εξεταζόµενες µεταβλητές. Η τιµή ‘2’ αντιστοιχεί σε µεσαία επίπεδα τιµών και η τιµή 
‘3’ σε υψηλά. Αυτό σηµαίνει πως για τους νοµισµατικούς δείκτες οι υψηλές τιµές που 
αντιστοιχούν σε µη επιθυµητές επιδόσεις θα κατατάσσονται στην τιµή ‘1’, ενώ για 
τους πραγµατικούς δείκτες, πλήν της ανεργίας, οι χαµηλές τιµές είναι οι 
ανεπιθύµητες, άρα, θα κατατάσσονται στην τιµή ‘1’. Με όµοια συλλογιστική οι 
νοµισµατικοί δείκτες µε χαµηλές (επιθυµητές) τιµές θα κατατάσσονται στην τιµή ‘3’ 
που αντιπροσωπεύει επιτυχείς επιδόσεις, όπως, επίσης, στην τιµή ‘3’ θα 
κατατάσσονται και οι πραγµατικοί δείκτες (πλήν της ανεργίας) µε υψηλές-επιθυµητές 
τιµές, που οδηγούν σε υψηλές, δηλαδή επιθυµητές, επιδόσεις πχ η ιδιότητα ΕΠΝ3 
αντιστοιχεί σε υψηλές τιµές ακαθάριστων επανδύσεων, ενώ η ιδιότητα ΠΛΘ3 
αντιστοιχεί σε χαµηλές τιµές πληθωρισµού. 

Βάσει του πίνακα 300Χ9 δηµιουργείται στη συνέχεια ο λογικός πίνακας 0-1 
διαστάσεων 300Χ27. Στις 27 στήλες που εµφανίζονται µετά τη µετατροπή του 
αρχικού πίνακα δεδοµένων αντιστοιχούν τρεις νέες ιδιότητες, µία για καθέναν από 
τους εννέα εξεταζόµενους  δείκτες (ανάλογα µε το δείκτη: ‘1’ ή ‘3’: χαµηλές 
επιδόσεις, ‘2’: µεσαίες επιδόσεις, ‘1’ ή ‘3’: υψηλές επιδόσεις438). Στο λογικό πίνακα   
0-1 εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων: Παραγοντική Ανάλυση των 
Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Η Ιεραρχική Ταξινόµηση γίνεται στις 

                                                 
438 Η τιµή ‘1’ αντιστοιχεί πάντα σε αρνητικές επιδόσεις και η τιµή ‘3’ σε θετικές 
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χώρες-έτη προσδιορίζοντας τις ιδιότητες που αναδεικνύουν τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας. Η µέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης ακολουθεί 
στη συνέχεια µε στόχο την απεικόνιση της διάταξης των χωρών-ετών στο χώρο µέσω 
της οποίας επιτυγχάνεται η επαλήθευση των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης, ενώ συγχρόνως παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των χωρών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.3.1α : ‘Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων’ 
 
 
 
Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Στο δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 3.3.1α) διαπιστώνεται 
ο διαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες. Αρχικά ξεχωρίζουν οι χώρες-έτη 
(παρατίθενται στον πίνακα 3.3.1) της οµάδας Β οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως 
από χαµηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, από υψηλά 
επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίων και δευτερευόντως από µεσαία επίπεδα 
ανεργίας και από υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων 
επενδύσεων και µεριδίου µισθών439. Οι χώρες-έτη που απαρτίζουν την οµάδα Α1 
χαρακτηρίζονται έντονα από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίων 
και ανεργίας, καθώς και από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου µισθών, και 
από µεσαία επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά. Τέλος, οι χώρες-έτη της οµάδας Α2 χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλά 
επίπεδα τιµών ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, αλλά και 
από χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, µεσαία πληθωρισµού και επιτοκίων, 
και από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.3.1β : ‘Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 

                                                 
439 Οι δείκτες που δεν αναφέρονται σηµαίνει πως δεν επηρεάζουν σηµαντικά των προσδιορισµό των 
χωρών-ετών. 
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Στον πίνακα 3.3.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χώρες-έτη που αντιστοιχούν 
στις τρείς οµάδες που προαναφέρθηκαν. 

 
 

Πίνακας 3.3.1: ∆ιαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες 
ΧΩΡΕΣ A1 A2 B 

A 81-98 99-00  
B  81-00  
D 81-00   

DK 85-99 81-84 00 
E  81, 86 82-85, 87-00 

EL   81-00 
F  81-00  

FIN 81-91 92-00  
I  97-98, 00 81-96, 99 

IRL 98-00 83-97 81-82 
L 81-00   

NL 82, 92-00 81, 83-91  
P   81-00 
S 81, 83-91 82, 92-00  

UK 82-84, 89, 00 81, 85-87, 93 88, 90-92, 94-99 
 
 
 

Για να γίνει το φαινόµενο ευκολότερα αντιληπτό, στο σχήµα 3.3.1γ 
παρουσιάζεται το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης µε πιο γενικευµένη 
µορφή. Στις τρεις οµάδες χωρών-ετών εµφανίζονται µόνον οι χώρες που 
χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες ιδιότητες των εξεταζόµενων µεταβλητών για 
δέκα τουλάχιστον από τα είκοσι έτη της περιόδου 1981-2000. Με έντονα γράµµατα 
αναγράφονται τα σύµβολα των χωρών που χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες των 
εξεταζόµενων µεταβλητών που αντιστοιχούν στην οµάδα τους για τουλάχιστον 
δεκαεπτά έτη, ενώ µε υπογράµµιση τονίζονται οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις 
ιδιότητες δύο οµάδων χωρών σε ισόχρονα διαστήµατα (δέκα ετών). 

Παρατηρώντας το σχήµα 3.3.1γ αρχικά ξεχωρίζει η οµάδα Β (χαµηλές τιµές 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά - µεσαίες τιµές ανεργίας – υψηλές 
τιµές πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίων, ακαθάριστων επενδύσεων και 
µεριδίου µισθών) που περιλαµβάνει την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και 
την Ιταλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα από τις ιδιότητες που αντιστοιχούν σε 
αυτή την οµάδα χωρών-ετών, καθώς και από την Αγγλία που χαρακτηρίζεται και 
αυτή από τις συγκεκριµένες ιδιότητες για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι πέντε 
αυτές χώρες ανήκουν στην οµάδα που ονοµάζουµε χαµηλών γενικών επιδόσεων. 

Η οµάδα Α1 (χαµηλές τιµές πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίων, 
ανεργίας και µεριδίου µισθών – µεσαίες τιµές δηµόσιου χρέους και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά – υψηλές τιµές µεριδίου µισθών) απαρτίζεται από 
τη Γερµανία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία που χαρακτηρίζονται έντονα από τις 
αντίστοιχες ιδιότητες, όπως και από τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη 
Σουηδία. Οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων. 

Στην οµάδα Α2 (χαµηλές τιµές ακαθάριστων επενδύσεων – µεσαίες 
πληθωρισµού και επιτοκίων – υψηλές τιµές ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων 
προς τα νοικοκυριά) τοποθετούνται βασικά το Βέλγιο και η Γαλλία, αλλά και η 
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Ιρλανδία µαζί µε την Ολλανδία και τη Σουηδία. Οι χώρες αυτές ανήκουν στην οµάδα 
µεσαίων γενικών επιδόσεων. 
 Από τα αποτελέσµατα του δενδρογράµµατος διαπιστώνεται πως η Ολλανδία 
και η Σουηδία τοποθετούνται σε δύο οµάδες χωρών-ετών. Σύµφωνα µε τον πίνακα 
3.3.1, η Ολλανδία χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες της οµάδας µεσαίων γενικών 
επιδόσεων κατά τη διάρκεια των ετών 1981, 1983-1991, ενώ από τις ιδιότητες της 
οµάδας υψηλών γενικών επιδόσεων χαρακτηρίζεται κατά τα έτη 1982, 1992-2000. 
Είναι λοιπόν φανερό πως η χώρα χαρακτηρίζεται από σαφείς τάσεις εισχώρησης προς 
την οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων, αφού φαίνεται να σταθεροποιείται σε αυτήν 
την οµάδα χωρών-ετών στα τελευταία εννέα έτη της εξεταζόµενης χρονικής 
περιόδου. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει για τη Σουηδία η οποία χαρακτηρίζεται από τις 
ιδιοτητες της οµάδας υψηλών γενικών επιδόσεων κατά τα έτη 1981, 1983-1991 και 
από τις ιδιότητες της οµάδας µεσαίων γενικών επιδόσεων κατά τη διάρκεια των ετών 
1982, 1992-2000. Μπορούµε να συµπεράνουµε λοιπόν πως η Σουηδία 
χαρακτηρίζεται από σαφείς τάσεις εισχώρησης στην οµάδα µεσαίων γενικών 
επιδόσεων. 
 Παρατηρώντας τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την κάθε οµάδα χωρών-ετών 
εξάγονται ορισµένα συµπεράσµατα. Η οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων 
απαρτίζεται από χώρες που σηµειώνουν σε γενικές γραµµές επιτυχηµένη πορεία, για 
το σύνολο της περιόδου 1981-2000, σε ό,τι αφορά, όχι µόνο στους νοµισµατικούς 
δείκτες, αλλά και στους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας, µε το δείκτη µεριδίου 
µισθών να αποτελεί τη µοναδική εξαίρεση. Στην οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων 
τοποθετούνται οι χώρες οι οποίες προσπαθούν να πετύχουν ικανοποιητικά επίπεδα 
τιµών για τους νοµσιµατικούς δείκτες που αποτελούν τα κριτήρια σύγκλισης της 
ΟΝΕ, µε αποτέλεσµα να αντανακλώνται οι συνέπειες αυτής της προσπάθειας στο 
επίπεδο ευηµερίας του πολίτη, ο οποίος αντιµετωπίζει (σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ) σηµαντικά προβλήµατα σε ό,τι αφορά κυρίως στην εύρεση εργασίας, 
καθώς και στο θέµα των επενδύσεων, οι οποίες φαίνεται να είναι περιορισµένες. Οι 
χώρες που συγκαταλέγονται στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων,  
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα απογοητευτικές επιδόσεις αναφορικά µε τις 
νοµισµατικές µεταβλητές, καταφέρνουν όµως να διατηρήσουν τις µεταβλητές που 
εκφράζουν την πραγµατική οικονοµία σε ικανοποιητικά επίπεδα. Μπορεί λοιπόν να 
µην πετυχαίνουν οι χώρες αυτές τον περιορισµό του πληθωρισµού και των επιτοκίων, 
καταφέρνουν όµως να συντηρούν σε γενικά πλαίσια ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης για τους πολίτες τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.3.1γ : ‘Τροποποιηµένα Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
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Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 
 Στο παραγοντικό επίπεδο παρουσιάζεται η διάταξη των χωρών-ετών στο 
χώρο. Η τοποθέτηση των χωρών στο επίπεδο επαληθεύει τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης που προηγήθηκε. Με έντονα γράµµατα εµφανίζονται οι 
ιδιότητες των εξεταζόµενων µεταβλητών440 που χαρακτηρίζουν (σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα του πίνακα ‘συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των 
κόµβων) σε µεγάλο βαθµό τις χώρες της καθεµιάς οµάδας, ενώ µε πλάγια 
αναγράφονται τα σύµβολα των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ. 

Παρατηρώντας το παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.3.1δ) διαπιστώνεται ο 
διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών σε τρεις οµάδες. Οι χώρες της οµάδας χαµηλών 
γενικών επιδόσεων (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Αγγλία) 
χαρακτηρίζονται (στο σύνολο της περιόδου 1981-2000) κυρίως από χαµηλά επίπεδα 
τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και από υψηλά επίπεδα 
επιτοκίου και πληθωρισµού, καθώς και από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας και από 
υψηλά επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, µεριδίου µισθών και ακαθάριστων 
επενδύσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι χώρες της οµάδας µεσαίων γενικών 
επιδόσεων (Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σουηδία), οι οποίες 
χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα 
ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία τιµών επιτοκίων και πληθωρισµού και από 
υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Η καµπύλη διάταξης καταλήγει στην οµάδα 
υψηλών γενικών επιδόσεων (Γερµανία, Λουξεµβούργο, Αυστρία, ∆ανία, Φινλανδία, 
Ολλανδία και Σουηδία), οι χώρες της οποίας χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών επιτοκίων, δηµόσιου ελλείµµατος και ανεργίας, και δευτερευόντως 
από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου µισθών και από µεσαία τιµών 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και δηµόσιου χρέους. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν η διάταξη των χωρών της οµάδας χαµηλών γενικών 
επιδόσεων στο αριστερό τµήµα του παραγοντικού επιπέδου. Οι χώρες της οµάδας 
αυτής διαχωρίζονται από τις χώρες των υπολοίπων δύο οµάδων επί του 1ου 
παραγοντικού άξονα. Οι χώρες της οµάδας µεσαίων γενικών επιδόσεων 
τοποθετούνται στο δεξιό επάνω τµήµα του επιπέδου και διαχωρίζονται από τις χώρες 
της οµάδας χαµηλών γενικών επιδόσεων επί του 1ου άξονα και από τις χώρες της 
οµάδας υψηλών γενικών επιδόσεων επί του 2ου παραγοντικού άξονα. Τέλος, στο 
δεξιό τµήµα του παραγοντικού επιπέδου διαπιστώνεται η διάταξη των χωρών της 
οµάδας υψηλών γενικών επιδόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
440 Οι ιδιότητες που δε χαρακτηρίζουν σηµαντικά τις χώρες κάποιας εκ των τριών οµάδων χωρών δεν 
παρουσιάζονται στο παρόν παραγοντικό επίπεδο 
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Σχήµα 3.3.1δ : ‘Παραγοντικό Επίπεδο’ 
 
 
 
 
 
 
Σχόλια διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των 15 χωρών:  
 
 Στα γραφήµατα που ακολουθούν εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της κάθε χώρας της ΕΕ λαµβάνοντας υπόψη συγχρόνως και τους 
εννέα εξεταζόµενους δείκτες (πληθωρισµό, δηµόσιο έλλειµµα, δηµόσιο χρέος, 
επιτόκιο, ΑΕΠ, ανεργία, ακαθάριστες επενδύσεις, µερίδιο µισθών και τρέχουσες 
µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά). Παρατηρώντας  τη σχετική θέση της κάθε χώρας 
ανά οµάδα επιδόσεων εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 
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Σχήµα 3.3.1ε : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις χαµηλότερες 
επιδόσεις  
 
 
- η σχετική θέση της Ελλάδας κυµαίνεται καθ’ όλη την περίοδο 1981-2000 σε 
χαµηλά επίπεδα τιµών σε ό,τι αφορά στους εννέα εξεταζόµενους δείκτες, που 
σηµαίνει πως η Ελλάδα καταγράφει απογοητευτικές επιδόσεις αναφορικά µε τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες και σχετικά µεσαίες επιδόσεις σε ό,τι αφορά στους 
πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 

- η Πορτογαλία είναι η µοναδική χώρα που σηµειώνει εξίσου απογοητευτικές 
επιδόσεις µε την Ελλάδα, καθώς η σχετική της θέση κινείται σε χαµηλά επίπεδα 
τιµών σε κάθε έτος της εικοσατίας 1981-2000. 

- τα µοναδικά έτη κατά τα οποία η Ισπανία φαίνεται να πετυχαίνει βελτίωση (σε 
σχέση µε τις επιδόσεις των υπολοίπων χωρών) κυρίως των νοµισµατικών 
µεταβλητών που αποτελούν και τα κριτήρια ένταξης στην ΟΝΕ, είναι τα έτη 1981 

ΕΛΛΑ∆Α
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
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και 1986. Στα υπόλοιπα δεκαοκτώ έτη η ισπανική σχετική θέση κυµαίνεται σε 
χαµηλά επίπεδα τιµών που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις 
αναφορικά µε τα νοµισµατικά κριτήρια και σε σχετικά µεσαίες επιδόσεις 
αναφορικά µε τις µεταβλητές πραγµατικής οικονοµίας (σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης που προηγήθηκε). 

- η σχετική θέση της Ιταλίας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα τιµών 
εξεταζόµενων µεταβλητών για δεκαέξι έτη από το 1981 ως το 1996. Στα τελευταία 
τέσσερα έτη η πορεία της ιταλικής θέσης χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις και 
φαίνεται να σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών, που σηµαίνει πως η Ιταλία 
βελτιώνει αισθητά τις επιδόσεις των τεσσάρων νοµισµατικών µεταβλητών (σε 
σχέση µε τις επιδόσεις των υπολοίπων χωρών-µελών). Η προσπάθεια αυτή όµως 
επηρεάζει αρνητικά την πορεία των µεταβλητών πραγµατικής οικονοµίας και 
ιδιαίτερα την πορεία της ανεργίας. 

- η Αγγλία τοποθετείται στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων, καθώς 
χαρακτηρίζεται στα δέκα από τα είκοσι έτη από χαµηλά επίπεδα τιµών των 
εξεταζόµενων µεταβλητών. Στο γράφηµα του σχήµατος 3.3.1ε διαπιστώνεται πως η 
πορεία της σχετικής θέσης της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Παρ’ 
όλα αυτά παρατηρείται πως η αγγλική θέση ενώ κυµαίνεται κατά τη διάρκεια των 
επτά πρώτων ετών της εξεταζόµενης περιόδου αποκλειστικά σε µεσαία και υψηλά 
επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, στα εννέα από τα έντεκα έτη της 
περιόδου 1990-2000 κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών γεγονός που σηµαίνει 
πως η χώρα δεν καταφέρνει να περιορίσει τους νοµισµατικούς δείκτες στο βαθµό 
που πετυχαίνουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ίσως το φαινόµενο αυτό να εξηγείται, 
αν αναλογιστεί κανείς πως η Αγγλία επιλέγει να µην ενταχθεί στην ΟΝΕ, αν και 
καλύπτει τα κριτήρια κατά το έτος κρίσης, µε αποτέλεσµα να µη στοχεύει στον 
άµεσο περιορισµό των κριτηρίων που αποτελεί βασικό στόχο των υπολοίπων 
χωρών. 

 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν, σύµφωνα µε τα γραφήµατα του σχήµατος 3.3.1ε, πως 

οι σχετικές θέσεις της Ελλάδας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, 
κυµαίνονται για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε χαµηλά επίπεδα τιµών των 
εξεταζόµενων µεταβλητών. Αξίζει να σηµειωθεί πως η Ιταλία είναι η µοναδική χώρα 
της οµάδας χαµηλών γενικών επιδόσεων που φαίνεται να σταθεροποιείται στα 
τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου σε µεσαία επίπεδα τιµών, που σηµαίνει ότι 
πετυχαίνει σηµαντική βελτίωση στις τιµές των νοµισµατικών δεικτών. Η Αγγλία που 
συµπληρώνει την οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων πετυχαίνει αρχικά  (1981-1987) 
ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται σε µεσαία 
και υψηλά επίπεδα τιµών σε ό,τι αφορά στους εννέα εξεταζόµενους δείκτες. Στη 
συνέχεια όµως η αγγλική θέση σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα τιµών, που 
σηµαίνει πως η Αγγλία ίσως επιλέγει την επίτευξη του περιορισµού του πληθωρισµού 
και των υπολοίπων νοµισµατικών δεικτών χωρίς ιδιαίτερη πίεση, συγκριτικά µε την 
πλειοψηφία των υπολοίπων χωρών-µελών που πιέζονται να επιτύχουν τον περιορισµό 
των νοµισµατικών δεικτών, ώστε να εισέλθουν στην ΟΝΕ εγκαίρως. 
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Σχήµα 3.3.1στ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις µεσαίες επιδόσεις 
 
 
- το Βέλγιο χαρακτηρίζεται καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο από 
σχετικά µεσαίες τιµές αναφορικά µε τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες, που 
σηµαίνει ότι η χώρα αφενός διατηρεί τις τέσσερις νοµισµατικές µεταβλητές που 
αφορούν στα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ σε ικανοποιητικά επίπεδα 
τιµών και αφετέρου αντιµετωπίζει προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε τους 
τοµείς εύρεσης εργασίας και ακαθάριστων επενδύσεων. 

- ανάλογη πορεία ακολουθεί και η σχετική θέση της Γαλλίας η οποία 
κυµαίνεται σε ολόκληρη την εξεταζόµενη εικοσαετία σε µεσαία επίπεδα τιµών 
εξεταζόµενων µεταβλητών. 

- η σχετική θέση της Ιρλανδίας κυµαίνεται για δεκαπέντε συνεχόµενα έτη σε 
µεσαία επίπεδα τιµών από το 1983 ως το 1997. Την τελευταία τριετία της περιόδου 
1981-2000 η ιρλανδική θέση φαίνεται να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα τιµών, 
που σηµαίνει πως η χώρα πετυχαίνει όχι µόνον τον περιορισµό του πληθωρισµού, 
του δηµόσιου ελλείµµατος, του επιτοκίου και του δηµόσιου χρέους σε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά επίπεδα τιµών, αλλά και τον περιορισµό του φαινοµένου της 
ανεργίας που τόσο πολύ απασχολεί τις κυβερνήσεις και τους πολίτες των δεκαπέντε 
χωρών-µελών. 
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- η Σουηδία τοποθετείται στις οµάδες µεσαίων και υψηλών γενικών επιδόσεων, 
καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται για δέκα έτη σε µεσαία και ισάριθµα έτη σε 
υψηλά επίπεδα τιµών. Παρατηρώντας το γράφηµα του σχήµατος 3.3.1στ, 
διαπιστώνεται πως η πορεία της σχετικής θέσης της Σουηδίας χαρακτηρίζεται από 
πτωτικές τάσεις, καθώς στα εννέα από τα δέκα έτη της δεκαετίας 1981-1990 
κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, ενώ στα εννέα 
τελευταία από τα δέκα έτη της δεκαετίας 1991-2000 κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα. 
Είναι λοιπόν φανερό πως η Σουηδία, ενώ συµπεριλαµβάνεται κατά τη δεκαετία του 
’80 στην ελίτ των χωρών της ΕΕ, καθώς η χώρα σηµειώνει ιδιαίτερα εντυπωσιακές 
επιδόσεις σε ό,τι αφορά στους εννέα εξεταζόµενους δείκτες, από το 1991 και έπειτα 
αρχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε τους δείκτες της 
ανεργίας, του δηµόσιου χρέους και των ακαθάριστων επενδύσεων. 

 
Από τις τέσσερις χώρες που απαρτίζουν την οµάδα µεσαίων γενικών 

επιδόσεων ξεχωρίζουν το Βέλγιο και η Γαλλία για την ιδιαίτερα σταθερή πορεία που 
καταγράφει η σχετική τους θέση η οποία κυµαίνεται καθ’ όλη την εξεταζόµενη 
περίοδο σε µεσαία επίπεδα τιµών.  Η Σουηδία, αν και χαρακτηρίζεται για δέκα έτη 
από τις ιδιότητες της οµάδας υψηλών συγκεντρωτικών επιδόσεων, κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας 1991-2000 σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών, µε αποτέλεσµα 
να χαρακτηρίζεται από σαφείς τάσεις εισχώρησης προς την οµάδα µεσαίων 
συγκεντρωτικών επιδόσεων. Τέλος, η Ιρλανδία, αν και χαρακτηρίζεται αρχικά από 
χαµηλά επίπεδα τιµών (1981-1982), στη συνέχεια σταθεροποιείται για δεκαπέντε έτη 
σε µεσαία επίπεδα, για να κλείσει την τελευταία τριετία της εξεταζόµενης περιόδου 
σε υψηλά επίπεδα τιµών, δείχνοντας ότι µπορεί να σταθεροποιηθεί σε αυτά τα 
επίπεδα. 
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Σχήµα 3.3.1ζ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των χωρών µε τις υψηλότερες 
επιδόσεις 
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- η Γερµανία χαρακτηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των είκοσι ετών της 
περιόδου 1981-2000 από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών σε ότι αφορά στις εννέα 
εξεταζόµενες µεταβλητές. Αυτό σηµαίνει πως η χώρα κατορθώνει να διατηρήσει 
για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα τις τιµές των νοµισµατικών δεικτών σε ιδιαίτερα 
χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις τιµές που σηµειώνουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, 
ενώ παράλληλα επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις αναφορικά µε τους 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 

- η πορεία της σχετικής θέσης του Λουξεµβούργου κυµαίνεται σε αντίστοιχα 
επίπεδα τιµών µε αυτήν της Γερµανίας. Το Λουξεµβούργο χαρακτηρίζεται λοιπόν 
καθ’ όλη την περίοδο 1981-2000 από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών εξεταζόµενων 
µεταβλητών επιτυγχάνοντας άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις σχετικά µε την πορεία 
της ανεργίας και των νοµισµατικών δεικτών. 

- η Αυστρία χαρακτηρίζεται για δεκαοκτώ συνεχή έτη από σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών εξεταζόµενων µεταβλητών, από το 1981 ως το 1998. Στα δύο 
τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου η σχετική θέση της Αυστρίας κινείται σε 
µεσαία επίπεδα τιµών, που σηµαίνει ότι κατά τη διετία 1999-2000 η Αυστρία 
αρχίζει να αντιµετωπίζει δυσκολίες κυρίως σε ό,τι αφορά στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων που σχετίζονται µε την πραγµατική οικονοµία της χώρας, όπως είναι 
η ανεργία και οι ακαθάριστες επενδύσεις. 

- η σχετική θέση της ∆ανίας, αν και κυµαίνεται σε µεσαία επίπεδα τιµών κατά 
τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας της περιόδου 1981-2000, στη συνέχεια 
σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα για δεκαπέντε συνεχόµενα έτη, από το 1985 ως 
το 1999. Το 2000 είναι το µοναδικό έτος κατά το οποίο η ∆ανία χαρακτηρίζεται 
από χαµηλές επιδόσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών, σε σχέση µε τις επιδόσεις 
των υπολοίπων χωρών. 

- η Φινλανδία, ενώ χαρακτηρίζεται από το 1981 ως το 1991 από σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, από το 1992 και έπειτα για εννέα 
συναπτά έτη χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών. Η Φινλανδία 
τοποθετείται στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων, καθώς χαρακτηρίζεται από 
υψηλά επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών στην πλειοψηφία των είκοσι 
ετών της περιόδου 1981-2000. Με µια πιο προσεχτική µατιά όµως διαπιστώνεται 
πως η Φινλανδία διακατέχεται από σαφείς τάσεις εισχώρησης στην οµάδα µεσαίων 
γενικών επιδόσεων, που σηµαίνει πως από το 1992 ως και το 2000, δηλαδή από το 
έτος κατά το οποίο υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ έως και το 2000, η 
χώρα έχοντας επηρεαστεί λόγω γειτνίασης µε τη Σοβιετική Ένωση εντονότερα από 
την κρίση του 1989 και προσπαθώντας να περιορίσει τους νοµισµατικούς δείκτες, 
που αποτελούν τα κριτήρια, σε ικανοποιητικά επίπεδα τιµών, αντιµετωπίζει 
προβλήµατα που σχετίζονται µε την πραγµατική οικονοµία της, όπως είναι η 
ανεργία ή οι ακαθάριστες επενδύσεις. 

- η Ολλανδία τοποθετείται σε δύο οµάδες γενικών επιδόσεων (µεσαίων και 
υψηλών), καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται για δέκα έτη σε µεσαία επίπεδα 
τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών (1981, 1983-1991) και για δέκα έτη σε υψηλά 
επίπεδα (1982, 1992-2000). Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής 
θέσης της Ολλανδίας είναι φανερό πως η πορεία της χαρακτηρίζεται από αυξητικές 
τάσεις, καθώς η ολλανδική θέση σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα τιµών κατά τη 
διάρκεια των εννέα τελευταίων ετών της εξεταζόµενης περιόδου. Συµπεραίνεται 
λοιπόν πως η Ολλανδία από το έτος υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ και 
έπειτα κατορθώνει να περιορίσει τους νοµισµατικούς δείκτες σε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά επίπεδα, πετυχαίνοντας παράλληλα επιθυµητές επιδόσεις σε ό,τι 
αφορά στους επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας, η πορεία των οποίων 
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αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα του επιπέδου διαβίωσης των 
πολιτών. 

 
Από τα γραφήµατα του σχήµατος 3.3.1ζ ξεχωρίζει η πορεία της σχετικής 

θέσης της Γερµανίας και του Λουξεµβούργου. Οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίζονται 
από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών αναφορικά µε τις εννέα εξεταζόµενες µεταβλητές 
καθ’ όλη την χρονική περίοδο 1981-2000. Η σχετική θέση της Αυστρίας, ενώ 
κυµαίνεται για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε υψηλά επίπεδα τιµών (1981-
1998) κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της εξεταζόµενης περιόδου 
φαίνεται να σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών. Η ίδια τάση µε πολύ πιο 
έντονα χαρακτηριστικά, διαπιστώνεται και στην περίπτωση της Φινλανδίας, η οποία 
χαρακτηρίζεται για έντεκα συνεχή έτη, από το 1981 ως το 1991, από σχετικά υψηλά 
επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, για να σταθεροποιηθεί κατά την 
περίοδο 1992-2000 σε µεσαία επίπεδα. Τέλος, η ∆ανία και η Ολλανδία είναι οι χώρες 
οι οποίες, αν και χαρακτηρίζονται στα πρώτα έτη της περιόδου 1981-2000 από 
σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών εξεταζόµενων µεταβλητών, καταφέρνουν να πετύχουν 
επιθυµητές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στις νοµισµατικές αλλά και στις πραγµατικές 
µεταβλητές, σταθεροποιώντας τη σχετική τους θέση σε υψηλά επίπεδα 
συγκεντρωτικών επιδόσεων. 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 
 Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα της υποενότητας 3.3.1 διαπιστώνεται αρχικά 
ο διαχωρισµός των χωρών-ετών σε τρεις οµάδες (σχήµα 3.3.1β), η καθεµία εκ των 
οποίων χαρακτηρίζεται από µια σειρά ιδιοτήτων που σχετίζονται µε τις εννέα 
εξεταζόµενες µεταβλητές (τέσσερις νοµισµατικές και πέντε πραγµατικές). Με τον 
τρόπο αυτό διαπιστώνονται οι χρονικές περίοδοι (πίνακας 3.3.1) κατά τις οποίες οι 
δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ χαρακτηρίζονται από µια οµάδα ιδιοτήτων 
νοµισµατικών και πραγµατικών µεταβλητών όπως αυτές προκύπτουν από τα 
αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται 
στο σχήµα 3.3.1γ, όπου εµφανίζεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών-µελών της 
ΕΕ σε τρεις οµάδες νοµισµατικών επιδόσεων βάσει του µεγέθους των χρονικών 
περιόδων κατά τις οποίες οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από κάποια οµάδα 
ιδιοτήτων.  

Στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων συµπεριλαµβάνονται οι χώρες που 
χαρακτηρίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά την περιόδο 1981-2000 κυρίως 
από χαµηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, από υψηλά 
επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίων, καθώς και από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας 
και υψηλά επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων επενδύσεων και µεριδίου 
µισθών. Η οµάδα αυτή απαρτίζεται από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία 
και την Ιταλία, που χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν για 
ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα, και από την Αγγλία που χαρακτηρίζεται από τις 
συγκεκριµένες ιδιότητες στα δέκα από τα είκοσι εξεταζόµενα έτη. 

Οι χώρες που χαρακτηρίζονται έντονα από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, όπως και από χαµηλά επίπεδα 
ακαθάριστων επενδύσεων, µεσαία πληθωρισµού, επιτοκίων και από υψηλά επίπεδα 
δηµόσιου χρέους συγκαταλέγονται στην οµάδα µεσαίων συγκεντρωτικών επιδόσεων. 
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Οι χώρες αυτές είναι το Βέλγιο και η Γαλλία που χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες 
αυτές για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά και η Ιρλανδία και η Σουηδία που 
αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στην οµάδα µεσαίων και υψηλών συγκεντρωτικών 
επιδόσεων µε έντονες τάσεις εισχώρησης στην οµάδα µεσαίων συγκεντρωτικών 
επιδόσεων. 

Στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων ανήκουν οι χώρες που 
χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµατος, επιτοκίων 
και ανεργίας, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου 
µισθών και µεσαία επίπεδα δηµόσιου χρέους και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά. Οι χώρες που χαρακτηρίζονται για ιδιαίτερα µεγάλη χρονική περίοδο 
από αυτές τις ιδιότητες είναι η Γερµανία, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία, ενώ για 
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζονται η ∆ανία, η Φινλανδία και η 
Ολλανδία. Πρέπει να σηµειωθεί πως η Φινλανδία, αν και τοποθετείται στην οµάδα 
υψηλών γενικών επιδόσεων, καθώς χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες που 
αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη οµάδα κατά τη διάρκεια έντεκα ετών από τα είκοσι,  
στα τελευταία εννέα έτη της εξεταζόµενης περιόδου χαρακτηρίζεται από τάσεις 
εισχώρησης στην οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων. Επίσης, η Ολλανδία, αν και 
αρχικά τοποθετείται σε δύο οµάδες συγκεντρωτικών επιδόσεων (µεσαίων – υψηλών), 
διαπιστώνεται πως χαρακτηρίζεται από τάσεις εισχώρησης στην οµάδα των υψηλών 
γενικών επιδόσεων οι ιδιότητες της οποίας τη χαρακτηρίζουν κατά τη διάρκεια των 
εννέα τελευταίων ετών της περιόδου 1981-2000. 

Εποµένως, µέσω των αποτελεσµάτων του σχήµατος 3.3.1γ διαπιστώνεται πως 
οι χώρες της οµάδας υψηλών γενικών επιδόσεων πετυχαίνουν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά κυρίως στους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες, αλλά και στους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής 
οικονοµίας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ιδιότητα των χαµηλών τιµών µεριδίου 
µισθών που χαρακτηρίζει αυτές τις χώρες, η οποία όµως, όπως φαίνεται στον πίνακα 
‘Συµβολή των µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’, δε χαρακτηρίζει τόσο 
έντονα όσο οι υπόλοιπες ιδιότητες τις χώρες που απαρτίζουν τη συγκεκριµένη οµάδα. 
Το ίδιο ισχύει και για την ιδιότητα των υψηλών τιµών µεριδίου µισθών που 
παρουσιάζεται στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων. Οι χώρες που απαρτίζουν 
την οµάδα αυτή συναντούν σοβαρά προβλήµατα σε ό,τι αφορά στον περιορισµό των 
νοµισµατικών δεικτών σε επιθυµητά επίπεδα τιµών, που θεωρείται και βασικός 
στόχος των χωρών που έχουν θέσει ως στόχο την επίτευξη σύγκλισης τιµών βάσει 
των κριτηρίων που τίθενται το 1992, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Στην 
οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων συµπεριλαµβάνονται οι χώρες που αφοσιώνονται 
στην προσπάθεια επίτευξης της σύγκλισης αυτής, πετυχαίνοντας εν µέρει το σκοπό 
τους, µε συνέπεια να υπάρχουν επιπτώσεις στο επίπεδο ευηµερείας των πολιτών τους, 
καθώς οι πολίτες των χωρών αυτών αντιµετωπίζουν πλέον προβλήµατα που 
σχετίζονται κυρίως µε την ανεργία, φαινόµενο που γίνεται ολοένα και εντονότερο 
κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς εξεταζόµενης περιόδου 1981-2000. 

Στο παραγοντικό επίπεδο (σχήµα 3.3.1δ) παρουσιάζεται η οµαδοποίηση και η 
διάταξη των χωρών-ετών µέσω των οποίων επαληθεύονται τα αποτελέσµατα της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Στα γραφήµατα των σχηµάτων 3.3.1ε-ζ απεικονίζεται η 
διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των δεκαπέντε χωρών-µελών της ΕΕ κατά την 
περίοδο 1981-2000. Από την εξέταση των γραφηµάτων ξεχωρίζουν η Γερµανία, το 
Λουξεµβούργο και η Αυστρία για το ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο τοποθετούνται οι χώρες αυτές στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων, ενώ 
στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, που 
χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στις εννέα 
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εξεταζόµενες µεταβλητές, για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς να 
εµφανίζουν σηµεία βελτίωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της περιόδου 
1981-2000. Το Βέλγιο και η Γαλλία κυµαίνονται καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο 
σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών, ενώ, τέλος, ενθαρρυντικές κρίνονται οι επιδόσεις 
που σηµειώνουν προς το τέλος της περιόδου 1981-2000 η Ιταλία, η Ιρλανδία και η 
Ολλανδία, οι σχετικές θέσεις των οποίων χαρακτηρίζονται από αυξητικές τάσεις, που 
σηµαίνει πως οι χώρες αυτές πετυχαίνουν κατά την τετραετία 1997-2000 καλύτερα 
επίπεδα τιµών κυρίως όσον αφορά στους νοµισµατικούς δείκτες αλλά και στους 
δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 
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3.3.2 Μελέτη της γενικής θέσης των 15 χωρών ως προς τους νοµισµατικούς και 
τους πραγµατικούς δείκτες 

 
Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων  
 

Στην παρούσα υποενότητα επιχειρείται ο προσδιορισµός, µέσω της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης τόσο των οµάδων χωρών όσο και των ιδιοτήτων, 
λαµβάνοντας υπόψη συγχρόνως όχι µόνον τα τέσσερα νοµισµατικά κριτήρια αλλά 
και τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας για το σύνολο των 
είκοσι εξεταζόµενων ετών. Με τη χρήση της Παραγοντικής Ανάλυσης των 
Αντιστοιχιών παρουσιάζεται στο παραγοντικό επίπεδο η διάταξη των δεκαπέντε 
ευρωπαϊκών χωρών στο χώρο σε σχέση µε τις εννέα µεταβλητές. Προσδιορίζεται έτσι 
µια νέα συγκεντρωτική µεταβλητή, η συνολική γενική επίδοση, µε τρεις κλάσεις: τη 
χαµηλή, τη µεσαία και την υψηλή. Μέσω της συνολικής γενικής επίδοσης 
αναδεικνύεται σε γενικές γραµµές η επίδοση των δεκαπέντε χωρών στο σύνολο των 
είκοσι εξεταζόµενων ετών σε ό,τι αφορά στους εννέα εξεταζόµενους δείκτες. Η 
ανάδειξη αυτή επιτυγχάνεται µέσω των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων που 
προκύπτουν από τις αναλύσεις που πραγµατοποιούνται στην παρούσα υποενότητα.  

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων που χρησιµοποιείται αποτελείται από 
δεκαπέντε γραµµές οι οποίες αντιστοιχούν στις δεκαπέντε χώρες της ΕΕ και από 
εννέα στήλες που αντιστοιχούν στις επιδόσεις που σηµειώνουν οι δεκαπέντε χώρες 
στο σύνολο των ετών της περιόδου 1981-2000 ως προς τον καθέναν από τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες. Ο πίνακας αποτελείται από τις τιµές ‘1’, ‘2’ και ‘3’ οι οποίες 
προκύπτουν από την τοποθέτηση των δεκαπέντε χωρών σε οµάδα χαµηλών, µεσαίων 
ή υψηλών επιδόσεων, η οποία πραγµατοποιήθηκε για καθέναν από τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες (µέσω των αποτελεσµάτων της Ιεραρχικής Ταξινόµησης)  στο 
δεύτερο κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια ο αρχικός πίνακας µετατρέπεται σε λογικό πίνακα (0-1), 
διαστάσεων 15Χ27, όπου οι εικοσιεπτά νέες στήλες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε 
εικοσιεπτά ιδιότητες (τρεις για καθέναν από τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες). Στο 
λογικό πίνακα 0-1 εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων: Παραγοντική 
Ανάλυση των Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση. Η Ιεραρχική Ταξινόµηση 
γίνεται στις δεκαπέντε χώρες και στοχεύει στον επιτυχή προσδιορισµό των 
σηµαντικότερων χαρακτηριστικών της κάθε οµάδας (χωρών). Η µέθοδος της 
Παραγοντικής Ανάλυσης που ακολουθεί στη συνέχεια έχει ως στόχο την απεικόνιση 
της διάταξης των χωρών στο χώρο και την  επαλήθευση των αποτελεσµάτων της 
Ιεραρχικής Ταξινόµησης 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3.3.2α : ‘Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων’ 
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Μελέτη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Ταξινόµησης  
 

Σύµφωνα µε το δενδρόγραµµα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης (σχήµα 3.3.2β), 
παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών σε τρεις οµάδες χωρών. Αρχικά 
ξεχωρίζει η οµάδα Β η οποία περιλαµβάνει τη ∆ανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη 
Γαλλία και την Αγγλία. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται, στο σύνολο της περιόδου 
1981-2000 κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και 
ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού και ΑΕΠ. 
∆ευτερευόντως χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους και από 
µεσαία επιτοκίων, ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. Οι 
χώρες αυτές ανήκουν στην οµάδα που ονοµάζουµε µεσαίων συνολικών γενικών 
επιδόσεων441. Η Αυστρία, η Γερµανία, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο που 
περιλαµβάνονται στην οµάδα Α1 χαρακτηρίζονται έντονα από χαµηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού και από υψηλά επιτοκίων, καθώς και από χαµηλά επίπεδα τιµών 
ανεργίας και µισθών, από µεσαία δηµόσιου ελλείµµατος και ακαθάριστων 
επενδύσεων και από υψηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά. Οι χώρες αυτές σηµειώνουν ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία και 
τοποθετούνται στην οµάδα υψηλών συνολικών γενικών επιδόσεων. Η οµάδα Α2 
απαρτίζεται από το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και 
την Πορτογαλία. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού και δηµόσιου ελλείµµατος, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα 
τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και από υψηλά επίπεδα 
δηµόσιου χρέους, επιτοκίων, ανεργίας, ακαθάριστων επενδύσεων και µεριδίου 
µισθών. Οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται στην οµάδα χαµηλών συνολικών γενικών 
επιδόσεων.  

 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.3.2β  ‘Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
441 Ως κύριο κριτήριο για την τοποθέτηση των χωρών στις τρεις οµάδες συνολικών γενικών επιδόσεων, 
χρησιµοποιούνται οι δείκτες µέτρησης του πληθωρισµού, του ΑΕΠ και της ανεργίας, οι οποίοι 
θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικοί. 
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Μελέτη Παραγοντικού Επιπέδου 
 

Τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης επαληθεύονται µέσω του 
παραγοντικού επιπέδου (σχήµα 3.3.2γ), όπου παρουσιάζεται η διάταξη των χωρών 
στο χώρο ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες. Οι δεκαπέντε χώρες, όπως 
συνέβη και στα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης που προηγήθηκε (σχήµα 
3.3.2β), διαχωρίζονται σε τρεις οµάδες. Με έντονα γράµµατα αναγράφονται οι 
ιδιότητες των δεικτών που χαρακτηρίζουν, σύµφωνα µε τον πίνακα ‘Συµβολή των 
µεταβλητών στο χαρακτηρισµό των κόµβων’, σε µεγάλο βαθµό τις χώρες της 
καθεµιάς οµάδας, ενώ µε πλάγια αναγράφονται τα σύµβολα των δεκαπέντε χωρών-
µελών της ΕΕ. 

Πιο συγκεκριµένα, στο αριστερό επάνω τµήµα του παραγοντικού επιπέδου 
τοποθετούνται οι χώρες της οµάδας χαµηλών συνολικών γενικών επιδόσεων 
(Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ιρλανδία), οι οποίες 
χαρακτηρίζονται στο σύνολο της περιόδου 1981-2000 κυρίως από υψηλά επίπεδα 
τιµών πληθωρισµού και δηµόσιου ελλείµµατος και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και υψηλά επίπεδα 
ακαθάριστων επενδύσεων, επιτοκίων, δηµόσιου χρέους, ανεργίας και µεριδίου 
µισθών. Στο δεξιό τµήµα του επιπέδου βρίσκονται οι χώρες που συγκαταλέγονται 
στην οµάδα µεσαίων συνολικών γενικών επιδόσεων (Σουηδία, Γαλλία, Αγγλία, 
Φινλανδία και ∆ανία). Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από χαµηλά επίπεδα 
τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και δηµόσιου ελλείµµατος και από µεσαία 
πληθωρισµού και ΑΕΠ, καθώς και από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους και 
από µεσαία επιτοκίων και ανεργίας. Στο αριστερό κάτω τµήµα του παραγοντικού 
εµφανίζονται οι χώρες της οµάδας υψηλών συνολικών γενικών επιδόσεων (Αυστρία, 
Γερµανία, Ολλανδία και Λουξεµβούργο) οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από 
χαµηλά επίπεδα τιµών επιτοκίων, από υψηλά πληθωρισµού, αλλά και από χαµηλά 
τιµών µεριριδίου µισθών και ανεργίας, από µεσαία επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος 
και ακαθάριστων επενδύσεων και από υψηλά τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά. Στο κέντρο του παραγοντικού επιπέδου τοποθετούνται οι ιδιότητες των 
χαµηλών τιµών ΑΕΠ, των µεσαίων τιµών µεριδίου µισθών και δηµόσιου χρέους και 
των υψηλών τιµών ΑΕΠ, οι οποίες δε χαρακτηρίζουν σηµαντικά καµία από τις τρεις 
οµάδες χωρών που προαναφέρθηκαν. 

Παρατηρείται λοιπόν η τοποθέτηση των χωρών της οµάδας χαµηλών 
συνολικών γενικών επιδόσεων στο αριστερό επάνω τµήµα του παραγοντικού 
επιπέδου. Οι χώρες αυτές αντιπαρατίθενται προς τις χώρες της οµάδας υψηλών 
συνολικών γενικών επιδόσεων επί του 1ου παραγοντικού άξονα. Στο δεξιό τµήµα του 
επιπέδου βρίσκονται οι χώρες της οµάδας µεσαίων συνολικών γενικών επιδόσεων, οι 
οποίες διαχωρίζονται από τις χώρες της οµάδας χαµηλών συνολικών γενικών 
επιδόσεων, επί του 2ου παραγοντικού άξονα, και από τις χώρες της οµάδας υψηλών 
συνολικών γενικών επιδόσεων, επί του 1ου παραγοντικού άξονα. Τέλος, 
ακολουθώντας την καµπύλη διάταξης διαπιστώνεται στο αριστερό κάτω τµήµα του 
παραγοντικού επιπέδου η τοποθέτηση των χωρών της οµάδας υψηλών συνολικών 
γενικών επιδόσεων. 
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Σχήµα 3.3.2γ : ‘Παραγοντικό Επίπεδο’ 
 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ιεραρχικής Ταξινόµησης και της 
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών που παρουσιάζονται στην υποενότητα 
3.3.2, διαπιστώνεται ο διαχωρισµός των δεκαπέντε χωρών-µελών σε τρεις οµάδες, 
ανάλογα µε τις επιδόσεις που σηµειώνουν στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου 
1981-2000 αναφορικά µε τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες (τέσσερις νοµισµατικοί  
δείκτες και πέντε επιλεγµένοι δείκτες πραγµατικής οικονοµίας). Οι δείκτες που 
χρησιµοποιούνται ως κύρια κριτήρια για τον καθορισµό της ονοµασίας καθεµιάς εκ 
των τριών οµάδων χωρών που ακολουθούν είναι ο δείκτης του πληθωρισµού, της 
ανεργίας και του ΑΕΠ, που κρίνονται ως οι σηµαντικότεροι από τους εννέα 
εξεταζόµενους. 

Η Αυστρία, η Γερµανία, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο απαρτίζουν την 
οµάδα υψηλών συνολικών γενικών επιδόσεων και καταγράφουν ιδιαίτερα 
πετυχηµένη πορεία (συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ) αναφορικά µε όλες 
τις εξεταζόµενες µεταβλητές, εκτός του δείκτη µεριδίου των µισθών ο οποίος (όπως 
έχει παρατηρηθεί και στην εξέταση των επιλεγµένων µεταβλητών πραγµατικής 
οικονοµίας, στην ενότητα 3.2.) αποτελεί εξαίρεση, καθώς κυµαίνεται στο σύνολο της 
εξεταζόµενης περιόδου, σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών.  
 Αντιθέτως, οι χώρες της οµάδας χαµηλών συνολικών γενικών επιδόσεων, 
δηλαδή το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αν 
και βρίσκονται αντιµέτωπες µε προβλήµατα που αφορούν στο σύνολο των εννέα 
εξεταζόµενων µεταβλητών και ιδιαίτερα στις τέσσερις νοµισµατικές, πετυχαίνουν 
άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις αναφορικά µε το µερίδιο µισθών, αλλά και µε τις 
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ακαθάριστες επενδύσεις, οι οποίες, όπως και το µερίδιο µισθών, κυµαίνονται στο 
σύνολο της περιόδου 1981-2000 σε σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών. Φαίνεται λοιπόν 
πως οι χώρες της οµάδας χαµηλών συνολικών γενικών επιδόσεων (στις οποίες 
περιλαµβάνεται και η Ελλάδα) συναντούν σοβαρά προβλήµατα κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο σε ό,τι αφορά αφ’ ενός στην αντιµετώπιση των νοµισµατικών 
µεταβλητών που αποτελούν τα κριτήρια της σύγκλισης του Μάαστριχτ και αφ’ 
ετέρου στην αντιµετώπιση σηµαντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε την 
πραγµατική οικονοµία των χωρών αυτών, όπως είναι η ανεργία. Παρ’ όλα αυτά οι 
χώρες αυτές πετυχαίνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και ευηµερίας για 
τους πολίτες τους, καθώς καταγράφουν σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων 
επενδύσεων και µεριδίου µισθών τα οποία µετρώνται όµως ως ποσοστά σε σχέση µε 
τις τιµές του ΑΕΠ της κάθε χώρας. 

Η οµάδα µεσαίων συνολικών γενικών επιδόσεων περιλαµβάνει τη ∆ανία, τη 
Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Αγγλία, δηλαδή χώρες που 
χαρακτηρίζονται σε γενικές γραµµές από µεσαία επίπεδα τιµών νοµισµατικών και 
πραγµατικών µεταβλητών. Ιδιαίτερα ικανοποιητικές κρίνονται οι επιδόσεις τους στα 
δηµοσιονοµικά κριτήρια (σχετικά χαµηλές τιµές δηµόσιου ελλείµµατος  και δηµόσιου 
χρέους), ενώ το µοναδικό πρόβληµα που φαίνεται να αντιµετωπίζουν έγκειται στις 
περιορισµένες ακαθάριστες επενδύσεις οι οποίες κυµαίνονται, στο σύνολο της 
περιόδου 1981-2000 σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών. 
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Β4. 4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Περιγραφή των Επιδόσεων κάθε Χώρας ως προς τους 
Νοµισµατικούς – τους Πραγµατικούς και το Σύνολο των 

Εξεταζόµενων ∆εικτών  
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Εισαγωγή 4ου κεφαλαίου 
 
 «Αντί οι κοινωνικές προτεραιότητες να καθορίζουν τους οικονοµικούς 
στόχους, η οικονοµία αυτοκαθορίζει τους στόχους της και η πολιτική υποβιβάζεται 
σε όργανο της οικονοµίας. Τώρα που το κράτος πρόνοιας ηχεί ως αναχρονισµός και 
αντικαθίσταται από την επίκαιρη ‘αγορά – µοίρα’, µια  ιστορική ειρωνεία, ένας 
οικονοµικός εκσυγχρονισµός καθιστά τους νόµους της αγοράς κοινωνικά 
δυσλειτουργικούς και αναποτελεσµατικούς» (Σ. Τ. Τοµπάζος 1999)442. 

 
 
Στο κεφάλαιο 3 εξετάστηκε αρχικά η πορεία των δεκαπέντε χωρών-µελών 

κατά την περίοδο 1981-2000 ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
(πληθωρισµό, επιτόκιο, δηµόσιο έλλειµµα και δηµόσιο χρέος) και ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας (ΑΕΠ, ανεργία, ακαθάριστες 
επενδύσεις, µερίδιο µισθών και τρέχουσες µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά), αλλά 
και ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως. Για να πραγµατοποιηθεί η 
µελέτη αυτή, χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι Ιεραρχικής Ταξινόµησης και 
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών. Με το συνδυασµό των δύο µεθόδων 
διαπιστώθηκε η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της κάθε χώρας ως προς τους 
νοµισµατικούς, τους πραγµατικούς και όλους τους δείκτες συγχρόνως. Στη συνέχεια 
επιχειρήθηκε η τοποθέτηση των δεκαπέντε χωρών της ΕΕ σε µια οµάδα συνολικών 
νοµισµατικών,πραγµατικών και γενικών επιδόσεων, ανάλογα µε τις επιδόσεις που 
σηµείωσε η κάθε χώρα στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου. Η µελέτη αυτή 
πραγµατοποιείται µέσω της χρήσης των δύο προαναφερθέντων µεθόδων ανάλυσης 
δεδοµένων (AFC, CAH), οι οποίες εφαρµόστηκε σε γενικευµένους πίνακες 
δεδοµένων που αποτελούνταν από στοιχεία που προέκυψαν, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα του 2ου κεφαλαίου. 
 Στην παρούσα ενότητα µε στόχο την ανάδειξη των συνεπειών που δέχονται οι 
δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ, έπειτα από την πολυετή προσπάθεια που κατέβαλαν, 
για να επιτύχουν την ένταξή τους στην ΟΝΕ, παρατίθενται, συγκρίνονται και 
σχολιάζονται τα γραφήµατα της διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των χωρών 
ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς, τους πέντε επιλεγµένους πραγµατικούς και 
όλους τους εξεταζόµενους δείκτες µαζί. Τα γραφήµατα αυτά βασίζονται στα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις αναλύσεις του 3ου κεφαλαίου (υποενότητες: 
3.1.1, 3.2.1, 3.3.1). Σύµφωνα µε τις συγκεντρωτικές επιδόσεις της η κάθε χώρα 
τοποθετείται σε µια οµάδα γενικών επιδόσεων. Ο αναγνώστης θα πρέπει να σταθεί 
κυρίως στις ιδιότητες που αντιστοιχούν σε καθεµιά από τις τρεις οµάδες γενικών 
επιδόσεων, οι οποίες έχουν πάρει την ονοµασία τους (χαµηλές-µεσαίες-υψηλές) µε 
υποκειµενικά κριτήρια.443. 

                                                 
442 Σ.Τ. Τοµπάζος 1999 ‘Παγκοσµιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση’ Εκδ. Ελληνικά γράµµατα Αθήνα 
1999 
443 Οι επιδόσεις των χωρών της οµάδας χαµηλών γενικών επιδόσεων δεν υστερούν τόσο πολύ σε 
σχέση µε τις επιδόσεις των χωρών της οµάδας µεσαίων γενικών επιδόσεων. Για να δοθούν οι 
ονοµασίες στις δύο αυτές οµάδες, θεωρήθηκαν ως σηµαντικότερες οι επιδόσεις των χωρών αναφορικά 
µε τους νοµισµατικούς δείκτες, οι οποίοι απασχολούσαν τις περισσότερες από τις δεκαπέντε χώρες-
µέλη της ΕΕ. Έτσι λοιπόν στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων, όπως φαίνεται στη συνέχεια της 
µελέτης, τοποθετούνται οι χώρες που σηµειώνουν απογοητευτικές νοµισµατικές επιδόσεις και σχετικά 
ικανοποιητικές πραγµατικές επιδόσεις, ενώ στην οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων τοποθετούνται οι 
χώρες που σηµειώνουν σχετικά ικανοποιητικές νοµισµατικές επιδόσεις και απογητευτικές πραγµατικές 
επιδόσεις. Τέλος στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων τοποθετούνται οι χώρες που σηµειώνουν 
επιθυµητές νοµσµατικές επιδόσεις και ικανοποιητικές πραγµατικές. 
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4.1 ΒΕΛΓΙΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.1α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης του Βελγίου ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.1β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης του Βελγίου ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 

 
 
Στο γράφηµα 4.1α  απεικονίζεται η πορεία της σχετικής θέσης του Βελγίου 

κατά την περίοδο 1981-2000 όσον αφορά στους τέσσερις εξεταζόµενους 
νοµισµατικούς δείκτες. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως το Βέλγιο σηµειώνει µη 
επιθυµητές επιδόσεις κατά την οκταετία 1981-1988, οπότε και χαρακτηρίζεται, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την Ιεραρχική Ταξινόµηση του 
τρίτου κεφαλαίου (ενότητα 3.1.1),  από υψηλά επίπεδα τιµών των νοµισµατικών 
µεταβλητών (υψηλός πληθωρισµός, υψηλό δηµόσιο έλλειµµα, υψηλό δηµόσιο χρέος 
και υψηλό επιτόκιο) σε σχέση µε τις τιµές των νοµισµατικών µεταβλητών που 
σηµειώνουν οι υπόλοιπες δεκατέσσερις χώρες-µέλη. Από το 1989 και έπειτα η πορεία 
της σχετικής θέσης του Βελγίου χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Πιο συγκεκριµένα 
τη διετία 1989-1990 η σχετική θέση του Βελγίου κυµαίνεται σε χαµηλά και µεσαία 
επίπεδα τιµών των νοµισµατικών µεταβλητών χωρίς όµως να µπορεί να 
σταθεροποιηθεί στα επίπεδα αυτά. Το 1991 και το 1992 το Βέλγιο χαρακτηρίζεται 
και πάλι από σχετικά υψηλές τιµές των νοµισµατικών µεταβλητών. Τη διετία 1993-
1994 η σχετική θέση του Βελγίου κυµαίνεται και πάλι σε µεσαία και χαµηλά επίπεδα 
τιµών για να σταθεροποιηθεί στα επόµενα τρία έτη (1995-1997) σε υψηλά επίπεδα. 
Στα τρία τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου το Βέλγιο καταφέρνει να 
βελτιώσει εν µέρει τις νοµισµατικές του επιδόσεις σε σχέση πάντα µε τις επιδόσεις 
των υπολοίπων χωρών σταθεροποιώντας τη σχετική του θέση σε µεσαία επίπεδα 
τιµών των νοµισµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως κατά την περίοδο 1998-2000 
το Βέλγιο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου και 
από µεσαία επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους συγκριτικά µε τα 
επίπεδα τιµών στα οποία κυµαίνονται οι σχετικές θέσεις των υπολοίπων χωρών-
µελών της ΕΕ. 
 Παρατηρώντας το γράφηµα 4.1β διαπιστώνεται πως η πορεία της σχετικής 
θέσης του Βελγίου όσον αφορά στην εξέταση των πέντε επιλεγµένων δεικτών 
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πραγµατικής οικονοµίας για την περίοδο 1981-2000 είναι ιδιαίτερα σταθερή. Από το 
1981 ως το 1990 για µια ολόκληρη δεκαετία δηλαδή, η σχετική θέση του Βελγίου 
κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών των πραγµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει 
πως κατά τη δεκαετία 1981-1990 το Βέλγιο χαρακτηρίζεται (σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από την Ιεραρχική Ταξινόµηση της ενότητας 3.2.1), 
κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και από µεσαία επίπεδα µεριδίου µισθών, 
όπως και από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία 
επίπεδα ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. Από το 1991 ως το 
2000 το Βέλγιο βελτιώνει εν µέρει τις επιδόσεις του αναφορικά µε τις µεταβλητές 
πραγµατικής οικονοµίας καθώς η βελγική θέση σταθεροποιείται πλέον σε µεσαία 
επίπεδα τιµών των πραγµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως το Βέλγιο 
χαρακτηρίζεται κυρίως από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας και από υψηλά επίπεδα 
µεριδίου µισθών και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και από µεσαία επίπεδα ακαθάριστων 
επενδύσεων. 
 Μελετώντας την πορεία της σχετικής θέσης του Βελγίου ως προς τους 
νοµισµατικούς αλλά και τους πραγµατικούς δείκτες διαπιστώνεται πως η περίοδος 
1981-1988 είναι η χειρότερη για το Βέλγιο, αφού φαίνεται πως αντιµετωπίζει 
προβλήµατα τόσο στους νοµισµατικούς δείκτες (κυρίως στους δηµοσιονοµικούς), 
γεγονός που σηµαίνει πως απαιτείται δηµοσιονοµική εξυγείανση στο Βέλγιο όσο και 
στους πραγµατικούς δείκτες (κυρίως σε ό,τι αφορά την ανεργία). Από το 1989 ως το 
1997 σε γενικές γραµµές το Βέλγιο σηµειώνει µέσες επιδόσεις, ενώ την τριετία 1998-
2000 η σχετική του θέση σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών ως προς τις 
νοµισµατικές αλλά και τις πραγµατικές µεταβλητές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.1γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης του Βελγίου ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 

Σύµφωνα λοιπόν µε την παρατήρηση των γραφηµάτων 4.1α-β, διαπιστώνεται 
πως το Βέλγιο σταθεροποιείται σε σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών στο τέλος της 
περιόδου 1981-2000 και πιο συγκεκριµένα, στην περίοδο 1998-2000. Τα 
αποτελέσµατα όµως του γραφήµατος 4.1γ, όπου απεικονίζεται η πορεία της σχετικής 
θέσης του Βελγίου ως προς το σύνολο των εννέα εξεταζόµενων µεταβλητών 
τοποθετούν το Βέλγιο στην οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εξεταζόµενης περιόδου. Αυτό σηµαίνει πως σε γενικές γραµµές το Βέλγιο 
χαρακτηρίζεται κατά την εικοσαετία 1981-2000 κυρίως από υψηλά επίπεδα ανεργίας 
και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου 
και από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Με µια πιο προσεχτική µατιά 
διαπιστώνεται πως τα µεσαία επίπεδα τιµών του γραφήµατος 4.1γ, όπου 
παρουσιάζεται η πορεία της σχετικής θέσης του Βελγίου ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες, περιλαµβάνουν ιδιότητες οι οποίες αντιστοιχούν είτε στην 
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οµάδα υψηλών επιδόσεων πραγµατικών µεταβλητών είτε στην οµάδα χαµηλών 
επιδόσεων νοµισµατικών µεταβλητών. Συνοψίζοντας, η οµάδα µεσαίων γενικών 
επιδόσεων που παρουσιάζεται στο γράφηµα 4.1γ δεν περιλαµβάνει αθροιστικά τις 
ιδιότητες της οµάδας µεσαίων πραγµατικών και µεσαίων νοµισµατικών επιδόσεων, 
αλλά µία νέα οµάδα ιδιοτήτων, καθώς πρόκειται για µια διαφορετική οµάδα 
επιδόσεων που προκύπτει από την εφαρµογή της Ιεραρχικής Ταξινόµησης στο 
σύνολο των εννέα εξεταζόµενων µεταβλητών για την περίοδο 1981-2000444. 
 
 
 
4.2 ∆ΑΝΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.2α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της ∆ανίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.2β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της ∆ανίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.2α, φαίνεται πως κατά το διάστηµα 1981-1984 η 
σχετική θέση της ∆ανίας κυµαίνεται σε µεσαία αλλά και υψηλά επίπεδα τιµών 
νοµισµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως η ∆ανία συναντάει στις αρχές της 
εξεταζόµενης περιόδου προβλήµατα σε ό,τι αφορά στην αντιµετώπιση των 
νοµισµατικών δεικτών. Από το 1982 ως το 1986 όµως η πορεία της σχετικής θέσης 
της ∆ανίας χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις, µε αποτέλεσµα η ∆ανία να 
χαρακτηρίζεται από το 1985 ως το 1997 (µε τα έτη 1987 και 1994 να αποτελούν 
εξαίρεση) από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών, δηλαδή 
κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος και 
επιτοκίου και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Ενώ 
φαίνεται λοιπόν πως η ∆ανία  καταφέρνει να πληρεί τα κριτήρια που τέθηκαν το 
1992, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, καθώς πετυχαίνει για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις την τριετία 1998-2000, η σχετική της 
θέση σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών νοµισµατικών δεικτών, που σηµαίνει 
πως η χώρα χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο αυτήν από υψηλά επίπεδα τιµών 
                                                 
444 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε ‘Ανάλυση του εξεταζόµενου πίνακα δεδοµένων’ υποενότητας 
3.3.1 
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πληθωρισµού και επιτοκίου και από µεσαία τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους 
σε σχέση µε τα επίπεδα τιµών στα οποία κυµαίνονται οι σχετικές θέσεις των 
υπολοίπων χωρών-µελών της ΕΕ. 
 Όσον αφορά στους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας, 
σύµφωνα µε το γράφηµα 4.2β, διαπιστώνεται πως κατά την τετραετία 1981-1984 η 
∆ανία χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και από µεσαία 
επίπεδα µεριδίου µισθών, όπως και από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων 
επενδύσεων και από µεσαία επίπεδα ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά, καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά, δηλαδή µη 
επιθυµητά, επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. Την περίοδο 1985-1988 η ∆ανία 
καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες, µε στόχο τη βελτίωση των τιµών των 
πραγµατικών µεταβλητών, οι οποίες στέφτηκαν µε επιτυχία, αφού η σχετική θέση της 
∆ανίας κινείται κατά την τετραετία αυτή κυρίως σε υψηλά επίπεδα τιµών 
πραγµατικών µεταβλητών. ∆υστυχώς για τη χώρα αυτή η πετυχηµένη πορεία της 
περιόδου 1985-1988 δε θα έχει συνέχεια. Από το 1989 ως το 1997 (µε το έτος 1992 
να αποτελεί εξαίρεση) η ∆ανία χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών 
πραγµατικών µεταβλητών, ενώ την τελευταία τριετία της εξεταζόµενης περιόδου 
1998-2000 η σχετική θέση της αµφιταλαντεύεται ανάµεσα σε υψηλά χαµηλά και 
µεσαία επίπεδα τιµών. 
 Παρατηρώντας λοιπόν την πορεία της ∆ανίας αναφορικά µε το σύνολο των 
νοµισµατικών και στη συνέχεια των πραγµατικών δεικτών διαπιστώνεται πως 
δυσκολεύεται να βρεί λύσεις όχι µόνο σε ό,τι αφορά στη βελτίωση των νοµισµατικών 
δεικτών, αλλά και σε ό,τι αφορά στο χειρισµό των επιλεγµένων δεικτών πραγµατικής 
οικονοµίας. Την περίοδο1985-1988 η ∆ανία φαίνεται να αναζητεί έναν ισορροπηµένο 
τρόπο διαχείρισης των θεµάτων που αφορούν στους δείκτες των δύο αυτών 
κατηγοριών δίνοντας προτεραιότητα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
πηγάζουν από τους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας, η πορεία των οποίων 
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό και διαµορφώνει το επίπεδο ευηµερίας του πολίτη. Είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή η αλλαγή που παρατηρείται στο policy mix και στη διαχείρισή 
του από τη δανική κυβέρνηση, καθώς από το 1989 ως το 1997, για εννέα συνεχή έτη, 
είναι ολοφάνερο πως η πολιτική που ακολουθεί πλέον έχει ως µοναδικό στόχο τη 
διατήρηση των νοµισµατικών δεικτών σε επιθυµητά επίπεδα, πράγµα που πετυχαίνει 
κατά την περίοδο αυτή. Η αυστηρή στοχοπροσήλωση µόνο στη βελτίωση των 
αριθµητικών µεγεθών των ποσοτικών δεικτών οδηγεί σε αυστηρή λιτότητα και σε 
κακή πορεία τους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας, όπως φαίνεται και στο 
γράφηµα 4.2β. Μετά από την περίοδο αυτήν, κατά την οποία γίνεται αντιληπτό το 
πόσο επηρεάζεται η ∆ανία από τις αποφάσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 
ακολουθεί η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, σύµφωνα µε το οποίο αποφασίζεται να 
µείνει η χώρα έξω από την ευρωζώνη. Η ∆ανία µετά το όχι φαίνεται να προσπαθεί να 
διατηρήσει και τους εννέα δείκτες σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα τιµών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.2γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της ∆ανίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
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 Στο γράφηµα 4.2γ  παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης 
της ∆ανίας ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως. ∆ιαπιστώνεται 
λοιπόν, µετά από τη συγκεντρωτική εξέταση του φαινοµένου, πως η ∆ανία 
χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο 1981-1984 από µεσαία επίπεδα τιµών 
εξεταζόµενων µεταβλητών, δηλαδή κυρίως από υψηλά επίπεδα ανεργίας και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου 
και από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Στη συνέχεια για τα επόµενα δεκαπέντε 
συναπτά έτη η σχετική θέση της ∆ανίας κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών, 
που σηµαίνει πως η χώρα χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο αυτήν από χαµηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίου και ανεργίας, καθώς και από χαµηλά 
επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου µισθών και από µεσαία επίπεδα δηµόσιου χρέους 
και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή πως η 
∆ανία πετυχαίνει άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις αναφορικά µε τους νοµισµατικούς 
δείκτες, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα που συναντάει εστιάζεται στο δείκτη µεριδίου 
µισθών, ο οποίος κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών. Το 2000 είναι το 
µοναδικό έτος κατά το οποίο η σχετική θέση της ∆ανίας κινείται σε χαµηλά επίπεδα 
τιµών. Όπως παρουσιάζεται και στα γραφήµατα 4.2α-β, η χώρα αυτή φαίνεται να 
χαρακτηρίζεται στα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου από καλύτερη 
διαχείριση της οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τη βελτίωση των τιµών των 
εξεταζόµενων µεταβλητών. 
 
 
 
 
4.3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.3α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Γερµανίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.3β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Γερµανίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 

Στο γράφηµα 4.3α παρουσιάζεται η πορεία της σχετικής θέσης της Γερµανίας 
ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες,η οποία κρίνεται άκρως ικανοποιητική. 
Η σχετική θέση της Γερµανίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών 
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µεταβλητών κατά τη διάρκεια των δεκαεννέα από τα είκοσι έτη που αποτελούν την 
εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Έτσι ερµηνεύεται το κύρος, η αξιοπιστία και η 
ηγεµονική θέση της γερµανικής οικονοµικής πολιτικής, καθώς και η επιβολή του 
τρόπου διαχείρισης της νοµισµατικής πολιτικής της Bundesbank στην ΕΚΤ κατά τη 
διάρκεια των πρώτων ετών της λειτουργίας της. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών 
(1981-1998, 2000) η Γερµανία χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος και επιτοκίου, και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Το 1999 είναι το µοναδικό έτος κατά το οποίο η 
σχετική θέση της Γερµανίας κινείται σε υψηλά επίπεδα τιµών. Συµπεραίνεται λοιπόν 
βάσει του γραφήµατος πως η νοµισµατική πολιτική που ακολουθεί η χώρα αυτή κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 1981-2000 κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
 Παρατηρώντας το γράφηµα 4.3β, διαπιστώνεται πως οι επιδόσεις της 
Γερµανίας αναφορικά µε τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
δεν είναι εξίσου επιτυχείς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-1984 η σχετική θέση 
της Γερµανίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, που 
σηµαίνει πως η χώρα χαρακτηρίζεται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών ετών 
κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και από µεσαία µεριδίου µισθών, όπως και 
από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων. Από το 1985 ως το 1991 η σχετική θέση της Γερµανίας 
χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις και κυµαίνεται κυρίως σε µεσαία επίπεδα τιµών 
πραγµατικών µεταβλητών, από το 1992 όµως και για έξι συνεχόµενα έτη η Γερµανία 
χαρακτηρίζεται και πάλι από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών. Το γεγονός αυτό 
προφανώς αποδίδεται στο κόστος της συνένωσης των δύο Γερµανιών, που κακώς 
κατά τη γνώµη των περισσότερων αναλυτών ανέλαβε µόνη της η ∆υτική Γερµανία. 
Στην τελευταία τριετία της εξεταζόµενης περιόδου η Γερµανία φαίνεται να βελτιώνει 
τις επιδόσεις της σε ό,τι αφορά στους πέντε επιλεγµένους δείκτες που εκφράζουν την 
πραγµατική οικονοµία, καθώς η σχετική της θέση σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα 
τιµών, που σηµαίνει πως η Γερµανία χαρακτηρίζεται κατά την τριετία 1998-2000 
κυρίως από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας και από υψηλά µεριδίου µισθών, και 
δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς 
τα νοικοκυριά και από µεσαία επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. 
 ∆ιαπιστώνεται λοιπόν, έπειτα από την παρατήρηση των γραφηµάτων 4.3α-β, 
πως ενώ η Γερµανία πετυχαίνει σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου άκρως ικανοποιητικές τιµές σε ό,τι αφορά στους νοµισµατικούς δείκτες, δεν 
καταφέρνει κάτι ανάλογο µε τους πραγµατικούς. Αν και αρχικά οι τιµές των 
πραγµατικών δεικτών στη Γερµανία κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών, 
διαπιστώνεται πως η πορεία της σχετικής θέσης της χώρας χαρακτηρίζεται από 
αυξητικές τάσεις, που διαρκούν µέχρι το 1991, οπότε για πρώτη φορά η σχετική θέση 
της Γερµανίας κινείται σε υψηλά επίπεδα τιµών. Η Γερµανία χαρακτηριζόταν πάντα 
ως ευρωπαϊκό κράτος µε κοινωνική πρόνοια. συνεπώς η στοχοπροσήλωσή της στη 
διατήρηση της σταθερότητας των τιµών και η υστέρηση στην περαιτέρω βελτίωση 
των δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας (σε σχέση µε τις πραγµατικές επιδόσεις των 
υπολοίπων χωρών), κατά την περίοδο 1992-1997 οφείλεται στα προβλήµατα της 
συνένωσης και στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπόλοιπες χώρες, ώστε να 
βελτιώσουν τους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας τους, που προφανώς ήταν σε 
πολύ άσχηµη κατάσταση. Έτσι ερµηνεύεται γιατί η Γερµανία χαρακτηρίζεται από 
χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών για έξι συνεχόµενα έτη, δηλαδή από 
το 1992 ως το 1997. Από το 1998 ως το 2000 η χώρα αυτή φαίνεται να προσπαθεί και 
πάλι να βελτιώσει τα επίπεδα τιµών των πραγµατικών µεταβλητών, πράγµα που 
πετυχαίνει εν µέρει.  
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Γράφηµα 4.3γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Γερµανίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.3γ , όπου παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της Γερµανίας ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως, 
διαπιστώνεται πως η Γερµανία τοποθετείται στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων, 
τα χαρακτηριστικά της οποίας αντιστοιχούν σε γενικές γραµµές σε επιθυµητές 
νοµισµατικές επιδόσεις και σε σχετικά ικανοποιητικές πραγµατικές επιδόσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το γράφηµα 4.3γ, η Γερµανία χαρακτηρίζεται καθ’ όλη 
την εξεταζόµενη χρονική περίοδο (1981-2000) από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου 
ελλείµµατος, επιτοκίου και ανεργίας, καθώς και από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού 
και µεριδίου µισθών και από µεσαία επίπεδα δηµόσιου χρέους και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, µε αποτέλεσµα να θεωρείται η πορεία της κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1981-2000 πετυχηµένη. 
 
 
 
 
4.4 ΕΛΛΑ∆Α: 
 
 
 
 
 
 
 
  
Γράφηµα 4.4α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ελλάδας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.4β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ελλάδας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
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 Όπως φαίνεται στο γράφηµα 4.4α, η σχετική θέση της Ελλάδας ως προς τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τιµών για ιδιαίτερα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αναλυτικότερα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται κατά την 
περίοδο 1983-1999 από υψηλά επίπεδα τιµών των νοµισµατικών µεταβλητών 
(υψηλός πληθωρισµός, υψηλό δηµόσιο έλλειµµα, υψηλό δηµόσιο χρέος και υψηλό 
επιτόκιο), σε σχέση µε τις τιµές νοµισµατικών µεταβλητών που σηµειώνουν οι 
υπόλοιπες δεκατέσσερις χώρες-µέλη. Το 2000 όµως η Ελλάδα καταφέρνει να 
περιορίσει τον πληθωρισµό και τους υπόλοιπους νοµισµατικούς δείκτες σε σχετικά 
ικανοποιητικά επίπεδα διασφαλίζοντας την ένταξή της στην ΟΝΕ. 
 Στο γράφηµα 4.4β  παρατηρείται πως το 1981 είναι το µοναδικό έτος κατά το 
οποίο η σχετική θέση της Ελλάδας κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τιµών των 
πραγµατικών µεταβλητών. Από το 1982 ως το 1996 (εξαιρείται το έτος 1988) η 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σχετικά µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών. Πιο συγκεκριµένα, κατά την περίοδο αυτήν η Ελλάδα χαρακτηρίζεται 
κυρίως από µεσαία επίπεδα τιµών ανεργίας και από υψηλά επίπεδα µεριδίου µισθών 
και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων 
προς τα νοικοκυριά και από µεσαία επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. Στα τελευταία 
τέσσερα έτη της εξεταζόµενης περιόδου (1997-2000) όµως, η σχετική θέση της 
Ελλάδας σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, που 
σηµαίνει πως η χώρα χαρακτηρίζεται κατά το διάστηµα 1997-2000 κυρίως από 
υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και από µεσαία επίπεδα µεριδίου µισθών, όπως και 
από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
 Παρατηρώντας την πορεία της σχετικής θέσης της Ελλάδας ως προς τους 
νοµισµατικούς και τους πραγµατικούς δείκτες, διαπιστώνεται πως, ενώ η Ελλάδα 
σηµειώνει µη επιθυµητές επιδόσεις (σε σχέση µε τις επιδόσεις των υπολοίπων 
χωρών-µελών της ΕΕ) καθ’όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 1981-2000 σε ό,τι 
αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες, καταφέρνει για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα να διατηρήσει τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας σε 
αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα τιµών (σε σχέση µε τις δυνατότητες της χώρας). 
Φαίνεται λοιπόν πως κατά την περίοδο 1981-1996 η Ελλάδα επιλέγει να ακολουθήσει 
πολιτική κοινωνικών παροχών δίνοντας  προτεραιότητα σε ζητήµατα που σχετίζονται 
µε το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της χώρας. Προς το τέλος της εξεταζόµενης 
περιόδου γίνεται εµφανής η στροφή που κάνει η χώρα σε θέµατα πολιτικής, καθώς το 
χρονοδιάγραµµα που πρέπει να ακολουθηθεί µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης των 
χωρών στην ΟΝΕ είναι ιδιαίτερα πιεστικό. Η Ελλάδα προσπαθεί πλέον να πετύχει το 
στόχο της σύγκλισης θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τον περιορισµό του 
πληθωρισµού και των υπολοίπων νοµισµατικών δεικτών σε επιθυµητά επίπεδα τιµών. 
Ιδιαίτερα καταβάλλονται προσπάθειες για εξυγίανση των δηµοσιονοµικών δεικτών, 
δηλαδή του δηµόσιου ελλείµµατος και του χρέους που είναι υπερβολικά υψηλό µε 
αρνητικό βέβαια αντίκτυπο στην πορεία των δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας. Η 
χώρα καταφέρνει τελικά να εισέλθει στην ΟΝΕ µε ένα χρόνο καθυστέρηση σε σχέση 
µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 4.4α, το 2000 η Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα από µεσαία επίπεδα τιµών 
νοµισµατικών δεικτών. Η προσπάθειά της στέφεται µε επιτυχία, καθώς η χώρα 
καταφέρνει στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου να πληρεί τα νοµισµατικά κριτήρια 
που ορίσθηκαν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Παρατηρώντας όµως την πορεία της 
σχετικής της θέσης ως προς τους πραγµατικούς δείκτες, γίνεται φανερό πως η 
ικανοποιητική αυτή έκβαση του αγώνα της χώρας µε στόχο τον περιορισµό των 
νοµισµατικών δεικτών που κινούνταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συνοδεύεται από 
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δυσµενή εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην πορεία των δεικτών που εκφράζουν την 
πραγµατική οικονοµία της χώρας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως το επίπεδο 
ευηµερίας του Έλληνα πολίτη κρίνεται πλέον ως µη ικανοποιητικό, συγκρινόµενο µε 
το ΜΟ του Ευρωπαίου πολίτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.4γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ελλάδας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.4γ, είναι ολοφάνερο πως η Ελλάδα σηµειώνει 
απογοητευτικές επιδόσεις κατά την εικοσαετία 1981-2000 κυρίως σε ό,τι αφορά 
στους νοµισµατικούς δείκτες. Η χώρα τοποθετείται στην οµάδα χαµηλών γενικών 
επιδόσεων, καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται σταθερά καθ’ όλη την εξεταζόµενη 
χρονική περίοδο σε χαµηλά επίπεδα τιµών εξεταζόµενων µεταβλητών. Αυτό σηµαίνει 
πως η Ελλάδα χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο αυτή κυρίως από χαµηλά επίπεδα 
τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, από υψηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού και επιτοκίων, και δευτερευόντως από µεσαία επίπεδα ανεργίας και 
από υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων επενδύσεων και 
µεριδίου µισθών. Όπως διαπιστώνεται λοιπόν, τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται στο γράφηµα 4.4γ επαληθεύουν σε γενικές γραµµές τα αποτελέσµατα 
που παρουσιάστηκαν στα γραφήµατα 4.4α-β. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή πως η χώρα για 
ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά την περίοδο 1981-2000 δυσκολεύεται να 
βρεί λύσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των νοµισµατικών δεικτών, καταφέρνει 
όµως να διατηρήσει τους επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας σε σχετικά 
ικανοποιητικά επίπεδα τιµών. ∆υστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται στο γράφηµα 4.4β από το 
1997 και έπειτα η Ελλάδα δε µπορεί πλέον να διατηρήσει ούτε τους δείκτες αυτούς 
σε επιθυµητά επίπεδα τιµών, γεγονός που αναδεικνύει τις επιπτώσεις που υφίστανται 
οι Έλληνες πολίτες µετά από την πολυετή προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα µε 
στόχο την επίτευξη της σύγκλισης. 
 
 
 
4.5 ΙΣΠΑΝΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.5α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ισπανίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
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Γράφηµα 4.5β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ισπανίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 

Η σχετική θέση της Ισπανίας ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
κυµαίνεται, όπως φαίνεται και στο γράφηµα 4.5α, σταθερά σε µεσαία επίπεδα τιµών 
σχεδόν όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Αυτό σηµαίνει πως η Ισπανία 
χαρακτηρίζεται στα δεκαεννιά από τα είκοσι εξεταζόµενα έτη από υψηλά επίπεδα 
τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου και από µεσαία τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και 
χρέους. Το µοναδικό έτος κατά το οποίο η Ισπανία σηµειώνει ιδιαίτερα µη 
επιθυµητές επιδόσεις είναι το 1995, κατά το οποίο η σχετική θέση της κινείται σε 
υψηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών. 

Εντυπωσιακά σταθερή, αλλά απογοητευτική  είναι και η πορεία της σχετικής 
θέσης της Ισπανίας ως προς τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής 
οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, η Ισπανία χαρακτηρίζεται καθ’ όλη την περίοδο 
1981-2000 αποκλειστικά από σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών (γράφηµα 4.5β). Η χώρα τοποθετείται λοιπόν στην οµάδα χαµηλών 
πραγµατικών επιδόσεων και χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών 
ανεργίας και από µεσαία επίπεδα µεριδίου µισθών, όπως και από χαµηλά επίπεδα 
τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων 
στα νοικοκυριά. 

Συγκρίνοντας τα γραφήµατα 4.5α-β , διαπιστώνεται πως η Ισπανία δίνει καθ’ 
όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο προτεραιότητα σε θέµατα που αφορούν στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων που πηγάζουν από τους νοµισµατικούς δείκτες οι οποίοι 
αποτελούν και τα κριτήρια ένταξης στην ΟΝΕ. Η χώρα αυτή αν και δεν πετυχαίνει 
ιδιαίτερα επιθυµητές επιδόσεις αναφορικά µε τους νοµισµατικούς δείκτες, 
καταφέρνει να τους συντηρεί σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα τιµών. Αντιθέτως, οι 
επιλεγµένοι δείκτες που εκφράζουν την πραγµατική οικονοµία της χώρας 
κυµαίνονται σταθερά σε απογοητευτικά επίπεδα τιµών. Συµπεραίνεται λοιπόν πως η 
Ισπανία επιλέγει συνειδητά να πειθαρχεί στις απαιτήσεις του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης ακολουθώντας πολιτικές που έχουν ως µοναδικό στόχο 
τη διατήρηση των νοµισµατικών δεικτών σε επιθυµητά επίπεδα τιµών, µε συνέπεια 
να εµφανίζονται αρνητικές επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των πολιτών της χώρας. 
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Γράφηµα 4.5γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ισπανίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 

 
Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.5γ, όπου απεικονίζεται η πορεία της σχετικής 

θέσης της Ισπανίας ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως, έπειτα από 
συγκεντρωτική εξέταση των δεικτών διαπιστώνεται πως η Ισπανία χαρακτηρίζεται 
από χαµηλά, δηλαδή µη επιθυµητά επίπεδα τιµών εξεταζόµενων µεταβλητών στα 
δεκαοκτώ από τα είκοσι έτη της περιόδου 1981-2000. Εξαιρώντας λοιπόν τα έτη 
1981 και 1986, η Ισπανία χαρακτηρίζεται καθ’ όλη την εικοσαετία κυρίως από 
χαµηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, από υψηλά 
επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίων, αλλά και από µεσαία ανεργίας, από 
υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων επενδύσεων και µεριδίου 
µισθών. Η χώρα περιλαµβάνεται στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων, ανήκει 
δηλαδή στις χώρες που δεν καταφέρνουν στο διάστηµα των είκοσι εξεταζόµενων 
ετών να πετύχουν ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση µε τις επιδόσεις που 
πετυχαίνουν πολλές άλλες χώρες-µέλη. 
 
 
 
 
4.6 ΓΑΛΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.6α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Γαλλίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.6β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Γαλλίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
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Παρατηρώντας το γράφηµα 4.6α διαπιστώνεται πως από το 1981 ως το 1997 η 
σχετική θέση της Γαλλίας ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες κυµαίνεται 
για ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε χαµηλά επίπεδα τιµών. Η Γαλλία 
χαρακτηρίζεται στα δεκατέσσερα από τα πρώτα δεκαεπτά έτη της εξεταζόµενης 
χρονικής περιόδου κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, δηµόσιου 
ελλείµµατος και επιτοκίου, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου 
χρέους. Οι επιθυµητές αυτές επιδόσεις που σηµειώνει η χώρα κατά τη χρονική αυτή 
περίοδο διακόπτονται οριστικά το 1997. Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης περιόδου 
µέχρι το 2000 η σχετική θέση της Γαλλίας φαίνεται να σταθεροποιείται σε υψηλά 
επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών και η Γαλλία χαρακτηρίζεται πλέον από 
υψηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, υψηλά επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, υψηλά 
επίπεδα δηµόσιου χρέους και υψηλά επίπεδα επιτοκίου. 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της σχετικής θέσης της Γαλλίας 
ως προς τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας που παρουσιάζεται 
στο γράφηµα 4.7β. Η σχετική θέση της χώρας, ενώ κυµαίνεται αρχικά κατά την 
περίοδο 1981-1983 σε υψηλά και µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, 
από το 1984 και έπειτα σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα τιµών. Η Γαλλία κατά τη 
διάρκεια των δεκαεπτά αυτών ετών  χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα 
τιµών ανεργίας και από µεσαία µεριδίου µισθών, καθώς και από χαµηλά επίπεδα 
τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
 Σύµφωνα µε τα γραφήµατα 4.6α-β, διαπιστώνεται πως, ενώ η Γαλλία 
σηµειώνει αρχικά κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της περιόδου 1981-2000 
ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τόσο στις νοµισµατικές όσο και στις 
πραγµατικές µεταβλητές, στη συνέχεια περιορίζεται στην αντιµετώπιση των θεµάτων 
που σχετίζονται µε τις νοµισµατικές µεταβλητές, µε συνέπεια να είναι εµφανείς οι 
επιπτώσεις στο επίπεδο ευηµερίας του Γάλλου πολίτη. Αυτό φαίνεται από την 
απογοητευτική πορεία που ακολουθεί η σχετική πορεία της χώρας ως προς τους πέντε 
εξεταζόµενους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. Το χειρότερο για τη Γαλλία είναι 
πως από το 1998 και έπειτα η χώρα δυσκολεύεται να βρεί λύσεις και στα προβλήµατα 
που πηγάζουν από τους νοµισµατικούς δείκτες, µε αποτέλεσµα η χώρα να µη µπορεί 
πλέον να διατηρήσει όχι µόνον τους πραγµατικούς αλλά και τους νοµισµατικούς 
δείκτες σε επιθυµητά επίπεδα τιµών. Είναι λοιπόν φανερό πως η Γαλλία, που είναι 
µια από τις ισχυρότερες χώρες της ΕΕ, υφίσταται τις συνέπειες της συνεχούς 
περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής (ακόµη και σε περιόδους ύφεσης) της ΕΚΤ και 
τον απόηχο των προβληµάτων της συνένωσης ∆υτικής και Ανατολικής Γερµανίας, 
την οποία δυστυχώς δεν ανέλαβε η ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί η άνοδος των 
γερµανικών και κατά αντανάκλαση των ευρωπαϊκών επιτοκίων µε τις γνωστές 
αρνητικές συνέπειές τους στην οικονοµική δραστηριότητα και τη µελλοντική 
αισιοδοξία. Φαίνεται πως το policy mix που ακολουθεί η Γαλλία δεν αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.6γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Γαλλίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
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 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο γράφηµα 4.6γ  
τοποθετούν τη Γαλλία στην οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου 1981-2000. Αυτό σηµαίνει πως σε γενικές 
γραµµές η Γαλλία χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα ανεργίας και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού επιτοκίου και 
από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Συµπεραίνεται λοιπόν πως κατά τη διάρκεια 
της εικοσαετίας 1981-2000 η Γαλλία διατηρεί τους νοµισµατικούς δείκτες σε σχετικά 
ικανοποιητικά επίπεδα τιµών, ενώ αντιµετωπίζει προβλήµατα σε τοµείς που 
σχετίζονται µε το επίπεδο ευηµερίας των πολιτών της χώρας. 
 
 
 
 
4.7 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.7α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.7β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.7α, η σχετική θέση της Ιρλανδίας κινείται αρχικά 
για επτά συνεχή έτη σε υψηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών. 
Παρατηρείται δηλαδή πως κατά την περίοδο 1981-1987 η Ιρλανδία σηµειώνει µη 
επιθυµητές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες που 
εξετάζονται. Πιο συγκεκτιµένα, κατά την επταετία αυτή η Ιρλανδία χαρακτηρίζεται 
κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους, και 
δευτερευόντως από υψηλά επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου. Στα επόµενα έτη η 
πορεία της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας εµφανίζει πτωτική, δηλαδή βελτιωµένη 
δυναµική. Την περίοδο 1988-1990 η χώρα χαρακτηρίζεται από µεσαία επίπεδα τιµών 
νοµισµατικών µεταβλητών, ενώ την περίοδο 1991-1996 σταθεροποιείται σε χαµηλά, 
δηλαδή επιθυµητά επίπεδα, τιµών. Κατά την εξαετία αυτή η Ιρλανδία χαρακτηρίζεται 
κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος και 
επιτοκίου, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Οι 
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θετικές αυτές επιδόσεις της Ιρλανδίας δικαιολογούν το ονοµαζόµενο ‘ιρλανδικό 
θαύµα’. Στα τελευταία τέσσερα έτη της εξεταζόµενης περιόδου (1981-2000) η 
σχετική θέση της χώρας φαίνεται να σταθεροποιείται και πάλι σε µεσαία επίπεδα 
τιµών, που σηµαίνει πως κατά την περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίου, από µεσαία δηµόσιου ελλείµµατος, καθώς 
και από µεσαία επίπεδα τιµών δηµόσιου  χρέους. 
 Ιδιαίτερα σταθερή εµφανίζεται η πορεία της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας ως 
προς τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. Παρατηρώντας το 
γράφηµα 4.7β διαπιστώνεται πως η Ιρλανδία χαρακτηρίζεται από χαµηλά επίπεδα 
τιµών πραγµατικών µεταβλητών κατά τη διάρκεια των δεκαεπτά πρώτων ετών της 
εικοσαετούς περιόδου που εξετάζεται. Κατά την περίοδο 1981-1997 λοιπόν η 
Ιρλανδία χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και από µεσαία 
µεριδίου µισθών, καθώς και από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και 
από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 1998-
2000 η πορεία της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται από αυξητικές 
τάσεις, µε αποτέλεσµα να κυµαίνεται η ιρλανδική θέση για πρώτη φορά κατά την 
περίοδο 1981-2000 σε µεσαία και υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. 
 Παρατηρώντας τα γραφήµατα 4.7α-β διαπιστώνεται πως κατά την περίοδο 
1981-1996 η Ιρλανδία επικεντρώνεται στο στόχο της ένταξης της στην ΟΝΕ, µε 
αποτέλεσµα να προσπαθεί να περιορίσει σε επιθυµητά επίπεδα το φαινόµενο του 
πληθωρισµού και των άλλων νοµισµατικών δεικτών, πράγµα που πετυχαίνει κατά την 
περίοδο 1991-1996, χωρίς να δίνει την απαραίτητη προσοχή σε θέµατα που 
σχετίζονται µε την πορεία των δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας. Είναι λοιπόν 
φανερό πως κατά την περίοδο αυτή η Ιρλανδία σηµειώνει µεν σηµαντικά βηµάτα 
προόδου πετυχαίνοντας να ικανοποιήσει σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις που 
επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ όσον αφορά στην πορεία των νοµισµατικών 
δεικτών που αποτελούν τα κριτήρια σύγκλισης, αποτυγχάνει όµως να προσφέρει 
ικανοποιητικό επίπεδο ευηµερίας στους πολίτες της χώρας. Στα τελευταία τέσσερα 
έτη της εξεταζόµενης περιόδου η χώρα φαίνεται για πρώτη φορά να προσπαθεί να 
ισορροπήσει τις επιδόσεις της ως προς τους νοµισµατικούς και τους πραγµατικούς 
δείκτες. Κατά την περίοδο αυτή (1997-2000) η Ιρλανδία πράγµατι χαρακτηρίζεται σε 
γενικές γραµµές από ικανοποιητικά επίπεδα τιµών αναφορικά µε τις νοµισµατικές 
αλλά και τις πραγµατικές µεταβλητές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.7γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ιρλανδίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 
 Στο γράφηµα 4.7γ  παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης 
της Ιρλανδίας ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως. ∆ιαπιστώνεται 
λοιπόν πως η Ιρλανδία πετυχαίνει µεγάλη πρόοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1981-2000. Ενώ στα δύο πρώτα έτη (81-82) η σχετική θέση της χώρας κυµαίνεται σε 
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χαµηλά επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, στη συνέχεια σταθεροποιείται 
για δεκαπέντε συνεχή έτη σε µεσαία επίπεδα. Κατά την περίοδο 1983-1997 η 
Ιρλανδία, σύµφωνα µε τη συγκεντρωτική εξέταση των εννέα µεταβλητών, 
τοποθετείται στην οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων και χαρακτηρίζεται κυρίως από 
υψηλά επίπεδα ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και 
δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία επίπεδα 
πληθωρισµού, επιτοκίου και από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Στα τελευταία 
τρία έτη της εξεταζόµενης περιόδου η Ιρλανδία καταφέρνει να χαρακτηρίζεται 
σταθερά από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, γεγονός 
που πιστοποιεί την επιτυχή προσπάθεια της χώρας και την αποτελεσµατική 
διαχείριση της οικονοµικής της πολιτικής κατά τη διάρκεια των είκοσι αυτών χρόνων. 
 
 
 
 
4.8 ΙΤΑΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.8α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ιταλίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.8β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ιταλίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Η Ιταλία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών των νοµισµατικών 
µεταβλητών κατά τη διάρκεια των δεκαεπτά ετών από τα είκοσι έτη που αποτελούν 
την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Ιδιαίτερα αρνητικό είναι το γεγονός πως σε 
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα 1981-1996 µόνο για το έτος 1987 η σχετική θέση της 
χώρας καταγράφει µεσαία επίπεδα τιµών. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως στα πρώτα 
δεκαέξι έτη της εικοσαετίας 1981-2000 η Ιταλία σηµειώνει µη επιθυµητές τιµές 
αναφορικά µε τους νοµισµατικούς δείκτες, καθώς χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους, και δευτερευόντως από υψηλά 
επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου. Την περίοδο 1997-2000 η πορεία της σχετικής 
θέσης της Ιταλίας χαρακτηρίζεται από πτωτικές τάσεις ήπιας έντασης και η χώρα 
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χαρακτηρίζεται κατά την τετραετία αυτήν από σχετικά µεσαίες και υψηλες τιµές 
νοµισµατικών µεταβλητών. 
 Όσον αφορά στην πορεία της σχετικής θέσης της Ιταλίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας παρατηρείται πως το έτος 1981 
είναι το µοναδικό κατά το οποίο η χώρα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα 
τιµών.  Την περίοδο 1982-1987 η σχετική θέση της Ιταλίας κυµαίνεται σε µεσαία 
επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως η χώρα χαρακτηρίζεται 
κυρίως από µεσαία επίπεδα ανεργίας και από υψηλά µεριδίου µισθών, και 
δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς 
τα νοικοκυριά. καθώς και από µεσαία επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων. Στα έντεκα 
από τα δεκατρία έτη που ακολουθούν η χώρα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από 
υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας και από επίπεδα µεριδίου µισθών, καθώς και από 
χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων, καθώς η σχετική της θέση κυµαίνεται σταθερά (εκτός από τα έτη 
1992-1993) σε χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. 
 Παρατηρώντας τα γραφήµατα 4.8α-β διαπιστώνεται πως κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1981-2000 η Ιταλία δεν καταφέρνει να κινείται σε ικανοποιητικά πλαίσια 
τιµών ούτε στους νοµισµατικούς ούτε στους πραγµατικούς δείκτες, οι οποίοι από το 
1988 και έπειτα κυµαίνονται κυρίως σε σχετικά χαµηλά επίπεδα τιµών. Το µοναδικό 
ενθαρρυντικό στοιχείο που παρουσιάζεται µέσω του γραφήµατος 4.8α είναι οι 
πτωτικές τάσεις που χαρακτηρίζουν την πορεία της σχετικής θέσης της χώρας ως 
προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες, που σηµαίνει πως κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών της εξεταζόµενης περιόδου η Ιταλία αρχίζει να παρουσιάζει σχετικά 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα  σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των τιµών των κριτηρίων, 
η τήρηση των οποίων αποτελεί πλέον και το µοναδικό στόχο της χώρας. Είναι 
γνωστός ο κίνδυνος µη ένταξης της Ιταλίας, που απεφεύχθη την τελευταία στιγµή, 
µαζί µε την πρώτη οµάδα χωρών, καθώς και ο θόρυβος που δηµιουργήθηκε λόγω 
αυτού του γεγονότος, αν αναλογιστεί κανείς πως η Ιταλία είναι µια από τις πρώτες έξι 
ιδρυτικές χώρες της Ένωσης. Η προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα αυτή, για να 
διατηρήσει τους νοµισµατικούς δείκτες που έχουν ορισθεί, σύµφωνα µε τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ ως κριτήρια για την ένταξη των χωρών στην ΟΝΕ, σε ικανοποιητικά 
επίπεδα τιµών έχει άµεσο αντίκτυπο στην πραγµατική οικονοµία της χώρας, καθώς η 
σχετική της θέση δεν εµπνέει εµπιστοσύνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.8γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ιταλίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.8γ , όπου εµφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη της 
σχετικής θέσης της Ιταλίας ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως 
παρατηρείται πως η σχετική θέση της χώρας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά, δηλαδή 
µη επιθυµητά, επίπεδα τιµών, που σηµαίνει πως η χώρα περιλαµβάνεται στην οµάδα 
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χαµηλών γενικών επιδόσεων και χαρακτηρίζεται κατά τη διάρκεια των δεκαέξι 
πρώτων ετών κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά, από υψηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού και επιτοκίων, αλλά και από 
µεσαία ανεργίας, από υψηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων 
επενδύσεων και µεριδίου µισθών. Στα τελευταία τέσσερα έτη φαίνεται να 
βελτιώνεται η κατάσταση για την Ιταλία κυρίως σε ό,τι αφορά στην πορεία των 
νοµισµατικών δεικτών. Πιο συγκεκριµένα, στα τρία από τα τέσσερα υπολειπόµενα 
έτη της περιόδου 1981-2000 οι εννέα εξεταζόµενοι δείκτες κυµαίνονται σε σχετικά 
µεσαία επίπεδα τιµών και η χώρα χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα 
ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από 
χαµηλά ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου 
και από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως τα 
αποτελέσµατα της συγκεντρωτικής ανάλυσης που γίνεται στο σύνολο των εννέα 
εξεταζόµενων µεταβλητών επαληθεύουν σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα των 
γραφηµάτων 4.8α-β. Το συµπέρασµα στο οποίο οδηγείται ο αναγνώστης, έπειτα από 
την εξέταση των αποτελεσµάτων της παρούσας ενότητας, είναι πως η Ιταλία είναι µια 
από τις πολλές χώρες της ΕΕ που θέτοντας σε προτεραιότητα την επιτυχή ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ αποτυγχάνει να βελτιώσει τη σχετική θέση της ως προς τους δείκτες 
που εκφράζουν την πραγµατική οικονοµία και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της. 
 
 
 
 
4.9 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.9α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης του Λουξεµβούργου ως προς τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Γράφηµα 4.9β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης του Λουξεµβούργου ως προς τους 
πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 Το Λουξεµβούργο, όπως φαίνεται και στο γράφηµα 4.9α, πετυχαίνει ιδιαίτερα 
εντυπωσιακές επιδόσεις αναφορικά µε τους εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες 
κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1981-2000. Η σχετική θέση της χώρας κυµαίνεται 
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σε χαµηλά, δηλαδή επιθυµητά, επίπεδα τιµών στα δεκαεννέα από τα είκοσι 
εξεταζόµενα έτη. Εξαιρώντας λοιπόν το έτος 1993, κατά το οποίο η σχετική θέση του 
Λουξεµβούργου κινείται σε µεσαία επίπεδα τιµών, σε όλα τα υπόλοιπα έτη το 
Λουξεµβούργο χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, 
δηµόσιου ελλείµµατος και επιτοκίου, καθώς και από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου 
χρέους. Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα συµπεραίνεται πως το Λουξεµβούργο δε 
χρειάζεται να καταβάλει µεγάλη προσπάθεια, για να πετύχει την ένταξή του στην 
ΟΝΕ, καθώς διατηρεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 τους νοµισµατικούς 
δείκτες που αποτελούν τα κριτήρια ένταξης των χωρών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
επίπεδα τιµών. 
 Παρατηρώντας το γράφηµα 4.9β διαπιστώνεται πως το Λουξεµβούργο 
καταγράφει κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-2000 ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιµές 
και σε ό,τι αφορά στους εξεταζόµενους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας. 
Αναλυτικότερα η χώρα αυτή χαρακτηρίζεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου 1981-2000 (εξαιρείται το έτος 1994) κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
ανεργίας και µεριδίου µισθών και από υψηλά επίπεδα τρεχουσών µεταβιβάσεων προς 
τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από υψηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και ακαθάριστων 
επενδύσεων. 
 Σύµφωνα µε τα γραφήµατα 4.9α-β, το Λουξεµβούργο πετυχαίνει επιθυµητές 
τιµές όχι µόνον αναφορικά µε τις νοµισµατικές, αλλά και µε τις πραγµατικές 
µεταβλητές. Η χώρα είναι µια από τις ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες της ΕΕ, καθώς καταφέρνει να διατηρεί σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
επίπεδα τις τιµές των νοµισµατικών δεικτών καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική 
περίοδο αλλά και τις τιµές των ποιοτικών δεικτών, που είναι οι εκφραστές της 
πραγµατικής ευηµερίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.9γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης του Λουξεµβούργου ως προς τους 
εννέα εξεταζόµενους δείκτες 
 
 

Τα αποτελέσµατα των γραφηµάτων 4.9α-β επαληθεύονται µέσω του 
γραφήµατος 4.9γ, όπου παρουσιάζεται η πορεία της σχετικής θέσης του 
Λουξεµβούργου ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως. 
∆ιαπιστώνεται πως η σχετική θέση του Λουξεµβούργου κυµαίνεται σταθερά σε 
υψηλά επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 
της εικοσαετίας 1981-2000. Κατά τη διάρκεια των είκοσι αυτών ετών το 
Λουξεµβούργο χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της συγκεντρωτικής 
ανάλυσης, κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίου και 
ανεργίας, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου µισθών, 
καθώς και από µεσαία επίπεδα δηµόσιου χρέους και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς 
τα νοικοκυριά. Το Λουξεµβούργο είναι ένα µικρό κρατίδιο µε ιδιαιτερότητες που του 
επιτρέπουν να χρησιµοποιεί ευέλικτες πολιτικές, µε αποτέλεσµα να έχει τη 
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δυνατότητα να διατηρεί τις τιµές των νοµισµατικών δεικτών σε επιθυµητά επίπεδα 
χωρίς να εµφανίζονται συνέπειες στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της χώρας. 
 
 
 
 
4.10 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.10α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ολλανδίας ως προς τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.10β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ολλανδίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Η σχετική θέση της Ολλανδίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών των 
νοµισµατικών µεταβλητών κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ από τα είκοσι 
εξεταζόµενα έτη. Πιο συγκεκριµένα, εξαιρώντας τα έτη 1989 (κατάρρευση των 
κοµµουνιστικών καθεστώτων) και 2000 (µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση), η 
Ολλανδία χαρακτηρίζεται σταθερά από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, 
επιτοκίου, δηµόσιου ελλείµµατος και δηµόσιου χρέους. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως η 
χώρα αυτή δε δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διατηρήσει τις νοµισµατικές µεταβλητές σε 
επιθυµητά επίπεδα τιµών κατά την περίοδο 1981-2000. 
 Όσον αφορά στις επιδόσεις που σηµειώνει η Ολλανδία ως προς τις πέντε 
µεταβλητές της πραγµατικής οικονοµίας διαπιστώνεται, σύµφωνα µε το γράφηµα 
4.10β, πως από το 1982 ως το 2000 για δεκαεννιά συνεχόµενα έτη η σχετική θέση της 
Ολλανδίας κυµαίνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, 
που σηµαίνει πως χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο αυτή κυρίως από χαµηλά επίπεδα 
τιµών ανεργίας και µεριδίου µισθών, καθώς και από υψηλά επίπεδα τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από υψηλά επίπεδα τιµών 
ΑΕΠ και ακαθάριστων επενδύσεων. Συµπεραίνεται λοιπόν πως η χώρα αυτή 
προσφέρει στους πολίτες της κοινωνικές παροχές σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα 
σε σχέση µε αυτές που ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες-µέλη της ΕΕ. 
 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα γραφήµατα 4.10α-β, 
διαπιστώνεται πως η Ολλανδία πετυχαίνει επιθυµητές τιµές τόσο ως προς τους 
νοµισµατικούς όσο και ως προς τους πραγµατικούς δείκτες. Η Ολλανδία καταφέρνει 
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να ικανοποιεί τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ παρέχοντας ταυτόχρονα 
στους πολίτες της κράτος πρόνοιας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.10γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Ολλανδίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 Παρατηρώντας το γράφηµα 4.10γ, όπου παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη 
της σχετικής θέσης της Ολλανδίας ως προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες 
συγχρόνως, διαπιστώνεται πως, σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα, η 
Ολλανδία χαρακτηρίζεται για πολλά έτη κατά την περίοδο 1981-1991 από σχετικά 
µεσαία επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, που σηµαίνει πως κατά την 
περίοδο 1981-1991 (εξαιρώντας το έτος 1982) η χώρα χαρακτηρίζεται κυρίως από 
υψηλά επίπεδα ανεργίας και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και 
δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία επίπεδα 
πληθωρισµού, επιτοκίου και από υψηλά επίπεδα δηµόσιου χρέους. Στα επόµενα 
εννέα έτη της εξεταζόµενης περιόδου (1992-2000) η σχετική θέση της Ολλανδίας 
σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα τιµών και η χώρα  χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα της συγκεντρωτικής ανάλυσης, κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίου και ανεργίας, και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα πληθωρισµού, µεριδίου µισθών και από µεσαία επίπεδα δηµόσιου χρέους και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά.  

Εξετάζοντας την πορεία της σχετικής θέσης της Ολλανδίας ως προς τις τρεις 
οµάδες µεταβλητών, όπως αυτή παρουσιάζεται µέσω των γραφηµάτων 4.10α-γ, 
οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η Ολλανδία δεν αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα όσον αφορά στην επίτευξη του στόχου της ένταξής της στην ΟΝΕ, 
καθώς ακόµη και στα συγκεντρωτικά  αποτελέσµατα καταφέρνει να διατηρεί τους 
νοµισµατικούς δείκτες σε επιθυµητά επίπεδα τιµών, τα οποία ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια της ένταξης σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ιδιαίτερα σηµαντικό 
στοιχείο που πρέπει να ανεφερθεί είναι πως η χώρα αυτή παράλληλα µε τους 
νοµισµατικούς δείκτες να σηµειώνει θετικές επιδόσεις και στους δείκτες της 
πραγµατικής οικονοµίας που αποδίδουν και το επίπεδο ευηµερίας των πολιτών της. 
Παρ’ όλα αυτά δεν είναι λίγοι οι οικονοµολόγοι που αµφισβητούν τη 
διατηρησιµότητα των αποτελεσµάτων αυτών σε βάθος χρόνου, αφήνοντας αιχµές ως 
προς την ποιότητα και την αξιοπιστία πχ των µέτρων της ολλανδικής κυβέρνησης για 
την καταπολέµηση αλλά και την παρουσίαση του ποσοστού της ανεργίας. 
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4.11 ΑΥΣΤΡΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.11α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Αυστρίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.11β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Αυστρίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 Παρατηρώντας λοιπόν το γράφηµα 4.11α διαπιστώνεται πως η σχετική θέση 
της Αυστρίας όσον αφορά στους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες καταγράφει άκρως 
ικανοποιητική πορεία κατά την περίοδο 1981-1997, οπότε και κυµαίνεται σταθερά σε 
χαµηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως η χώρα 
χαρακτηρίζεται κατά την περίοδο 1981-1997 κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος και επιτοκίου, και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Στο διάστηµα της τριετίας 1998-2000 παρατηρείται 
µια κάµψη αναφορικά µε τις νοµισµατικές επιδόσεις της χώρας, καθώς η σχετική της 
θέση φαίνεται να σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών, που σηµαίνει πως η 
Αυστρία κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών έχει υψηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού και επιτοκίου και µεσαία τιµών δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους. 
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.11β, η Αυστρία πετυχαίνει επιθυµητές επιδόσεις 
πραγµατικής οικονοµίας κατά τις περιόδους 1981-1989 και 1993-1995. Πολλοί 
οικονοµολόγοι-αναλυτές αποδίδουν τα θετικά αυτά αποτελέσµατά της στο γεγονός 
ότι µέχρι το 1995 βρισκόταν έξω από την ΕΕ και ως εκ τούτου δεν υφίστατο τη 
συνεχή επιβολή βάσει ποινών µιας περιοριστικής νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 
πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών η Αυστρία χαρακτηρίζεται από υψηλά 
επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών συγκριτικά µε τις τιµές που σηµειώνουν οι 
υπόλοιπες χώρες-µέλη της ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια των δύο αυτών 
περιόδων η χώρα χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές ανεργίας και µεριδίου µισθών 
και από υψηλές τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, ΑΕΠ και 
ακαθάριστων επενδύσεων. Κατά την περίοδο 1990-1992, όπως και 1996-2000, η 
σχετική θεση της Αυστρίας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών, που σηµαίνει πως η χώρα σηµειώνει κυρίως υψηλά επίπεδα τιµών 
ανεργίας και µεσαία επίπεδα µεριδίου µισθών, όπως και χαµηλά επίπεδα τιµών 
ακαθάριστων επενδύσεων και µεσαία επίπεδα ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
 Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των δύο γραφηµάτων, διαπιστώνεται πως η 
Αυστρία πετυχαίνει κατά την περίοδο 1981-1989 ιδιαίτερα ικανοποιητικά 
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αποτελέσµατα όσον αφορά όχι µόνον τους νοµισµατικούς αλλά και τους 
πραγµατικούς δείκτες. Την περίοδο 1990-1992 οι νοµισµατικοί δείκτες εξακολουθούν 
να κυµαίνονται σε επιθυµητά επίπεδα τιµών, αλλά οι επιλεγµένοι δείκτες που 
εκφράζουν την πραγµατική οικονοµία της χώρας βρίσκονται σε ύφεση. Προφανώς 
αυτό είναι αποτέλεσµα της κρίσης του 1989 µε την κατάρρευση των κοµµουνιστικών 
καθεστώτων και την αντανάκλαση των προβληµάτων που δηµιουργεί η ένωση 
∆υτικής και Ανατολικής Γερµανίας στις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ. Από το 1993 ως 
το 1995 η Αυστρία πετυχαίνει και πάλι εντυπωσιακές επιδόσεις και στους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες (τέσσερις νοµισµατικούς και πέντε πραγµατικούς), ενώ από το 
1996 και έπειτα η χώρα δυσκολεύεται να διατηρήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τιµών 
τόσο τις νοµισµατικές όσο και τις πραγµατικές µεταβλητές. Φαίνεται πως, όσο 
πλησιάζει το έτος κρίσης για την επιλογή των χωρών-µελών που θα δικαιούνται να 
συµµετάσχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ, η αυστηρή πειθαρχία στις περιοριστικές 
νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές οδηγεί τη σχετική θέση της χώρας σε 
δυσµενή κατάληξη κυρίως όσον αφορά στην εξέλιξη των δεικτών της πραγµατικής 
οικονοµίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.11γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Αυστρίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εξέταση των γραφηµάτων   4.11α-β 
επαληθεύονται σε µεγάλο βαθµό και από την εξέταση του γραφήµατος 4.11γ  
(αποτελέσµατα Ιεραρχικής Ταξινόµησης ενότητας 3.3.1), σύµφωνα µε το οποίο η 
Αυστρία πετυχαίνει άκρως επιθυµητές επιδόσεις κατά την περίοδο 1981-1998 και 
µεσαίες κατά τη διετία 1999-2000. Πιο συγκεκριµένα, η χώρα αυτή χαρακτηρίζεται 
κατά την περίοδο 1981-1998 από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, 
επιτοκίου και ανεργίας, καθώς και από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου 
µισθών και από µεσαία δηµόσιου χρέους και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά, ενώ την περίοδο 1999-2000 σηµειώνει κυρίως υψηλά επίπεδα ανεργίας 
και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως χαµηλά 
επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, µεσαία πληθωρισµού και επιτοκίων και υψηλά 
επίπεδα δηµόσιου χρέους.  
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.11γ, το οποίο απεικονίζει την πορεία της σχετικής 
θέσης της Αυστρίας αναφορικά µε το σύνολο των εννέα εξεταζόµενων µεταβλητών, 
διαπιστώνεται, όπως φάνηκε και µε την παρατήρηση των γραφηµάτων 4.11α-β, πως η 
Αυστρία καταγράφει επιθυµητές τιµές των εξεταζόµενων δεικτών κατά τη διάρκεια 
του µεγαλύτερου διαστήµατος της περιόδου 1981-1998, ενώ στα τελευταία δύο έτη 
(1999-2000) αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην πορεία 
των επιλεγµένων δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας που απεικονίζουν και το 
επίπεδο ζωής των πολιτών της. 
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4.12 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.12α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Πορτογαλίας ως προς τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.12β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Πορτογαλίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Η Πορτογαλία αρχικά από το 1981 ως το 1985 χαρακτηρίζεται κυρίως από 
σχετικά υψηλά, δηλαδή µη επιθυµητά,  επίπεδα τιµών των νοµισµατικών 
µεταβλητών. Από το 1986 δηλαδή µετά την ένταξή της στην ΟΝΕ και τον 
ενστερνισµό της νέας φιλοσοφίας της αγοράς η σχετική θέση της Πορτογαλίας 
αρχίζει να σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα, µε αποτέλεσµα η χώρα να 
χαρακτηρίζεται στα δεκατρία από τα δεκαπέντε έτη της περιόδου 1986-2000 
(εξαιρούνται τα έτη 1991 και 1998) κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού 
και επιτοκίου και από µεσαία δηµόσιου ελλείµµατος, και δευτερευόντως από µεσαία 
επίπεδα τιµών δηµόσιου  χρέους. Παρατηρώντας µέσω του γραφήµατος 4.12α τη 
διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1981-2000 διαπιστώνεται πως η χώρα καταφέρνει να περιορίσει τις τιµές 
του πληθωρισµού και των υπολοίπων νοµισµατικών δεικτών σε ικανοποιητικά 
επίπεδα πετυχαίνοντας σχετικά εύκολα την ένταξή της στην ΟΝΕ. Οι θετικές 
επιδόσεις της δεν αφήνουν περιθώρια για αµφισβήτηση της εισόδου της στην 
ευρωζώνη µαζί µε την πρώτη επιλεγµένη οµάδα κρατών-µελών της ΕΕ. 
 Όσον αφορά στις επιδόσεις που σηµειώνει η Πορτογαλία ως προς τους πέντε 
δείκτες πραγµατικής οικονοµίας, σύµφωνα µε το γράφηµα 4.12β συµπεραίνεται πως η 
σχετική θέση της χώρας κυµαίνεται στα εννέα από τα δέκα έτη της περιόδου 1981-
1990 σε µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως η 
Πορτογαλία επιτυγχάνει κατά την περίοδο αυτήν κυρίως µεσαία επίπεδα ανεργίας και 
υψηλά µεριδίου µισθών, και δευτερευόντως χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, καθώς και µεσαία επίπεδα 
ακαθάριστων επενδύσεων. Από το 1991 και έπειτα (µε εξαίρεση το έτος 1998) η 
σχετική θέση της Πορτογαλίας σταθεροποιείται σε υψηλά, δηλαδή επιθυµητά, 
επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. Κατά τη δεκαετία αυτή η Πορτογαλία 
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χαρακτηρίζεται από χαµηλές τιµές ανεργίας και µεριδίου µισθών και από υψηλές 
αντίστοιχες τρέχουσων µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, ΑΕΠ και ακαθάριστων 
επενδύσεων. 
 Παρατηρώντας τα γραφήµατα 4.12α-β διαπιστώνεται πως κατά την περίοδο 
1981-2000 η Πορτογαλία σηµειώνει σε γενικές γραµµές ικανοποιητικά επίπεδα τιµών 
τόσο ως προς τις νοµισµατικές όσο και ως προς τις πραγµατικές µεταβλητές. Το 
σηµαντικότερο είναι πως φαίνεται να πετυχαίνει το στόχο της σύγκλισης των τιµών 
των κριτηρίων χωρίς επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.12γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Πορτογαλίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 

Η εξέταση των επιδόσεων της Πορτογαλίας ως προς τους νοµισµατικούς, τους 
πραγµατικούς και όλους τους δείκτες συγχρόνως αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, 
καθώς τα αποτελέσµατα της συγκεντρωτικής εξέτασης του φαινοµένου, όπως 
εµφανίζονται στο γράφηµα 4.12γ, δε συµβαδίζουν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα που 
µόλις παρουσιάστηκαν στα γραφήµατα 4.12α-β. Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.12γ, όπου 
απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Πορτογαλίας ως προς 
τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες η χώρα χαρακτηρίζεται καθ’ όλη τη χρονική 
περίοδο 1981-2000 από χαµηλά, δηλαδή µη επιθυµητά, επίπεδα τιµών των 
εξεταζόµενων µεταβλητών. Βάσει του γραφήµατος 4.12γ, η Πορτογαλία τοποθετείται 
στην οµάδα χαµηλών γενικών επιδόσεων και χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, από υψηλά τιµών 
πληθωρισµού και επιτοκίων, αλλά και από µεσαία επίπεδα ανεργίας, από υψηλά 
τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων επενδύσεων και µεριδίου µισθών. Η 
αντίθεση αυτή που παρατηρείται ανάµεσα στα αποτελέσµατα των γραφηµάτων  
4.12α-β και στα αποτελέσµατα του γραφήµατος 4.12γ  µπορεί να προβληµατίσει. Παρ’ 
όλα αυτά η αντίθεση αυτή δεν είναι παράλογη, καθώς τα αποτελέσµατα που 
εµφανίζονται στο γράφηµα 4.12γ προέρχονται από µια νέα ανάλυση δεδοµένων, όπου 
συµπεριλαµβάνονται και οι εννέα εξεταζόµενοι δείκτες συγχρόνως, µε αποτέλεσµα 
να προκύπτουν νέες οµαδοποιήσεις χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται πλέον από 
νέες οµάδες ιδιοτήτων, βάσει των οποίων οι δεκαπέντε χώρες-µέλη της ΕΕ 
τοποθετούνται σε κάποια οµάδα γενικών επιδόσεων (χαµηλών – µεσαίων –υψηλών). 
Για να οδηγηθεί κανείς σε χρήσιµα συµπεράσµατα, θα πρέπει να προσέξει σε πρώτη 
φάση τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την κάθε χώρα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
της επιµέρους ανάλυσης και σε δεύτερη φάση την τοποθέτηση των χωρών σε κάποια 
οµάδα επιδόσεων. 
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4.13 ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.13α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Φινλανδίας ως προς τους 
τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.13β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Φινλανδίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.13α, η πορεία της σχετικής θέσης της Φινλανδίας 
ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες µπορεί να χωριστεί σε τρεις χρονικές 
περιόδους. Η πρώτη αρχίζει το 1981 και τελειώνει το 1985. Κατά την πενταετία αυτή 
η σχετική θέση της Φινλανδίας κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά, δηλαδή επιθυµητά, 
επίπεδα τιµών των νοµισµατικών µεταβλητών. Στη συνέχεια ακολουθεί η περίοδος 
1986-1993, κατά την οποία η πορεία της φινλανδικής θέσης χαρακτηρίζεται από 
αυξητικές τάσεις ήπιας έντασης, µε αποτέλεσµα η χώρα να χαρακτηρίζεται κατά τη 
διάρκεια των οκτώ αυτών ετών από σχετικά χαµηλά και σχετικά µεσαία επίπεδα 
τιµών. Τέλος, κατά τη διάρκεια της επταετίας 1994-2000 (µε εξαίρεση το έτος 2000) 
η σχετική θέση της Φινλανδίας σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα τιµών 
νοµισµατικών µεταβλητών. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν πως στο µεγαλύτερο διάστηµα της 
εξεταζόµενης περιόδου (1981-2000) η Φινλανδία χαρακτηρίζεται από σχετικά 
χαµηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών σηµειώνει δηλαδή χαµηλά επίπεδα 
τιµών πληθωρισµού, επιτοκίου, δηµόσιου ελλείµµατος και δηµόσιου χρέους. 

Η πορεία της σχετικής θέσης της Φινλανδίας ως προς τους πέντε επιλεγµένους 
δείκτες πραγµατικής οικονοµίας χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, στα πρώτα τέσσερα έτη της περιόδου 1981-2000 η Φινλανδία έχει 
κυρίως σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. Ακολουθεί η τριετία 
1985-1987 κατά την οποία η Φινλανδία χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλά επίπεδα 
τιµών, ενώ την περίοδο 1988-1995 η σχετική θέση της χώρας αµφιταλαντεύεται 
ανάµεσα σε χαµηλά και υψηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. Η πορεία 
της σχετικής θέσης της Φινλανδίας σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
πέντε ετών της περιόδου 1981-2000 οπότε η Φινλανδία χαρακτηρίζεται από χαµηλά 
επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. Κατά την περίοδο 1996-2000, όπως και στα 
περισσότερα έτη της εξεταζόµενης περιόδου, η χώρα αυτή σηµειώνει κυρίως υψηλά 
επίπεδα τιµών ανεργίας και µεσαία µεριδίου µισθών, όπως και χαµηλά επίπεδα τιµών 
ακαθάριστων επενδύσεων και µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων. 
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Γίνεται λοιπόν αντιληπτό µέσω των γραφηµάτων 4.13α-β πως η Φινλανδία 
καταφέρνει µεν να ενταχθεί σχετικά εύκολα στην ΟΝΕ, καθώς διατηρεί τους 
νοµισµατικούς δείκτες (που αποτελούν τα κριτήρια που ορίσθηκαν, σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ) σε επιθυµητά επίπεδα τιµών για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
δέχεται όµως επιπτώσεις στο επίπεδο ευηµερίας των πολιτών της χώρας, καθώς οι 
επιδόσεις της χώρας που σχετίζονται µε την πραγµατική οικονοµία της κρίνονται ως 
απογοητευτικές στα τελευταία κυρίως έτη της εξεταζόµενης περιόδου.  

Μέχρι το 1995 η Φινλανδία βρισκόταν εκτός της ΕΕ και ως εκ τούτου είχε 
µεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή µίγµατος οικονοµικής πολιτικής και στη 
διαχείρισή του, γι αυτό και η σχετική της θέση ως προς το σύνολο των επιλεγµένων 
δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας εµφανίζεται να ακολουθεί αρκετές φορές 
θετική-αποδοτική πορεία. Όπως είναι φυσικό, η πορεία της σχετικής της θέσης ως 
προς τους ποιοτικούς δείκτες επιδεινώνεται εµφανώς µετά την κατάρρευση των 
κοµµουνιστικών καθεστώτων. 

Είναι φανερό πως µετά το 1995 η υποχρεωτική πειθαρχία της στα όσα το 
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβάλλει οδηγεί, λόγω των περιοριστικών 
νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών που ατυχώς εφαρµόζονται ταυτόχρονα 
και σε όλα τα άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ, σε επιδείνωση τη σχετική της θέση ως προς 
την επίδοση στο επίπεδο των δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.13γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Φινλανδίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 
 Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Φινλανδίας ως 
προς τους εννέα εξεταζόµενους δείκτες συγχρόνως, όπως αυτή απεικονίζεται στο 
γράφηµα 4.13γ, διαπιστώνεται πως τα είκοσι έτη που αποτελούν την εξεταζόµενη 
περίοδο διαχωρίζονται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί έντεκα έτη, από 
το 1981 ως το 1991, κατά τα οποία η Φινλανδία καταγράφει επιθυµητές τιµές, καθώς 
χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών των εξεταζόµενων µεταβλητών, 
δηλαδή από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, επιτοκίου και ανεργίας, 
καθώς και από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού και µεριδίου µισθών και από µεσαία 
δηµόσιου χρέους και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. Η δεύτερη 
χρονική περίοδος που ξεχωρίζει είναι διάρκειας εννέα ετών. Από το 1992 ως το 2000 
η σχετική θέση της Φινλανδίας κυµαίνεται σταθερά σε µεσαία επίπεδα τιµών των 
εξεταζόµενων µεταβλητών, µε αποτέλεσµα η χώρα να χαρακτηρίζεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής κυρίως από υψηλά επίπεδα ανεργίας και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα 
ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία επίπεδα πληθωρισµού και επιτοκίου και από 
υψηλά δηµόσιου χρέους. Η Φινλανδία τοποθετείται στην πρώτη δεκαετία της 
εξεταζόµενης περιόδου στην οµάδα υψηλών γενικών επιδόσεων. Είναι φανερό όµως 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

1

2

3

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



 496

πως µε το πέρασµα του χρόνου η χώρα χαρακτηρίζεται από τάσεις ένταξης στην 
οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων, στην οποία και τοποθετείται στη δεύτερη 
δεκαετία της περιόδου 1981-2000. Η µετακίνηση αυτή της Φινλανδίας είναι 
αναµενόµενη, διότι από την αρχή της δεκαετίας του ’90 έρχεται αντιµέτωπη µε την 
κρίση του 1989 λόγω εµπορικών επαφών µε τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα µετά 
την ένταξή της στην ΕΕ µε τις πολιτικές που της επιβάλλονται. 
 
 
 
4.14 ΣΟΥΗ∆ΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.14α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Σουηδίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.14β : ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Σουηδίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-1991 η σχετική θέση της Σουηδίας 
κυµαίνεται σχεδόν αποκλειστικά (εξαιρείται το έτος 1984) σε µεσαία επίπεδα τιµών 
των νοµισµατικών µεταβλητών. Αυτό σηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής η Σουηδία χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού και 
επιτοκίου και από µεσαία επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, και δευτερευόντως από 
µεσαία επίπεδα τιµών δηµόσιου  χρέους. Από το 1992 ως το 1994, δηλαδή στα πρώτα 
έτη, που ακολουθούν την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Σουηδία 
καταγράφει ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις αναφορικά µε τους τέσσερις 
εξεταζόµενους νοµισµατικούς δείκτες, καθώς η σχετική της θέση κινείται κατά την 
τριετία αυτή σε υψηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών. Στα επόµενα πέντε 
έτη, από το 1995 ως το 1999, η σχετική θέση της Σουηδίας σταθεροποιείται και πάλι 
σε µεσαία επίπεδα τιµών, ενώ το 2000 για πρώτη φορά µετά από δεκαπέντε χρόνια η 
Σουηδία χαρακτηρίζεται από χαµηλά επίπεδα τιµών νοµισµατικών µεταβλητών. 
Συµπεραίνεται λοιπόν σύµφωνα µε το γράφηµα 4.14α πως σε γενικές γραµµές η χώρα 
κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της εξεταζόµενης περιόδου σηµειώνει 
ικανοποιητικά επίπεδα τιµών των νοµισµατικών µεταβλητών µε ιδιαίτερα θετική 
επίδοση το 2000. 
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 Παρατηρώντας το γράφηµα 4.14β διαπιστώνεται πως η Σουηδία καταγράφει 
µη επιθυµητές επιδόσεις όσον αφορά στις πέντε επιλεγµένες µεταβλητές πραγµατικής 
οικονοµίας κατά την περίοδο 1981-1989, οπότε η σχετική θέση της Σουηδίας 
κυµαίνεται σταθερά (εξαιρείται το έτος 1985) σε χαµηλά επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών. Η Σουηδία χαρακτηρίζεται αυτήν την περίοδο κυρίως από υψηλά 
επίπεδα τιµών ανεργίας και από µεσαία µεριδίου µισθών, όπως και από χαµηλά 
επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων. Στη συνέχεια η χώρα αυτή ανακάµπτει και χαρακτηρίζεται σταθερά 
για έξι συνεχόµενα έτη, από το 1990 ως το 1995, από σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών 
πραγµατικών µεταβλητών, δηλαδή έχει από χαµηλές τιµές ανεργίας και µεριδίου 
µισθών και υψηλές τιµές τρέχουσων µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, ΑΕΠ και 
ακαθάριστων επενδύσεων. Μέχρι το 1995 η Σουηδία βρίσκεται εκτός της ΕΕ, και έχει 
µεγαλύτερη ελευθερία στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής της. Τέλος στα πέντε 
τελευταία έτη της περιόδου 1996-2000 η σχετική θέση της Σουηδίας κινείται 
ανάµεσα σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών µε τάσεις 
σταθεροποίησης προς τα µεσαία επίπεδα λόγω της ενωσιακής πειθαρχίας. 
 Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα γραφήµατα 4.14α-β 
διαπιστώνεται πως η Σουηδία καταφέρνει κατά τη δεκαετία 1981-1990 να διατηρεί 
τους νοµισµατικούς δείκτες σε επιθυµητά επίπεδα τιµών χωρίς όµως να µπορεί να 
σηµειώσει αντίστοιχες επιδόσεις σε ότι αφορά στους δείκτες πραγµατικής 
οικονοµίας. Στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1990 καταφέρνει αρχικά να πετύχει 
άκρως επιθυµητές επιδόσεις αναφορικά µε τους νοµισµατικούς δείκτες, 
προσφέροντας παράλληλα ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο ευηµερίας στους πολίτες 
της. Η Σουηδία επιλέγει να µην εισχωρήσει στην ΟΝΕ µαζί µε τις υπόλοιπες χώρες-
µέλη της ΕΕ, διότι φαίνεται πως δεν εµπιστεύονται οι πολίτες της το ευρώ και δεν 
επιθυµούν να διακινδυνεύσουν το επίπεδο της ζωής τους. 
 Πράγµατι, µετά την ένταξή της στην ΕΕ το 1995 η σχετική θέση της Σουηδίας 
ως προς τους δείκτες της πραγµατικής σύγκλισης εµφανίζει δυσµενέστατη εικόνα 
κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, ήτοι το 1996 και 1997. Η εικόνα αυτή 
βελτιώνεται στα τρία τελευταία έτη της περιόδου 1981-2000 χωρίς να καταφέρνει να 
καταγράψει τις επιθυµητές αποδόσεις, που θα ικανοποιούσαν τους πολίτες της. Η 
σχετική της θέση ως προς τους πέντε επιλεγµένους δείκτες ευηµερίας παρουσιάζει 
κάποιο έλλειµµα στα τελευταία πέντε έτη του εικοστού αιώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.14γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Σουηδίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 
 Σύµφωνα µε το γράφηµα 4.14γ  διαπιστώνεται πως η Σουηδία σηµειώνει σε 
γενικές γραµµές κατά τη διάρκεια των είκοσι ετών που αποτελούν τη χρονική 
περίοδο που µελετάται ικανοποιητικές επιδόσεις αναφορικά µε τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες, καθώς η σχετική θέση της χώρας κυµαίνεται καθ’ όλη την 
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εικοσαετία σταθερά σε υψηλά και µεσαία επίπεδα τιµών εξεταζόµενων µεταβλητών. 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1981-1990 η Σουηδία τοποθετείται στην οµάδα 
υψηλών γενικών επιδόσεων και χαρακτηρίζεται από χαµηλά επίπεδα τιµών δηµόσιου 
ελλείµµατος, επιτοκίου και ανεργίας, καθώς και από χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού, 
µεριδίου µισθών και από µεσαία δηµόσιου χρέους και τρεχουσών µεταβιβάσεων προς 
τα νοικοκυριά. Στο µεγαλύτερο διάστηµα της δεκαετίας 1991-2000 η σχετική θέση 
της Σουηδίας κινείται σταθερά σε µεσαία επίπεδα τιµών εξεταζόµενων µεταβλητών, 
που σηµαίνει πως η χώρα χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα ανεργίας και 
τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, και δευτερευόντως από χαµηλά 
επίπεδα ακαθάριστων επενδύσεων, από µεσαία πληθωρισµού, επιτοκίου και από 
υψηλά δηµόσιου χρέους. Ενώ, λοιπόν, η Σουηδία τοποθετείται αρχικά στην οµάδα 
υψηλών γενικών επιδόσεων από το 1992 και έπειτα η χώρα χαρακτηρίζεται από 
σαφείς τάσεις εισχώρησης προς την οµάδα µεσαίων γενικών επιδόσεων γεγονός που 
οφείλεται αφ’ ενός στην κρίση του 1989 αλλά και στην ένταξή της στην ΕΕ το 1995. 
∆ε συµµετάσχει µετά από δηµοψήφισµα στην ΟΝΕ και καταφέρνει να διατηρείται 
µέχρι το τέλος της χιλιετίας στην οµάδα µεσαίων επιδόσεων. 
 
 
 
 
4.15 ΑΓΓΛΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.15α : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Αγγλίας ως προς τους τέσσερις 
νοµισµατικούς δείκτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.15β : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Αγγλίας ως προς τους πέντε 
επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
 
 
 Η σχετική θέση της Αγγλίας ως προς τους τέσσερις νοµισµατικούς δείκτες 
κυµαίνεται κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων ετών της εξεταζόµενης περιόδους 
(1981-1987) σταθερά σε χαµηλά, δηλαδή επιθυµητά, επίπεδα τιµών (γράφηµα 4.15α). 
Κατά την επταετία αυτήν η Αγγλία χαρακτηρίζεται κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών 
πληθωρισµού, δηµόσιου ελλείµµατος και επιτοκίου, και δευτερευόντως από χαµηλά 
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επίπεδα τιµών δηµόσιου χρέους. Στα έτη που ακολουθούν µέχρι το 1992 οπότε και 
υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η σχετική θέση της Αγγλίας 
αµφιταλαντεύεται ανάµεσα σε χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών νοµισµατικών 
µεταβλητών. Η Αγγλία αποφασίζει να µην ενταχθεί µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη 
στην ΟΝΕ, µε αποτέλεσµα να µην την αφορά άµεσα η εξέλιξη των τιµών των 
νοµισµατικών µεταβλητών. Από το 1993 ως το 2000, για οκτώ συνεχόµενα έτη, η 
σχετική θέση της Αγγλίας σταθεροποιείται πλέον σε µεσαία επίπεδα τιµών 
νοµισµατικών µεταβλητών, που σηµαίνει πως η χώρα χαρακτηρίζεται κατά την 
περίοδο αυτήν κυρίως από χαµηλά επίπεδα τιµών πληθωρισµού, επιτοκίου και από 
µεσαία επίπεδα δηµόσιου ελλείµµατος, και δευτερευόντως από µεσαία επίπεδα τιµών 
δηµόσιου  χρέους.  
 Κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών της περιόδου 1981-2000 η σχετική 
θέση της Αγγλίας ως προς τους πέντε επιλεγµένους δείκτες πραγµατικής οικονοµίας 
κυµαίνεται σταθερά σε χαµηλά επίπεδα τιµών. Κατά την πενταετία αυτή η Αγγλία 
χαρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα τιµών ανεργίας, από µεσαία µεριδίου 
µισθών, όπως και από χαµηλά επίπεδα τιµών ακαθάριστων επενδύσεων και από 
µεσαία ΑΕΠ και τρεχουσών µεταβιβάσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί µια περίοδος 
επτά ετών (1986-1992) κατά την οποία η σχετική θέση της Αγγλίας κινείται σε 
χαµηλά και µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών µεταβλητών. Από το 1993 και έπειτα, 
ως το 2000, η αγγλική θέση σταθεροποιείται σε µεσαία επίπεδα τιµών πραγµατικών 
µεταβλητών, που σηµαίνει πως η Αγγλία χαρακτηρίζεται κατά το χρονικό διάστηµα 
των οκτώ αυτών ετών κυρίως από µεσαία επίπεδα ανεργίας και από υψηλά µεριδίου 
µισθών και δευτερευόντως από χαµηλά επίπεδα τιµών ΑΕΠ και τρεχουσών 
µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά και από µεσαία ακαθάριστων επενδύσεων. 
 Παρατηρώντας τα γραφήµατα 4.15α-β διαπιστώνεται πως κατά την πενταετία 
1981-1985 η Αγγλία πετυχαίνει ιδιαίτερα επιθυµητές επιδόσεις αναφορικά µε τους 
νοµισµατικούς δείκτες, όµως αποτυγχάνει να προσφέρει στους πολίτες της χώρας 
ικανοποιητικό, σε σχέση µε τις δυνατότητες της Αγγλίας, επίπεδο ευηµερίας. Κατά 
την περίοδο 1986-1992 η Αγγλία προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση σε ότι 
αφορά στην πορεία των δεικτών των δύο οµάδων (νοµισµατικών / πραγµατικών), 
πράγµα που φαίνεται να πετυχαίνει κατά την περίοδο 1993-2000, οπότε οι 
νοµισµατικοί δείκτες, όπως και οι πραγµατικοί κυµαίνονται σε µεσαία επίπεδα τιµών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφηµα 4.15γ : διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της Αγγλίας ως προς τους εννέα 
εξεταζόµενους δείκτες 
 
 
 Όπως φαίνεται και στο γράφηµα 4.15γ η Αγγλία µοιάζει να προσπαθεί να βρεί 
µέσα στην εικοσαετή περίοδο 1981-2000 την ταυτότητά της δοκιµάζοντας πολιτικές 
που στοχεύουν άλλωτε στη βελτίωση των τιµών των νοµισµατικών δεικτών και 
άλλωτε στην ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Η πορεία της σχετικής θέση της 
Αγγλίας ως προς το σύνολο των εννέα εξεταζόµενων µεταβλητών χαρακτηρίζεται 
κατά την περίοδο 1981-2000 από διακυµάνσεις. Κατά την επταετή περίοδο 1981-
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1990 η Αγγλία πετυχαίνει σχετικά ικανοποιητικές επιδόσεις ιδίως σε ότι αφορά τους 
νοµισµατικούς δείκτες, ενώ τη δεύτερη δεκαετία της εξεταζόµενης περιόδου ησχετική 
της θέση σταθεροποιείται σιγά σιγά σε χαµηλά επίπεδα τιµών εξεταζόµενων 
µεταβλητών, που σηµαίνει πως η χώρα σηµειώνει κατά την περίοδο αυτή 
απογοητευτικές επιδόσεις κυρίως αναφορικά και πάλι µε τους νοµισµατικούς δείκτες. 
Πιο συγκεκριµένα κατά τη χρονική διάρκεια της δεκαετίας 1991-2000 η Αγγλία 
χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα κυρίως από χαµηλά 
επίπεδα τιµών τρεχουσών µεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά, από υψηλά 
πληθωρισµού και επιτοκίων, αλλά και από µεσαία επίπεδα ανεργίας, από υψηλά 
επίπεδα τιµών δηµόσιου ελλείµµατος, ακαθάριστων επενδύσεων και µεριδίου 
µισθών. Κατά τη δεκαετία 1991-2000 και ιδιαίτερα µετά από το 1993 οπότε και 
τέθηκαν σε ισχύ τα κριτήρια που ορίσθηκαν σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 
η Αγγλία χάνει έδαφος έναντι των υπολοίπων χωρών-µελών σε ό,τι αφορά στην 
αντιµετώπιση των νοµισµατικών δεικτών που αποτελούν τα κριτήρια, καθώς η χώρα 
αυτή επιλέγει να µην ενταχθεί στην ΟΝΕ. Η Αγγλία µένοντας οικειοθελώς έξω από 
την ΟΝΕ, έχει µεγαλύτερη ελευθερία στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής, µε 
αποτέλεσµα να βελτιώνει την επίδοσή της στους δείκτες της πραγµατικής οικονοµίας. 
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Παραδοξολογίες και Αντιφάσεις στη Θέση του Επιλόγου  
 
 Η ενασχόλισή µου µε θέµατα που αφορούν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση και κυρίως στη στατιστική µελέτη της 
διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των κρατών-µελών της ΕΕ, τόσο ως προς 
την ονοµαστική όσο και ως προς την πραγµατική σύγκλιση οδηγεί στη συλλογή 
αντιφάσεων και παραδοξολογιών. 
 Οι αντιφάσεις και οι παραδοξολογίες αυτές φωτίζουν µε το δικό τους 
ιδιαίτερο τρόπο τα γεγονότα και δηµιουργούν το δικό τους γόνιµο προβληµατισµό. 
 
 
 
Α. Αντιφάσεις και παραδοξολογίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης  
 
 «Η παραδοξία της οικονοµικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης συνίσταται στο 
ότι το οικονοµικό όραµά της δεν είναι απόρροια της πολιτικής συζήτησης για το 
‘Κοινόν Αγαθό’ αλλά υπαγόρευση κάποιας δήθεν επιστηµονικής ή επιστηµοειδούς 
οικονοµικής θεωρίας» (∆. Μαρκής 2000)445. 
 
1. Το ευρωπαϊκό ενωσιακό µοντέλο χαρακτηρίζεται από την καινοτοµία της 

εθελούσιας συµµετοχής των κρατών-µελών στην ΕΕ. Εντούτοις η 
µακρόχρονη πορεία είναι γεµάτη από πλήθος στοιχείων εξαναγκασµού που 
αποδίδονται στην ίδια την εξέλιξη των γεγονότων. 

2. Εντυπωσιακός και παράδοξος είναι ο ιδεολογικός πλουραλισµός µέσα 
στον οποίον ολοκληρώνεται η ΕΕ. Οι πολιτικοί υποστηρικτές της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης προέρχονται από κάθε είδους ιδεολογία. Συνήγοροι της 
ενωσιακής πορείας παρουσιάζονται όλα αυτά τα χρόνια τόσο στη 
σοσιαλδηµοκρατία όσο και στη χριστιανοδηµοκρατία της ∆εξιάς, αλλά και 
στην ΕυρωπαϊκήΑριστερά. 

3. Κατά τον ∆. Μαρκή (2000) «η παραδοξία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
καταδείχνεται στο ότι συνοδεύεται από µιαν απροσδιοριστία του νοήµατος 
της αλήθειας της, αφού το ίδιο το γεγονός της ολοκλήρωσης λαµβάνει 
διαφορετική σηµασία, ανάλογα µε το ποια ιδεολογική προοπτική επιλέγουµε 
για να το παρατηρήσουµε»446. 

4. Η θρυλούµενη αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή, διαφηµισµένοι 
στόχοι των Ιδρυτικών Συνθηκών αµφισβητούνται από τους ευρωπαίους 
πολίτες που βιώνουν την εγκατάλειψη και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η 
ενωµένη Ευρώπη δεν έχει αποκτήσει ακόµη µια συνεκτική κοινωνία των 
πολιτών της ούτε και τον ιδεολογικό πατριωτισµό της. 

5. Η αντίφαση που υπάρχει µεταξύ της οικονοµικής και της κοινωνικής 
αποτελεσµατικότητας, η νέα φτώχεια, ο οικονοµικός ρατσισµός, ο κοινωνικός 
αποκλεισµός και η οικονοµική διαφθορά ωθούν τους πολίτες σε µια συνεχή 
αναζήτηση νέων τρόπων αντίδρασης. 

6. Αντιφατικό είναι και το γεγονός πως, ενώ η εθνική κυριαρχία µειώνεται, η 
ευρωπαϊκή κυριαρχία, όπως τη θέλουν οι πολίτες, δεν επιτυγχάνεται. Η 
Ευρώπη αντί να συγκροτεί την ταυτότητα και το κύρος της και να προασπίζει 

                                                 
445 ∆.Μαρκής 2000 ‘Η Κατασκευή της Ευρώπης’ Εκδ. Κριτική σελ.34 
446 ∆.Μαρκής 2000 ‘Η Κατασκευή της Ευρώπης’ Εκδ. Κριτική σελ.20 



 505

την άµυνα και την ασφάλειά της, δείχνει να έχει τελµατώσει στην αδυναµία 
της κυρίως όσον αφορά στις µεγάλες κρίσεις. 

7. Παράδοξο και αντιφατικό είναι και το γεγονός πως, ενώ χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και η Μάλτα, η Κύπρος και οι 
χώρες της Βαλτικής αποδέχονται τους θεσµούς της ΕΕ και επιθυµούν το 
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η ίδια η ΕΕ αµφισβητείται στο εσωτερικό της από τους 
δικούς της τους πολίτες. 

 
 
 

Β. Αντιφάσεις και παραδοξολογίες στο οικονοµικό επίπεδο  
 

1. Ο Schuman και οι συνιδρυτές των Συνθηκών οραµατίστηκαν µια Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε ανθρωπιστική αντίληψη της οικονοµίας. Την περίοδο 1981-2002 η 
οικονοµική φιλοσοφία υποκύπτει στο υπερατλαντικό πρότυπο της ελεύθερης 
αγοράς και της µονεταριστικής αντίληψης στην άσκηση της οικονοµικής 
πολιτικής. 

2. Κατά τον ∆. Μαρκή (2000) «η οικονοµική κοσµοαντίληψη της ΕΕ 
προσδιορίστηκε ως τώρα κυρίως από τον Οικονοµικό Φιλελευθερισµό. Η 
κοµισιόν και οι επίτροποί της λειτουργούν ως εκτελεσταί της εγκαθίδρυσης 
της ‘ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς’ τα δε κράτη-µέλη προσπαθούν να 
διασώσουν στοιχεία κοινωνικής δηλαδή αντι-οικονοµικής πολιτικής»447. 

3. Στο συντονισµό και την οµοιογενοποίηση των οικονοµικών πολιτικών 
δυστυχώς αντιπαρατίθεται η ανοµοιογένεια των περιφερειακών διαφορών. Οι 
οικονοµικές πολιτικές των κρατών-µελών της ΕΕ µπορεί να συγκλίνουν και οι 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες να κλειδώνονται, όµως οι αποκλίσεις στο βιοτικό, 
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο βαθαίνουν και διαιωνίζονται. 

4. Κατά τον Κ. Βεργόπουλο (2000)448, στη θέση του κράτους που απεµπολεί την 
άσκηση σταθεροποιητικής πολιτικής δεν προωθείται ευρωπαϊκή βαθµίδα 
ρύθµισης και συνοχής, αλλά η παράδοση ανθρώπων και κοινωνιών στην 
ασυδοσία των αγορών και του κεφαλαίου. 

5. Αντιφατικό είναι το γεγονός πως, ενώ υπάρχει ενιαία νοµισµατική πολιτική 
που την ασκεί η ΕΚΤ, δεν υπάρχει ούτε ίχνος κίνησης προς την κατεύθυνση 
ενιαίας δηµοσιονοµικής πολιτικής, δηλαδή ενός ισχυρού κοινοτικού 
προϋπολογισµού ικανού να αντιµετωπίσει ασύµµετρα προβλήµατα 

6. Παράδοξο φαίνεται το γεγονός πως η ασυµµετρία των πιθανών οικονοµικών 
διαταραχών που υπήρχαν και υπάρχουν είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί 
αξιόπιστα µε την ενιαία κοινή πολιτική της ΕΚΤ. Κατά τον Bayomi και 
Eichengreen (1992 α)449 οι ασυµµετρίες µεταξύ των χωρών παραµένουν. Ο Θ. 
Πελαγίης (2003)450 υποστηρίζει ότι τα ασύµµετρα σοκ θέλουν και ασύµµετρες 
απαντήσεις. 

7. Η σαφήνεια των κριτηρίων του Μάαστριχτ για την επίτευξη της Οικονοµικής 
και Νοµισµατικής Ένωσης είναι δεδοµένη. ∆εδοµένη είναι και η πειθαρχία 
που επιβάλλεται µε ποινές από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στα 

                                                 
447 ∆.Μαρκής 2000 ‘Η Κατασκευή της Ευρώπης’ Εκδ. Κριτική σελ.26 
448 Κ. Βεργόπουλος 2000 ‘Ποιός φοβάται την Ευρώπη’ Εκδ. Νέα Σύνορα Α.Α.Λιβάνη Σθήνα 2000 
449 Bayomi-Eichengreen (1992α) ‘Shoking Aspects of EMU’ CERP Discussion Paper Series No 643 
May 
450 Θ. Πελαγίδης 2003 ‘Κατατονική Οικονοµία’ Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2003 
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κράτη-µέλη της ΕΕ. Μεγάλη όµως ασάφεια υπάρχει ως προς την 
αποτελεσµατικότητα όλων αυτών των δογµατικών επιβολών. 

8. Κατά τον Ευ. Βενιζέλο (1999) «ενώ η πορεία προς την ΟΝΕ κινείται στο 
ονοµαστικό επίπεδο και πρέπει τα κράτη-µέλη να διέλθουν από τη στενή πύλη 
των γνωστών αριθµητικών κριτηρίων, µετά την ένταξη και κατά την πλήρη 
ανάπτυξη της εφαρµογής της η ΟΝΕ θα επιβάλει και την κίνηση στο πεδίο της 
πραγµατικής οικονοµίας»451. 

9. Οι δυσβάσταχτες προσαρµογές και οι λοιπές διαρθρωτικές αλλαγές που 
απαιτούνται για την επίτευξη των ονοµαστικών κριτηρίων του Μάαστριχτ, 
ιδιαίτερα επώδυνες για τις χώρες του Νότου, αντί να οδηγήδουν σε ευηµερία, 
οδηγούν σε αποκλίσεις ανάµεσα στα εισοδήµατα, στη ζήτηση για εργασία, 
στην ανεργία, επιδεινώνοντας έτσι την ανισορροπία όσον αφορά στην 
πραγµατική σύγκλιση µεταξύ Βορρά και Νότου. Είναι µάταιο να πιστεύουµε 
ότι η οικονοµία µπορεί να ευηµερεί εις βάρος της κοινωνικής πρόνοιας και 
της αλληλεγγύης. 

10. Η ελπίδα της προσπάθειας για την επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας και 
τη βελτίωση της απασχόλησης µέσω κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών έχει 
διαψευστεί. Παραδοξολογία είναι πως η λύση έχει αφεθεί στα κράτη-µέλη, τα 
οποία οφείλουν να αντιµετωπίσουν τα δυσεπίλυτα αυτά θέµατα µε τα 
περιορισµένα εργαλεία της δηµοσιονοµικής πολιτικής που διαθέτουν. 

11. Είναι γεγονός πως ο πληθωρισµός έχει αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά. Η 
µάχη όµως για την καταπολέµησή του οδηγεί τη λειτουργία της οικονοµίας σε 
χαµηλότερα επίπεδα εκµετάλλευσης του παραγωγικού δυναµικού και σε 
αύξηση της ανεργίας. 

12. Τα οράµατα και οι ελπίδες για κοινωνική αλληλεγγύη, συνοχή και ανύψωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της ένωσης χαµηλώνουν τόσο, ώστε 
σήµερα να γίνεται αποδεκτή η µείωση των αποδοχών, η αντικατάσταση της 
πλήρους απασχόλησης από τη µερική, η σύµβαση ορισµένου έργου, η 
ελαστικοποίηση της εργασίας κτλ. Κατά τον R. Bootle (2003)452, ο άνθρωπος, 
για να µπορέσει να επιβιώσει µε αξιοπρέπεια, κάνει την εµφάνισή του στη 
σύγχρονη εποχή µε ‘χαρτοφυλάκιο εργασιών’. 

13. Οι µεγάλες θυσίες των πολιτών της Ευρώπης για την πραγµατοποίηση της 
σύγκλισης οδηγούν σε µετριότατες οικονοµικές επιδόσεις, σε χαλαρή 
ανάπτυξη (που γίνεται ύφεση για ορισµένα κράτη-µέλη) και σε µαζική 
ανεργία. 

14. Στη µετά Μάαστριχτ εποχή, στον αστερισµό του Άµστερνταµ και του 
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλαδή στη µετά τη σύγκλιση 
εποχή, οι µεν αρχιτέκτονες του ενωσιακού µοντέλου πανηγυρίζουν για την 
επίτευξη των ονοµαστικών κριτηρίων, οι δε πολίτες διαδηλώνουν, ζώντας σε 
υφεσιακό κλίµα και βιώνοντας µια σκληρή λιτότητα. Το ενωσιακό µοντέλο 
διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από διαχείριση του ανταγωνισµού, από 
φιλότιµες προσπάθειες εξοστρακισµού κάθε εµποδίου της ελεύθερης αγοράς, 
από διαχείριση νοµισµατικών κυρίως θεµάτων, µεταθέτοντας τη διαχείριση 
των καθηµερινών προβληµάτων του πολίτη σε ευθετότερο χρόνο. Η µέχρι 
σήµερα πορεία της ΟΝΕ φαίνεται να αποµονώνει το οικονοµικό από το 
κοινωνικό. ∆είχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διαχειριστική 

                                                 
451 Ευ. Βενιζέλος 1999 ‘Πολιτική Αναφορά’ Εκδ. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη 1999 σελ.45 
452 R. Bootle 2003 ‘Το Τέλος του Πληθωρισµού’ Εκδ. Κριτική Αθήνα 2003 σελ. 50 
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λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος παρά για την ευηµερία και την 
ικανοποίηση των αναγκλων του ευρωπαίου πολίτη. 

15. Η κεϋνσιανή φιλοσοφία κατέρρευσε, γιατί δε µπόρεσε να τιθασεύσει τον 
πληθωρισµό. Η νεοφιλελεύθερη µονεταριστικής αντίληψης φιλοσοφία 
φαίνεται να αµφισβητείται και να αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία τα τελευταία 
χρόνια, γιατί αδυνατεί να τιθασεύσει την ανεργία. 

 
Στο µεγαλύτερο διάστηµα του 20ου αιώνα η πολιτική ήταν υπεράνω της 

οικονοµίας, ενώ στο καθεστώς της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και του 
ευρωπαϊκού µοντέλου της σύγκλισης η πολιτική φαίνεται να υποτάσσεται στην 
οικονοµία. 

Κατά τον J.P. Fitoussi (2003)453 το επικίνδυνο που έχει η σηµερινή 
κατάσταση είναι πως θέτει de facto τη δηµοσιονοµική εξουσία, που είναι 
δηµοκρατικά εκλεγόµενη υπό την εποπτεία της νοµισµατικής εξουσίας, που είναι 
τεχνοκρατική και υπερεθνική. Στην Ευρώπη φαίνεται να έχει επικρατήσει κυρίως η 
επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων, όπως είναι η σταθερότητα των τιµών, οι 
ιδιωτικοποιήσεις, η δηµοσιονοµική εξυγίανση και ισορροπία, η ευελιξία στην αγορά 
προϊόντων και εργασίας, και όχι η επίτευξη τελικών στόχων που πρέπει να είναι η 
πλήρης απασχόληση και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της. Οι 
ευρωπαϊκοί θεσµοί µε τη µορφή που είναι σήµερα διαµορφωµένοι δίνουν 
προτεραιότητα στην αγορά και το κέρδος και όχι στη δηµοκρατία. Προτάσσουν στην 
επικράτηση των οικονοµικών ελευθεριών επί των πολιτικών. 

Στον απόηχο αυτών των αντιφάσεων και των παραδοξολογιών επισηµαίνεται 
πως το σύστηµα τελικά που προέκυψε από το ευρωπαϊκό καινοτόµο ενωσιακό 
µοντέλο, το οποίο σχεδιάστηκε και στηρίχτηκε στα γνωστά κριτήρια του Μάαστριχτ, 
αφήνει µιαν αίσθηση αµφιβολίας ως προς την ικανότητα της µακροοικονοµικής 
πολιτικής να παράσχει τη συλλογική εξασφάλιση της απασχόλησης, που είναι τόσο 
ζωτικής σηµασίας είναι για την ευηµερία της κοινωνίας. Η µέριµνα για την 
απασχόληση µπορεί να είναι δεδηλωµένος στόχος της ΕΕ, αλλά δεν τέθηκε ως 
ισότιµο και καθοριστικό κριτήριο για τη συµµετοχή ενός κράτους-µέλους στην ΟΝΕ. 
Έτσι ερµηνεύονται τα προβλήµατα που προκύπτουν. Το γεγονός πως η βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου µέσω των εισοδηµάτων και των κοινωνικών παροχών δεν είναι η 
αναµενόµενη από τους πολίτες, δικαιολογεί τη δυσπιστία που εµπνέει η εµπειρία της 
ΕΕ και της ΟΝΕ, τόσο στις λαϊκές τάξεις όσο και στις επιχειρηµατικές. 

Η κατάληξη αυτή δε θα πρέπει να οδηγήσει στο συµπέρασµα πως απέτυχε η 
ΕΕ και η ΟΝΕ. Πρέπει να γίνει ένα ισοζύγιο κόστους-οφέλους (έχουν αναφερθεί 
αρκετά πάνω σε αυτό το θέµα στην εισαγωγή). 

Άλλωστε, υπάρχουν και καθαρά πολιτικοί λόγοι που δε συµπεριλαµβάνονται 
στην πλευρά µε τα οφέλη. Η πίστη µιας πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης είναι 
ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας, όπως και η ελπίδα ότι σίγουρα στο µέλλον θα 
επιτευχθεί η ΚΕΠΠΑ. 

Κατά τον Helmut Schmidt (2003) «η µέχρι τώρα πρωτόγνωρη στην 
παγκόσµια ιστορία επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίζεται κατά πρώτο και 
καθοριστικό λόγο στη συνειδητοποίηση από τους αλληλοδιαδεχόµενους πολιτικούς 
ότι µε την ολοκλήρωση υπηρετούν τα µακροπρόθεσµα στρατηγικά συµφέροντα του 
έθνους τους και του κράτους τους. Κατά δεύτερο λόγο βασίζεται στην έγκριση των 
κοινοβουλίων τους και των εκλογέων τους, που πρέπει να πείθονται για κάθε µεγάλο 

                                                 
453 J.P. Fitoussi 1997 ‘Η Απαγορευµένη Συζήτηση’ Εκδ. Πόλις Αθήνα 1997 για την ελληνική γλώσσα 
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βήµα... εµείς οι Ευρωπαίοι πρέπει γι αυτό να είµαστε περήφανοι, αλλά και κάθε άλλο 
παρά ικανοποιηµένοι». 
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