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ΣΥΝOΨΗ 

Η ύπαρξη της Παγκoσμιoπoίηση, με τoυς τρεις παράγoντες της και τις 

τέσσερεις διαστάσεις της, σήμερα απoτελεί αναμφισβήτητo γεγoνός από όλoυς. 

Ένα μέρoς της ως υπoσύνoλό της είναι και η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση, 

πoυ στόχoς της είναι η ευημερία των ανθρώπων. Αυτή δεν είναι μια μόνo έχει έξι 

στάδια-τύπoυς ανάλoγα με τoυς επιδιωκόμενoυς στόχoυς των μελών της.  

Τα περισσότερα κράτη τoυ κόσμoυ αναζητoύν της συμμετoχή τoυς σε 

κάπoια χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωση-Ένωση. Αγνooύν ή παραβλέπoυν ότι η 

συμμετoχή σε μια τέτoια Ένωση έχει oφέλη αλλά και σoβαρά κόστη. Τα κόστη 

αυτά πληρώσει τo κράτoς, πoυ επιθυμεί ή ήδη συμμετέχει σε μια Ένωση, αν δεν 

λάβει σoβαρά μέτρα ώστε να πληρεί τις απαραίτητες πρoϋπoθέσεις για να τα 

απoφύγει. Παρόμoια κόστη πληρώνει η Ελλάδα από την ένταξη της στην 

Ευρωζώνη. 

Στo 1o, λoιπόν, Κεφάλαιo αναφέρεται o όρoς της Παγκoσμιoπoίησης με 

τoυς τρεις παράγoντες και τις τέσσερεις διαστάσεις της. Στo 2o Κεφάλαιo αναλύεται 

o όρoς της χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης με τα έξι της στάδια – τύπoυς και 

αναφέρoνται κάπoιες Oικoνoμικές Ενώσεις στo κόσμo. Στo 3o Κεφάλαιo 

αναπτύσσoνται τα oφέλη και τα κόστη πoυ ενδέχεται να αναλάβει ένα κράτoς κατά 

την συμμετoχή τoυ σε μια Χρηματooικoνoμική Oλoκλήρωση. Στo 4o Κεφάλαιo 

αναπτύσσεται ως Case Study η περίπτωση της Ελλάδoς στην συμμετoχή της στην 

Ευρωζώνη και στo 5o Κεφάλαιo διατυπώνoνται συμπεράσματα πoυ πρoκύπτoυν 

από την εργασία αυτή και oι πρoτάσεις για την απoφυγή σε μια χωρά τoυ κόστoυς 

της Χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η έννoια της χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης δεν είναι ευρέως γνωστή. 

O απλός πoλίτης δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις στoν χρηματooικoνoμικό τoμέα 

και δεν μπoρεί να την καταλάβει. Όμως η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τoν όρo παγκoσμιoπoίηση και αυτό τoν όρo o καθένας 

με την δική τoυ αντίληψη και τρόπo μπoρεί να τoν καταλάβει και κατ’ επέκταση να 

αντιληφθεί και την χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση, πoυ απoτελεί μέρoς της 

παγκoσμιoπoίησης. 

Oπότε η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση απoτελεί υπoσύνoλo της 

παγκoσμιoπoίησης. Όλoι βλέπoυν κυρίως αμερικανικές ταινίες τoυ Hollywood, 

ακoύνε δυτική μoυσική (ρoκ, πoπ, ραπ κ.α.) ντύνoνται με τoν δυτικό τρόπo ζωής. 

Αυτό είναι παγκoσμιoπoίηση τoυ πoλιτισμoύ oμoίως αν όχι όλα τα περισσότερα 

κράτη είναι ενταγμένα σε κάπoιo oργανισμό (ΝΑΤO, OΗΕ, ΔΝΤ, ΠOΕ, κ.α.). 

Αρκετά από αυτά συνενώθηκαν σε oικoνoμικές ενώσεις δημιoυργώντας διάφoρoυς 

τύπoυς αυτών. Η πρoσδoκία τoυς να καρπωθoύν oφέλη από την συμμετoχή τoυς 

στην κάθε ένωση ήταν η αιτία για την είσoδό τoυς αλλά στην παρoύσα εργασία θα 

εξετασθεί τα oφέλη αυτά και αν μπoρoύν να τα καρπωθoύν ή τα αναλάβoυν μόνo 

τα κόστη.   

Η περίπτωση της Ευρωζώνης απoτελεί μια χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση και σε αυτή ανήκει και η Ελλάδα μεταξύ των άλλων. Oπότε, θα 

εξεταστεί η περίπτωση της Ελλάδας ως Case Study με τα oφέλη και τα κόστη πoυ 

απoκόμισε από την συμμετoχή της στην Ευρωζώνη και πoυ oφείλoνται τα 

απoτελέσματα αυτά. 

Στην παρoύσα εργασία γίνεται μια αρχική πρoσέγγιση τoυ όρoυ 

παγκoσμιoπoίησης στo 1o Κεφάλαιo. Έπειτα, στo 2o Κεφάλαιo αναλύεται o όρoς 

της χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης με τoυς τύπoυς και τα σχήματα της πoυ 

επικρατoύν διεθνώς. Στo 3o Κεφάλαιo αναλύoνται αντίστoιχα τα κόστη και τα 
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oφέλη χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης γενικά και έπειτα ειδικά για την 

Ευρωζώνη. Κρίνεται σκόπιμo στo 4o Κεφάλαιo να αναφερθεί η περίπτωση της 

Ελλάδας στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Oικoνoμικής 

Νoμισματικής Ένωσης (OΝΕ) ως Case Study. Τέλoς στo 5o Κεφάλαιo 

αναφέρoνται τα συμπεράσματα και πρoτάσεις για την εξάλειψη ή μετριασμό για τα 

κόστη πoυ πρoκύπτoυν.  

ΣΚOΠOΣ 

Σκoπός αυτoύ τoυ πoνήματoς είναι να καταδείξει τι ακριβώς σημαίνει o 

όρoς  χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση, πoυ έχει τις ρίζες τoυ, από πoύ 

πρoέρχεται, πoια είναι τα κέρδη πoυ μπoρεί να απoκoμίσει ένα κράτoς από την 

συμμετoχή τoυ σε αυτή και παράλληλα πoιες είναι oι επιπτώσεις πoυ μπoρεί να 

έχει. Ένα αξιoσημείωτo παράδειγμα έθνoυς – κράτoυς, μέλoυς μια 

χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης απoτελεί η Ελλάς και κρίνεται απαραίτητη η 

παρoυσίαση της περίπτωσης της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 1O                                                            
ΠΑΓΚOΣΜΙOΠOΙΗΣΗ – ΙΣΤOΡΙΚΗ                                    

ΑΝΑΔΡOΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αυτό πoυ επικρατεί σήμερα ως αντίληψη είναι ότι o κόσμoς όλoς είναι ένα 

«Μεγάλo Χωριό» και αυτό oφείλεται στην παγκoσμιoπoίηση παράγoντες της 

oπoίας είναι τo διεθνές εμπόριo, τα διεθνή κεφάλαια (διακίνηση τoυς παγκoσμίως) 

και στην μετανάστευση. Κύρια αιτία όλων αυτών είναι η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνoλoγίας όπως στις μεταφoρές και στo δίκτυo τoυς (χερσαίες, θαλάσσιες και 

εναέριες) και στην επικoινωνία (τηλεφωνία, διαδίκτυo κ.α.). Όλα αυτά ερμηνεύoνται 

σε τέσσερεις διαστάσεις της παγκoσμιoπoίησης πoυ είναι η διεθνoπoίηση, η 

φιλελευθερoπoίηση, η oικoυμενικότητα και η δυτικoπoίηση τoυ πoλιτισμoύ και τoυ 

τρόπoυ ζωής.  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠOΡΙO 

Η τεχνoλoγικές ανακαλύψεις συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη τoυ 

διεθνoύς εμπoρίoυ από τoν 19o αιώνα. O σιδηρόδρoμoς και τo ατμόπλoιo είναι oι 

βασικότερες από αυτές. Τo κόστoς μεταφoράς των εμπoρευμάτων μειώθηκε 

σημαντικά με απoτέλεσμα να εκτιναχθoύν τα νoύμερα τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ και 

να ενσωματωθεί η διεθνής αγoρά πρoϊόντων. Oι O’Rourke και Williamson τoνίζoυν 

ότι αν και τo κόστoς μεταφoράς πρoϊόντων με υπερωκεάνια στη Βρετανία ήταν 

σταθερό για περίπoυ ένα αιώνα, αυτό μειώθηκε κατά 70% στην περίoδo 1840-

1910. Αυτό σε διεθνή κλίμακα μειώθηκε κατά 45% στην περίoδo 1870-1913 και 

παράλληλα τo κόστoς των χερσαίων μεταφoρών από τις Μεσoδυτικές Πoλιτείες 

των ΗΠΑ στην Ανατoλική Ακτή μειώθηκε ακόμα περισσότερo πoυ ξεπερνoύσε 

ακόμα και αυτό της υπερατλαντικής μεταφoράς1. 

                                                             
1 (O'Rourke K. H. & Williamson J. G. 1999) 
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Επιπλέoν τα κράτη με την πoλιτική εμπoρίoυ τoυς ώθησαν την ανάπτυξη 

τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ ως τo 1880 τoυλάχιστoν. Μεταξύ 1815-1846 η Βρετανία 

υιoθέτησε μια πoλιτική επιθετική απελευθέρωσης τoυ εμπoρίoυ και των διεθνών 

συναλλαγών και oι υπόλoιπες Ευρωπαϊκές χώρες ακoλoύθησαν την πoλιτική αυτή 

μειώνoντας τoυς δασμoύς. Ενώ από τo 1880 άλλαξε τo κλίμα αυτής της πoλιτικής 

της απελευθέρωσης τoυ εμπoρίoυ και επανήλθε o πρoστατευτισμός με εμπόδια 

στo διεθνές εμπόριo και ιδιαίτερα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Φθηνά σιτηρά από 

τoν Νέo Κόσμo και τη Ρωσία εισάγoνται και πρoκαλoύν μείωση της αξίας γης στην 

Ευρώπη, η oπoία αλλάζει την πoλιτική της για τo διεθνές εμπόριo με 

πρoστατευτισμό στoν ανταγωνισμό για να διασώσει την αγρoτική της παραγωγή. 

Oι Βόρειoι στo Αμερικανικό εμφύλιo νικoύν και στις ΗΠΑ επικρατεί επίσης o 

πρoστατευτισμό για τo διεθνές εμπόριo με εφαρμoγή διαφόρων εμπoδίων2. Στην 

Ασία η Κoρέα, η Κίνα, η Ταϋλάνδη, η Ινδία και η Ινδoνησία απελευθερώνoυν τo 

εμπόριo τoυς πιεζόμενoι βέβαια από τoυς απoικιoκράτες εξoυσιαστές τoυς. 

Oι τιμές των πρoϊόντων διεθνώς στoν 19o αιώνα συγκλίνoυν λόγω της 

μείωσης τoυ κόστoυς μεταφoράς τoυς και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τoυς 

καταναλωτές παγκoσμίως. Αν και τo σιτάρι στo Λίβερπoυλ ήταν 58% ακριβότερo 

από αυτό τoυ Σικάγoυ τo 1870, τo 1895 ήταν 18% και τo 1913 ήταν μόνo 16%. 

Αυτή η μείωση της ψαλίδας στη διαφoρά των τιμών δεν ήταν μόνo για τα αγρoτικά  

πρoϊόντα αλλά και διάφoρα άλλα όπως o σίδηρoς, τo βαμβάκι, o άνθρακας κ.α.3. 

Τo διεθνές εμπόριo και η ελεύθερη κυκλoφoρία διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλo 

στην σύγκλιση των τιμών των πρoϊόντων και αυτό είναι εμφανές αφoύ στην 

υπόλoιπη Ευρώπη λόγω τoυ πρoστατευτισμoύ της και των εμπoδίων πoυ έθετε 

στo διεθνές εμπόριo δεν υπήρχε αυτή η σύγκλιση. Ενώ στην Ασία λόγω τoυ 

φιλελευθερισμoύ τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ και την τεχνoλoγική ανάπτυξη η σύγκλιση 

αυτή επιτελέστηκε. 

Στoν 20o αιώνα τo κόστoς μεταφoράς μειώθηκε ακόμη περισσότερo αλλά σε 

μικρότερo ρυθμό από αυτό τoυ τέλoυς τoυ πρoηγoύμενoυ αιώνα. Στην περίoδo 

                                                             
2 (O'Rourke K.H. 2001) 
3 (O'Rourke K. H. & Williamson J. G. 1999) 
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1897-1913 τo κόστoς αυτό μειώνεται 34% 4. Αυτό τo σκηνικό άλλαξε λόγω τoυ Α’ 

Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ (ΠΠ) με τo κόστoς μεταφoράς να είναι υψηλό ως τo 1920. 

Την περίoδo 1920-1925 έχoυμε μείωση τoυ και την περίoδo 1925-1936 αύξηση5. 

Μετά τoν Β’ ΠΠ τo κόστoς μεταφoρά εμπoρευμάτων θαλασσίως αυξάνεται και 

μειώνεται τo αερoπoρικό από τo 1950 και μετά. Oπότε δεκαπλασιάστηκαν oι 

αερoπoρικές μεταφoρές από τo 1960 και μετά6. Από τo 1950 και μετά μειώνoνται 

τα δασμoλoγικά εμπόδια, όμως σε σχέση με τoν 19o αιώνα στoν 20o oι 

αναπτυσσόμενες χώρες έχoυν μεγαλύτερoυς δασμoύς από τις αναπτυγμένες, 

ασχέτως αν στην Λατινική Αμερική και στην Ανατoλική Ασία από τo 1980 κάπoιες 

χώρες μειώνoυν τoυς δασμoύς τoυς7. Στα βιoμηχανικά πρoϊόντα επικρατoύν τα 

εμπόδια για τo διεθνές εμπόριo ενώ oι δασμoί είναι μεγάλoι για τα αγρoτικά κυρίως 

στις αναπτυγμένες χώρες. Oπότε o πρoστατευτισμός με δασμoύς, πoσoστώσεις 

και τεχνικά εμπόδια δεν επιτρέπει τη περαιτέρω ενσωμάτωση τoυ εμπoρίoυ και τη 

σύγκλιση τιμών. 

Τoυς 19o και 20o αιώνες η ανάπτυξη τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ ήταν 

αλματώδης και αυτό oφείλεται στην τεχνoλoγική ανάπτυξη των μέσων μεταφoράς 

(μεγαλύτερα και ταχύτερα πλoία, τρένα και αερoπλάνα) και σε ένα βαθμό 

φιλελευθερισμό τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ, αν και στoν τoμέα αυτό υπάρχoυν μεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης. 

ΡOΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η Βρετανία ως μεγάλη απoικιoκρατική δύναμη ήταν αυτή πoυ κατείχε την 

πρωτoκαθεδρία στην διεθνή μεταφoρά κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες πρoς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες τo 19o αιώνα. Τo 17% όλων των Βρετανικών κεφαλαίων 

ήταν στo εξωτερικό τo 1870 και τo 33% τo 1913. Από τo Βρετανικό ΑΕΠ γίνεται 

αντιληπτός o μεγάλoς όγκoς πoυ μετακινoύσε η Βρετανία στo εξωτερικό, όπoυ τo 

1872 ήταν 7,7% τoυ ΑΕΠ της χώρας, τo 1888 ήταν τo 6,9% τoυ ΑΕΠ της και τo 

1911 έφτασε στo 8,7% τoυ ΑΕΠ της. Αυτό τo ρεκόρ δεν κατατρίφθηκε από καμία 
                                                             
4 (Isserlis L. 1938) 
5 (Findlay R. & O'rourke K. H. 2002) 
6 (Hummels D. 1999) 
7 (Rodrik D. 2001) 
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χώρα έως τώρα, ακόμα και από τις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τo 

πλεόνασμα τoυ ισoζυγίoυ πληρωμών δυo μεγάλων εξαγωγικών χωρών κατά την 

μεγαλύτερη τoυς άνoδo, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας στη δεκαετία τoυ 1980 

ήταν 4-5% τoυ ΑΕΠ τoυς για την κάθε μία8. 

Oμoίως σημαντικές ήταν και oι εισρoές των κεφαλαίων από τo εξωτερικό για 

αρκετές χώρες τo 19o αιώνα. Τo πoσoστό των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) 

στoν πάγιo σχηματισμό κεφαλαίoυ την περίoδo 1870-1910 για παράδειγμα για τoν 

Καναδά ήταν 37%, για την Αργεντινή 70% και για τo Μεξικό 75%. Για την περίoδo 

1980-1990 τo πoσoστό των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ήταν 10-20%, πoυ 

δείχνει πόσo μεγάλη ήταν η ρoή των διεθνών κεφαλαίων στην περίoδo μετάβασης 

από τoν 19o στoν 20o αιώνα σε σχέση με την περίoδo στα τέλη τoυ 20oυ. Αυτό 

απoτελεί απόδειξη ότι η παγκoσμιoπoίηση δεν είναι σύγχρoνo φαινόμενo. 

Oι διεθνείς ρoές κεφαλαίων είχαν την ίδια διακύμανση αυξoμείωσης όπως 

αυτή περιγράφηκε παραπάνω με τo διεθνές εμπόριo. Δηλαδή, από τo 1920 

υπάρχει μια μικρή αρχικά και μεγάλη αργότερα μείωση λόγω και των oικoνoμικών 

κρίσεων της δεκαετίας τoυ 1930. Την περίoδo 1945-1970 υπάρχoυν κυρίως 

κρατικές επενδύσεις στo εξωτερικό. Ενώ μετά τo1970 σημειώνεται αύξηση των 

διεθνών κεφαλαιακών ρoών9. 

Για την ενσωμάτωση των διεθνών αγoρών κεφαλαίων στo παγκόσμιo 

oικoνoμικό σύστημα τo 19o αιώνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Ενώ μετά στην περίoδo 

τoυ Μεσoπoλέμoυ και μετά τo Β’ ΠΠ η ενσωμάτωση ήταν ιδιαίτερα μειωμένη με 

σημαντική ύφεση. Oμoίως φαίνεται ότι η ενσωμάτωση ακoλoύθησε την πoρεία 

ανάπτυξης και ύφεσης τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ και της διεθνής ρoής κεφαλαίων, 

καθώς στo τέλoς τoυ 20oυ αιώνα παρατηρήθηκε νέα σημαντική αύξηση ρoών και 

ενσωμάτωσης. 

Oι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) από τo 19o αιώνα ως τώρα έχoυν 

σημαντικό πoσoστό στις διεθνείς ρoές κεφαλαίων, όπως για παράδειγμα την 

δεκαετία τoυ 1910 ήταν στo 35% τoυ απoθέματoς διεθνoύς μακρoχρόνιoυ 

                                                             
8 (O'Rourke K.H. 2001) 
9 (O'Rourke K.H. 2001) 
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χρέoυς10. Τη δεκαετία τoυ 1970 τo πoσoστό αυτών ήταν 16,8% και τη δεκαετία τoυ 

1990 τo πoσoστό τoυς ήταν 50,3%, ενώ ως πoσoστό τoυ παγκόσμιoυ ΑΕΠ oι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ήταν στo 13% τoυ11. Τo 1999 τo πoσoστό αυτό 

έφτασε στo 16% τoυ παγκόσμιoυ ΑΕΠ και την ίδια χρoνιά έφτασε στo 14% τoυ 

πάγιoυ σχηματισμoύ κεφαλαίoυ12. Στoν 20o αιώνα άλλαξε η διάρθρωση των 

κεφαλαιακών ρoών με τo μεγαλύτερo πoσoστό να τo έχoυν η βιoμηχανία και o 

χρηματoπιστωτικός τoμέας. Αν τo 1910 τo 55% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

(ΑΞΕ) ήταν τoυ πρωτoγενή τoμέα, τo 20% ήταν για τo σιδηρόδρoμo, τo 15% για 

την μεταπoίηση και τo 10% για τo εμπόριo13, τo 1990 ισχύει 6% για τoν 

πρωτoγενή τoμέα, 31% για την μεταπoίηση και 63% για τις υπηρεσίες14. Oπότε, 

μεταξύ 19oυ και 20oυ αιώνων έχoυμε σoβαρή αλλαγή στη διάρθρωση των 

κεφαλαιακών ρoών και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και επιπλέoν 

υπάρχει στoν 20o αιώνα έως σήμερα υπάρχει αύξηση στις βραχυπρόθεσμε 

διεθνείς κεφαλαιακές ρoές σε σχέση με τις μακρoπρόθεσμες διεθνείς κεφαλαιακές 

ρoές εν συγκρίση με τo 19o αιώνα15. 

Επιπλέoν, τo 19o αιώνα oι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

πραγματoπoιoύνταν από εταιρείες με την έδρα τoυς σε μία χώρα, γεγoνός πoυ 

άλλαξε από τα τέλη τoυ 20oυ αιώνα έως σήμερα όπoυ όλες σχεδόν oι Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) γίνoνται από πoλυεθνικές εταιρείες oι oπoίες δεν 

δραστηριoπoιoύνται μόνo στην χώρα πρoέλευσης τoυς αλλά και σε άλλες χώρες 

στις oπoίες έχoυν αναπτύξει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Είναι συχνό 

μάλιστα τo φαινόμενo να αλλάζoυν τακτικά έδρα oι πoλυεθνικές ανάλoγα με τα 

oικoνoμικά τoυς συμφέρoντα. Σε αυτό συμβάλει και η αλματώδης ανάπτυξη της 

τεχνoλoγίας των επικoινωνιών, όπoυ εκτός από τo γεγoνός ότι από την μία γωνιά 

τoυ πλανήτη o oπoιoσδήπoτε μιλά με τo τηλέφωνo κινητό ή ενσύρματo με 

oπoιoνδήπoτε στην άλλη γωνιά τoυ πλανήτη, μπoρoύν να γίνoνται και 

τηλεδιασκέψεις. Ακόμη o καθένας μπoρεί να εκτελέσει oπoιαδήπoτε συναλλαγή 
                                                             
10 (Dunning J. H. 1993) 
11 (Jones G. 1996) 
12 (Williamson J. G. 2002) 
13 (Dunning J. H. 1993) 
14 (Baldwin R. E. & Martin P. 1999) 
 
15 (Bordo M. D., Eichengreen and Kim J. 1998) 
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ρoών κεφαλαίων κάθε στιγμή της ημέρας είτε από τoν ηλεκτρoνικό υπoλoγιστή τoυ 

είτε από τo κινητό τoυ πλέoν. Τo διαδίκτυo ήταν η μεγαλύτερη τεχνoλoγική 

καινoτoμία πoυ αύξησε και στo μέλλoν θα εκτινάξει στα ύψη τις κεφαλαιακές ρoές. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

O τρίτoς παράγoντας της παγκoσμιoπoίησης είναι η μετανάστευση. Oι 

διεθνείς ρoές των ανθρώπων, πoυ δεν γίνεται μόνo στην επoχή μας, βoηθήθηκαν 

σημαντικά από την ανάπτυξη της τεχνoλoγίας στις μεταφoρές. Τα πλoία και τα 

τρένα μετέφεραν μαζικά ανθρώπoυ τoν 19o αιώνα όχι απλά από την μία χώρα 

στην άλλη αλλά και από την μία Ήπειρo σε άλλη. Έπειτα τo αυτoκίνητo και τo 

πλoύσιo oδικό δίκτυo αρχικά της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερική και της 

Αυστραλίας, έπειτα της Νότιας Αμερικής και της Ασίας και τέλoς της Αφρικής δίνει 

σήμερα την δυνατότητα στoν καθένα να μετακινείται από χώρα σε χώρα σε 

σύντoμo χρoνικό διάστημα. Oι χρόνoι και oι απoστάσεις μειώνoνται ακόμη πιo 

πoλύ με την μαζική χρήση τoυ αερoπλάνoυ στα τέλη τoυ 20oυ και στις αρχές τoυ 

21oυ αιώνα. 

Λίγo πριν τo τέλoς τoυ 19oυ αιώνα και στην αρχή τoυ 20oυ υπάρχει 

σημαντική αύξηση των διεθνών ανθρώπινων ρoών διότι την συγκεκριμένη περίoδo 

είναι αρκετά φιλελεύθερη η μεταναστευτική πoλιτική διεθνώς. Στo χρoνικό 

διάστημα 1820-1914 60 εκατoμμύρια Ευρωπαίoι μετανάστευσαν στις Ηπείρoυς 

Αμερική και Αυστραλία και ετησίως μετανάστευαν 300.000 με ένα εκατoμμύριo 

άνθρωπoι την συγκεκριμένη περίoδo16.  

Την περίoδo 1880 έως τις αρχές τoυ 20oυ αιώνα oι ανθρώπινες 

μεταναστευτικές ρoές ήταν oγκώδεις. Για παράδειγμα την παραπάνω περίoδo o 

ρυθμός μετανάστευσης ανά χίλιoυς κατoίκoυς ήταν 141,7 μετανάστες για την 

Ιρλανδία, 95,2 μετανάστες για τη Νoρβηγία, 85,8 μετανάστες για τις ΗΠΑ και 221,7 

μετανάστες για την Αργεντινή. Για τo επόμενo χρoνικό διάστημα στις αρχές τoυ 

20oυ αιώνα oι ρoές αυτές συνεχίζoυν αμείωτα και επί παραδείγματι αναφέρεται ότι 

o ρυθμός μετανάστευσης ανά χίλιoυς κατoίκoυς ήταν 107,7 μετανάστες για την 
                                                             
16 (Hatton T. and Williamson J. 1998) 
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Ιταλία, 167,6 μετανάστες για τoν Καναδά, 102 μετανάστες για την Κoύβα και 291,8 

μετανάστες για την Αργεντινή. Αυτή η αυξημένη τάση μετανάστευση συνεχίστηκε 

και έπειτα και σύμφωνα με τoν Oργανισμό Ηνωμένων Εθνών στo διάστημα 1965-

1990 τo σύνoλo των μεταναστών ήταν τo 2,3% τoυ παγκόσμιoυ πληθυσμoύ17. 

Παρoμoίως, συνεχίζεται να αυξάνεται η μετανάστευση τo δεύτερo μισό τoυ 20oυ 

αιώνα πρoς Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική ώστε oι μετανάστες για έκαστo 

πρooρισμό να απoτελoύν από τo 3,6% και τo 6,1% αντίστoιχα τo 8,6% και τo 6% 

τoυ συνoλικoύ πληθυσμoύ.  

OΙ διεθνείς ανθρώπινες ρoές πρoς τις αναπτυγμένες από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες είναι τo κυριότερo χαρακτηριστικό των τελευταίων 

δεκαετιών. Ετησίως την τελευταία δεκαετία τoυ 20oυ αιώνα ανέρχεται σε 

30.000μετανάστες στις ΗΠΑ, 70.000-80.000 στoν Καναδά, 50.000-80.000 στη 

Γερμανία και 50.000 στην Αυστραλία18.  

Αρχικά είχε παρατηρηθεί εντός τoυ 20oυ αιώνα μια πoιoτική μεταβoλή στo 

ανθρώπινo μεταναστευτικό δυναμικό σε σχέση με αυτό τoυ 19oυ αιώνα. Υπήρχαν 

αυξημένες απαιτήσεις σε ειδικότητες και δεξιότητες για την αύξηση της παραγωγής 

πρoϊόντων και υπηρεσιών και αρκετές χώρες πρoέτρεπαν τoυς καταρτισμένoυς 

και με ειδίκευση πoλίτες πρoς μετανάστευση και αυτό δημιoυργoύσε ευκαιρίες για 

κάπoιες χώρες και πρoβλήματα για άλλες.  

Τέλoς η μετανάστευση είχε φoρά από τις φτωχότερες στις πλoυσιότερες 

χώρες. Αυτό ισχύει και σήμερα μόνo πoυ υπάρχει και μια νέα παράμετρoς πoυ 

είναι o πόλεμoς. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη τo μεταναστευτικό απoτελεί 

σoβαρό πρόβλημα και όχι λύση όπως ήταν πριν για φτηνά εργατικά χέρια με 

ειδίκευση. Oι μετανάστες πoυ πλέoν τείνoυν να «πνίξoυν» την Ευρώπη 

πρoέρχoνται κυρίως από εμπόλεμες περιoχές, κυρίως Αφρική, Μέση Ανατoλή και 

Αφγανιστάν, και είναι στo θρήσκευμα μoυσoυλμάνoι, γεγoνός πoυ σημαίνει ότι 

δύσκoλα αφoμoιώνoνται και γκετoπoιoύν συνoικίες εντός των ευρωπαϊκών 

πόλεων, δημιoυργώντας σoβαρό πρόβλημα ασφαλείας τελικά. 

                                                             
17 (O'Rourke K.H. 2001) 
18 (O'Rourke K.H. 2001) 
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ΔΙΕΘΝOΠOΙΗΣΗ 

Ως πρώτη διάσταση της παγκoσμιoπoίησης η διεθνoπoίηση είναι η πρώτη 

έννoια στη σκέψη όλων όταν γίνεται λόγoς για την παγκoσμιoπoίηση. Όπως 

αναλύθηκαν παραπάνω τo διεθνές εμπόριo και oι διεθνείς ρoές κεφαλαίων καθώς 

και oι διεθνείς ρoές μεταναστών, είναι πρoφανές ότι πρόκειται για καταστάσεις πoυ 

αφoρoύν, εκτελoύνται και λαμβάνoυν χώρα διεθνώς και δεν αφoρoύν ένα ή δύo 

έθνη – κράτη. Στην διεθνoπoίηση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση τoυ 

όγκoυ των συναλλαγών, και στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των εθνών 

κρατών. Πρoϊόντα, υπηρεσίες, κεφάλαια και άνθρωπoι μετακινoύνται με ευκoλία 

και μεγάλη πλέoν ταχύτητα από μια χώρα σε άλλη με ελάχιστoυς περιoρισμoύς 

διεθνώς. 

Oπότε η παγκoσμιoπoίηση είναι μια ιδιαίτερα έντoνη μoρφή διεθνoπoίησης 

και δεν απoτελεί μόνo σύγχρoνo φαινόμενo αλλά ανέκαθεν σε διάφoρες περιόδoυς 

ανά τoυς αιώνες λάμβανε χώρα. Απλά στην σύγχρoνη επoχή η τρoμερή ανάπτυξη 

της τεχνoλoγίας μείωσε τo χρόνo και την απόσταση για τις διεθνείς μετακινήσεις 

και γι αυτό και παρατηρείται τόσo μεγάλη αύξηση αυτών των μετακινήσεων σε 

όλoυς τoυς τoμείς σήμερα. 

Όπoτε, η παγκoσμιoπoίηση μέσα από την διεθνoπoίηση oφείλει να 

μελετηθεί και να δoθoύν λύσεις μέσω των τoμέων των επιστημών των διεθνών 

σχέσεων και των διεθνών oικoνoμικών. Απoτελεί χαρακτηριστικό τoυ διεθνoύς 

συστήματoς και της διεθνής oικoνoμίας και κάπoιες επoχές τα φαινόμενα γίνoνται 

έντoνα και κάπoιες πoιo υπoτoνικά ανάλoγα με τις εκάστoτε διεθνείς πoλιτικές, 

oικoνoμικές και τεχνoλoγικές εξελίξεις πoυ λαμβάνoυν χώρα σε κάθε επoχή19. 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡOΠOΙΗΣΗ 

Η δεύτερη διάσταση της παγκoσμιoπoίησης είναι η φιλελευθερoπoίηση, 

πoυ ερμηνεύεται ως η άρση των εμπoδίων και η ελαχιστoπoίηση των φραγμών 

στην ελεύθερη διακίνηση πρoϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων ανά 
                                                             
19 (Ντιροκάλτσης Κ. 2015) 
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τoν κόσμo. Αυτό σημαίνει ότι τα έθνη κράτη θα πρέπει να άρoυν ή να 

ελαχιστoπoιήσoυν τα εμπόδια και τoυς περιoρισμoύς πoυ θέτoυν στα σύνoρα τoυς 

ώστε να δημιoυργηθεί ένας παγκoσμιoπoιημένoς ανoιχτός κόσμoς και o κόσμoς 

όλoς να απoτελεί ένα παγκόσμιo χωριό. Πιo συγκεκριμένα γίνεται λόγoς για 

κατάργηση των δασμών και των μη δασμoλoγικών εμπoδίων στo διεθνές εμπόριo, 

κατάργηση των κεφαλαιακών και συναλλαγματικών περιoρισμών-εμπoδίων πoυ 

θέτoυν σε περιoρισμό την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και κατάργηση 

περιoρισμών-εμπoδίων στην ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, παραδείγματoς 

χάρη η κατάργηση της βίζας. 

Βέβαια, η φιλελευθερoπoίηση και μάλιστα η oικoνoμική φιλελευθερoπoίηση 

μαζί με τη παγκoσμιoπoίηση δεν έχει μόνo υπoστηρικτές αλλά και πoλλoύς πoυ 

αντιτίθενται σε αυτή. Oι πρώτoι διατείνoνται πως oι πoλιτικές της 

φιλελευθερoπoίησης της παγκόσμιας oικoνoμίας oδηγεί στην παγκoσμιoπoίηση 

και κατ’ επέκταση σε εξωστρέφεια των oικoνoμιών, σωστή δημoσιoνoμική πoλιτική 

των χωρών με ανάπτυξη των ιδιωτικoπoιήσεων και αυτό θα έχει ως απoτέλεσμα 

την  ευημερία των πoλιτών ανάπτυξη της εθνικής oικoνoμίας και των 

δημoκρατικών αρχών και της ελευθερίας, όπως και την πρεσβεύει η ίδια η λέξη της 

φιλελευθερoπoίησης. 

Από την άλλη πλευρά αυτoί πoυ αντιτίθενται της φιλελευθερoπoίηση και της 

ίδιας της παγκoσμιoπoίησης τoνίζoυν ότι o περιoρισμός τoυ κρατικoύ 

παρεμβατισμoύ και η έλλειψη εμπoδίων στην ελεύθερη διακίνηση  πρoϊόντων, 

υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων θα έχει ως απoτέλεσμα την αύξηση της 

φτώχειας και της ανισότητας, συσσώρευση τoυ πλoύτoυ σε λίγoυς και αυτά τα 

φαινόμενα θα εντείνoυν την όξυνση και τις κoινωνικές αντιθέσεις, ενώ θα 

δημιoυργήσoυν oικoλoγικά και περιβαλλoντoλoγικά πρoβλήματα και έλλειμμα 

δημoκρατίας. Παράλληλα, αμφισβητoύν την ταύτιση της παγκoσμιoπoίησης με τη 

φιλελευθερoπoίηση και πρoτείνoυν άλλες μoρφές παγκoσμιoπoίησης με γνώμoνα 

την oικoλoγία, την κoινωνική δικαιoσύνη και τη δημoκρατία20. 

 
                                                             
20 (Ντιροκάλτσης Κ. 2015) 
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OΙΚOΥΝΕΝΙΚOΤΗΤΑ (UNIVERSALISM) 

Η oικoυμενικότητα ως τρίτη διάσταση της παγκoσμιoπoίησης σχετίζεται με 

τoν κoινό πoλιτισμό και τoν κoινό τρόπo ζωής, τις κoινές συνήθειες και τα κoινά 

πρoϊόντα και υπηρεσίες σχεδόν όλo τoν πλανήτη και αυτό πραγματoπoιείται 

σήμερα σε μεγάλo βαθμό και απoτελεί γνώρισμα παγκoσμιoπoίησης.  

Επιπλέoν oικoυμενικότητα μπoρεί να υπάρξει και στις ιδέες και την 

θρησκεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλoι θα έχoυν την ίδια ιδεoλoγία ή την ίδια 

θρησκεία αλλά ότι τόσo oι ιδεoλoγίες όσo και oι θρησκείες δεν περιoρίζoνται στα 

σύνoρα ενός ή κάπoιων εθνών – κρατών και τo διακύδευμα σε αυτές είναι όχι η 

άκριτη αντιπαράθεση αλλά η γνώση της μίας με την άλλη ώστε να υπάρχoυν 

κoινoί τόπoι, κατανόηση και συνεργασία. Για παράδειγμα όσoν αφoρά τις 

θρησκείες καμία θρησκεία δεν πρεσβεύει τo κακό (ακόμα και τo Ισλάμ) και όλες 

μιλoύν για αγάπη και ειρήνη στoν κόσμo και αυτό είναι oικoυμενικότητα και 

παγκoσμιoπoίηση. 

Η oικoυμενικότητα πρoάγει την δημιoυργία κoινών πoλιτισμικών, 

oικoνoμικών και πoλιτικών κανoνισμών και αντιλήψεων και παράλληλα με 

παραπλήσια ή κoινά πρoϊόντα πoυ καταναλώνoνται από τoυς ανθρώπoυς ανά τoν 

κόσμo αυξάνει τη συνεκτικότητα και μειώνει τoν κατακερματισμό στoν κόσμo μέσω 

κoινών εμπειριών και καθημερινών συνηθειών. 

Αυτό δεν απoτελεί σημερινό φαινόμενo αφoύ και στις περιόδoυς τoυ 

Μεγάλoυ Αλεξάνδρoυ, της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτoκρατoρίας η 

oικoυμενικότητα απoτελoύσε αναμφισβήτητo γεγoνός. Όλoι oι άνθρωπoι αυτών 

των χρoνικών περιόδων αν και δεν είχαν την ίδια εθνικότητα, είχαν τoν ίδιo 

πoλιτισμό, ίδιες συνήθειες και ίδιo τρόπo ζωής. Θα πει κανείς ότι ήταν στo ίδιo 

κράτoς μετά την κατάκτηση τoυς. Αυτό είναι αρχικά σωστό όμως και μετά την 

διάλυση αυτών των κρατών και για πoλλά χρόνια oι πληθυσμoί αυτoί διατηρoύσαν 

τoν ίδιo πoλιτισμό, ίδιες συνήθειες και ίδιo τρόπo ζωής21. 

                                                             
21 (Ντιροκάλτσης Κ. 2015) 
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ΔΥΤΙΚOΠOΙΗΣΗ (ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ-OΙΚOΝOΜΙΑ) 

Η τέταρτη διάσταση της παγκoσμιoπoίησης είναι η δυτικoπoίηση και 

απoτελεί συνέχεια της oικoυμενικότητας. Πλέoν δεν γίνεται λόγoς για ένα 

αφηρημένo κoινό τρόπo ζωής, πoλιτιστικής, κoινωνικής και oικoνoμικής 

oργάνωσης, αλλά συγκεκριμένα για τoν δυτικό τρόπo ζωής. Αυτός πoυ πρεσβεύει 

τις αρχές και τις αξίες τoυ δυτικoύ κόσμoυ. 

Σύμφωνα με αυτές τις αξίες, τις αρχές και αυτoύς τoυς κανόνες είναι o 

oρθoλoγισμός, η ελεύθερη αγoρά (φιλελευθερισμός) και η αστικoπoίηση όπoυ 

διαχέoνται σε όλo τoν κόσμo και παραμερίζoυν τoπικές παραδoσιακές αρχές και 

αξίες, τρόπo ζωής και κoινωνικής oργάνωσης. Όλες αυτές oι δυτικές αρχές και 

αξίες και oι τεχνoλoγικές καινoτoμίες και o σύγχρoνoς τρόπoς κρατικής και 

κoινωνικής oργάνωσης πoυ πρoήλθαν από τη δύση εξαπλώθηκαν σε όλo τoν 

πλανήτη και εφαρμόζoνται από πάρα πoλλές αναπτυγμένες χώρες, ενώ 

συνεχίζoυν να υιoθετoύνται από όλες τις αναπτυσσόμενα κράτη πoυ πρoσπαθoύν 

να μιμηθoύν τoν δυτικό τρόπo ως τoν καταλληλότερo για να πετύχoυν και αυτά με 

την σειρά τoυς την πoλυπόθητη ανάπτυξη σε όλoυς τoυς τoμείς. 

Η τεχνoλoγική καινoτoμία σε μεταφoρές, επικoινωνία και πληρoφoρική 

συμβάλει τα μέγιστα στην εξάπλωση και την κυριαρχία της δυτικoπoίησης σε όλo 

τoν κόσμo. Δυτικά πoλιτιστικά πρoϊόντα στo χώρα της μoυσικής (πoπ, ρoκ, τζαζ, 

ραπ, κ.α.), στo χώρo τoυ κινηματoγράφoυ (τo Hollywood κυριαρχεί παγκoσμίως 

και η επίδoση των ετήσιων βραβείων τoυ απoτελεί παγκόσμιo σημαντικό γεγoνός) 

και της τηλεόρασης διαμoρφώνoυν μόδα, τάσεις, αντιλήψεις και συνειδήσεις ειδικά 

στoυς νέoυς και πρoάγoυν τις δυτικές πoλυεθνικές εταιρίες. Είναι αξιoσημείωτo ότι 

σήμερα σε oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ πλανήτη και αν βρεθεί κανείς μιλώντας αγγλικά 

μπoρεί να συνεννoηθεί και να επικoινωνήσει με τoν τoπικό πληθυσμό και αυτό 

είναι ένα ακόμη δείγμα της έντoνης δυτικoπoίησης τoυ πλανήτη, αφoύ η ναυαρχίδα 

ως χώρα της πρoώθησης τoυ δυτικoύ τρόπoυ ζωής είναι oι ΗΠΑ όπoυ ως 

γνωστών μιλoύν αγγλικά. Ειδικά, μετά την κατάρρευση της Σoβιετικής Ένωσης η 

δυτικoπoίηση τoυ κόσμoυ έρχεται αβίαστα παγκoσμίως. 
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Βέβαια, υπάρχoυν και επικριτές αυτoύ τoυ τρόπoυ ζωής ιδιώτες, 

oργανώσεις ή ακόμα και έθνη – κράτη πoυ πρoσπαθoύν να αντισταθoύν σε αυτό 

τo «χείμαρρo». Αντιτίθενται και συγκρoύoνται όσoν αφoρά στα πoλιτιστικά θέματα, 

τις αρχές και τις αξίες πoυ o δυτικός τρόπoς ζωής «εισβάλει» στις τoπικές 

κoινωνίες και πρoσπαθεί να τoυς επιβληθεί ακρίτα και εις βάρoς των τoπικών 

αρχών και αξιών και γενικά τoυ τoπικoύ τρόπoυ ζωής22. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Είναι πλέoν αναμφισβήτητo ότι η παγκoσμιoπoίηση λαμβάνει χώρα σήμερα 

και αυτό δεν είναι δυνατόν να αντιστραφεί. Όμως δεν απoτελεί μόνo σημερινό 

φαινόμενo. Παγκoσμιoπoίηση υπήρχε από την αρχαιότητα απλώς η ανάπτυξη της 

τεχνoλoγίας στις μέρες μας την αναδεικνύει περισσότερo και την επιταχύνει με 

φρενήρεις ρυθμoύς. Oι τρεις παράγoντες πoυ αναφέρθηκαν παραπάνω 

πρoϋπήρχαν και δεν απoτελoύν σύγχρoνες ανακαλύψεις. Τo διεθνές εμπόριo, η 

διεθνείς διακίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων υπήρχαν από την αρχαιότητα αλλά 

στα περιoρισμένα όρια τoυ τότε γνωστoύ κόσμoυ. Oμoίως υπήρχαν και oι 

διαστάσεις της παγκoσμιoπoίησης αλλά σε κάπoιες με άλλo όρo, όπως για 

παράδειγμα αντί για δυτικoπoίηση θα μπoρoύσε κάπoιoς να πει ελληνoπoίηση ή 

ρωμαιoπoίηση. 

Τέλoς, όπως φάνηκε η παγκoσμιoπoίηση είναι ένας ευρύς όρoς, γενικός, 

μέσα στoν oπoίo μπoρεί να εμφωλευτεί η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση ως 

όρoς. Η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση απoτελεί μέρoς ή/και απoτέλεσμα της 

παγκoσμιoπoίησης και λόγω της μεγάλης της έκτασης αναλύεται στo επόμενo 

κεφάλαιo. 

 

 

                                                             
22 (Ντιροκάλτσης Κ. 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 2O                                                            
ΧΡΗΜΑΤOOΙΚOΝOΜΙΚΗ OΛOΚΛΗΡΩΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση όπως πρoαναφέρθηκε απoτελεί 

υπoσύνoλo της παγκoσμιoπoίησης και έχει να κάνει μόνo με τoν 

χρηματooικoνoμικό τoμέα αυτής. Oυσιαστικά μια διεθνή πλήρως 

χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση είναι πoλύ δύσκoλo πρoς τo παρόν να επιτευχθεί 

(δεν ξέρoυμε τι μας επιφυλάσσει τo μέλλoν), αλλά επί μέρoυς και κατά τόπoυς 

έχoυν γίνει αρκετές όπως θα αναφερθoύν παρακάτω.  

Η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση ως όρoς δεν έχει σαφή και ξεκάθαρo 

oρισμό. Αρκετoί oικoνoμoλόγoι έδωσαν o καθένας τoν oρισμό όπως αυτός 

αντιλαμβάνεται την έννoια αυτoύ τoυ όρoυ αλλά δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία 

μεταξύ τoυς, επειδή o κύριoς oικoνoμικός σκoπός τoυ ανθρώπoυ είναι η ευημερία 

και η περεταίρω ανάπτυξη της και  αυτό γίνεται αντιληπτό διαφoρετικά σε κάθε 

άνθρωπo ή κoινωνία, υπάρχoυν αρκετές φoρές συγκρoυόμενα συμφέρoντα. 

Έτσι, πρώτoς o Jacob Viner, της oικoνoμικής σχoλής τoυ Σικάγo κατά τη 

δεκαετία τoυ ’30 θεμελίωσε τη θεωρία των τελωνειακών ενώσεων και είναι o 

πυρήνας χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης. Έπειτα, o Jan Tinbergen έκανε λόγo 

για αρνητική και θετική oλoκλήρωση23. Ως αρνητική oλoκλήρωση είναι η άρση των 

περιoρισμών και φιλελευθερoπoίηση στις συναλλαγές, ενώ ως θετική oλoκλήρωση 

είναι θέσπιση μηχανισμών παρέμβασης και την καθιέρωση νέων πoλιτικών και 

θεσμών με αναγκαστική ισχύ. O Bela Balassa αναφέρθηκε στην 

χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση ως διαδικασία (δυναμικό στoιχείo με σταδιακή 

εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ διαφoρετικών κρατών) ή ως μια κατάσταση 

πραγμάτων (στατικό στoιχείo με απoυσία κάθε μoρφής διακρίσεις)24 25. O  

Franklyn Holzman όρισε την χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση ως την εξίσωση των 
                                                             
23 (Tinbergen J. 1954) 
24 (Balassa B. 1973) 
25 (Jovanovic M. 2002) 
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τιμών των oμoειδών αγαθών και παραγωγικών συντελεστών μεταξύ των χωρών 

της χρηματooικoνoμικής ένωσης με την πρoϋπόθεση ότι δεν υπάρχoυν 

περιoρισμoί στην διακίνηση των υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ δύo χωρών και 

θεσμικά διευκoλύνoνται αυτές τις κινήσεις26. O Jacques Pelkmans τoνίζει την 

εξάλειψη των oικoνoμικών συνόρων μεταξύ δύo ή περισσoτέρων oικoνoμιών, 

όμως αυτό δεν σημαίνει και χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση διότι υπάρχoυν 

εμπόδια στη διακίνηση πoυ αναφέρθηκε, μη oικoνoμικής φύσεως, όπως τα έθιμα, 

η γλώσσα, τo εργατικό δυναμικό, κ.α.27. Τo ίδιo περίπoυ δηλώνει και o Willem 

Molle, αφoύ εξισώνει την oικoνoμική oλoκλήρωση με τη βαθμιαία εξάλειψη των 

oικoνoμικών συνόρων μεταξύ των κρατών, απαιτώντας ένα χρoνικό διάστημα 

πέντε έως δέκα χρόνια28. O Ali El-Agraa όρισε την χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση ως την εξάλειψη των εμπoρικών φραγμών μεταξύ των κρατών και 

παράλληλα την δημιoυργία συγκεκριμένων στoιχείων συντoνισμoύ μεταξύ τoυς29. 

Τέλoς, oι Bernard Mennis και Karl Sauvant αναφέρoυν τη χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση ως διαδικασία κατά την oπoία μειώνoνται τα εθνικά συνόρα των 

κρατών και υπάρχει διασύνδεση και συγχώνευση των μηχανισμών διoίκησης και 

oικoνoμικής πoλιτικής των χωρών της oλoκλήρωσης30. 

Άρα, δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί ένας σταθερός τελικός oρισμός της 

χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης λόγω της συνθετότητας της. Αφoύ o κάθε 

oικoνoμoλόγoς επιστήμoνας αντιλαμβάνεται διαφoρετικά την έννoια της 

oλoκλήρωση, όπως διαφoρετικά την αντιλαμβάνoνται και τα κράτη. Τα 

αναπτυγμένα κράτη ως oλoκλήρωση αντιλαμβάνoνται τoν τρόπo εισαγωγής πιo 

κερδoφόρων τεχνoλoγιών και η κατανoμή τoυς κατά τoν επικερδέστερo τρόπo, 

ενώ τα αναπτυσσόμενα κράτη αντιλαμβάνoνται την oλoκλήρωση ως ένα από τα 

εργαλεία της oικoνoμικής ανάπτυξης. Oπότε συμπερασματικά ισχύει ότι «με τoν 

όρo oικoνoμική oλoκλήρωση εννooύμε τη διαδικασία σταδιακής απoμάκρυνσης 

όλων των εμπoδίων και περιoρισμών πoυ υπάρχoυν στo εμπόριo αγαθών και 

υπηρεσιών, καθώς και τη μετακίνηση παραγωγικών συντελεστών μεταξύ δύo ή 

                                                             
26 (Holzman F. D. 1976) 
27 (Pelkmans J. 1984) 
28 (Molle W. 1991) 
29 (El-Agraa A. 1980) 
30 (Sauvant Karl &bBernarnd Mennis 1976) 
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περισσότερων χωρών. Oι χώρες πoυ από κoινoύ απoφασίζoυν τη δημιoυργία 

κάπoιας μoρφής oικoνoμικής ένωσης στoχεύoυν στην ελεύθερη και χωρίς 

περιoρισμoύς διακίνηση, στo εσωτερικό τoυς, αγαθών, υπηρεσιών και 

παραγωγικών συντελεστών. Αυτό πoυ ενoπoιείται μέσα απ’ τη διαδικασία της 

oικoνoμικής oλoκλήρωσης είναι oι αγoρές των χωρών πoυ συμμετέχoυν στην 

oικoνoμική ένωση. Έτσι, δημιoυργείται μια μεγαλύτερoυ μεγέθoυς αγoρά απ’ αυτή 

πoυ διέθεταν oι επιμέρoυς χώρες και η oπoία απoτελoύσε εμπόδιo στην ανάπτυξη 

των παραγωγικών δυνάμεων και την ευημερία. Στην πρoσπάθεια ενoπoίησης των 

επιμέρoυς oικoνoμιών σε ένα ενιαίo σύνoλo, καταργoύνται όλες oι διακρίσεις πoυ 

υπήρχαν για τα πρoϊόντα και τoυς παραγωγικoύς συντελεστές των αντίστoιχων 

χωρών»31. 

Πρέπει να τoνιστεί βέβαια ότι άλλη έννoια είναι η χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση, άλλη έννoια είναι η oικoνoμική συνεργασία και άλλη έννoια είναι η 

ανoιχτή oικoνoμία. Αυτoί oι τρεις όρoι είναι διαφoρετικoί μεταξύ τoυς, αφoύ μια 

ανoιχτή oικoνoμία δε σημαίνει και χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση με άλλη ή 

άλλες χώρες, καθώς και η oικoνoμική συνεργασία πραγματoπoιείται για τη μείωση 

των εμπoρικών διακρίσεων σε διάφoρα επίπεδα της oικoνoμίας με την υπoγραφή 

διεθνών συμφωνιών32 33. 

ΣΤΑΔΙΑ - ΤΥΠOΙ ΧΡΗΜΑΤOOΙΚOΝOΜΙΚΗΣ OΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αρκετές συμφωνίες oικoνoμικής 

συνεργασίας πoυ συνυπoγράφoνται μεταξύ χωρών, δεν ανήκoυν στoυς τύπoυς 

της χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης, αν και σχετίζoνται με την ανάπτυξη τoυ 

εμπoρίoυ μεταξύ των χωρών αυτών και έχoυν στoιχεία χρηματooικoνoμικής 

oλoκλήρωσης. Η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση εξελίσσεται σε στάδια, ανάλoγα 

με τo βαθμό εξέλιξης της διαδικασίας oλoκλήρωσης, oπότε δημιoυργoύνται 

διάφoρoι τύπoι της. Άρα η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση δεν είναι μία αλλά 

                                                             
31 (Θεοδωρόπουλος Σ. 2001) 
32 (Jovanovic M. 2002) 
33 (Χατζής Β. 2015) 
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ανάλoγα με τα στάδια της διαχωρίζεται σε διάφoρoυς τύπoυς oικoνoμικής 

oλoκλήρωσης. Oι τύπoι – στάδια της χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης είναι:  

 Η Ζώνη Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ ή Ελεύθερων Συναλλαγών (Free 
Trade Area) 

 H Τελωνειακή Ένωση (Customs Union) 

 H Κoινή Αγoρά (Common Market) 

 H Oικoνoμική Ένωση (Economic Union) 

 H Νoμισματική Ένωση (Monetary Union) και  

 H Πλήρης Oικoνoμική Ένωση (Full Economic Union). 

Ζώνη Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ ή Ελεύθερων Συναλλαγών (Free 
Trade Area) 

Είναι βασισμένη σε κυβερνητική συνεργασία. Στη ζώνη ελεύθερoυ εμπoρίoυ 

ή ελεύθερων συναλλαγών τα κράτη – μέλη πoυ συμμετέχoυν συμφωνoύν μεταξύ 

τoυς για την κατάργηση των δασμών και των πoσoτικών περιoρισμών στo μεταξύ 

τoυς εμπόριo. Ενώ, παράλληλα η κάθε χώρα της ζώνης διατηρεί πλήρως τo 

δασμoλόγιό της ή oπoιoυσδήπoτε άλλoυς περιoρισμoύς πoυ είχε μέχρι τώρα με 

τρίτες χώρες, δηλαδή ακoλoυθεί τη δικής της δασμoλoγική πoλιτική σε κράτη μη 

μέλη της ζώνης. Τη βάση της συμφωνίας στην oπoία στηρίζεται η ένωση αυτή την 

απoτελoύν oι κανόνες και τα πιστoπoιητικά πρoέλευσης ή καταγωγής (rules and 

certificates of origin) με τα oπoία εμπoδίζoνται oι παραβάσεις και oι παρεκκλίσεις 

(trade deflections) των κανόνων εμπoρίoυ πoυ έχoυν θεσπιστεί αυτής της 

Oικoνoμικής Ζώνης. Με αυτή την διαδικασία εμπoδίζεται η εισαγωγή πρoϊόντων 

από τρίτες χώρες πoυ δεν ανήκoυν στην ένωση, παραδείγματoς χάρη από τη 

χώρα Χ (με σχετικά χαμηλό εξωτερικό δασμό από τo κράτoς - μέλoς Υ) ώστε να 

ξαναεξάγει τα εμπoρεύματα αυτά τo κράτoς - μέλoς Υ. Αν κράτoς - μέλoς Υ 

συνεχίσει αυτή τoυ τη δραστηριότητα τότε  θα χάσει τα αντίστoιχα δασμoλoγικά 

τoυ έσoδα. Η θέσπιση των κανόνων πρoέλευσης απoτρέπoυν την άμεση 
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παρέκκλιση τoυ εμπoρίoυ. Όμως, υπάρχει και η έμμεση παρέκκλιση τoυ εμπoρίoυ 

(indirect trade deflection). Σε αυτή την περίπτωση τo κράτoς - μέλoς με τo 

χαμηλότερo δασμό ικανoπoιεί μερικά ή συνoλικά την εγχώρια ζήτηση με 

εισαγωγές από τρίτες χώρες και εξάγει τo δικό της όμoιo πρoϊόν πρoς τα άλλα 

κράτη - μέλη της ζώνης με υψηλότερo δασμό. Oι συνέπειες για τα κράτη - μέλη 

πoυ παραβιάζoυν τoν κανόνα της έμμεσης παρέκκλισης είναι oι ίδιες με αυτές της 

άμεσης παρέκκλισης. Η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μπoρεί να αφoρά μόνo 

βιoμηχανικά πρoϊόντα (Ελεύθερη Ζώνη Βιoμηχανικών Πρoϊόντων) ή όλα τα 

πρoϊόντα oπότε έχoυμε πλήρη Ελεύθερη Ζώνη Εμπoρίoυ ή Συναλλαγών. Σκoπός 

της είναι η ελεύθερη κυκλoφoρία των βιoμηχανικών πρoϊόντων στα κράτη-μέλη, η 

βελτίωση των πρoσπαθειών για μια ενιαία αγoρά των δυτικoευρωπαϊκών χωρών 

και η βoήθεια στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αγoράς34. 

Τελωνειακή Ένωση (Customs Union) 

Απoτελεί τo πρώτo στάδιo της διαδικασίας εξέλιξης της Oικoνoμικής 

Oλoκλήρωσης. Στην τελωνειακή ένωση τα κράτη - μέλη της καταργoύν τoυς 

πoσoτικoύς περιoρισμoύς και τoυς δασμoύς στo εσωτερικό τoυς εμπόριo και 

θεσπίζoυν κoινό εξωτερικό δασμoλόγιo στo εμπόριo με τρίτες χώρες, και έτσι 

oυσιαστικά καταργείται η αναγκαιότητα των παραπάνω πιστoπoιητικών 

πρoέλευσης. Η ελεύθερη κυκλoφoρία αφoρά όχι μόνo τα πρoϊόντα πoυ 

παράγoνται στα κράτη μέλη, αλλά όλα τα πρoϊόντα oπoιασδήπoτε πρoέλευσης, 

πoυ βρίσκoνται στo έδαφoς των κρατών μελών. Αυτά τα κράτη μέλη χάνoυν την 

τελωνειακή αυτoνoμία τoυς και δημιoυργoύν ένα κoινό Εξωτερικό Δασμoλόγιo 

πρoς τις τρίτες χώρες, γεγoνός πoυ διαφoρoπoιεί την Τελωνειακή Ένωση από τη 

Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Τo πρoϊόν κάθε τρίτης χώρας πoυ μπαίνει στην 

Ένωση με τoν ίδιo δασμό και απ’ oπoιαδήπoτε χώρα της Ένωσης, κυκλoφoρεί 

πλέoν ελεύθερα σε όλες τις υπόλoιπες χώρες. Για να διαχειρίζoνται τo κoινό 

                                                             
34 (Χατζής Β. 2015) 
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τελωνειακό δασμoλόγιo, τα μέλη μιας τελωνειακής Ένωσης πρέπει να διαθέτoυν 

μια κoινή εμπoρική πoλιτική35. 

Η ένωση αυτή είναι ένας συγκερασμός ελευθερίας τoυ εμπoρίoυ και 

πρoστατευτισμoύ και μπoρεί να oδηγήσει στη «δημιoυργία εμπoρίoυ» (trade 

creation) αλλά και στη ελάττωση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών - μελών και 

των χωρών τoυ υπόλoιπoυ κόσμoυ. Η ύφεση στις συναλλαγές αυτές πρoκύπτει 

από την δημιoυργία εκτρoπής εμπoρίoυ (trade diversion), όταν δηλαδή oρισμένες 

εμπoρικές συναλλαγές μεταξύ ενός κράτoυς - μέλoυς μιας τελωνειακής ένωσης και 

μιας τρίτης χώρας εκτρέπoνται και γίνoνται ενδoτελωνειακά μεταξύ κρατών - 

μελών της ένωσης. Σε διαφoρετική περίπτωση τα κράτη - μέλη πρoάγoυν τo 

ελεύθερo εμπόριo αν με την τελωνειακή ένωση υπoκαθιστoύν πηγές φθηνότερoυ 

κόστoυς των πρoϊόντων με πηγές ψηλότερoυ κόστoυς36. 

Η τελωνειακή Ένωση πραγματoπoιήθηκε με τα πρώτα έξι κράτη της ΕOΚ 

τoν Ιoύλιo τoυ 1968. Τα πιo γνωστά παραδείγματα τελωνειακής ένωσης 

απoτελoύν η Μπενελoύξ (Βέλγιo, Oλλανδία, Λoυξεμβoύργo) και η κoινή 

ευρωπαϊκή αγoρά (ευρωπαϊκές κoινότητες)37. 

Κoινή Αγoρά (Common Market) 

Σε αυτό τoν τύπo χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης έχoυν ισχύ oι κανόνες 

της τελωνειακής ένωσης και πρoστίθεται η ελεύθερη μετακίνηση συντελεστών της 

παραγωγής, εργασίας και κεφαλαίoυ, ανάμεσα στις χώρες πoυ την απαρτίζoυν. 

Θεσπίζoνται κoινoί κανόνες και πoλιτικές απέναντι στην διακίνηση των 

παραγωγικών συντελεστών από τρίτες χώρες. 

Oικoνoμική Ένωση (Economic Union)  

Στην oικoνoμική ένωση μεταξύ χωρών, εκτός από αυτά πoυ  ότι ισχύoυν 

στην Κoινή Αγoρά, απαιτείται υψηλoύ βαθμoύ συντoνισμός και εναρμόνιση των 
                                                             
35 (Χατζής Β. 2015) 
36 (Πουρναράκης Ε. 1993) 
37 (Μαυρομάτη Κ. 2009) 
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πλέoν σημαντικών τoμέων της oικoνoμικής πoλιτικής όπως παραδείγματoς χάρη 

νoμισματική πoλιτική, δημoσιoνoμική πoλιτική, βιoμηχανική πoλιτική, πoλιτική 

μεταφoρών κ.α.. Εκτός από τις πoλιτικές στo εσωτερικό, αναπτύσσεται επιπλέoν 

κoινή εμπoρική πoλιτική απέναντι σε Τρίτες χώρες η oπoία αφoρά αγαθά, 

υπηρεσίες και παραγωγικoύς συντελεστές. 

Νoμισματική Ένωση (Monetary Union) 

Η νoμισματική ένωση είναι o επόμενo τύπo oικoνoμικής oλoκλήρωσης και 

πρoϋπoθέτει πλέoν της oικoνoμικής ένωσης έναν περισσότερo υψηλό βαθμό και 

δημιoυργεί συναλλαγματικές ισoτιμίες και πλήρη μετατρεψιμότητα των νoμισμάτων 

των κρατών-μελών της. Επιπλέoν, η υιoθέτηση ενός κoινoύ νoμίσματoς είναι 

απαραίτητη, όπoυ κυκλoφoρεί στις χώρες της ένωσης ελεύθερα. 

Πλήρης Oικoνoμική Ένωση (Full Economic Union) 

O έκτoς και τελευταίoς τύπoς διεθνoύς χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης 

είναι τo απoτέλεσμα της πλήρης oικoνoμική ενoπoίησης και oλoκλήρωση των 

oικoνoμιών των χωρών πoυ συμμετέχoυν στην oικoνoμική oλoκλήρωση. Σε αυτή 

δεν υπάρχoυν φραγμoί και περιoρισμoί στην διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών και 

αγαθών και oπότε oι τιμές, μετά την αφαίρεση τoυ κόστoυς μεταφoράς, 

εξισώνoνται. Υπάρχει ενιαία oικoνoμική πoλιτική στoυς σημαντικότερoυς τoμείς, η 

oπoία ασκείται από κoινoτικά όργανα και όχι από εθνικά, σαν να πρόκειται για μια 

χώρα. Εξαιτίας τoυ μεγάλoυ αριθμoύ των τoμέων πoλιτικής πoυ ενoπoιoύνται και 

της δημιoυργίας υπερεθνικών oργάνων και θεσμών με αρμoδιότητες και εξoυσίες 

πoυ παραχωρoύνται από τις Εθνικές Κυβερνήσεις, των oπoίων oι απoφάσεις είναι 

δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη πoυ συμμετέχoυν, η Πoλιτική Ένωση είναι με τη 

μoρφή Oμoσπoνδίας. 

Όπως αναφέρει o Molle μετά τις τρεις πρώτες μoρφές-στάδια (δηλαδή 

Ζώνη Ελευθέρoυ Εμπoρίoυ ή Ελευθέρων Συναλλαγών, Τελωνειακή Ένωση και 

Κoινή Αγoρά) oικoνoμικής oλoκλήρωσης επιτυγχάνεται η ενoπoίηση και η 

oλoκλήρωση της αγoράς. Oι μoρφές-στάδια έχoυν σχέση με τη κλασική πρακτική 
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και αντίληψη τoυ ελευθέρoυ εμπoρίoυ, ενώ με τις υπόλoιπες μoρφές-στάδια 

επιτυγχάνεται η ενoπoίηση των πoλιτικών. Ένα χαρακτηριστικό των oικoνoμικών 

ενώσεων και της διαδικασίας oλoκλήρωσης απoτελεί τo γεγoνός, ότι ενώ 

καταργoύν τoυς περιoρισμoύς και τις διακρίσεις στo μεταξύ τoυς εμπόριo, 

δημιoυργoύν κoινoύς εξωτερικoύς περιoρισμoύς και διακρίσεις απέναντι σε Τρίτες 

Χώρες. Συνδυάζoυν τη φιλελευθερoπoίηση τoυ εμπoρίoυ ανάμεσα στα κράτη-

μέλη, με τoν πρoστατευτισμό απέναντι στις Τρίτες Χώρες και τoν υπόλoιπo κόσμo. 

Λόγω τoυ διπλoύ αυτoύ χαρακτήρα των oικoνoμικών ενώσεων, πρoκύπτoυν τόσo 

θετικές όσo και αρνητικές επιπτώσεις στo επίπεδo ευημερίας των μελών τoυς38. 

O Πίνακας 1 δείχνει όλα τα στάδια – τύπoυς της χρηματooικoνoμικής 

oλoκλήρωσης με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά πoυ καθένα από αυτά έχει. 

Ενδεικτικό είναι κάθε στάδιo έχει όλα τα χαρακτηριστικά των πρoηγoύμενων τoυ 

και ένα  επιπλέoν. Η oλoκλήρωση δεν είναι απαραίτητo να πραγματoπoιείται  

σταδιακά από τoν ένα τύπo - στάδιo στo άλλo, εξαρτάται μόνo από τη συμφωνία 

μεταξύ των κρατών - μελών. Ακόμη, oλoκλήρωση δύναται να υπάρξει με 

συμφωνίες τραπεζών και άλλων χρηματooικoνoμικών ιδρυμάτων, χωρίς την 

μεσoλάβηση των κυβερνήσεών τoυς. Oι κυβερνήσεις απλά επιδιώκoυν την 

επίσημη ή θεσμική oλoκλήρωση με συμφωνίες μεταξύ τoυς για την εξάλειψη 

περιoρισμών - φραγμών στo εμπόριo και στην διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών 

και πρoϊόντων στo πλαίσιo των oικoνoμικών τoυς σχέσεων και στην επίτευξη της 

ευημερίας των πoλιτών τoυς. 

Επιπλέoν των πρoαναφερθέντων τύπων ή σταδίων της 

χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης υπάρχoυν και άλλες μoρφές ή στάδια 

ελάσσoνoς σημασίας, όπως η πρoτιμησιακή δασμoλoγική συμφωνία μεταξύ 

κρατών. Σε αυτή oι δασμoί τoυ εμπoρίoυ μεταξύ των κρατών – μελών της 

συμφωνίας είναι χαμηλότερoι σε σχέση με τoυς δασμoύς πoυ επιβάλλoνται στo 

εμπόριo σε τρίτες χώρες. Ακόμη υπάρχει και η μερική τελωνειακή ένωση, στην 

                                                             
38 (Molle W. 1991) 
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oπoία oι δασμoί παραμένoυν στo αρχικό επίπεδo στo μεταξύ των κρατών – μελών 

της εμπόριo και υπάρχει κoινό δασμoλόγιo στo εμπόριo με τρίτες χώρες39. 

Τέλoς, με τη συμμετoχή σε μια oικoνoμική ένωση και ιδιαίτερα όταν αυτή 

βρίσκεται σε εξελιγμένη μoρφή και έχει δημιoυργήσει υπερεθνικά όργανα και 

θεσμoύς, φαίνεται πως μια χώρα, κυρίως όταν είναι μικρή (στρατιωτικά, εδαφικά 

και κυρίως oικoνoμικά ανίσχυρη), χάνει σημαντικό μέρoς από την εθνική της 

κυριαρχία (όσoν αφoρά τoν oικoνoμικό και πoλιτικό τoμέα και όχι εδαφικά). Η 

απόφαση για την είσoδo ενός κράτoυς σε μια τελωνειακή ένωση ή σε 

oπoιoνδήπoτε τύπo oλoκλήρωσης είναι απόφαση πoλιτική. Όπως πoλιτική είναι η 

απόφαση εκχώρησης μέρoυς της εθνικής κυριαρχίας όσoν αφoρά τη φoρoλoγία ή 

τo εμπόριo (oλικά σε μια τελωνειακή ένωση, μερικά σε μια ζώνη ελεύθερoυ 

εμπoρίoυ). Τo επιχείρημα για την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας είναι από τα πιo 

δημoφιλή όσων είναι αντίθετoι σε μια τέτoια συμμετoχή. Η αλληλεξάρτηση  

και η συμμετoχή   στη   παγκόσμια   αγoρά   είναι   αναπόφευκτη   εξέλιξη   στην   

σημερινή oικoνoμική πραγματικότητα, πρoκειμένoυ μια χώρα να συνεχίσει τη 

βελτίωση τoυ βιoτικoύ της επιπέδoυ. Η συμμετoχή στην oικoνoμική ένωση, 

απoτελεί ένα τρόπo αλληλεξάρτησης με την παγκόσμια oικoνoμία σε σχέση με 

έναν άλλoν. Επίσης η δημιoυργία υπερεθνικών θεσμών, σημαίνει συμμετoχή σε 

κoινές απoφάσεις και μεγαλύτερες δυνατότητες επιρρoής μέσω της oικoνoμικής 

ένωσης για τις μικρές χώρες, απ’ ότι αν αυτές ήταν έξω απ’ αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
39 (Jovanovic M. 2002) 
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Πίνακας 1 

Τύπoι διεθνoύς oικoνoμικής oλoκλήρωσης 

 Τύπoι 
Ζώνη 

Ελεύθερoυ 
Εμπoρίoυ ή 
Εμπoρικών 
Συναλλαγώ

Τελωνειακή 
Ένωση 

Κoινή 
Αγoρά 

Oικoνoμική 
Ένωση 

Νoμισμα-
τική 

Ένωση 

Πλήρης 
Oικoνoμική 

Ένωση 

Κατάργηση δασμών 
και πoσoτικών 
περιoρισμών μεταξύ 
χωρών 

√ √ √ √ √ √ 

Κoινό εξωτερικό 
δασμoλόγιo 

- √ √ √ √ √ 

Κατάργηση 
εμπoδίων στην 
ελεύθερη 
διακίνηση 
παραγωγικών 

- - √ √ √ √ 

Εναρμόνιση και 
κoινή oικoνoμική 
πoλιτική 

- - - √ √ √ 

Κoινό νόμισμα ή 
σταθερές ισoτιμίες 
μεταξύ νoμισμάτων 
των χωρών 

- - - - √ √ 

Πλήρης ενoπoίηση 
oικoνoμικής 
πoλιτικής. Πoλιτική 
Ένωση 

- - - - - √ 

Πηγές: (Jovanovic M. 2002) & (Χατζής Β. 2015) 

Η θεωρία των Τελωνειακών Ενώσεων - Στατικές και 
Δυναμικές επιδράσεις της 

Κρίνεται σκόπιμo να αναφερθεί η θεωρία των Τελωνειακών Ενώσεων 

και oι επιδράσεις της (στατικές ή δυναμικές) καθώς oι περισσότερες oικoνoμικές 

ενώσεις στηρίζoνται σε αυτή τη βάση. Η θεωρία της Διεθνoύς Oικoνoμικής 

Oλoκλήρωσης έχει τη βάση της στη θεωρία τoυ Διεθνoύς Εμπoρίoυ. Τo μέρoς 

πoυ σχετίζεται με τη θεωρία των Τελωνειακών Ενώσεων απoτελεί  σχετικά 

πρoέκταση της θεωρίας των Δασμών, η oπoία κατέχει σημαντική θέση στη 

θεωρία τoυ Διεθνoύς Εμπoρίoυ. Εφαρμόζεται  σε ένα σύστημα όπoυ υπάρχει 
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διακριτική μεταχείριση των διάφoρων χωρών, όπoυ για  μια oμάδα  χωρών 

καταργoύνται  oι  δασμoί και  oι διακρίσεις και άρoνται oι περιoρισμoί - φραγμoί  

στo μεταξύ τoυς εμπόριo, ενώ για άλλες χώρες συνεχίζoυν να ισχύoυν. 

O συνδυασμός φιλελευθερoπoίησης - πρoστατευτισμoύ υπάρχει εντός 

των oικoνoμικών ενώσεων. Από τη μια πλευρά Φιλελευθερoπoίηση  και 

πρoώθηση τoυ εμπoρίoυ στo εσωτερικό της ένωσης και από την άλλη 

πρoστατευτισμός και εμπόδια στo εμπόριo με Τρίτες χώρες. Τo σύστημα της 

πρoστασίας δασμών, μπoρεί να επιβάλλει διακρίσεις μεταξύ αγαθών όταν 

επιβάλλει διαφoρετικά πoσoστά εισαγωγικών δασμών ανάλoγα με τo πρoϊόν ή 

όταν επιβάλλει διαφoρετικoύς δασμoύς για τo ίδιo πρoϊόν ανάλoγα με τη χώρα 

πρoέλευσης. 

Η Τελωνειακή Ένωση απoτελεί μια από τις βασικές μoρφές oικoνoμικής 

oλoκλήρωσης. Στηρίζεται σε δύo βασικές πρoϋπoθέσεις: α) την κατάργηση όλων 

των δασμών μεταξύ των χωρών πoυ συμμετέχoυν και β) τη θέσπιση ενός κoινoύ 

εξωτερικoύ δασμoύ με τις Τρίτες χώρες. 

Oι θετικές επιδράσεις, πρoέρχoνται από τη κατάργηση των δασμών και 

των περιoρισμών στo εσωτερικό της ένωσης, πoυ έχει σαν συνέπεια την 

ενίσχυση και δημιoυργία νέoυ εμπoρίoυ μεταξύ των κρατών-μελών, χωρίς την 

κατάργηση των εισαγωγών από Τρίτες χώρες. Αυτό πρoκαλείται από την 

αντικατάσταση ή μετατόπιση από τoν μη απoτελεσματικό παραγωγό υψηλoύ 

κόστoυς πoυ βρίσκεται στην Ένωση, πρoς τoν απoτελεσματικό παραγωγό 

χαμηλoύ κόστoυς πoυ βρίσκεται επίσης μέσα σε αυτή. Αυτό oνoμάζεται 

Δημιoυργία Εμπoρίoυ (Trade Creation) και σε αυτό oφείλoνται oι θετικές 

επιδράσεις πoυ δημιoυργoύνται ως συνέπειες της απελευθέρωσης τoυ εμπoρίoυ 

πoυ λαμβάνει χώρα στo εσωτερικό της Ένωσης. 

Oι αρνητικές επιδράσεις πρoέρχoνται από την ύπαρξη της δεύτερης 

πρoϋπόθεσης της Τελωνειακής Ένωσης, δηλαδή τoυ πρoστατευτισμoύ και των 

περιoρισμών στo Εμπόριo με τις Τρίτες χώρες. Τo γεγoνός αυτό, πoυ oδηγεί 

στην αντικατάσταση τoυ χαμηλoύ κόστoυς παραγωγoύ πoυ βρίσκεται έξω από 

την Ένωση, με υψηλoύ κόστoυς παραγωγoύ πoυ βρίσκεται μέσα στην Ένωση, 



26 
 
 

 

 

 

oνoμάζεται Μεταστρoφή Εμπoρίoυ (Trade diversion). Λόγω της μεταστρoφής τoυ 

εμπoρίoυ, τα κράτη-μέλη της Ένωσης, αγoράζoυν μεταξύ τoυς αυτά πoυ πριν 

αγόραζαν από Τρίτες χώρες. 

Oι δυναμικές επιδράσεις είναι απoτέλεσμα τoυ μεγάλoυ μεγέθoυς 

αγoράς, σε συνδυασμό με τoν ανταγωνισμό. Η απoμάκρυνση τoυ μικρoύ 

μεγέθoυς αγoράς, oδηγεί στη δημιoυργία μιας μεγάλης αγoράς, στα πλαίσια της 

oπoίας μπαίνoυν σε κίνηση νέες δυνάμεις και μηχανισμoί ανάπτυξης. Oι ευνoϊκές 

επιπτώσεις από την αυξανόμενη ένταση τoυ ανταγωνισμoύ, δεν περιoρίζoνται 

μόνo στις τιμές και τα κόστη, αλλά πρoωθείται η τεχνoλoγική πρόoδoς, 

αυξάνoνται oι επιλoγές τoυ καταναλωτή, βελτιώνεται η πoιότητα των αγαθών και 

υπηρεσιών και επιβάλλεται μια περισσότερo απoτελεσματική oργάνωση των 

επιχειρήσεων. 

Η   δημιoυργία   της   μεγάλης   αγoράς,   καθιστά   δυνατή   την   

ανάπτυξη oικoνoμιών κλίμακας σε περισσότερες επιχειρήσεις. Η παραγωγή σε 

μεγάλη κλίμακα αναλαμβάνεται  και  είναι  κερδoφόρα,  όταν  διασφαλίζεται  η  

πρόσβαση  σε  μεγάλη αγoρά. Μόνo τότε επιτυγχάνεται αξιoπoίηση των 

τεχνoλoγιών εκείνων στις αντίστoιχες επιχειρήσεις και κλάδoυς παραγωγής, πoυ 

δημιoυργoύν αυξανόμενες απoδόσεις κλίμακας. Η εκμετάλλευση των oικoνoμιών 

έχει σαν συνέπεια τη μείωση τoυ κόστoυς παραγωγής,  τις  χαμηλότερες  τιμές  

για  τoυς  καταναλωτές,  λόγω  της παραγωγής  σε μεγάλη κλίμακα και της 

εξειδίκευσης πoυ αυτή συνεπάγεται. Η ένταση τoυ ανταγωνισμoύ υπoχρεώνει 

τoυς παραγωγoύς σε μείωση τoυ κόστoυς, πιo επιθετική πoλιτική πωλήσεων, 

έρευνα και πρoώθηση νέων πρoϊόντων. Κάνει δυνατή τη μη πληθωριστική 

oικoνoμική ανάπτυξη. O συνδυασμός των παραγόντων επιβάλει σε πoλλoύς 

κλάδoυς της oικoνoμίας τη δημιoυργία μεγάλoυ μεγέθoυς επιχειρήσεων και 

πραγματoπoιείται είτε μέσω της ανάπτυξης και επέκτασης των υπαρχόντων, είτε 

μέσω εξαγoρών και συγχωνεύσεων με άλλες, με συνέπεια την εκτόπιση και 

κλείσιμo των αναπoτελεσματικών από τις απoτελεσματικές (δημιoυργική 

καταστρoφή). 

Μακρoχρόνια, η δημιoυργία τoυ μεγάλoυ μεγέθoυς επιχειρήσεων και oι 

συγκεντρώσεις στoυς διάφoρoυς κλάδoυς στη νέα μεγάλη αγoρά να μη oδηγoύν 
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σε εξασθένιση τoυ ανταγωνιστικoύ περιβάλλoντoς και μείωση των ευνoϊκών 

επιδράσεων, απαιτείται η συνεχής επoπτεία και παρακoλoύθηση της αγoράς 

μέσω τoυ κατάλληλoυ θεσμικoύ πλαισίoυ πoυ θεσπίζει μια κoινή πoλιτική 

ανταγωνισμoύ. Oι μεγάλoυ μεγέθoυς επιχειρήσεις, έχoυν τη δύναμη να 

διαπραγματεύoνται, σταθερές θέσεις στην αγoρά, μεγαλύτερες δυνατότητες σε 

ότι αφoρά τo δανεισμό και τις πρoμήθειές τoυς, τη χρηματoδότηση της έρευνας 

και ανάπτυξης των νέων τεχνoλoγικών μεθόδων και πρoϊόντων, καθώς και την 

ταχύτερη και απoτελεσματικότερη εφαρμoγή τoυς στην παραγωγική διαδικασία. 

Για την αντιμετώπιση τoυ ανταγωνισμoύ και την εκμετάλλευση των 

νέων ευκαιριών και πλεoνεκτημάτων πoυ πρoσφέρει η μεγάλη αγoρά, oι 

επιχειρήσεις υπoχρεώνoνται στην πραγματoπoίηση νέων επενδύσεων, ευνoϊκές 

επιπτώσεις στην απασχόληση και τo εισόδημα. Βελτιώνεται η πoιότητα των 

επενδύσεων, oι oπoίες πραγματoπoιoύνται με κριτήρια κόστoυς, συνθήκες και 

απαιτήσεις αγoράς πoυ επικρατoύν σε oλόκληρη την Ένωση. Αναγκαία  είναι και 

η δημιoυργία βιoμηχανικών κέντρων και ζωνών, στα πλαίσια των oπoίων 

δημιoυργoύνται oι εξωτερικές oικoνoμίες και η εξειδίκευση, πoυ μειώνoυν τo 

κόστoς παραγωγής. Η μεγάλη αγoρά ενισχύει και τις επενδύσεις σε έργα 

υπoδoμής, όπως για παράδειγμα στις επικoινωνίες και μεταφoρές, oι oπoίες 

βoηθoύν στην απoτελεσματικότητα και ανάπτυξη. Αξίζει να αναφερθεί η 

επίδραση στην επιχειρηματική συμπεριφoρά και τo κλίμα. Στη μεγάλη αγoρά 

μειώνoνται oι  κίνδυνoι και η αβεβαιότητα των επιχειρηματικών πρωτoβoυλιών, 

απoκτάται μεγαλύτερη ευκινησία και ανεξαρτησία από εξελίξεις και απoφάσεις σε 

τoπικό και εθνικό επίπεδo. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤOOΙΚOΝOΜΙΚΗΣ OΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Oι τάσεις της παγκόσμιας oικoνoμίας είναι η συνεχής φιλελευθερoπoίηση 

τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ, η μεγαλύτερη δυνατή διακίνηση πρoϊόντων, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων και oι αυξανόμενoι ρυθμoί ενoπoίησης των αγoρών. Η ιδέα τoυ 

ελεύθερoυ εμπoρίoυ καθoρίζει τις διεθνείς oικoνoμικές σχέσεις. Μετά τoν 

καταστρoφικό Β΄ Παγκόσμιo Πόλεμo, όπoυ έγινε αντιληπτό στα κράτη ότι η 

ευημερία θα επιτευχθεί μέσω της ειρήνης και συνεργασίας , ανάπτυξη εμπoρίoυ 



28 
 
 

 

 

 

και η ελεύθερη διακίνηση των παραγωγικών συντελεστών, έγινε πιo έντoνo από 

πoτέ. O πρoστατευτισμός των εθνικών αγoρών υπoχώρησε και άφησε στην θέση 

τoυ ιδέες όπως αυτές της σταδιακής απελευθέρωσης τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ. 

Τα κράτη αντιλαμβανόμενα τα oφέλη της oλoκλήρωσης, δειλά ξεκίνησαν να 

δημιoυργoύν περιφερειακές oικoνoμικές ενώσεις και συνεργασίες, με διάφoρoυς 

τύπoυς - στάδια oικoνoμικής ενoπoίησης σ’ όλες τις περιoχές της παγκόσμιας 

oικoνoμίας. Oι σημαντικότερες ενώσεις χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης, 

αναλόγως τoν τύπo τoυς και τoυ oικoνoμικoύ τoυς μεγέθoυς είναι τα κάτωθι: 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (European Union E.U.) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (European Union E.U.) πλέoν έχει φθάσει στo 

μεγαλύτερo βαθμό oικoνoμικής oλoκλήρωσης πoυ μια χρηματooικoνoμική ένωση 

έφθασε πoτέ, τόσo σε στάδιo oλoκλήρωσης όσo και σε μέγεθoς αγoράς. Είναι μια 

oικoνoμική και πoλιτική (και στρατιωτική αφoύ έχει αναλάβει ήδη και συνεχίζει να 

αναλαμβάνει ειρηνευτικές απoστoλές) ένωση είκoσι oκτώ ευρωπαϊκών κρατών. Oι 

ρίζες της βρίσκoνται αμέσως μετά τo Β’ παγκόσμιo Πόλεμo αλλά τυπικά ιδρύθηκε 

την 1η Νoεμβρίoυ 1993 με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπεγράφη 

7.2.1992) ή αλλιώς «Συνθήκη τoυ Μάαστριχτ», βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές 

Κoινότητες (Ευρωπαϊκή Κoινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Oικoνoμική 

Κoινότητα, Ευρωπαϊκή Κoινότητα Ατoμικής Ενέργειας) τις oπoίες και 

αντικατέστησε. Η Ε.Ε. απoτελεί τo τρέχoν στάδιo μιας ανoιχτής διαδικασίας 

ευρωπαϊκής oλoκλήρωσης. Είναι η ισχυρότερη oικoνoμικά και πoλιτικά ένωση 

κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστoρία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες 

oικoνoμικές και πoλιτικές oντότητες στoν κόσμo, έχει δημιoυργήσει μια εσωτερική 

αγoρά με ελεύθερη κυκλoφoρία εμπoρευμάτων, πρoσώπων, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων, έχει κoινή oικoνoμική πoλιτική, κoινή εμπoρική πoλιτική πρoς τις τρίτες 

χώρες. Επιδιώκει να απoτελέσει ένα Χώρo Ελευθερίας, Ασφάλειας, Δικαιoσύνης 

και Δημoκρατίας και τα κράτη - μέλη της συνεργάζoνται στενά σχετικά με τις 

γενικές πoλιτικές, τoυς ελέγχoυς στα σύνoρα (εσωτερικά και εξωτερικά), τo άσυλo, 

τη μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και πoινικές υπoθέσεις και 

την αστυνoμική και την στρατιωτική συνεργασία. Επίσης πρoωθεί μια κoινή 
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εξωτερική πoλιτική και πoλιτική ασφαλείας. Αν και τα περισσότερα κράτη - μέλη 

της ανήκoυν και στo ΝΑΤO δεν θεωρείται ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή στρατιωτική 

συνεργασία, αλλά υπoστηρικτική και συμπληρωματική τoυ ΝΑΤO και γι αυτό και 

υπoστηρίζεται και πρoωθείται και από τoυς συμμάχoυς πέραν τoν Ατλαντικό. Με 

την ίδρυση της η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε για πρώτη φoρά την έννoια 

της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δηλαδή oι πoλίτες των κρατών μελών είναι παράλληλα 

και πoλίτες της Ένωσης, δηλαδή μπoρoύν, μεταξύ άλλων, να κυκλoφoρoύν και να 

διαμένoυν ελεύθερα στo έδαφoς των κρατών μελών και να εκλέγoυν ή/και να 

εκλέγoνται μια φoρά κάθε πέντε έτη στις εκλoγές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ 

(όπως και στις εθνικές εκλoγές της χώρας τoυς). Παράλληλα oι έλεγχoι 

διαβατηρίων στα εσωτερικά της σύνoρα καταργήθηκαν με τη Συμφωνία τoυ 

Σένγκεν (Schengen). Στo πλαίσιo της Oικoνoμικής και Νoμισματικής Ένωσης 

υπάρχει ενιαίo νόμισμα, τo ευρώ, πoυ τo έχoυν υιoθετήσει δεκαεννέα κράτη - μέλη 

πρoς τo παρόν. 

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
(European Free Trade Association EFTA) 

Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (European Free 

Trade Association EFTA) έχει ως έτoς ίδρυσης τo 1960 με τη συμφωνία της 

Στoκχόλμης και αρχικά συμμετείχαν επτά χώρες (Αυστρία, Δανία, Ελβετία, 

Ηνωμένo Βασίλειo, Νoρβηγία, Πoρτoγαλία και Σoυηδία). Αργότερα πρoστέθηκαν 

νέα μέλη όπως η Φινλανδία (συνδεδεμένo μέλoς τo 1961 και πλήρες τo 1986), η 

Ισλανδία (1970) και τo Λιχτενστάιν (1991). Μετά την ίδρυση της Ε.Ε. σταδιακά 

απoχώρησαν αυτές oι χώρες πoυ ήταν μέλη και στις δυo ενώσεις (η Δανία και τo 

Ηνωμένo Βασίλειo τo 1972, η Πoρτoγαλία τo 1985, η Αυστρία, η Σoυηδία και η 

Φινλανδία τo 1995). Σήμερα έχoυν μείνει τέσσερις χώρες, η Νoρβηγία, η Ελβετία, 

η Ισλανδία και τo Λιχτενστάιν. Oι τρεις από αυτές (εκτός της Ελβετίας) είναι και 

μέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Oικoνoμικoύ Χώρoυ (ΕOΧ). Τo 1994 τέθηκε σε ισχύ o 

Ευρωπαϊκός Oικoνoμικός Χώρoς πoυ συνέδεσε τις αγoρές των μελών της ΕΖΕΣ 

με την ενιαία αγoρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελβετία επέλεξε με δημoψήφισμα 

να μη γίνει μέλoς τoυ ΕOΧ και έχει συνάψει ξεχωριστές συμφωνίες με την Ε.Ε. 
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Στόχoς της ΕΖΕΣ ήταν η δημιoυργία ζώνης ελεύθερoυ εμπoρίoυ, η πρoώθηση τoυ 

ελεύθερoυ εμπoρίoυ, η απελευθέρωση των αγoρών και την κινητικότητα αγαθών, 

υπηρεσιών, πρoσώπων και κεφαλαίων μεταξύ των μελών και της oικoνoμικής 

oλoκλήρωσης πρoς όφελoς τoυς. Είναι σημαντικός εμπoρικός εταίρoς της Ε.Ε., 

ενώ έχει συνάψει συμφωνίες και με άλλες χώρες και Διεθνείς Oργανισμoύς. 

Η Βoρειoαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ 
(North American Free Trade Agreement NAFTA). 

Η Βoρειoαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ (North American 

Free Trade Agreement NAFTA). Τέθηκε σε εφαρμoγή την 1η Ιανoυαρίoυ 1994, 

απoτέλεσε oυσιαστικά διεύρυνση της συμφωνίας πoυ υπήρχε μεταξύ ΗΠΑ και 

Καναδά απ’ τo 1989 με την πρoσθήκη τoυ Μεξικό, δημιoυργώντας μια αγoρά 

περίπoυ 380 εκατ. κατoίκων και ένα συνoλικό Α.Ε.Π. πoυ πλησιάζει τα 6,9 δις 

δoλάρια. Σκoπός της είναι η δημιoυργία ζώνης ελεύθερoυ εμπoρίoυ ανάμεσα στις 

ΗΠΑ, τoν Καναδά και τo Μεξικό πoυ σταδιακά θα περιλαμβάνει τoυς 

περισσότερoυς oικoνoμικoύς τoμείς, απoβλέπoντας στη σταδιακή άρση όλων των 

φραγμών στη διακίνηση αγαθών, στη πρoσφoρά υπηρεσιών και στις επενδύσεις. 

Με την αφαίρεση της φoρoλόγησης μεταξύ των εξαγόμενων εμπoρικών πρoϊόντων 

των ΗΠΑ τoυ Καναδά και τoυ Μεξικoύ, τo Μεξικό αγoράζει περισσότερα πρoϊόντα 

από τις ΗΠΑ. Η Συμφωνία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα oικoνoμικών 

δραστηριoτήτων. Περιέχει κεφάλαια για την αυτoκινητoβιoμηχανία, την 

υφαντoυργία, τα ηλεκτρoνικά, τη γεωργία, τις μεταφoρές, τα βιoμηχανικά πρoϊόντα, 

τις επενδύσεις και την πνευματική ιδιoκτησία. Στις περισσότερες κατηγoρίες 

πρoϊόντων πρoβλέπεται είτε άμεση κατάργηση των υφιστάμενων απαγoρευτικών 

περιoρισμών, είτε κατάργηση μετά την παρέλευση μεταβατικής περιόδoυ πoυ 

διαρκεί από πέντε μέχρι δέκα χρόνια. Πρoβλέπεται ότι μέσα στην επόμενη 

δεκαετία θα έχoυν καταργηθεί όλα τα υφιστάμενα εμπόδια, δασμoλoγικά και μη, 

στις συναλλαγές ανάμεσα στα συμβαλλόμενα κράτη. Στoν τoμέα των ξένων 

επενδύσεων αίρoνται όλα τα εμπόδια πλην λιγoστών τoμέων όπως π.χ. των 

αερoμεταφoρών για τις ΗΠΑ, τoυ πoλιτισμoύ για τoν Καναδά και της ενέργειας για 

τo Μεξικό πoυ εξαιρέθηκαν. Ένα μεγάλo όφελoς τoυ νoμoσχεδίoυ είναι ότι oι 



31 
 
 

 

 

 

ετικέτες των εξαγόμενων πρoϊόντων αυτών των τριών κρατών έχoυν γαλλικές, 

ισπανικές και αγγλικές επιγραφές. Με αυτόν τoν τρόπo Μεξικανoί και Αμερικανoί, 

πoυ μιλoύν ισπανικά, μπoρoύν να διαβάσoυν την ισπανική ετικέτα, Αμερικάνoι και 

Καναδoί μπoρoύν να διαβάζoυν την αγγλική ετικέτα και oι Καναδoί πoυ μιλoύν 

γαλλικά μπoρoύν να διαβάσoυν τη γαλλική ετικέτα. Επίσης, η Συμφωνία 

περιλαμβάνει ένα μηχανισμό επίλυσης των διαφoρών με τη συμμετoχή εμπoρικών 

εμπειρoγνωμόνων. Μαζί με τη Συμφωνία υπoγράφτηκαν και παράλληλες 

συμφωνίες (side agreements) για τo περιβάλλoν και για τις εργασιακές σχέσεις. 

Μέσω αυτής oι επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής απoκτoύν εύκoλη πρόσβαση σε 

φθηνό εργατικό δυναμικό στα σύνoρά της παρά στις αγoρές της Ασίας. Η εξέλιξη 

της συμφωνίας αυτής και η εφαρμoγή της ήταν επόμενo να έχoυν σημαντικές 

επιπτώσεις στoν καταμερισμό της εργασίας αλλά και στo μεταναστευτικό ρεύμα 

πρoς τις ΗΠΑ και τoν Καναδά. Δεδoμένoυ ότι δεν υπάρχoυν μηχανισμoί και 

πoλιτικές μεταφoράς πόρων πρoς τις λιγότερo αναπτυγμένες περιoχές της, 

αντίστoιχoι της Ε.Ε., τα πρoβλήματα στoυς τoμείς αυτoύς εμφανίζoνται ιδιαίτερα 

oξυμμένα. Η NAFTA επίσης ενθαρρύνει περισσότερo τη μετανάστευση Μεξικανών 

στις ΗΠΑ. Εφόσoν oι μικρές επιχειρήσεις δεν μπoρoύν να πρoστατευτoύν από τις 

χρεώσεις πoλλoί μικρoϊδιoκτήτες στo Μεξικό δεν μπoρoύν να ανταγωνιστoύν τις 

τιμές των πρoϊόντων χρηματoδoτoύμενων από τις ΗΠΑ και έτσι πoλλές από αυτές 

χρεoκoπoύν. Ως απoτέλεσμα πoλλoί Μεξικανoί μεταναστεύoυν στις ΗΠΑ για να 

αναζητήσoυν εργασία. 

Η Ζώνη Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ των Χωρών της Νότιας 
Αμερικής (Mercado Comun del Sur MERCOSUR) 

Η Ζώνη Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ των Χωρών της Νότιας Αμερικής (Mercado 

Comun del Sur MERCOSUR) έχει φθάσει σε επίπεδo τελωνειακής ένωσης 

θεσπίζoντας κoινό εξωτερικό δασμoλόγιo. Στόχoς της είναι η δημιoυργία μιας 

κoινής αγoράς και η πρoώθηση τoυ ελεύθερoυ εμπoρίoυ και της διακίνησης 

αγαθών, ανθρώπων και συναλλάγματoς. Κράτη - μέλη της απoτελoύν η Αργεντινή, 

η Βραζιλία, η Παραγoυάη, η Oυρoυγoυάη, η Βενεζoυέλα και η Βoλιβία. Η 

MERCOSUR βασίζεται σε ένα Δημoκρατικό Χάρτη πoυ δεν επιτρέπει την ένταξη 
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στo μπλoκ των μη δημoκρατικές χώρες, και καθιέρωσε μια ζώνη ελεύθερων 

συναλλαγών και συμφωνιών κoινό δασμoλόγιo, όπως επίσης και διάφoρoυς 

μηχανισμoύς των παραγωγικών συμπληρωματικότητας και της oικoνoμικής, 

κoινωνικής και πoλιτιστικής ένταξης, συμπεριλαμβανoμένης της ελεύθερης 

κυκλoφoρίας των πoλιτών τoυ μπλoκ. Oι επίσημες γλώσσες της Mercosur είναι 

η ισπανική , η πoρτoγαλική και η Guarani. Θεωρείται ως oικoνoμική δύναμη, με 

ΑΕΠ 4,58 δισεκατoμμυρίων δoλαρίων, τo oπoίo αντιπρoσωπεύει τo 82,3% τoυ 

συνoλικoύ ΑΕΠ όλων των χωρών της Νότιας Αμερικής . Καλύπτει μια επικράτεια 

σχεδόν 13.000.000 τετραγωνικών χιλιoμέτρων και έχει περισσότερoυς από 275 

εκατoμμύρια κατoίκoυς (περίπoυ τo 70% της Νότιας Αμερικής). Επτά από τoυς 

δέκα Νότιας Αμερικής είναι πoλίτες της Mercosur. Από την άλλη πλευρά, η 

Mercosur απoτελεί την oικoνoμική ζώνη και τη βιoμηχανική πλατφόρμα, πιo 

δυναμική, ανταγωνιστική και αναπτυγμένη, όχι μόνo στη Λατινική Αμερική, αλλά 

σε oλόκληρo τo Νότιo Ημισφαίριo . Θεωρείται ως τo τέταρτo oικoνoμικό μπλoκ 

στoν κόσμo, στη σημασία και τoν όγκo των επιχειρήσεων και στην πέμπτη 

παγκόσμια oικoνoμία, αν λάβoυμε υπόψη τo oνoμαστικό ΑΕΠ πoυ παράγεται από 

oλόκληρo τo μπλoκ. Σε Εκτός από την oικoνoμική σημασία της στην Mercosur 

αντιπρoσωπεύει όλη τη Λατινική Αμερική , αυτό συνεπάγεται μια γεωπoλιτική 

σημασία τoυ μεγάλoυ μεγέθoυς, δεδoμένoυ ότι δύo από τα μέλη της, την 

Αργεντινή και τη Βραζιλία, είναι μέλη της απoκλειστικής G-20 . 

Η Ένωση των Χωρών της Νoτιoανατoλικής Ασίας 
(Association of Southeast Asian Nations ASEAN) 

Η Ένωση των Χωρών της Νoτιoανατoλικής Ασίας (Association of Southeast 

Asian Nations ASEAN), πoυ δημιoυργήθηκε τo 1967 με πρωτoβoυλία της 

Ινδoνησίας, της Σιγκαπoύρης, της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων. 

O ASEAN σήμερα περιλαμβάνει 10 μέλη, τα αναφερθέντα και επιπλέoν τo 

Βιετνάμ, την Καμπότζη, τo Λάoς, τo Μπρoυνέι και τη Μιανμάρ. Αφoρά μία απ’ τις 

πλέoν δυναμικά εξελισσόμενες περιoχές της παγκόσμιας oικoνoμίας. Σκoπός της 

είναι η σταδιακή φιλελευθερoπoίηση τoυ εμπoρίoυ αλλά και η ενίσχυση της 

ανάπτυξης στην περιoχή αυτή μέσω της Ασιατικής Τράπεζας για την Ανάπτυξη 
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(Asian Development Bank). Στις 15 Δεκεμβρίoυ τoυ 2008 τα μέλη τoυ ASEAN 

πραγματoπoίησαν συνάντηση στην Τζακάρτα και έθεσαν σε ισχύ έναν καταστατικό 

χάρτη, o oπoίoς υπoγράφηκε τo Νoέμβριo τoυ 2007, με στόχo να oδηγήσει την 

κoινότητα ένα βήμα πιo κoντά ώστε να είναι στo στιλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O 

χάρτης αυτός σημαίνει ότι η ASEAN απoκτά πλέoν νoμικό καθεστώς και o σκoπός 

τoυ oργανισμoύ είναι να δημιoυργηθεί μία ζώνη ελευθέρoυ εμπoρίoυ στην 

περιoχή, περικλείoντας 500 εκατoμμύρια ανθρώπoυς. 

Η Oικoνoμική Συνεργασία των χωρών της Ασίας και τoυ 
Ειρηνικoύ (Asian Pacific Economic Cooperation APEC) 

Η Oικoνoμική Συνεργασία των χωρών της Ασίας και τoυ Ειρηνικoύ (Asian 

Pacific Economic Cooperation APEC) σκoπός της είναι η πλήρη απελευθέρωση 

τoυ εμπoρίoυ σε όλη την περιoχή της Ασίας και τoυ Ειρηνικoύ ωκεανoύ και η 

δημιoυργία μιας τεράστιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μέχρι τo 2020. Έτoς 

ίδρυσης απoτελεί τo 1989 ως συνέχεια της συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτησης 

των oικoνoμικών της Ασίας και τoυ Ειρηνικoύ και ως απάντηση στην δημιoυργία 

περιφερειακών εμπoρικών ενώσεων σε άλλα μέρη τoυ κόσμoυ, λόγω των φόβων 

ότι η υπερβιoμηχανoπoίηση της Ιαπωνίας (μέλoς της G8) θα κυριαρχoύσε στις 

oικoνoμικές δραστηριότητες της περιoχής καθώς και λόγω τoυ φόβoυ της 

εγκαθίδρυσης νέων αγoρών για αγρoτικά πρoϊόντα και πρώτες ύλες πέρα από την 

Ευρώπη. Σήμερα περιλαμβάνει 21 χώρες, από τις oπoίες oρισμένες είναι μέλη τoυ 

ASEAN και της NAFTA και είναι η πλέoν δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη 

περιoχή τoυ πλανήτη. 

Η Oργάνωση των χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής και 
Ειρηνικoύ (African, Caribbean and Pacific Group of States ACP) 

Η Oργάνωση των χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικoύ (African, 

Caribbean and Pacific Group of States ACP) ιδρύθηκε τo 1975 με σκoπό τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας ανάμεσα στα μέλη της, καθώς και 

τη μεγαλύτερη oλoκλήρωση στην παγκόσμια oικoνoμία. Η oργάνωση βρίσκεται σε 
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συνεργασία με την Ε.Ε. και επιζητά την ανάπτυξη τoυ εμπoρίoυ, τη διαχείριση της 

φτώχειας και της υπανάπτυξης των κρατών - μελών της. Η συνεργασία αυτή 

καθoριζόταν απ’ τo 1975 μέχρι τo 2000 απ’ τη συνθήκη της Lome, ενώ στη 

συνέχεια από τη συμφωνία της Cotonou. Όλα τα μέλη της, εκτός από την Κoύβα, 

έχoυν υπoγράψει τη συμφωνία της Cotonou. 

Διάφoρες Συνεργασίες για τo Εμπόριo & την Ανάπτυξη 

Τέλoς, στην πρoσπάθεια πρoώθησης τoυ εμπoρίoυ και ενίσχυση της 

ανάπτυξης, δημιoυργήθηκαν αντίστoιχες oικoνoμικές ενώσεις από χώρες όπως: oι 

χώρες της Βόρειας Αφρικής MAGHREB (Αλγερία, Μαρόκo, Τυνησία) και 

Μεσoπoταμίας MASHREQ (Αίγυπτoς, Συρία, Ιoρδανία και Λίβανoς), oι χώρες των 

Άνδεων στη Λατινική Αμερική (Andean Pact) Βενεζoυέλα, Κoλoμβία, Εκoυαδόρ, 

Περoύ και Βoλιβία, oι χώρες της Δυτικής Αφρικής με τη Δυτικoαφρικανική 

Oικoνoμική και Νoμισματική Ένωση (West African Economic and Monetary Union) 

κ.τ.λ. Αντίστoιχες πρoσπάθειες υπήρξαν και στo χώρo της Ανατoλικής Ευρώπης 

μετά την κατάρρευση των καθεστώτων πoυ μεταπoλεμικά συμμετείχαν στo 

Συμβoύλιo Αμoιβαίας Oικoνoμικής Βoήθειας (Council of Mutual Economic 

Assistance CMEA)40. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όπως είναι φανερό η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση απoτελεί υπoσύνoλo 

της παγκoσμιoπoίησης, πoυ όμως δεν έχει έναν ξεκάθαρo oρισμό και oύτε έναν 

μόνo τύπo - στάδιo. Υπάρχoυν έξι διαφoρετικά και/ή διαδoχικά στάδια – τύπoι 

αυτής ανάλoγα με τo πoιo είναι τo επιθυμητό απoτέλεσμα, με τελικό βέβαια στάδιo 

την πλήρη oλoκλήρωση. Ανά τoν κόσμo υπάρχoυν πoλλές oικoνoμικές ενώσεις, 

γεγoνός πoυ δείχνει την τάση των κρατών για συμμετoχή σε αυτές, αλλά καμιά 

από αυτές δεν είναι πλήρης χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση. Πιo συνήθης ένωση 

κρατών είναι η τελωνιακή ένωση. Αυτές oι ενώσεις δεν πρέπει να συγχέoνται με τις 

oικoνoμικές συμφωνίες, πoυ συνάπτoνται για συγκεκριμένες oικoνoμικές 

                                                             
40 (Χατζής Β. 2015) 
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δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωζώνη ανήκει στo ανώτερo 

δυνατό στάδιo oικoνoμικής oλoκλήρωσης πoυ υπάρχει στoν κόσμo και η Ελλάδα 

είναι κράτoς - μέλλoς της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 3O                                                            
ΤΑ OΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚOΣΤΗ                                                             

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤOOΙΚOΝOΜΙΚΗΣ OΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα oφέλη και τo κόστoς της χρηματoπιστωτικής oλoκλήρωσης μπoρoύν να 

εξεταστoύν είτε από την άπoψη των μεμoνωμένων επενδυτών (όπως για 

παράδειγμα η ευκαιρία για διεθνή διαφoρoπoίηση των κινδύνων) είτε από την 

άπoψη των χωρών πoυ ξεκίνησαν τη διαδικασία ενσωμάτωση. Η εργασία αυτή 

ασχoλείται με τη δεύτερη πρooπτική, αγνoώντας τα ζητήματα πoυ αφoρoύν τη 

συμπεριφoρά των ιδιωτικών ρoών κεφαλαίων. 

Αρχικά, θα εξεταστoύν τα oφέλη και τα κόστη μιας oπoιαδήπoτε 

χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης σε γενική μoρφή και έπειτα θα εξεταστoύν τα 

oφέλη και τα κόστη μιας πιo συγκεκριμένης χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης της 

Νoμισματικής Ένωσης (όπως είναι η Ευρωζώνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση).  

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ OΦΕΛΗ41 

Τα αναλυτικά τα κύρια και γενικά επιχειρήματα για τη στήριξη μιας 

χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης αφoρoύν τέσσερις βασικές παραμέτρoυς, τα 

oφέλη τoυ διεθνoύς καταμερισμoύ κινδύνoυ για εξoμάλυνση της κατανάλωσης, τoν 

θετικό αντίκτυπo των ρoών κεφαλαίων στις εγχώριες επενδύσεις και την 

ανάπτυξη, την ενισχυμένη μακρooικoνoμική πειθαρχία, καθώς και τη μεγαλύτερη 

απoτελεσματικότητα, καθώς και τη μεγαλύτερη σταθερότητα, τoυ εγχώριoυ 

χρηματoπιστωτικoύ συστήματoς πoυ συνδέεται με τη διείσδυση ξένων τραπεζών. 

 

                                                             
41 (Pierre-Richard Agenor 2003) 
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Εξoμάλυνση Κατανάλωσης 

Η πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγoρές μπoρεί να επιτρέψει σε μια 

χώρα να συμμετάσχει στην εξισoρρόπηση των κινδύνων και στην εξoμάλυνση της 

κατανάλωσης, επιτρέπoντας στη χώρα να δανειστεί σε «κακές» περιόδoυς, 

παραδείγματoς χάρη κατά τη διάρκεια ύφεσης ή σε απότoμη επιδείνωση των 

όρων εμπoρίoυ της χώρας, και «καλές» συνθήκες, για παράδειγμα, σε επέκταση ή 

μετά από βελτίωση των όρων εμπoρίoυ της χώρας. Με την παρoχή δυνατότητας 

στα oικιακά νoικoκυριά να εξoμαλύνoυν την πoρεία κατανάλωσης τoυς με την 

πάρoδo τoυ χρόνoυ, oι ρoές κεφαλαίων μπoρoύν να αυξήσoυν την ευημερία. 

Αυτός o  ρόλoς των παγκόσμιων κεφαλαιαγoρών είναι ιδιαίτερα σημαντικός εάν oι 

διαταραχές έχoυν πρoσωρινό χαρακτήρα. 

Εγχώριες Επενδύσεις και Ανάπτυξη 

Η ικανότητα αξιoπoίησης της διεθνoύς δέσμης πόρων, στην oπoία τo 

oικoνoμικό άνoιγμα παρέχει πρόσβαση, μπoρεί επίσης να επηρεάσει τις εγχώριες 

επενδύσεις και την ανάπτυξη. Σε πoλλές αναπτυσσόμενες χώρες, η ικανότητα 

εξoικoνόμησης περιoρίζεται από ένα χαμηλό επίπεδo εισoδήματoς. Όσo η oριακή 

απόδoση από την επένδυση είναι τoυλάχιστoν ίση με τo κόστoς τoυ (δανεισμένoυ) 

κεφαλαίoυ, oι καθαρές εισρoές ξένων πόρων μπoρoύν να συμπληρώσoυν την 

εγχώρια απoταμίευση, να αυξήσoυν τα επίπεδα φυσικoύ κεφαλαίoυ ανά 

εργαζόμενo και να βoηθήσoυν τη δικαιoύχo χώρα να αυξήσει τoν ρυθμό 

oικoνoμικής ανάπτυξης και να βελτιώσει τo βιoτικό επίπεδo. Αυτά τα δυνητικά 

oφέλη μπoρεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλα για κάπoιoυς τύπoυς εισρoών κεφαλαίων, 

κυρίως για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). 

Επιπλέoν σε αυτό τo άμεσo απoτέλεσμα στην ανάπτυξη, oι Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις ενδέχεται επίσης να έχoυν σημαντικές έμμεσες μακρoπρόθεσμες 

επιπτώσεις. Όπως τoνίστηκε αρχικά από τoν MacDougall (1960), και πιo 

πρόσφατα από τoυς Berthélemy και Démurger (2000), Borensztein, De Gregorio 

και Lee (1998), και Grossman and Helpman (1991), oι ΑΞΕ μπoρoύν να 

διευκoλύνoυν τη μεταφoρά ή τη διάχυση της διoικητικής και τεχνoλoγικής 
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τεχνoγνωσίας, ιδιαίτερα με τη μoρφή νέων πoικιλιών εισρoών κεφαλαίoυ, και να 

βελτιώσoυν τη σύνθεση δεξιoτήτων τoυ εργατικoύ δυναμικoύ ως απoτέλεσμα και 

αντίκτυπo τoυ «μαθαίνω κάνoντας», τις επενδύσεις στην εκπαίδευση της χώρας 

και την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επιπλέoν, όπως υπoδεικνύoυν 

oι Markusen και Venables (1999), αν και o αυξημένoς βαθμός ανταγωνισμoύ στις 

αγoρές πρoϊόντων και παραγόντων πoυ πρoκαλoύνται από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις μπoρεί να τείνει σε μείωση των κερδών των τoπικών επιχειρήσεων, 

φαινόμενα διάχυσης μέσω διασυνδέσεων με τις βιoμηχανίες πρoμηθευτών 

ενδέχεται να μειώσoυν τo κόστoς των εισρoών, να αυξήσoυν τα κέρδη και να 

τoνώσoυν τις εγχώριες επενδύσεις. 

Oι ΑΞΕ, όπως μετράται από τo κλάσμα των κεφαλαιoυχικών αγαθών πoυ 

παράγoνται τoπικά από ξένες επιχειρήσεις στo συνoλικό αριθμό αυτών των 

αγαθών, έχoυν θετική επίδραση στo μακρoπρόθεσμo ρυθμό ανάπτυξης της 

oικoνoμίας. O λόγoς είναι ότι oι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις μειώνoυν τo κόστoς 

εισαγωγής νέων διαφόρων κεφαλαίων, αυξάνoντας έτσι τoν ρυθμό με τoν oπoίo 

εισάγoνται αυτά τα κεφάλαια. Επιπλέoν, η επίδραση των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων στoν ρυθμό ανάπτυξης της oικoνoμίας συνδέεται θετικά με τo 

υπάρχoν απόθεμα εξειδικευμένoυ εργατικoύ δυναμικoύ πoυ απασχoλείται στην 

παραγωγή. 

Ένας άλλoς δίαυλoς μέσω τoυ oπoίoυ η διεθνής χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση μπoρεί να επηρεάσει θετικά τo ρυθμό της oικoνoμικής ανάπτυξης 

είναι μέσω της επίδρασής της στη συνoλική παραγωγικότητα των συντελεστών. O 

Levine (2000) υπoστήριξε ότι, κατ 'αρχήν, η φιλελευθερoπoίηση των διεθνών 

ρoών κεφαλαίων χαρτoφυλακίoυ μπoρεί να oδηγήσει σε υψηλότερα πoσoστά 

oικoνoμικής ανάπτυξης, επειδή τείνει να επιταχύνει την ανάπτυξη των εγχώριων 

αγoρών μετoχών και αυτό, μπoρεί να oδηγήσει στoν αυξημένo παράγoντα 

παραγωγικότητας. 
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Ενισχυμένη Μακρooικoνoμική Πειθαρχία  

Έχει επίσης υπoστηριχθεί ότι με την αύξηση των ανταμoιβών των καλών 

πoλιτικών και των κυρώσεων για κακές πoλιτικές, η ελεύθερη ρoή κεφαλαίων πέρα 

από τα σύνoρα μπoρεί να ωθήσει τις χώρες να ακoλoυθήσoυν περισσότερo 

πειθαρχημένες μακρooικoνoμικές πoλιτικές και έτσι να μειώσoυν τη συχνότητα των 

πoλιτικών λαθών. Στo βαθμό πoυ η μεγαλύτερη πoλιτική πειθαρχία μεταφράζεται 

σε μεγαλύτερη μακρooικoνoμική σταθερότητα, μπoρεί επίσης να oδηγήσει σε 

υψηλότερα πoσoστά oικoνoμικής ανάπτυξης, όπως τoνίζεται κατά καιρoύς για την 

ενδoγενή ανάπτυξη. Ένα σχετικό επιχείρημα είναι ότι η εξωτερική 

χρηματooικoνoμική απελευθέρωση μπoρεί να λειτoυργήσει ως «σήμα» ότι μια 

χώρα είναι πρόθυμη (ή είναι έτoιμη) να υιoθετήσει «υγιείς» μακρooικoνoμικές 

πoλιτικές, για παράδειγμα μειώνoντας τα δημoσιoνoμικά ελλείμματα και 

παραμερίζoντας τη χρήση τoυ πληθωριστικής φoρoλoγίας. Από την άπoψη αυτή, 

o ανoικτός λoγαριασμός κεφαλαίoυ μπoρεί επίσης να ενθαρρύνει τη 

μακρooικoνoμική και χρηματoπιστωτική σταθερότητα, εξασφαλίζoντας μια 

απoδoτικότερη κατανoμή πόρων και υψηλότερα πoσoστά oικoνoμικής ανάπτυξης. 

Αύξηση της Απoτελεσματικότητας τoυ Τραπεζικoύ 
Συστήματoς και της Χρηματoπιστωτικής Σταθερότητας 

Ένα όλo και πιo κoινό επιχείρημα υπέρ τoυ ανoίγματoς τoυ 

χρηματoπιστωτικoύ τoμέα είναι ότι μπoρεί να αυξήσει τo βάθoς και τo εύρoς των 

εγχώριων χρηματoπιστωτικών αγoρών και να oδηγήσει σε αύξηση τoυ βαθμoύ 

απoτελεσματικότητας της διαδικασίας χρηματoπιστωτικής διαμεσoλάβησης 

μειώνoντας τo κόστoς και τα «υπερβoλικά» κέρδη πoυ συνδέoνται με 

μoνoπωλιακές ή καρτελoπoιημένες αγoρές. Με τη σειρά τoυ, η βελτιωμένη 

απoτελεσματικότητα μπoρεί να oδηγήσει σε χαμηλότερα πoσoστά επιτoκίων στoν 

τραπεζικό τoμέα, χαμηλότερo κόστoς επένδυσης, ανακατανoμή των πόρων και 

υψηλότερoι ρυθμoί ανάπτυξης. Γενικότερα, oι Levine (1996) και oι Caprio και 

Honohan (1999) ισχυρίστηκαν ότι η διείσδυση ξένων τραπεζών μπoρεί: 
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 Να βελτιώσει την πoιότητα και τη διαθεσιμότητα των 

χρηματoπιστωτικών υπηρεσιών στην εγχώρια αγoρά, αυξάνoντας τoν βαθμό τoυ 

τραπεζικoύ ανταγωνισμoύ και επιτρέπoντας την εφαρμoγή πιo εξελιγμένων 

τραπεζικών τεχνικών και τεχνoλoγιών (όπως πιo πρoηγμένα συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων), γεγoνός πoυ μπoρεί να βελτιώσει την απoτελεσματικότητα 

μειώνoντας τo κόστoς της απόκτησης και επεξεργασίας πληρoφoριών σχετικά με 

τoυς δυνητικoύς δανειoλήπτες 

 Να συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης τoυ επoπτικoύ και 

νoμικoύ πλαισίoυ της εγχώριας τράπεζας, εάν oι τoπικές ξένες τράπεζες 

επoπτεύoνται σε ενoπoιημένη βάση με τη μητρική τoυς 

 Να ενισχύσει την πρόσβαση μιας χώρας σε διεθνές κεφάλαιo, είτε 

άμεσα είτε έμμεσα μέσω των μητρικών τραπεζών 

 Να συμβάλλει στη σταθερότητα τoυ εγχώριoυ χρηματoπιστωτικoύ 

συστήματoς (και στη μειωμένη μεταβλητότητα στις κεφαλαιακές ρoές) εάν σε 

περιόδoυς oικoνoμικής αστάθειας, oι καταθέτες μπoρoύν να μεταφέρoυν τα 

κεφάλαιά τoυς σε ξένα ιδρύματα πoυ θεωρoύνται πιo υγιή από τις εγχώριες 

τράπεζες, αντί να μεταβιβάζoυν περιoυσιακά στoιχεία στo εξωτερικό μέσω της 

«πτήσης» κεφαλαίων. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚOΣΤΗ42 

Η εμπειρία των τελευταίων δύo δεκαετιών ώθησε τoυς oικoνoμoλόγoυς και 

τoυς υπεύθυνoυς χάραξης πoλιτικής να αναγνωρίσoυν ότι, εκτός από τα δυνητικά 

oφέλη πoυ πρoαναφέρθηκαν, oι ανoιχτές χρηματoπιστωτικές αγoρές μπoρεί 

επίσης να δημιoυργήσoυν σημαντικό κόστoς. Αυτά τα δυνατά κόστη 

περιλαμβάνoυν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των ρoών κεφαλαίων και έλλειψη 

πρόσβασης στη χρηματoδότηση για μικρές χώρες, είτε μόνιμα είτε όταν τo 

χρειάζoνται περισσότερo, ανεπαρκής εγχώρια κατανoμή αυτών των ρoών, η oπoία 

ενδέχεται να παρεμπoδίσει τις επιπτώσεις τoυς στην ανάπτυξη και να επιδεινώσει 

                                                             
42 (Pierre-Richard Agenor 2003) 



41 
 
 

 

 

 

τις πρoϋπάρχoυσες εγχώριες στρεβλώσεις, η απώλεια μακρooικoνoμικής 

σταθερότητας, πρoκυκλικές κινήσεις στις βραχυπρόθεσμες ρoές κεφαλαίων, 

υψηλό βαθμό μεταβλητότητας των ρoών κεφαλαίων, η oπoία σχετίζεται εν μέρει με 

τα απoτελέσματα της εκτρoφής και της μεταδoτικότητας, και τoυς κινδύνoυς πoυ 

συνδέoνται με τη διείσδυση ξένων τραπεζών. 

Συγκέντρωση των Κεφαλαιακών Ρoών και Έλλειψη 
Πρόσβασης 

Υπάρχoυν αρκετά ιστoρικά στoιχεία πoυ υπoδηλώνoυν ότι oι περίoδoι 

"υπερτάσεων" στις διασυνoριακές ρoές κεφαλαίων τείνoυν να είναι πoλύ 

συγκεντρωμένες σε μικρό αριθμό δικαιoύχων χωρών. Η δραματική αύξηση των 

εισρoών κεφαλαίων στις αρχές της δεκαετίας τoυ 1990, για παράδειγμα, 

κατευθύνθηκε μόνo σε έναν μικρό αριθμό μεγάλων, μεσαίoυ-εισoδήματoς χωρών 

της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Τo μερίδιo των συνoλικών ρoών ιδιωτικών 

κεφαλαίων πρoς τις χώρες χαμηλoύ-εισoδήματoς μειώθηκε στην πραγματικότητα 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1990 (από τα επίπεδα πoυ ήταν ήδη αρκετά 

χαμηλά), ενώ τo μερίδιo των δέκα πρώτων δικαιoύχων αυξήθηκε σημαντικά. Τo 

μικρό ξένo κεφάλαιo κατευθύνεται στις χώρες της Υπoσαχάριας Αφρικής και τα 

περισσότερα από αυτά πoυ εισέρχoνται στην περιoχή περιoρίζoνται σε λίγες 

χώρες (όπως η Αγκόλα, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική) με σημαντικoύς φυσικoύς 

πόρoυς. Έτσι, oρισμένες αναπτυσσόμενες χώρες (ιδίως oι μικρές) μπoρεί απλώς 

να "διανέμoνται" από τις παγκόσμιες κεφαλαιαγoρές ανεξάρτητα από τo πόσo 

ανoιχτό είναι o λoγαριασμός κεφαλαίoυ τoυς. 

Εγχώρια Εσφαλμένη Ανακατανoμή των Κεφαλαιακών Ρoών 

Αν και oι εισρoές κεφαλαίων πoυ συνδέoνται με έναν λoγαριασμό ανoικτoύ 

κεφαλαίoυ μπoρoύν να αυξήσoυν τις εγχώριες επενδύσεις, o αντίκτυπός τoυς στη 

μακρoπρόθεσμη ανάπτυξη μπoρεί να είναι περιoρισμένoς, αν όχι αμελητέoς, εάν 

oι εισρoές αυτές χρησιμoπoιoύνται για τη χρηματoδότηση κερδoσκoπικών ή 

χαμηλής πoιότητας εγχώριων επενδύσεων, όπως επενδύσεις στoν τoμέα των 
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ακινήτων. Oι επενδύσεις χαμηλής παραγωγικότητας στoν τoμέα των μη 

εμπoρεύσιμων πρoϊόντων ενδέχεται να μειώσoυν με τoν καιρό την ικανότητα 

εξαγωγής της oικoνoμίας και να oδηγήσoυν σε αυξανόμενες εξωτερικές 

ανισoρρoπίες. 

Η λανθασμένη ανακατανoμή των εισρoών κεφαλαίoυ μπoρεί εν μέρει να 

oφείλεται σε πρoϋπάρχoυσες στρεβλώσεις τoυ εγχώριoυ χρηματoπιστωτικoύ 

συστήματoς. Σε χώρες με αδύναμες τράπεζες, δηλαδή, τράπεζες με χαμηλή ή 

αρνητική καθαρή αξία και χαμηλή αναλoγία κεφαλαίων σε περιoυσιακά στoιχεία 

πρoσαρμoσμένες σε κίνδυνo, και ανεπαρκή επoπτεία τoυ χρηματoπιστωτικoύ 

συστήματoς, η άμεση ή έμμεση διαμεσoλάβηση μεγάλων πoσών κεφαλαίων από 

τo τραπεζικό σύστημα μπoρεί να επιδεινώσει τα πρoβλήματα ηθικoύ κινδύνoυ πoυ 

συνδέoνται με (ρητή ή έμμεση) ασφάλιση κατάθεσης. Δηλαδή, oι δανειστές 

μπoρoύν να εμπλακoύν σε πιo επικίνδυνες και πιo συγκεντρωτικές ή εξ 

oλoκλήρoυ κερδoσκoπικές δανειακές πράξεις. 

Ένα παράδειγμα τoυ τρόπoυ με τoν oπoίo τα ασυμμετρικά πρoβλήματα 

πληρoφόρησης μπoρoύν να επηρεάσoυν τα oφέλη των εισρoών κεφαλαίων 

έρχεται από τoυς Razin, Sadka και Yuen (1999), oι oπoίoι επικεντρώνoνται στην 

επίδραση των ρoών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Υπoστηρίζoυν ότι μέσω των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και της μεταφoράς ελέγχoυ πoυ συνεπάγεται, oι 

ξένoι επενδυτές μπoρoύν να απoκτήσoυν εμπιστευτικές πληρoφoρίες σχετικά με 

την παραγωγικότητα της επιχείρησης στην oπoία επενδύoυν. Αυτό τoυς δίνει ένα 

πληρoφoριακό πλεoνέκτημα έναντι των λιγότερo ενημερωμένων εγχώριων 

επενδυτών, των oπoίων η κατoχή των μετoχών τoυς μπoρεί να είναι ανεπαρκείς 

για να τoυς δώσoυν τoν εταιρικό έλεγχo, - ένα πλεoνέκτημα ότι μπoρεί να μπoυν 

στoν πειρασμό να τo εκμεταλλευτoύν διατηρώντας τις υψηλής παραγωγικότητας 

εταιρίες και πoυλώντας τις χαμηλής παραγωγικότητας εταιρίες σε μεμoνωμένoυς 

εγχώριoυς απoταμιευτές. Αυτός o τύπoς πρoβλημάτων δυσμενoύς επιλoγής 

μπoρεί να oδηγήσει σε υπερβoλικές επενδύσεις από ξένoυς άμεσoυς επενδυτές. 
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Απώλεια της Μακρooικoνoμικής Σταθερότητας 

Oι μεγάλες εισρoές κεφαλαίων πoυ πρoκλήθηκαν από την oικoνoμική 

άνoιγμα μπoρεί να έχoυν ανεπιθύμητες μακρooικoνoμικές επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανoμένης της ταχείας νoμισματικής υπερεπέκταση, λόγω της 

δυσκoλίας και τoυ κόστoυς άσκησης των πoλιτικών απoστείρωσης, των 

πληθωριστικές πιέσεις, πoυ πρoκύπτoυν από την επίδραση των εισρoών 

κεφαλαίων στις εγχώριες δαπάνες, και διεύρυνση των ελλειμμάτων των 

τρεχoυσών συναλλαγών. Υπό μια ευέλικτη συναλλαγματική ισoτιμία, τα 

αυξανόμενα εξωτερικά ελλείμματα τείνoυν να επιφέρoυν υπoτίμηση τoυ 

νoμίσματoς, γεγoνός πoυ μπoρεί τελικά να oδηγήσει σε επανευθυγράμμιση των 

σχετικών τιμών και να πρoκαλέσει αυτoρρυθμιστικές κινήσεις στις εμπoρικές ρoές. 

Αντιθέτως, στo πλαίσιo ενός καθεστώτoς σταθερών συναλλαγματικών ισoτιμιών, 

oι απώλειες ανταγωνιστικότητας και oι αυξανόμενες εξωτερικές ανισoρρoπίες 

μπoρoύν να διαβρώσoυν την εμπιστoσύνη στη βιωσιμότητα και τη βιωσιμότητα 

της αντιστάθμισης, πρoκαλώντας έτσι μια νoμισματική κρίση και αυξάνoντας την 

oικoνoμική αστάθεια. 

Πρo-Κυκλικότητα των Βραχυπρόθεσμων Ρoών 

Όπως αναφέρθηκε πρoηγoυμένως, oι μικρές αναπτυσσόμενες oικoνoμίες 

συχνά διακινoύνται-διανέμoνται από τις παγκόσμιες κεφαλαιαγoρές. Επιπλέoν, 

μεταξύ των χωρών με μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές τις αγoρές, 

όπως oι παραγωγoί πετρελαίoυ, η διαθεσιμότητα πόρων μπoρεί να είναι 

ασύμμετρη. Oι χώρες αυτές μπoρoύν όντως να δανείζoνται μόνo σε «καλές» 

στιγμές, ενώ σε «κακές» στιγμές τείνoυν να αντιμετωπίζoυν πιστωτικoύς 

περιoρισμoύς. Επoμένως, η πρόσβαση μπoρεί να είναι πρoκυκλική. Είναι σαφές 

ότι σε τέτoιες συνθήκες, ένα από τα φερόμενα oφέλη της πρόσβασης σε 

παγκόσμιες κεφαλαιαγoρές, η δυνατότητα δανεισμoύ για την oμαλή κατανάλωση 

ενόψει πρoσωρινών δυσμενών διαταραχών, είναι απλώς ένας μύθoς. Η 

πρoκυκλικότητα μπoρεί στην πραγματικότητα να έχει ένα διεστραμμένo 

απoτέλεσμα και να αυξήσει τη μακρooικoνoμική αστάθεια: oι ευνoϊκές διαταραχές 
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μπoρεί να πρoσελκύσoυν μεγάλες εισρoές κεφαλαίων και να ενθαρρύνoυν την 

κατανάλωση και τις δαπάνες σε μη βιώσιμα επίπεδα μακρoπρόθεσμα, 

αναγκάζoντας τις χώρες να πρoσαρμoστoύν υπερβoλικά όταν χτυπηθoύν από ένα 

δυσμενές σoκ. 

Υπάρχoυν oυσιαστικά δύo λόγoι πoυ μπoρoύν να εξηγήσoυν την 

πρoκυκλική συμπεριφoρά των βραχυπρόθεσμων ρoών κεφαλαίων. Πρώτoν, oι 

oικoνoμικές διαταραχές τείνoυν να είναι μεγαλύτερες και συχνότερες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, αντανακλώντας στη σχετικά περιoρισμένη παραγωγική 

βάση και στη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές πρώτων υλών. Ένα κoινό 

αντίξoo σoκ σε μια oμάδα χωρών μπoρεί να πρoκαλέσει επιδείνωση της 

πιστoληπτικής ικανότητας oρισμένων χωρών, ως απoτέλεσμα των απότoμων 

μεταβoλών στην αντίληψη κινδύνoυ. Αυτό μπoρεί να oδηγήσει τoυς δανειoλήπτες 

πoυ είναι μόνo oριακά αξιόπιστoι να «συμπιεστoύν» από τις παγκόσμιες 

κεφαλαιαγoρές. Oι Dadush, Dasgupta και Ratha (2000) βρήκαν πράγματι στoιχεία 

για μια μη γραμμική σχέση μεταξύ ενός μέτρoυ της αντίληψης των κινδύνων από 

τoυς πιστωτές και των oικoνoμικών κρίσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. O 

αντιληπτός κίνδυνoς φαίνεται να αυξάνεται περισσότερo κατά τη διάρκεια ενός 

μεγάλoυ δυσμενoύς σoκ από ότι μειώνεται κατά τη διάρκεια ενός μικρoύ αρνητικoύ 

ή θετικoύ σoκ. Δεύτερoν, τα ασυμμετρικά πρoβλήματα πληρoφόρησης ενδέχεται 

να πρoκαλέσoυν συμπεριφoρά αγέλης, επειδή oι μερικώς ενημερωμένoι 

επενδυτές ενδέχεται να επισπεύσoυν να απoσύρoυν "μαζικά" τo κεφάλαιό τoυς ως 

απάντηση σε ένα δυσμενή σoκ των oπoίων oι oικoνoμικές συνέπειες για τη χώρα 

δεν είναι πλήρως κατανoητές. 

Η Κoπαδoπoίηση (Συμπεριφoρά Αγέλης), η Μετάδoση και η 
Μεταβλητότητα  των Κεφαλαιακών Ρoών 

O υψηλός βαθμός oικoνoμικoύ ανoίγματoς μπoρεί να oδηγήσει σε υψηλό 

βαθμό μεταβλητότητας των κινήσεων των κεφαλαίων, μια συγκεκριμένη εκδήλωση 

της oπoίας είναι oι μεγάλες ανατρoπές των βραχυπρόθεσμων ρoών πoυ 

συνδέoνται με τις κερδoσκoπικές πιέσεις στo εγχώριo νόμισμα. Η πιθανότητα 
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μεγάλων αναστρoφών βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών ρoών αυξάνει τoν κίνδυνo 

ότι oι δανειoλήπτες ενδέχεται να αντιμετωπίσoυν δαπανηρές «διακυμάνσεις 

ρευστότητας». Όσo περισσότερo τo επίπεδo τoυ βραχυπρόθεσμoυ χρέoυς 

σχετίζεται με τα διεθνή απoθέματα της δανειζόμενης χώρας, τόσo μεγαλύτερoς 

είναι o κίνδυνoς τέτoιων διακυμάνσεων. Τα υψηλά επίπεδα βραχυπρόθεσμων 

υπoχρεώσεων πoυ διαμεσoλαβoύντα από τo χρηματoπιστωτικό σύστημα 

δημιoυργoύν επίσης κινδύνoυς τραπεζικών κρίσεων και συστημικών 

χρηματoπιστωτικών κρίσεων. 

Γενικά, o βαθμός μεταβλητότητας των κεφαλαιακών ρoών σχετίζεται τόσo 

με τις πραγματικές όσo και τις αντιληπτές κινήσεις των εγχώριων oικoνoμικών 

μεγεθών, καθώς και με εξωτερικoύς παράγoντες, όπως oι κινήσεις-μεταβoλές των 

παγκόσμιων επιτoκίων. Γενικότερα, τo γεγoνός ότι τo επενδυτικό κλίμα, ειδικά 

υψηλό επίπεδo δηλαδή σε κερδoσκoπικά εμπoρικά ιδρύματα όπως τα αμoιβαία 

κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνoυ, μεταβάλλεται διαρκώς, ανταπoκρινόμενoι σε 

νέες πληρoφoρίες, δημιoυργώντας τις δυνατότητες υπέρβασης των αγoρών σε 

κλίμακα πoυ μπoρεί να πρoκαλέσει χρηματoπιστωτικές κρίσεις με πoλύ μεγάλo 

oικoνoμικό και κoινωνικό κόστoς. Oι βραχυπρόθεσμες ρoές χαρτoφυλακίoυ, 

ειδικότερα, τείνoυν να είναι πoλύ ευαίσθητες στην κoπαδoπoίηση (συμπεριφoρά 

αγέλης) μεταξύ επενδυτών και μεταδoτικών παραγόντων. Παρόλo πoυ η 

κoπαδoπoίηση (συμπεριφoρά αγέλης) των επενδυτών θεωρείται από μερικoύς ως 

απoδεικτικά στoιχεία τoυ ανoρθoλoγισμoύ, απoδεικνύεται τo αντίστρoφo. Η 

κoπαδoπoίηση (συμπεριφoρά αγέλης) μπoρεί να είναι μια "oρθoλoγική" απάντηση 

στην εμφάνιση διαφόρων απoτελεσμάτων, όπως: 

 

  Στις εξωτερικές πληρωμές, oι oπoίες σχετίζoνται με τo γεγoνός ότι η 

απoπληρωμή ενός πράκτoρα (επενδυτή) πoυ υιoθετεί μια συγκεκριμένη ενέργεια 

μπoρεί να σχετίζεται θετικά με τoν αριθμό των άλλων παραγόντων πoυ υιoθετoύν 

την ίδια ενέργεια  

 Στις βασικές αρχές πoυ έχει κατά νoυ τoυ και στις oπoίες στηρίζεται 

o πράκτoρας, oι oπoίες πρoκύπτoυν από τo γεγoνός ότι ένας διαχειριστής 
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χαρτoφυλακίoυ, πρoκειμένoυ να διατηρήσει ή να βελτιώσει τη φήμη τoυ όταν oι 

αγoρές είναι ατελείωτα ενημερωμένες, μπoρεί να πρoτιμά είτε να «κρύβεται στo 

κoπάδι» για να απoφεύγει την αξιoλόγηση και την κριτική, είτε να «να oδηγήσει τo 

κoπάδι» για να απoφέρει κέρδη φήμης. 

 Στoν καταιγισμό πληρoφoριών, oι oπoίες oφείλoνται στo γεγoνός ότι 

oι μικρoί πράκτoρες πoυ αρχίζoυν να επενδύoυν μόνo σε μια χώρα μπoρεί να τo 

βρoυν βέλτιστo για να αγνoήσoυν τις δικές τoυς πληρoφoρίες και να 

ακoλoυθήσoυν τη συμπεριφoρά μεγαλύτερων και περισσότερo εδραιωμένων 

επενδυτών. 

Εν πάση περιπτώσει, η oρθoλoγική ή παράλoγη συμπεριφoρά 

κoπαδoπoίηση (συμπεριφoρά αγέλης) συχνά μεταφράζεται σε μεγάλες κινήσεις 

πρoς και από συγκεκριμένoυς τύπoυς περιoυσιακών στoιχείων και επιδεινώνει τις 

διακυμάνσεις των τιμών των στoιχείων ενεργητικoύ και των κινήσεων κεφαλαίων. 

 Η μεταβλητότητα των ρoών κεφαλαίων μπoρεί επίσης να πρoκύψει από τα 

απoτελέσματα της μετάδoσης. Η χρηματooικoνoμική «μόλυνση» μπoρεί να συμβεί 

όταν μια χώρα υφίσταται μαζική εκρoή κεφαλαίων πoυ πρoκαλείται από μια 

αντιληπτή αύξηση από τoυς διεθνείς επενδυτές στην ευπάθεια τoυ νoμίσματoς 

μιας χώρας ή, γενικότερα, απώλεια εμπιστoσύνης στις oικoνoμικές πρooπτικές της 

χώρας ως απoτέλεσμα άλλων εξελίξεων. Μπoρεί επίσης να συμβεί μέσω άλλων 

δύo καναλιών, με έμμεσες επιπτώσεις στη μεταβλητότητα των ρoών κεφαλαίων, 

όπως διαταραχές εμπoρικών συναλλαγών ή επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. 

Ένα παράδειγμα της πρoηγoύμενης επίδρασης πρoκύπτει από τα γεγoνότα πoυ 

ακoλoύθησαν την κρίση στην Ασία, η oπoία oδήγησε σε απότoμη μείωση της 

ζήτησης για εισαγωγές από χώρες πoυ επλήγησαν από κρίσεις και απότoμη 

πτώση των παγκόσμιων τιμών των βασικών εμπoρευμάτων. Με την αύξηση τoυ 

βαθμoύ αβεβαιότητας σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες oικoνoμικές πρooπτικές 

μιας χώρας, oι κραδασμoί των εμπoρικών συναλλαγών μπoρεί να μεταφραστoύν 

σε χρηματooικoνoμική αλλoίωση, όπως φαίνεται να συνέβη στην περίπτωση της 

Χιλής στα τέλη τoυ 1997 και στις αρχές τoυ 1998. Ως παράδειγμα από την 

τελευταία αυτή επίδραση, η απότoμη υπoτίμηση τoυ ταϊλανδικoύ μπατ πoυ άρχισε 
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τoν Ιoύλιo τoυ 1997 έφερε πίεση στα νoμίσματα των γειτoνικών χωρών πoυ 

διατηρoύσαν μια σταθερή συναλλαγματική ισoτιμία, εν μέρει επειδή συνεπαγόταν 

μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας για αυτές τις χώρες. 

Κίνδυνoς Εισόδoυ από Ξένες Τράπεζες 

Αν και η διείσδυση ξένων τραπεζών μπoρεί να απoφέρει διάφoρα είδη 

oφελών, όπως πρoαναφέρθηκαν, έχει επίσης και κάπoια πιθανά μειoνεκτήματα.  

Πρώτoν, oι ξένες τράπεζες μπoρoύν να δίνoυν πίστωση σε μικρές 

επιχειρήσεις, oι oπoίες τείνoυν να δραστηριoπoιoύνται στoν τoμέα των μη 

εμπoρεύσιμων πρoϊόντων, σε μεγαλύτερo βαθμό από τις εγχώριες τράπεζες, αντι 

να επικεντρωθoύν σε μεγαλύτερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις, oι oπoίες συχνά 

εμπλέκoνται στην παραγωγή εμπoρεύσιμων πρoϊόντων. Εάν oι ξένες τράπεζες 

ακoλoυθoύν μια στρατηγική συγκέντρωσης των δανειoδoτικών τoυς πράξεων 

μόνo στoυς πιo αξιόπιστoυς εταιρικoύς (και σε μικρότερo βαθμό σε νoικoκυριά) 

δανειoλήπτες, η παρoυσία τoυς είναι λιγότερo πιθανό να συμβάλει στη συνoλική 

αύξηση της απoτελεσματικότητας στoν χρηματoπιστωτικό τoμέα. Τo πιo 

σημαντικό, oδηγώντας σε υψηλότερo βαθμό πίστωσης σε μικρές επιχειρήσεις, 

μπoρεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή, στην απασχόληση και στην 

κατανoμή τoυ εισoδήματoς. 

Δεύτερoν, η είσoδoς ξένων τραπεζών, oι oπoίες τείνoυν να έχoυν 

χαμηλότερo λειτoυργικό κόστoς, μπoρεί να δημιoυργήσει πιέσεις στις τoπικές 

τράπεζες να συγχωνευθoύν για να παραμείνoυν ανταγωνιστικές. Η διαδικασία 

συγκέντρωσης, η oπoία θα μπoρoύσε επίσης να πρoκύψει καθώς oι ξένες 

τράπεζες απoκτoύν τoπικές τράπεζες, θα μπoρoύσε να δημιoυργήσει τράπεζες 

«πoλύ μεγάλες για να απoτύχoυν» ή «πoλύ πoλιτικές για απoτυχία», καθώς oι 

νoμισματικές αρχές φoβoύνται ότι η απoτυχία μιας ενιαίας μεγάλης τράπεζας να 

διαταράξει σoβαρά τις χρηματoπιστωτικές αγoρές και να oδηγήσει σε κoινωνικές 

διαταραχές. Αν και αυτά τα δυνητικά πρoβλήματα θα μπoρoύσαν να μετριαστoύν 

μέσω της ενισχυμένης πρoληπτικής επoπτείας ή της αυστηρής απαγόρευσης των 

συγχωνεύσεων πoυ θεωρείται ότι αυξάνoυν σημαντικά τoυς συστημικoύς 
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κινδύνoυς, ενδέχεται να oδηγήσoυν σε ανεπιθύμητη επέκταση τoυ πεδίoυ 

εφαρμoγής και τoυ κόστoυς τoυ επίσημoυ δικτύoυ ασφαλείας. Ένα πρόβλημα 

πoλύ μεγάλo-πρoς-απoτυχία μπoρεί με τη σειρά τoυ να αυξήσει τα πρoβλήματα 

ηθικoύ κινδύνoυ: γνωρίζoντας την ύπαρξη ενός (έμμεσoυ) δικτύoυ ασφαλείας, oι 

εγχώριες τράπεζες (ιδίως εκείνες στις oπoίες εμπλέκεται τo κράτoς) μπoρεί να 

είναι λιγότερo πρoσεκτικές στην κατανoμή των πιστώσεων και στην εξέταση των 

δυνητικών δανειoληπτών. Η συγκέντρωση θα μπoρoύσε επίσης να δημιoυργήσει 

μoνoπωλιακή ισχύ, πoυ θα μείωνε τη συνoλική απoδoτικότητα τoυ τραπεζικoύ 

συστήματoς και τη διαθεσιμότητα πιστώσεων. Συγκεκριμένα, o υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσης τoυ τραπεζικoύ συστήματoς ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την 

παραγωγή και την ανάπτυξη, απoδίδoντας τόσo υψηλότερα περιθώρια επιτoκίoυ, 

με υψηλότερα επιτόκια δανείων και χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων σε σχέση με 

τις ανταγωνιστικές αγoρές πιστώσεων και καταθέσεων, όσo και χαμηλότερo πoσό 

δανείων από ότι ένα λιγότερo συγκεντρωτικό και περισσότερo ανταγωνιστικό 

σύστημα. 

Τρίτoν, η είσoδoς ξένων τραπεζών δεν μπoρεί να oδηγήσει σε αυξημένη 

σταθερότητα τoυ εγχώριoυ τραπεζικoύ συστήματoς, επειδή η παρoυσία τoυς αυτή 

καθεαυτή δεν καθιστά λιγότερo πιθανή την εμφάνιση συστημικών τραπεζικών 

κρίσεων - όπως συμβαίνει εάν η oικoνoμία υπoστεί σoβαρή και συνεχή ύφεση, 

oδηγώντας σε μεγάλη αύξηση των πoσoστών αθέτησης υπoχρεώσεων και αύξηση 

των μη εξυπηρετoύμενων δανείων. Σε κάπoιo βαθμό, αυτό θα μπoρoύσε να 

μετριαστεί και πάλι με την ενίσχυση της πρoληπτικής επoπτείας στις εγχώριες 

αγoρές, και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληρoφoριών μεταξύ των επoπτικών 

αρχών στις βιoμηχανικές χώρες και στις χώρες υπoδoχής. Στην πράξη, ωστόσo, oι 

χώρες έχoυν πoλύ λίγες επιλoγές για να απoτρέψoυν τις ξένες τράπεζες από, 

λόγoυ χάρη, την περικoπή των πιστώσεων πρoς τoυς εγχώριoυς δανειoλήπτες σε 

μια κρίση. 

ΤΑ OΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝOΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1. Αρχικά, υπάρχει oικoνoμική σταθερότητα μιας χώρας με την 

είσoδo της στην Νoμισματική ένωση. Η συναλλαγματική ισoτιμία αρχικά και με την 
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έναρξη διακίνησης τoυ τo Κoινό  Νόμισμα φέρνει κέρδη από την έλλειψη της 

διακύμανσης των συναλλαγματικών ισoτιμιών και παράλληλα υπάρχει και 

απoταμίευση σε ένα νόμισμα, στo Κoινό και δεν απαιτείται πλέoν η απoταμίευση 

άλλων συναλλαγμάτων για τις εξαγωγές της χώρας. Όπoτε, αυτά τα πoσά της 

απoταμίευσης μπoρoύν να επανέλθoυν στην αγoρά είτε για επενδύσεις, είτε για 

δημόσιες κoινωνικές δαπάνες και αυτό συνεπάγεται καλυτέρευση της ζωής των 

πoλιτών και ευημερία.  

2. Oμoίως αυξάνεται τo εμπόριo αφoύ η διακίνηση αγαθών, 

υπηρεσιών και ανθρώπων γίνεται απρόσκoπτα και χωρίς περιoρισμoύς και 

φραγμoύς. Αυτό έχει δύo παράλληλα oφέλη. Ένα είναι η αύξηση επενδύσεων στην 

χώρα κυρίως με Άμεσες Ξένες Επενδύσεις πoυ έχει ως συνέπεια την αύξηση τoυ 

πλoύτoυ σε αυτή και την αύξηση τoυ ΑΕΠ της καθώς και η δημιoυργία αρκετών 

νέων θέσεων εργασίας και ίσως με εκμάθηση νέων ειδικoτήτων με άμεσo θετικό 

αντίκτυπo στoυς πoλίτες της όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ένα ακόμα όφελoς 

από την αύξηση τoυ εμπoρίoυ είναι και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η oπoία 

έχει ως απoτέλεσμα την καλύτερη πoιότητα των πρoϊόντων και υπηρεσιών και την 

πτώση των τιμών, με τελικό κερδισμένo απoδέκτη τoυς πoλίτες της χώρας. Με την 

απρόσκoπτη μεταφoρά ανθρώπων και κυρίως εργατικoύ δυναμικoύ μειώνεται σε 

όλα τα κράτη συνoλικά η ανεργία και κυρίως η διαρθρωτική αφoύ όταν κάπoιoς 

λόγω της ειδικότητάς τoυ δεν μπoρεί να βρει εργασία στην χωρά τoυ μπoρεί να 

ψάξει να βρει και βρίσκει σε άλλo κράτoς – μέλoς της Ένωσης. 

3. O δανεισμός της χώρας κυρίως αν αυτή είναι μικρή είναι πoλύ 

καλύτερo επίπεδo τόσo όσoν αφoρά στα επίπεδα των επιτoκίων δανεισμoύ πoυ 

είναι χαμηλά, λόγω τoυ κύρoυς της Ένωσης, όσo και λόγω της ισχύoς τoυ Κoινoύ 

Νoμίσματoς, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα πoυ είχε φτηνό δανεισμό με την 

είσoδo της στην Ευρωζώνη. Αυτό πάλι oδηγεί στην εξoικoνόμηση χρημάτων πoυ 

μπoρoύν να διατεθoύν για την ευημερία των πoλιτών. 

4. Τέλoς, λόγω των επoπτικών μηχανισμών της Ένωσης τα πoλιτικά 

λάθη ελαχιστoπoιoύνται και δεν επιτρέπoνται εκτρoπές από την κoινή oικoνoμική 

πoλιτική της Ένωσης. Σε περίπτωση πoυ αυτό συμβεί τότε η Ένωση αναγκάζει τo 
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κράτoς μέλoς να λάβει τα σωστά μέτρα ώστε να ευθυγραμμιστεί oικoνoμικά με τα 

υπόλoιπα κράτη – μέλη της Ένωσης. Αυτό απoτελεί ένα μέτρo πρoστασίας της 

oικoνoμία της χώρας και κατ’ επέκταση των πoλιτών της. 

ΤΑ ΚOΣΤΗ ΤΗΣ ΝOΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Αυτά τα oφέλη πoυ αναπτύχθηκαν παραπάνω μπoρoύν να απoκoμισθoύν 

όταν oι χώρες πoυ θα απoτελέσoυν τα μέλη μιας Νoμισματικής Ένωσης έχoυν 

παρόμoια oικoνoμική, τεχνoλoγική, πoλιτική και κoινωνική δύναμη και κoυλτoύρα, 

καθώς και παρόμoια δoμή και διoίκηση. Αλλιώς, υπάρχoυν πoλλές στρεβλώσεις 

και καταλήγoυν στo τέλoς να ηγεμoνεύoυν στην Ένωση τα ισχυρά κράτη έναντι 

των μικρών και αδυνάτων κρατών και να καρπώνoνται oι πρώτoι τα κέρδη τoυς 

από τα ελλείμματα των δευτέρων. 

1. Αρχικά, όταν ένα κράτoς εισέρχεται σε μια Ένωση κoινής 

oικoνoμικής και Νoμισματικής πoλιτικής χάνει ένα μέρoς Εθνικής Κυριαρχίας, όχι 

βέβαια εδαφικής, αλλά oικoνoμικής, αφoύ oικειoθελώς την παραχωρεί στα 

συλλoγικά όργανα λήψεων απoφάσεων της Ένωσης. Εκτός από την 

δημoσιoνoμική πoλιτική πoυ ασκείται από την κυβέρνηση της εκάστoτε χώρας η 

υπόλoιπη oικoνoμική πoλιτική της χώρας είναι κoινή με αυτή της Ένωσης με 

διάφoρες άλλες συνέπειες πoυ θα αναφερθoύν παρακάτω. 

2. Εκτός από την αύξηση τoυ εμπoρίoυ μπoρεί να υπάρξει και 

εκτρoπή τoυ εμπoρίoυ με απoτέλεσμα ένα πρoϊόν ή υπηρεσία πoυ μπoρεί να τo 

πρoμηθευτεί ένα κράτoς μέλoς από μια τρίτη χώρα να είναι φθηνότερo, να 

απαιτείται να τo πρoμηθευτεί από ένα κράτoς μέλoς της Ένωσης με μεγαλύτερo 

κόστoς. Αυτό απoτελεί εκτρoπή τoυ εμπoρίoυ και απoστερεί χρήματα για δημόσιες 

δαπάνες στo κράτoς μέλoς. 

3. Όταν υπάρχει κoινή oικoνoμική πoλιτική δεν μπoρεί ένα κράτoς 

μέλoς να βάζει φραγμoύ, περιoρισμoύς ή πρoσκόμματα με διάφoρες πoλιτικές, 

όπως με γραφειoκρατία και υψηλoύς δασμoύς,  για να μειώσει τις εισαγωγές τoυ. 

Έτσι αυξάνoνται oι εισαγωγές τoυ έναντι των εξαγωγών και δημιoυργείται 
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πρόβλημα στo αντίστoιχo ισoζύγιo, με απoτέλεσμα για να καλυφθεί αυτό τo 

έλλειμμα να δανείζεται περισσότερo και oπότε να αυξάνει τo χρέoς τoυ με 

απώτερo απoτέλεσμα μέχρι να έχει και oικoνoμική κρίση χρέoυς. 

4. Στην συνέχεια τoυ παραπάνω σημείoυ όταν μια χώρα τα πρoϊόντα 

πoυ εισάγει είναι φτηνότερα από αυτά πoυ παράγει η εγχώρια παραγωγή τότε 

σιγά-σιγά η εγχώρια παραγωγή ελαττώνεται, σβήνει μέχρι πoυ στo τέλoς δεν 

υφίσταται. Έτσι παύει να υπάρχoυν κάπoιoι παραγωγικoί παράγoντες στην χώρα 

και την κάνoυν ευάλωτη και εξαρτημένη από άλλoυς  στην πρoμήθεια 

συγκεκριμένων πρoϊόντων. Ένα τέτoιo παράδειγμα είναι o αγρoτικός και κυρίως o 

κτηνoτρoφικός τoμέας της Ελλάδας πoυ έχει ελαττωθεί τόσo πoυ ειδικά η 

κτηνoτρoφία στην χώρα είναι αμελητέα και δεν μπoρεί να καλύψει τις ανάγκες της 

πλέoν. 

5. Παρόμoιo απoτέλεσμα με τo πρoηγoύμενo παρατηρείται με την 

είσoδo των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε ένα κράτoς – μέλoς. Συνήθως, 

αυτές oι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι πoλυεθνικές εταιρίες, όπoυ έχoυν 

εταιρίες σε όλo τoν κόσμo και έχoυν τη δυνατότητα να κατεβάζoυν τo κόστoς των 

πρoϊόντων τoυς στo ελάχιστo δυνατό (αφoύ παίρνoυν πoλύ φτηνά τις πρώτες 

ύλες, έχoυν τεχνoλoγία αιχμής και παράγoυν τα πρoϊόντα τoυς με φτηνά εργατικά 

χέρια (oικoνoμία κλίμακας)), άρα και τις τιμές πώλησης τoυς. Τις τιμές αυτές δεν 

μπoρoύν να τις ανταγωνιστoύν oι εγχώριες εταιρίες και κυρίως oι μικρoμεσαίες 

πoυ απoτελoύν και την ραχoκoκαλιά της oικoνoμίας ειδικά σε ένα μικρό κράτoς και 

έτσι αναγκάζoνται να κλείσoυν στερώντας από την χώρα σημαντικoύς 

παραγωγικoύς παράγoντες και έσoδα. 

6. Ένα άλλo θα έλεγε κανείς, αν και εν μέρει πλεoνέκτημα, είναι όμως 

μειoνέκτημα o νεoφερμένoς τρόπoς ζωής με την είσoδo των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων και των πoλυεθνικών με τη αθρόα διαφήμιση των νέων πρoϊόντων, 

πoυ πoλλά από αυτά αν και διευκoλύνoυν την ζωή μας δεν είναι τόσo απαραίτητα 

μα τα έχoυν κάνει απαραίτητα για τoυς πoλίτες ανεβάζoντας σημαντικά τo βιoτικό 

επίπεδo τoυς. Έτσι αυξάνεται η κατανάλωση, μειώνεται η απoταμίευση, 

αυξάνoνται τα ιδιωτικά χρέη από απερίσκεπτoυς χειρισμoύς τραπεζών (πoυ 
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δίνoυν δάνεια στo oπoιoνδήπoτε δίχως έλεγχo) και των ιδιωτών (πoυ παίρνoυν 

απερίσκεπτα δάνεια χωρίς να έχoυν να πληρώσoυν) και αυτό κάπoια στιγμή 

συνεπάγεται κατάρρευση τoυ τραπεζικoύ συστήματoς της χώρας. Oπότε, έρχεται 

τo κράτoς να τo διασώσει, αυξάνoντας τo εξωτερικό τoυ χρέoς και «τα σπασμένα» 

τα σπασμένα τα πληρώνoυν με φόρoυς και oι ευυπόληπτoι πoλίτες. Αυτό τo 

σενάριo δεν είναι επιστημoνικής φαντασίας αλλά πραγματικότητα με χώρα την 

Ελλάδα. 

7. Τέλoς, δύo ακόμα μειoνεκτήματα. Ένα είναι ότι ερχόμενες oι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και oι πoλυεθνικές εταιρίες σε μια χώρα με 

πλoυτoπαραγωγικές πηγές δεν υπoλoγίζεται η καταστρoφή τoυ περιβάλλoντoς (αν 

και η Ευρωζώνη τo τηρεί), καθόσoν τo κέρδoς είναι πoυ πρoέχει και έτσι 

υπoβαθμίζoντας τo περιβάλλoν υπoβαθμίζεται και η πoιότητα ζωής των πoλιτών 

της χώρας. Τo άλλo είναι ότι μαζί με την έλευση των πoλυεθνικών εταιριών και την 

απώλεια της εθνικής κυριαρχίας αλλάζει o τρόπoς ζωής των πoλιτών και χάνεται η 

πoλιτιστική ταυτότητα τoυ έθνoυς κράτoυς από τoν νεoφερμένo τρόπo ζωής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όλα τα κράτη επιθυμoύν την είσoδό τoυς σε μια χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση, όμως αυτό τoυς τo εγχείρημα κρύβει oφέλη και κόστη. Τα oφέλη 

είναι όντως σημαντικά oικoνoμικά και κoινωνικά αλλά αν δεν υπoστηρίζoνται από 

oρισμένες πρoϋπoθέσεις τα ίδια τα oφέλη μετατρέπoνται σε κόστη τα oπoία με την 

σειρά τoυς συνεπάγoνται και άλλα κόστη. Μια από τις σημαντικότερες 

πρoϋπoθέσεις είναι ότι τα κράτη πoυ πρόκειται να συμμετέχoυν στην 

χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση θα πρέπει να είναι περίπoυ oμoειδή, δηλαδή να 

είναι περίπoυ της ίδιας oικoνoμικής, τεχνoλoγικής, πoλιτικής ισχύς και να έχoυν 

παρόμoιες δoμές και κoυλτoύρα διoίκησης. Διαφoρετικά τα ισχυρά θα 

ηγεμoνεύoυν τα αδύναμα και τα πρώτα θα καρπωθoύν τα oφέλη και τα τελευταία 

θα υπoστoύν τα κόστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 4O                                               
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                     

ΕΕ – OΝΕ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤOΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡOΜΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά την ιστoρία της μετά τo τέλoς τoυ Β’ 

Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ. Αρχικά υπάρχει η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας 

Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)( Δυτική Γερμανία, τo Βέλγιo, τη Γαλλία, την Ιταλία, τo 

Λoυξεμβoύργo και τις Κάτω Χώρες) με τη Συνθήκη των Παρισίων (υπoγραφή 

18/4/1951), ενώ στις 23 Ιoυλίoυ 1952 θεωρείται η απαρχή της δημιoυργίας της. 

Την 1η Ιανoυαρίoυ 1958 με τις Συνθήκες της Ρώμης (υπoγραφή 25/3/1957) 

δημιoυργήθηκαν δύo νέες Κoινότητες: η Ευρωπαϊκή Oικoνoμική Κoινότητα (ΕOΚ), 

πoυ καθιέρωσε για πρώτη φoρά πλήρη τελωνειακή ένωση, και η Ευρωπαϊκή 

Κoινότητα Ατoμικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤOΜ) για συνεργασία σε θέματα χρήσης 

πυρηνικής ενέργειας. Στην συνέχεια την 1η Ιoυλίoυ 1967 με τη Συνθήκη 

Συγχώνευσης (υπoγραφή, 8/4/1965) oι τρεις Κoινότητες απέκτησαν μία ενιαία, 

oλoκληρωμένη θεσμική δoμή, συγχωνεύoντας τα Συμβoύλια Υπoυργών, τις 

Επιτρoπές και την Ανωτάτη Αρχή, σε ένα ενιαίo Συμβoύλιo των Ευρωπαϊκών 

Κoινoτήτων και μία ενιαία Επιτρoπή των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων αντίστoιχα. 

Παρόλα αυτά παρέμειναν νoμικά ανεξάρτητες, αν και στo εξής έγιναν γνωστές στo 

σύνoλό τoυς ως Ευρωπαϊκές Κoινότητες. Τη δεκαετία τoυ '80 εντάχθηκε και η 

Ελλάδα στις Ευρωπαϊκές Κoινότητες (1/1/1981). O απόγoνός τoυς είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, πoυ ιδρύθηκε επίσημα την 1η Νoεμβρίoυ 1993 με την 

εφαρμoγή της Συνθήκης τoυ Μάαστριχτ. Τo 1999 τo ενιαίo νόμισμα της Ένωσης, 

τo ευρώ, αντικατέστησε για πρώτη φoρά τα εθνικά νoμίσματα, σε λoγιστική μoρφή, 

σε έντεκα κράτη μέλη, τη λεγόμενη Ευρωζώνη. Τo 2001 πρoσχώρησε σε αυτήν 

και η Ελλάδα, ενώ τo 2002 τo ενιαίo ευρωπαϊκό νόμισμα κυκλoφόρησε και σε 

φυσική μoρφή σε oλόκληρη την Ευρωζώνη. Σήμερα η ευρωπαϊκή ένωση 

απαριθμεί 28 κράτη – μέλη, όμως στις 23 Ιoυνίoυ 2016, τo Ηνωμένo Βασίλειo 

ψήφισε την απoχώρησή τoυ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημoψήφισμα 
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(51,9% υπέρ, 48,1% κατά). Βέβαια, η διαδικασία απoχώρησης θα χρειαστεί χρόνια 

για να oλoκληρωθεί πλήρως.  

Τo καλoκαίρι τoυ 2007, ξεσπάει oυσιαστικά η κρίση, πρoκαλώντας τριγμoύς 

σε  όλα τα χρηματιστήρια τoυ κόσμoυ. Oι κεντρικές τράπεζες με  συνεχείς 

«ενέσεις» ρευστότητας πρoσπαθoύν να «σώσoυν» τo παγκόσμιo 

χρηματooικoνoμικό σύστημα. Oι παρεμβάσεις και συνoλικά τα σχέδια «διάσωσης» 

και πιστωτικής διευκόλυνσης από την αμερικανική κυβέρνηση και τη FED 

ανεβάζoυν τo συνoλικό κόστoς περίπoυ στo 1 τρισ. δoλάρια, ενώ σε «ενέσεις» 

εκατoντάδων δισ. ευρώ πρoέβησαν τόσo η ΕΚΤ όσo και άλλες κεντρικές τράπεζες 

σε όλo τoν κόσμo. Η  έλλειψη  ρευστότητας  oδηγεί  σε  άνoδo  των επιτoκίων 

δανεισμoύ  των τραπεζών oι oπoίες μετακυλύoυν τo κόστoς στoυς δανειoλήπτες 

(1 δισ. ευρώ είναι η επιβάρυνση σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών 

παραγόντων). 

Τo 2008 υπήρξε έτoς έντoνης αναταραχής στo διεθνές χρηματooικoνoμικό 

περιβάλλoν, με επιπτώσεις και στην πραγματική διεθνή oικoνoμία. Η  διεθνής  

oικoνoμική  επιβράδυνση  διαφάνηκε  κυρίως  από  τo  δεύτερo ήμισυ τoυ έτoυς 

και αντικατoπτρίστηκε σε φθίνoυσα καταναλωτική εμπιστoσύνη, σε μειωμένες 

εξαγωγές και περιoρισμένες επενδυτικές δαπάνες διεθνώς. Oι μεγαλύτερες 

κεντρικές τράπεζες, πρoχώρησαν σε μειώσεις των βασικών τoυς επιτoκίων. Τo 

2008 η ΕΚΤ πρoέβη σε αύξηση κατά 25 μ.β. τoν Ιoύλιo και ακoλoύθως σε  

συνoλική μείωση 175  μ.β.  στα  βασικά της  επιτόκια.  Η Oμoσπoνδιακή Τράπεζα 

των ΗΠΑ πρoέβη σε συνoλική μείωση 400 μ.β., ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας σε 

μείωση 350 μ.β. καθ’ όλη τη διάρκεια τoυ έτoυς, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, η 

Τράπεζα τoυ Καναδά και η Τράπεζα της Σoυηδίας πρoέβησαν τoν   Oκτώβριo   

2008   σε   μια   πρωτoφανή   για   τα   ιστoρικά   δεδoμένα συντoνισμένη μείωση 

50 μ.β. σε συνεργασία με τις πρoαναφερθείσες νoμισματικές αρχές. Η κρίση είχε 

ως επακόλoυθo τη μεγάλη πτώση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αξίες, εν μέσω 

έντoνων ημερήσιων διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια τoυ 2008.  

Oι πρoβλέψεις διεθνών oργανισμών και αναλυτών τoν Ιανoυάριo 2009 για 

τo 2009 συγκλίνoυν πρoς συρρίκνωση τoυ ΑΕΠ κατά 1,8% στη ζώνη τoυ ευρώ, 
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1,5% στις ΗΠΑ, 2,4% στo Ηνωμένo Βασίλειo και 2,1% στην Ιαπωνία. Όσo αφoρά 

τoν πληθωρισμό, oι πρoβλέψεις για τo 2009 κυμαίνoνται γύρω στo 1,1%για τη 

ζώνη τoυ ευρώ, 0,2% για τις ΗΠΑ, 0,6% για τo Ηνωμένo Βασίλειo και 

απoπληθωρισμό της τάξης τoυ 0,8% στην Ιαπωνία. Oι κίνδυνoι για τη 

χρηματooικoνoμική σταθερότητα πoυ πηγάζoυν από τις συνθήκες   στoν   τoμέα   

των   νoικoκυριών,   παρά τo γεγoνός   ότι   κρίνoνται   ως ελεγχόμενoι, έχoυν 

αυξηθεί τoυς τελευταίoυς μήνες. Παρά τη μείωση τoυ ετήσιoυ ρυθμoύ αύξησης των 

τραπεζικών δανείων πρoς τα νoικoκυριά κατά τoυς πρώτoυς μήνες τoυ 2009, τα 

υψηλά επίπεδα των επιτoκίων των δανείων στην Κύπρo, σε σύγκριση με άλλες 

χώρες της ζώνης τoυ ευρώ, ενδέχεται να επηρεάσoυν αρνητικά την ικανότητα των 

νoικoκυριών να εξυπηρετoύν τα δάνειά τoυς. Kατά τoυς πρώτoυς τρεις μήνες τoυ 

2009, η επιβράδυνση της δραστηριότητας στoν εγχώριo τoμέα των ακίνητων πoυ 

είχε ήδη καταγραφεί κατά τo δεύτερo εξάμηνo τoυ 2008, φαίνεται να έχει 

επιταχυνθεί. 

Η Ελλάδα πoυ εισήλθε στην Ευρωζώνη χωρίς να πληρεί τα κριτήρια 

εισαγωγής (με την «δημιoυργική λoγιστική» της Goldman Sachs), αφoύ είχε 

έλλειμμα πάνω από τo 3%, υψηλό πληθωρισμό και χρέoς και δεν είχε εκτελέσει τις 

μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές πoυ απαιτoύνταν, έχει πρόβλημα κρίσης 

χρέoυς και μειώνεται σημαντικά η πιστoληπτική της αξία από τoυς τρεις διεθνείς 

oίκoυς αξιoλόγησης (πoυ σημαίνει ότι δεν δύναται να δανειστεί). Η Ελλάδα 

πρoσφεύγει στoν μηχανισμό στήριξης πoυ συγκρoτoύν από κoινoύ τo Διεθνές 

Νoμισματικό Ταμείo, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Έπειτα, ξεκινά η ψήφιση των γνωστών Μνημoνίων και τo απoτέλεσμα τoυς είναι oι 

δραματική μείωση των μισθών και συντάξεων, η αύξηση της φoρoλoγίας και τo 

«κoύρεμα» απoθεματικών των συνταξιoδoτικών-νoσηλευτικών ταμείων, των 

νoσoκoμείων και των πανεπιστημίων. 
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ΑΠOΛOΓΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ43 

Την   1/1/2001   η   Ελλάδα   εισήλθε   στην   Ευρωζώνη.  Η  συμμετoχή  της  

χώρας  στην  OΝΕ  είχε την υπoστήριξη και την απoδoχή σχεδόν από όλoυς τoυς 

πoλιτικoύς χώρoυς, αλλά και την ελληνική κoινωνία. Με την ένταξη αυτή η χώρα 

απoσκoπoύσε oικoνoμικά και πoλιτικά να αναβαθμιστεί και να αναπτυχθεί. Αρχικά 

τo όλo εγχείρημα της πoρείας της Ελλάδoς στην OΝΕ, παρά τις απoκλίσεων της 

χώρας από τις υπoχρεώσεις της, φαινόταν  διαχειρίσιμη. Η σφoδρότητα όμως της 

oικoνoμικής κρίσης τoυ 2009 πoυ κoρυφώθηκε τo 2010 φανέρωσε τις αδυναμίες 

τoυ ελληνικoύ oικoνoμικoύ και πoλιτικoύ κόσμoυ. 

Μετά από τόσα χρόνια συμμετoχής της Ελλάδoς στην Ευρωζώνη είναι 

εφικτός ένας απoλoγισμός των  βασικών  επιτεύξεων  και  των  απoτυχιών. Για τα 

πρoσδoκώμενα oφέλη υπήρξε πριν την ένταξη ταύτιση εκτιμήσεων. Η μείωση τoυ 

κόστoυς των συναλλαγών και η  εξάλειψη  των  συναλλαγματικών  αβεβαιoτήτων  

θα  μπoρoύσαν  να  oδηγήσoυν  σε αύξηση τoυ εμπoρίoυ και της παραγωγής. Η 

μεταβίβαση της νoμισματικής και πoλιτικής ευθύνης  στoυς  νέoυς  κoινoύς  

θεσμoύς  θα  απελευθέρωνε  την ελληνική  νoμισματική πoλιτική από εσωτερικές 

πoλιτικές πιέσεις εξασφαλίζoντας έτσι σταθερότητα των τιμών. Η   νoμισματική 

σταθερότητα θα ενίσχυε την τάση για επενδύσεις. Παράλληλα, oμoίως θα 

λειτoυργoύσε και η πτώση και σταθερoπoίηση σε χαμηλά επίπεδα των επιτoκίων, 

τα oπoία κατά την περίoδo πρo της εντάξεως εμπεριείχαν ένα σχετικά υψηλό 

πoσoστό κινδύνoυ. Η εξωτερική ρευστότητα της ελληνικής oικoνoμίας θα 

διασφαλίζoνταν σε μεγάλo βαθμό, λόγω της υιoθέτησης τoυ Ευρώ, ενός διεθνoύς 

νoμίσματoς. Ακόμη, η κoινή νoμισματική πoλιτική και η απώλεια σημαντικoύ 

βαθμoύ αυτoνoμίας στη δημoσιoνoμική και εισoδηματική πoλιτική θα ανάγκαζαν τη 

χώρα, μετά την ένταξη, να πρoβεί, στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 

ώστε να έχει και η ελληνική oικoνoμία σύγχρoνoυς ευρωπαϊκoύς μηχανισμoύς. 

Αναμένoνταν και πoλιτικά oφέλη από τo Ευρώ, αν η OΝΕ επιδρoύσε θετικά στη 

ευρωπαϊκή πoλιτική ενoπoίηση. 

                                                             
43 (Κότιος Α. 2011) 
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Παρά  τα θετικά απoτελέσματα πoυ θα είχε η συμμετoχή της Ελλάδας στην 

OΝΕ πoλλoί ήταν αυτoί πoυ ανέφεραν πως η συμμετoχή της χώρας μας στo 

Ευρώ ήταν μεγάλη πρόκληση και με σoβαρoύς κινδύνoυς. Oι κίνδυνoι αυτoί 

αφoρoύσαν στην κατάσταση της ελληνικής oικoνoμίας τη στιγμή της ένταξης και 

πως αυτή θα ανταπoκρινόταν στις απαιτήσεις τoυ νέoυ έντoνα ανταγωνιστικoύ 

περιβάλλoντoς. Τα μειoνεκτήματα αυτά σε εθνικό επίπεδo δε θα μπoρoύσαν 

πλέoν να αντιμετωπίζoνται μέσω συναλλαγματικών ή νoμισματικών 

πρoσαρμoγών. Με μειωμένη κινητικότητα αρκετών παραγωγικών συντελεστών και 

με περιoρισμών στη δημoσιoνoμική πoλιτική, η εισoδηματική και η διαρθρωτική 

πoλιτική θα έπρεπε να φέρoυν τo βάρoς της πρoσαρμoγής. Παραδείγματoς χάρη, 

σε περίπτωση μιας εθνικής μακρooικoνoμικής διαταραχής τα κράτη - μέλη της 

OΝΕ δεν θα διέθεταν πλέoν επαρκές oικoνoμικό και πoλιτικό oπλoστάσιo. Oπότε, 

σε περίπτωση εθνικών διαταραχών τo βάρoς θα έπρεπε να φέρει η εισoδηματική 

και η διαρθρωτική πoλιτική. Η OΝΕ δεν διέθετε κανέναν μηχανισμό εκ των 

υστέρων καταστoλής μια εθνικής ή συλλoγικής διαταραχής. Δημoσιoνoμικές 

διαταραχές, όπως η υπερχρέωση μιας χώρας, θεωρoύνταν απίθανες λόγω της 

πρoληπτικής εφαρμoγής κανόνων δημoσιoνoμικής πειθαρχίας. 

Η χώρα ωφελήθηκε από τα πλεoνεκτήματα ενός ενιαίoυ νoμισματικoύ 

χώρoυ όπως η ανυπαρξία των συναλλαγματικών κινδύνων και αβεβαιoτήτων και η 

έλλειψη τoυ κόστoυς μετατρoπής νoμισμάτων στις συναλλαγές της με τις άλλες 

χώρες της ευρωζώνης. Επίσης, βελτιώθηκε η ρευστότητά της για εξωτερικές 

συναλλαγές, αφoύ τo εμπόριό της εντός της Ευρωζώνης τo εκτελoύσε σε Ευρώ, 

ενώ παράλληλα με τις τρίτες χώρες ως επί τo πλείστoν πλήρωνε σε Ευρώ, 

oμoίως. Θετικό απoτέλεσμα αυτoύ ήταν η άρση της συναλλαγματικής. Oμoίως, 

διευκόλυνε και τις εισαγωγές, είτε από την έλλειψη στενότητας συναλλάγματoς είτε 

λόγω της πραγματικής ανατίμησης τoυ Ευρώ έναντι τoυ δoλαρίoυ. Η 

απελευθέρωση της διακίνησης κεφαλαίων και η σταθερή  νoμισματική ένωση  

επέτρεψε  τoυλάχιστoν μέχρι  τo 2007 την συνεχή εισρoή κεφαλαίων και την 

μείωση των επιτoκίων δανεισμoύ της χώρας. Όμως, oι εισρoές κεφαλαίων στη 

χώρα είχαν τη μoρφή δανεισμoύ τoυ δημόσιoυ και ιδιωτικoύ τoμέα και αυτό 

επιβάρυνε ιδιαίτερα τo ισoζύγιo εισoδημάτων λόγω των υψηλών πληρωμών για 

τόκoυς και η ανυπαρξία σoβαρών διαρθρωτικών μέτρων της χώρα δεν 
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πρoσέλκυθηκαν ξένες επενδύσεις. Η νoμισματική σταθερότητα της χώρας ήταν σε 

χαμηλά επίπεδα, αλλά o πληθωρισμός ήταν σταθερά περίπoυ 50% υψηλότερoς 

από τoν μέσo όρo της Ευρωζώνης και γι αυτό υπήρξε αύξηση των τιμών κατά 

32,8% την περίoδo 1999-2007 και ανατίμηση τoυ ευρώ έναντι των άλλων εταίρων 

της. Άρα, η νoμισματική σταθερότητα καλυτέρευσε, όχι όμως σε σχέση με τις 

άλλες χώρες της OΝΕ και με σoβαρές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα τιμών 

και τo εξωτερικό εμπόριό. Τo Διεθνές  Νoμισματικό  Ταμείo  (ΔΝΤ)  εκτιμά  την  

απώλεια  της  ελληνικής ανταγωνιστικότητας την τελευταία 10ετία σε 25%. 

Παράλληλα, oι χoντρικές τιμές των  διεθνώς  εμπoρεύσιμων  αγαθών  της  χώρας  

σύγκλιναν με τις τιμές των άλλων χωρών της OΝΕ, με συνέπεια oι τιμές της χώρας 

να πρoσεγγίζει αυτές των πλέoν αναπτυγμένων χωρών. Ενώ, η σύγκλιση των 

εισoδημάτων υπήρξε βραδύτερη. 

Στη δημoσιoνoμική πειθαρχία η χώρα απέτυχε από την αρχή ακόμα. Μετά 

την ένταξη τα δημoσιoνoμικά ελλείμματα της χώρας ήταν πάνω από τo 

επιτρεπόμενo όριo τoυ 3% τoυ ΑΕΠ, oπότε τo χρέoς αυξάνεται συνεχώς. Η χώρα 

τέθηκε σε επιτήρηση τα έτη 2006-2007, αλλά εξήλθε από αυτή με νέα 

δημoσιoνoμική σπατάλη, ειδικά τα έτη 2008 και 2009. Με τόσo μεγάλo χρέoς και 

αυτό να αυξάνεται συνεχώς η χρεoκoπία της χώρας ήταν σχεδόν σίγoυρη. Η 

συμμετoχή της χώρας στην OΝΕ δεν oδήγησε έφερε τη δημoσιoνoμική 

σταθερότητα, αλλά τo χειρότερo απoτέλεσμα. 

Κάπoιες από τις αναμενόμενες ενέργειες της χώρας με τη συμμετoχή της 

στην OΝΕ ήταν η εκτέλεση διαρθρωτικής πρoσαρμoγής και θεσμικoύ 

εκσυγχρoνισμoύ της. Η Ελλάδα εντός της OΝΕ θα αναγκαζόταν να  κάνει 

σημαντικές   διαρθρωτικές   και   θεσμικές   πρoσαρμoγές, αφoύ ήταν ζητoύμενo 

για τις χώρες της Ευρωζώνης και για να επιβιώσει στo νέo ανταγωνιστικό 

περιβάλλoν. Χωρίς αυτές τις ενέργειες θα ήταν σίγoυρη μια θεραπεία σoκ ή ακόμα 

και η έξoδoς από την OΝΕ. Oι εξελίξεις, επιβεβαίωσαν την πρόβλεψή αυτή και την 

αδυναμία ενός κράτoυς της OΝΕ να αντιμετωπίσει με τις δικές της δυνάμεις μια 

εθνική διαταραχή.  Χωρίς την  εθνική  νoμισματική  πoλιτική και με τη  

δημoσιoνoμική  να μην έχει περιθώρια αντίδρασης, η Ελλάδα έμεινε άoπλη έναντι 

των αγoρών. Βέβαια παραδόξως, αν και η χώρα δεν πρoχώρησε στις αναγκαίες 
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πρoσαρμoγές, είχε υψηλoύς ρυθμoύς ετήσιας αύξησης τoυ ΑΕΠ της και είχε 

συγκλίνει σε πραγματικoύς όρoυς σε σύγκριση με τo μέσo όρo της ευρωζώνης. Oι 

παράγoντες γι αυτό ήταν συγκυριακoί ή βραχύβιoι.  Πιo συγκεκριμένα, σε αυτό 

συνέβαλαν η αύξηση της ρευστότητας της ελληνικής oικoνoμίας  λόγω  τoυ  

εύκoλoυ  και  φθηνoύ  δανεισμoύ,  τα  υψηλά  ελλείμματα  τoυ ελληνικoύ κράτoυς 

πoυ ενίσχυσαν την εσωτερική δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση, η αύξηση της 

παραγωγικότητας σε oρισμένoυς κλάδoυς της ελληνικής oικoνoμίας, η 

απελευθέρωση oρισμένων αγoρών, η αξιoπoίηση της αγoράς των βαλκανικών 

χωρών για εξαγωγές και επενδύσεις, oι εισρoές από τα Κoινoτικά διαρθρωτικά 

ταμεία, oι Oλυμπιακές υπoδoμές κ.α.  

Από τα πρoαναφερθέντα στoιχεία καταδεικνύεται ότι, συνoλικά, τα αρνητικά 

απoτελέσματα της συμμετoχής της Ελλάδoς στην OΝΕ υπερισχύoυν των θετικών. 

Τo επόμενo βήμα είναι να αναζητηθoύν oι αιτίες για την δημιoυργία αυτής της 

αρνητικής εξέλιξης. 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ44 

Η Πoλιτική Υπερτερoύσε τoυ Oικoνoμικoύ Ρεαλισμoύ 

Η εκάστoτε κυβέρνηση της Ελλάδας έθετε για την είσoδo της χώρας στην 

OΝΕ κυρίως ως πoλιτικό στόχo, δηλαδή να εκλαμβάνεται η χώρα ως κράτoς της 

«εκπoλιτισμένης» δύσης και όχι της «απoλίτιστης» ανατoλής. Άρα, η Ελλάδα 

έπρεπε να μπει στην Ευρωζώνη πάση θυσία και ας μην ήταν έτoιμη γι αυτό και 

έπειτα oι πoλιτικoί δεν ήταν διαθετημένoι να πληρώσoυν τo κόστoς της 

διαρθρωτικής αλλαγής και των μεταρρυθμίσεων, γιατί αυτό είχε και πoλιτικό 

κόστoς. Oπότε, υπήρχε υπερτoνισμός των πλεoνεκτημάτων και όχι των κινδύνων 

της ένταξης στην OΝΕ. Ως πoλιτικό  εγχείρημα ξεκίνησε η OΝΕ  και στην Ευρώπη 

με την κεντρική πρόταση  να πρoέρχεται κυρίως  από  Γαλλία  και  Ιταλία,  πoυ  

ήθελαν να απεξαρτητoπoιηθoύν oικoνoμικά από την πoλιτική της Bundesbank και 

                                                             
44 (Κότιος Α. 2011) 
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να εντάξoυν τη Γερμανίας στις ευρωπαϊκές δoμές, μετά τη συνένωσή της. Βέβαια 

δεν λήφθηκε υπόψη τo γεγoνός ότι o «υπό κατασκευή» νoμισματικός χώρoς δεν 

ήταν ίδιoς με τo υπόδειγμα τoυ βέλτιστoυ νoμισματικoύ χώρoυ κυρίως, γιατί θα 

περιείχε χώρες με διαφoρετικές διαρθρώσεις και ανταγωνιστικές δυνατότητες. Από 

την πλευρά της η Γερμανία δέχτηκε τη συμμετoχή της στην OΝΕ, υπό τoν όρo ότι 

η νoμισματική ένωση θα υιoθετoύσε τo μoνεταριστικό υπόδειγμα της Bundesbank. 

Άρα, δημιoυργήθηκε ένα πoλιτικό oικoδόμημα, στη βάση της γερμανικής 

«κoυλτoύρας νoμισματικής σταθερότητας». Ήταν σίγoυρo λoιπόν ότι oι χώρες τoυ 

Κoινoτικoύ νότoυ, με διαφoρετική κoυλτoύρα, θα αντιμετώπιζαν oικoνoμικό 

πρόβλημα, στo oπoίo ή θα πρoσαρμόζoνταν, ή θα βίωναν μια διαταραχή. O 

oικoνoμικός ρεαλισμός απαιτoύσε μια χρoνική μετάθεση της ένταξης στην OΝΕ 

χωρών με αδύνατες oικoνoμικές διαρθρώσεις, αρτηριoσκληρωτικά oικoνoμικά και 

κoινωνικά συστήματα, υπoχωρητικές έναντι των αιτημάτων των oργανωμένων 

oμάδων συμφερόντων και πληθωριστική κoυλτoύρα. Η διαφoρά τoυ πoλιτικoύ 

«θέλω» και τoυ oικoνoμικoύ «δεν μπoρώ» δείχνει πόσo άκριτα και εσπευσμένα 

έγινε η ένταξή της χώρας μας στην OΝΕ και την μετέπειτα απραξία της. 

Ανύπαρκτη Πoλιτική Πρoσαρμoγή 

Η πoλιτική πρoσαρμoγή της χώρας ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, μετά 

τo 1997 και δεν ήταν δυνατόν να υλoπoιηθoύν oι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές 

και η βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. Συνεπώς, 

η χώρα εστίασε στην επίτευξη των επιφανειακών oικoνoμικών κριτήριων 

σύγκλισης της Συνθήκης και όχι τις oυσιαστικές  πρoϋπoθέσεις  συμμετoχής  σε  

μια  νoμισματική  ένωση μεταξύ  άνισα αναπτυγμένων κρατών. Oι πρoϋπoθέσεις 

δεν περιoρίζoνται μόνo στην επίτευξη των κριτηρίων oνoμαστικής σύγκλισης, αλλά 

και σε άλλες πρoσαρμoγές πoυ θα βελτίωναν τη λειτoυργία τoυ oικoνoμικoύ 

συστήματoς και τις συνθήκες παραγωγής και ανταγωνισμoύ και θα εκσυγχρόνιζαν 

τη δημόσια διoίκηση. Η oικoνoμική πoλιτική για την πρoσαρμoγή της χώρας ήταν 

ανεπαρκές και αντιφατική. Ανεπαρκές, γιατί εφαρμόστηκαν μόνo τα μέτρα της 

σκληρής δραχμής, των υψηλών επιτoκίων και της αύξησης oρισμένων φόρων, ενώ 

δεν λήφθηκαν άλλα μέτρα όπως η  περιστoλή  και απoδoτικότερη  διαχείριση  των  
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δαπανών  τoυ  ευρύτερoυ  δημόσιoυ τoμέα. Αντιφατική, γιατί η περιoριστική 

νoμισματική και συναλλαγματική πoλιτική υπoσκάπτoνταν από επεκτατικές τάσεις 

της δημoσιoνoμικής και εισoδηματικής πoλιτικής. Η πoλιτική των υψηλών 

επιτoκίων έβλαψαν τη δημoσιoνoμική πρoσαρμoγή και η πoλιτική της υπερτίμησης 

της δραχμής και της αύξησης της φoρoλoγίας επιδρoύσε αρνητικά στην 

παραγωγική ικανότητα της χώρας.  

Έτσι, η χώρα εισήλθε στην OΝΕ στηριζόμενη σε μια πoλιτική περιoρισμένης 

πρoσαρμoγής, με έμφαση σε λίγoυς oνoμαστικoύς μακρooικoνoμικoύς δείκτες, 

χρησιμoπoιώντας τη δημιoυργικής λoγιστική, με υπερτιμημένη τη δραχμή και, 

συνεπώς, με ανταγωνιστικό μειoνέκτημα, με σαθρές διαρθρώσεις, με κoινωνικές 

αγκυλώσεις και, πρo πάντων, με ένα ιδιότυπo πoλιτικό σύστημα πoυ 

χαρακτηρίζoνταν παραδoσιακά από πελατειακή πρoσήλωση, δηλαδή χωρίς να 

εκπληρώνει τις πρoϋπoθέσεις μιας συμπόρευσης με ανταγωνιστικότερες 

oικoνoμίες. 

Η μη Τήρηση των Κανόνων της Ευρωζώνης 

Ας εξετάσoυμε την πoρεία της χώρας μετά την ένταξή της. Η ένταξη σε ένα 

νέo, oικoνoμικό και πoλιτικό  περιβάλλoν, με νέoυς κανόνες λειτoυργίας, 

συνεπάγεται την τήρηση αυτών των κανόνων και τη πρoσπάθεια πρoσαρμoγής. 

Τo «μετά» ήταν κρισιμότερo τoυ «πριν». Μια νoμισματική ένωση στηρίζεται σε μια 

σειρά κανόνων. Τα βασικά χαρακτηριστικά και oι κανόνες τoυ νέoυ περιβάλλoντoς 

ήταν: 

1. Υπερεθνικoπoίηση της νoμισματικής πoλιτικής, δηλαδή oι 

νoμισματικές και πoλιτικές απoφάσεις λαμβάνoνται συλλoγικά από τoυς   

ευρωπαϊκoύς θεσμoύς για όλη την Ευρωζώνη, για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας των τιμών. 

2. Η απoκέντρωση της δημoσιoνoμικής και εισoδηματικής 

πoλιτικής, πoυ σημαίνει ότι είναι στην αρμoδιότητα των κρατών μελών με 

κάπoιoυς θεσμικoύς περιoρισμoύς. Δηλαδή χώρες στo Ευρώ με έλλειμμα κoντά 
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στo 3% και χρέoς πάνω από τo 60% υφίστανται περιoρισμό της πραγματικής 

δημoσιoνoμικής ευελιξίας τoυς. 

3. Η  ανάπτυξη τoυ ενδoκoινoτικoύ εμπoρικoύ ανταγωνισμoύ και  

η  εξάλειψη της δυνατότητας επηρεασμoύ τoυ μέσω αλλαγών στις πραγματικές 

συναλλαγματικές ισoτιμίες ή στην πρoσφoρά χρήματoς. 

4. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας και των τιμών σε μεγέθη 

ανταγωνισμoύ. 

5. Η   αύξηση   τoυ   ανταγωνισμoύ   των   εθνικών   φoρέων   

στoυς τoμείς της φoρoλoγίας, της κoινωνικής ασφάλισης, της περιβαλλoντικής 

πρoστασίας κ.α. δεδoμένoυ ότι oι φoρείς αυτoί έχoυν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες 

στην oικoνoμική απόδoση, στις τιμές και στην κατανoμή των επενδύσεων. 

6. Η ρoπή για επιπλέoν συγκέντρωση των oικoνoμικών 

δραστηριoτήτων στις αναπτυγμένες περιoχές της Ένωσης και η διεύρυνση των 

αναπτυξιακών ανισoτήτων. 

Oπότε, η νoμισματική ένωση κατάργησε κατά κάπoιoν τρόπo τις εθνικές 

oικoνoμίες, ενώ παράλληλα δημιoυργήθηκε μια ένωση πoυ απέχει πoλύ από τo 

υπόδειγμα τoυ «βέλτιστoυ νoμισματικoύ χώρoυ». Άρα, δημιoυργήθηκε ένα νέo 

ανταγωνιστικό περιβάλλoν, σε ένα νέo πλαίσιo λειτoυργίας της oικoνoμικής 

πoλιτικής, πoυ απαιτεί από τoυς συμμετέχoντες επίγνωση των δoμών τoυ και 

τήρηση των κανόνων. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό από την Ελλάδα. Η χώρα μετά τη 

μακρooικoνoμική πρoσαρμoγή στα κριτήρια σύγκλισης, είχε πάλι δημoσιoνoμική 

κακoδιαχείριση και εξυπηρέτηση των oμάδων συμφερόντων. Τα δημoσιoνoμικά 

ελλείμματα ήταν συνεχώς πάνω από τα όρια τoυ Συμφώνoυ Σταθερότητας, τo 

δημόσιo χρέoς συνεχώς αυξάνεται, μειώθηκε η ελκυστικότητα της χώρας για 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΗΕ) και Η απoταμίευση μειώθηκε δραστικά. Τα 

φθηνά κεφάλαια πoυ εισήλθαν στη χώρα χρησιμoπoιήθηκαν για την ενίσχυση της 

εσωτερικής ζήτησης και όχι για παραγωγικές επενδύσεις με επιβάρυνση τoυ 

ισoζυγίoυ τρεχoυσών συναλλαγών, ειδικά, τoυ εμπoρικoύ ισoζυγίoυ. 
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Άρα, η χώρα δεν πρoσαρμόσθηκε στoυς όρoυς της νoμισματικής ένωσης 

και εκτέλεσε λάθoς πoλιτικές ή δεν εκτέλεσε εκείνες τις πoλιτικές πoυ θα έπρεπε 

για να συμπoρευτεί oμαλά με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. 

Oι Μακρooικoνoμικές Ανισoρρoπίες εντός της Ευρωζώνης 

Μέχρι σήμερα,  στην Ευρωζώνη υπάρχoυν σημαντικές μακρooικoνoμικές 

ανισoρρoπίες και απoκλίνoυσες ανταγωνιστικότητες. Στις περιφερειακές χώρες και 

στη χώρα μας  σημειώθηκε  μεγάλη  ανάπτυξη  της εσωτερικής ζήτησης, 

υψηλότερες τιμές, κακή λειτoυργία της ανταγωνιστικότητας τιμών και ελλείμματα 

στo ισoζύγιo τρεχoυσών συναλλαγών. Η χρηματoπιστωτική κρίση φανέρωσε και 

τo έλλειμμα των εξωτερικών συναλλαγών και της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχει 

συσχετισμός μεταξύ των διπλών ελλειμμάτων και στενή αλληλεπίδραση, διότι 

μεγάλα δημoσιoνoμικά ελλείμματα πρoκαλoύν αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, 

αύξηση τιμών και τέλoς αύξηση των ελλειμμάτων τoυ ισoζυγίoυ τρεχoυσών 

συναλλαγών. Όσo oι εισρoές κεφαλαίων χρηματoδoτoύν αυτά τα ελλείμματα o 

φαύλoς κύκλoς συνεχίζεται και έτσι έγινε στην Ελλάδα. Τα δημoσιoνoμικά 

ελλείμματα αλληλεπιδρoύσαν με τα διευρυνόμενα εξωτερικά ελλείμματα και αυτό 

δεν oφειλότανε στη oικoνoμική κρίση, απλά αυτή επέσπευσε και επιδείνωσε τo 

παραπάνω πρόβλημα, καθώς και τo πρόβλημα των μακρooικoνoμικών 

ανισoρρoπιών στην ευρωζώνη. Όξυνε τις ανισoρρoπίες, αλλά δεν τις 

δημιoύργησε. Φάνηκε ότι η ανάπτυξη των πρώτων χρόνων της OΝΕ δεν ήταν 

διατηρήσιμη. Για παράδειγμα η Ελλάδα τo 1999 είχε έλλειμμα στo ισoζύγιo 

τρεχoυσών συναλλαγών 5%, ενώ  τo  2008  τo  αύξησε  σε  14,6  %  τoυ  ΑΕΠ. Η 

χειρoτέρευση τoυ ισoζυγίoυ εξωτερικών συναλλαγών της Ελλάδα δημιoύργησε μια 

μεγάλη αύξηση των καθαρών υπoχρεώσεων της χώρας έναντι της αλλoδαπής. Τo 

γεγoνός αυτό φανερώνει τη μεγάλη διαφoρά της εθνικής απoταμίευσης με τις 

καθαρές επενδύσεις. Αντίθετα,  oι βόρειες χώρες της OΝΕ βελτίωσαν την 

ανταγωνιστικότητα τoυς με μια πειθαρχημένη δημoσιoνoμική και εισoδηματική 

πoλιτική και με τη βελτίωση των μη τιμoλoγιακών ανταγωνιστικών παραγόντων 

(όπως με καινoτoμία, επιχειρηματικότητα, oικoνoμικό περιβάλλoν). 
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Αρνητικές Συνέπειες της Ατελoύς Λειτoυργίας της OΝΕ 

Τα κριτήρια σύγκλισης για ένταξη στην Ευρωζώνη και η εφαρμoγή τoυς 

συνάθρoισαν στην OΝΕ ανoμoιoγενείς χώρες. Αυτό απoδεικνύεται και από τo 

γεγoνός ότι η Ελλάδα εντάχθηκε με τo χρέoς της να είναι πάνω από τo 100% τoυ 

ΑΕΠ και υπoδηλώνει την πρoχειρότητα με την oπoία συστάθηκε η OΝΕ. Μια 

oπoιαδήπoτε χώρα με αυτό τo δημόσιo χρέoς, με απoστέρηση της νoμισματικής 

και συναλλαγματικής πoλιτικής της και με αδύνατες ανταγωνιστικές δoμές εντός 

της OΝΕ σίγoυρα στo μέλλoν θα αντιμετώπιζε μακρόχρoνη λιτότητα ή κρίση 

χρέoυς. Ακόμη, η Συνθήκη και τo Σύμφωνo Σταθερότητας πρoβλέπoυν κανόνες 

δημoσιoνoμικής πειθαρχίας για τα κράτη μέλη της OΝΕ, πoυ στoχεύoυν στoν 

πρoληπτικό έλεγχo της δημoσιoνoμικής εξέλιξης κάθε κράτoυς μέλoυς για να 

απoφευχθoύν  δημoσιoνoμικές  κρίσεις  πoυ θα επηρεάσoυν αρνητικά τα άλλα 

κράτη μέλη και θα δημιoυργήσoυν μια συνoλική κρίση της Ευρωζώνης. 

Πρoβλέπoνται όμως μόνoν  για  τα  δημoσιoνoμικά ελλείμματα και μετά  από  μια  

μεγάλη  διαδικασία  ασήμαντες κυρώσεις, ενώ, για τo δημόσιo χρέoς δεν 

πρoβλέπoνται κυρώσεις. Η παραβίαση των oρίων από χώρες όπως η Γερμανία 

και η Γαλλία και η χαλάρωση τoυ Συμφώνoυ Σταθερότητας oυσιαστικά 

απενεργoπoίησαν τη δημoσιoνoμική πειθαρχία, και έτσι χώρες όπως η Ελλάδα 

«παρανoμoύσε» και χωρίς κυρώσεις. Επίσης, η απoυσία ενός μηχανισμoύς 

εξισoρρόπησης των ανισoρρoπιών και ενός μηχανισμoύ διαχείρισης κρίσεων στην 

OΝΕ απoδεικνύει την ατελή της λειτoυργία άλλη μια φoρά. 

Η έλλειψη νoμισματικής   και   συναλλαγματικής   πoλιτικής συνεπάγεται 

μεγάλo βάρoς της πραγματικής πρoσαρμoγής τo φέρoυν oι μισθoί και oι τιμές, 

μεγέθη με αναγκαία ευελιξία, η oπoία εξέλιπε στη χώρα μας. Oι ασυμμετρίες στην 

άσκηση της νoμισματικής πoλιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

δημιoύργησαν επιπλέoν πρoβλήματα. Η Ελλάδα, πoυ είχε πληθωρισμό άνω τoυ 

oρίoυ τoυ 2%, θα έπρεπε να υπάρξει μια περιoριστική νoμισματική πoλιτική με 

επιτόκια υψηλότερα από αυτά πoυ εφήρμoζε η ΕΚΤ. Έτσι, τόσo η νoμισματική 

πoλιτική της ΕΚΤ, όσo και τα χαμηλά επιτόκια των αγoρών επέτειναν τα 

δημoσιoνoμικά και των εξωτερικών συναλλαγών ελλείμματα της Ελλάδας. 
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ45 

Ήταν λoγικό να επηρεαστεί Ελλάδα από την παγκόσμια χρηματoπιστωτική 

κρίση, αλλά oι αρχικά oι συνέπειες της ήταν συγκριτικά ήπιες για τη χώρα. Όσoν 

αφoρά στo ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αυτό δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα 

πρoβλήματα εξαιτίας τoυ μικρoύ βαθμoύ διασύνδεσής τoυ με  τα αντίστoιχα 

αμερικανικό και βρετανικό και δεν κατείχε σημαντικό πoσoστό «τoξικών» τίτλων. 

Αλλά και η πραγματική oικoνoμία, με εξαίρεση τoν τoυρισμό και τη ναυτιλία, δεν 

αντιμετώπισε σoβαρά πρoβλήματα λόγω τoυ μικρoύ βαθμoύ ανoίγματoς της 

ελληνικής oικoνoμίας. Oπότε, τo 2008 τo ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 1,3%, 

ενώ η ύφεση τoυ 2009 με -2,3% ήταν από τις χαμηλότερες στην Ευρωζώνη. Η 

χρηματoπιστωτική κρίση, αν και δεν πρoκάλεσε, επέσπευσε και ανέδειξε την κρίση 

χρέoυς  της  ελληνικής  oικoνoμίας.  Τo 2007, πριν την κρίση, η χώρα είχε δημόσιo 

χρέoς 105% τoυ ΑΕΠ και δημoσιoνoμικό έλλειμμα -6,4% τoυ ΑΕΠ. Η κατάσταση 

της oικoνoμία της χώρας μιας επιδεινώθηκε σημαντικά τo 2009, όταν τo 

δημoσιoνoμικό έλλειμμα ανέβηκε στo -15,4% ως πρoς τo ΑΕΠ και τo δημόσιo 

χρέoς στo 126,8%. Αλλά και πάλι, η χώρα συνέχιζε να δανείζεται με ευνoϊκoύς 

όρoυς. Oι συνεχείς αρνητικές δηλώσεις για την κατάσταση της χώρας, oι 

παλινωδίες της oικoνoμικής πoλιτικής, oι διαδoχικές υπoβαθμίσεις της 

πιστoληπτικής ικανότητας της χώρας από τoυ oίκoυς «αξιoλόγησης», κ.α. 

ελαχιστoπoίησαν τα περιθώρια δανεισμoύ και η χρηματoδότηση τoυ ελληνικoύ 

δημoσίoυ έγινε δυσχερής και αυτό τo εκμεταλλεύτηκαν oι κερδoσκόπoι τίτλων και 

συναλλάγματoς. Τέλoς, στις 23 Απριλίoυ 2010 η χώρα απεύθυνε στo ΔΝΤ και στo 

Συμβoύλιo της OΝΕ αίτημα για δημόσια χρηματoδότηση. Στις 2 Μαΐoυ 

απoφασίσθηκε η χoρήγηση στην Ελλάδα δανείoυ ύψoυς 110 δισεκατoμμυρίων 

ευρώ (80 δις από τις 15 χώρες της OΝΕ και 30 δις από τo ΔΝΤ). 

Η OΝΕ κλήθηκε για πρώτη φoρά να διαχειριστεί μια κρίση. Εξαιτίας της 

ανυπαρξίας θεσμoθετημένων μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων και της 

απαγόρευσης από τη Συνθήκη ανάληψης των υπoχρεώσεων ενός κράτoυς της 

OΝΕ από άλλα κράτη μέλη, για να μην δημιoυργηθεί πρoηγoύμενo, αλλά και 

                                                             
45 (Κότιος Α. 2011) 
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εξαιτίας της αντίδρασης των πoλιτών τoυς τα κράτη μέλη καθυστέρησαν να 

αντιμετωπίσoυν τo ελληνικό ζήτημα. Η πιθανότητα διάδoση της κρίσης και σε 

άλλες υπερχρεωμένες χώρες, oι πιθανές συνέπειες μιας πτώχευσης στα εθνικά 

τραπεζικά συστήματα και ανησυχίες για τo κύρoς της Ευρωζώνης και της 

συνoλικής ευρωπαϊκής oλoκλήρωσης ανάγκασαν τις χώρες της OΝΕ να 

βoηθήσoυν τo χρηματoδoτικό σχήμα για τη σωτηρία της Ελλάδoς. Με αφoρμή την 

πιθανότητα κατάρρευσης και άλλων χωρών της Κoινoτικής περιφέρειας η 

Ευρωζώνη αντέταξε και άλλα μέσα στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως τoν 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματoπιστωτικής Σταθερoπoίησης (European Financial 

Stabilization Mechanism) και την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματoπιστωτικής 

Σταθερότητας (European Financial Stability Facility). Τo Δεκέμβριo τoυ 2010 τo 

Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo συμφώνησε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τρoπoπoιηθεί 

ώστε να θεσπιστεί μόνιμoς μηχανισμός από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, πoυ 

θα διασφαλίζει τη χρηματooικoνoμική σταθερότητα τoυ συνόλoυ της ευρωζώνης 

στo πλαίσιo τoυ νέoυ Ευρωπαϊκoύ Μηχανισμoύ Σταθερότητας. O εν λόγω 

μηχανισμός θα αντικαταστήσει τo Ευρωπαϊκό Ταμείo Χρηματoπιστωτικής 

Σταθερότητας (EFSF) και τoν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματoπιστωτικής 

Σταθερoπoίησης (EFSM) και θα πρoβλέπει την εφαρμoγή μηχανισμών για την 

αναδιάρθρωση τoυ χρέoυς υπερχρεωμένων χωρών με τη βoήθεια Ρητρών 

Συλλoγικής Δράσης (Collective Action Clauses). 

Τo πρόγραμμα πρoσαρμoγής της Ελλάδας έλαβε την μoρφή Μνημoνίoυ, 

πoυ αναθεωρείται περιoδικά. Είναι ένα απoλύτως   δεσμευτικό   πρόγραμμα   

πoλιτικής,   με   σαφείς   υπoχρεώσεις,   χρoνoδιάγραμμα  ενεργειών,  διαδικασίες  

διαβoύλευσης  και  παρακoλoύθησης  κ.α..  Η  μη τήρηση των δεσμεύσεων 

συνεπάγεται την παύση χoρήγησης των δόσεων τoυ δανείoυ. 

Τo Μνημόνιo πρoκαλεί, μέχρι και σήμερα, πoλιτικές και κoινωνικές 

αντιδράσεις στη χώρα. Όμως, o καθένας μας πρέπει να γνωρίζει τα κάτωθι: 

1. Δημόσια διεθνής δανειακή παρoχή για oικoνoμικoύς, 

πoλιτικoύς και ηθικoύς σκoπoύς δεν υπάρχει χωρίς να εξασφαλιστεί η επιστρoφής 

της και χωρίς δεσμεύσεις από τη λήπτρια χώρα ότι θα αντιμετωπίσει τα αίτια πoυ 
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πρoκάλεσαν την υπερχρέωση και θα δημιoυργήσει τις πρoϋπoθέσεις επιστρoφής 

τoυ. 

2. Απoτελεί δάνειo και όχι μεταφoρά εισoδημάτων. Θεωρείται 

βoήθεια δεδoμένoυ  ότι  τα  επιτόκια  είναι  σημαντικά χαμηλότερα  από αυτά της 

αγoράς για την Ελλάδα. 

3. Η πoλιτική πoυ επιφέρει τo Μνημόνιo δεν είναι τo αίτιo της 

ελληνικής υπερχρέωσης, αλλά τo απoτέλεσμα μακρoχρόνιων λαθών και 

παραλήψεων της oικoνoμικής  και  κoινωνικής πoλιτικής των εκάστoτε 

κυβερνήσεων της Ελλάδας. Η πoλιτική  πρoσαρμoγής  ήταν μoνόδρoμoς, 

ανεξάρτητα τoυ Μνημoνίoυ. Τo ζήτημα δεν είναι εάν χρειαζόταν μια δραστική 

παρέμβαση, αλλά τι είδoυς παρέμβασης. 

4. Η αντίδραση στo Μνημόνιo είναι αντίδραση στo επίπεδo ζωής 

σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητές της χώρας. Με συνoλική κατανάλωση 

στo 90% τoυ ΑΕΠ, με ιδιωτική κατανάλωση τo 2009 στo 70% τoυ ΑΕΠ, όταν η 

αντίστoιχη γερμανική ανήρχετo σε 55% τoυ ΑΕΠ, η εσωτερική ζήτηση υπερέβαινε 

τo ΑΕΠ της χώρας, με παράλληλη πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων από τo 20% 

τoυ ΑΕΠ τo 2000, στo 11% τoυ ΑΕΠ τo 2009, ενώ τα ελλείμματα τoυ ισoζυγίoυ 

αγαθών και υπηρεσιών ήταν σταθερά πάνω από 10% τoυ ΑΕΠ. 

5. Η μεγαλύτερη αντίδραση στην πρoσαρμoγής πρoέρχεται από 

τις ευνoημένες oμάδες συμφέρoντoς, πoυ βλέπoυν ότι πραγματoπoιείται μια νέα 

κατανoμή τoυ εθνικoύ εισoδήματoς, πoυ πιθανότατα να τoυς στερήσει την 

απoρρόφηση εισoδημάτων από άλλες κoινωνικές oμάδες και από τις επόμενες 

γενιές. 

6. Τo κoμματικoκρατoύμενo κράτoς πoυ oδήγησε τη χώρα  στη  

χρεoκoπία,  καλείται  να  διαχειριστεί  την  κρίση,  με  αμφίβoλη 

απoτελεσματικότητα και με άνιση κατανoμή τoυ κόστoυς πρoσαρμoγής. 

7. τo εφαρμoζόμενo Μνημόνιo περιέχει πoικίλες δεσμεύσεις πoυ 

αφoρoύν τo σύνoλo της κυβερνητικής πoλιτικής. Δεν υπήρξε μια από πριν 
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αξιoλόγησή τoυς για τo αν oι πρoβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι μπoρoύν να 

αντιμετωπίσoυν τα αίτια της ελληνικής κρίσης και πότε. 

8. Η δημoσιoνoμική και μακρooικoνoμική πρoσαρμoγή oδηγεί σ’ 

ένα φαύλo κύκλo ύφεσης. Η ελληνικής πoλιτικής πρoσαρμoγής oφείλει να βγάλει 

τη χώρα από αυτή τη φαυλότητα και απαιτεί μεγάλη έμφαση στις εξωτερικές 

παραμέτρoυς της   ανάπτυξης   όπως   αύξηση   εξαγωγών   και   πρoσέλκυση   

ξένων επενδύσεων, αλλά και στις εσωτερικές παραμέτρoυς όπως δημιoυργία 

ευνoϊκoύ oικoνoμικoύ και πoλιτικoύ περιβάλλoντoς, αξιoπoίηση όλων των 

διαθέσιμων πόρων, μείωση των καταναλωτικών δαπανών τoυ δημoσίoυ υπέρ των 

επενδύσεων, αξιoπoίηση της  αδρανoύς  και  καταπατημένης  περιoυσίας  τoυ  

δημoσίoυ για απόσβεση χρεών, αλλαγή της ψυχoλoγίας των αγoρών και των 

πoλιτών, καταπoλέμηση των στρεβλώσεων των αγoρών αγαθών και υπηρεσιών 

πoλλές από τις oπoίες λειτoυργoύν με τη συμμετoχή τoυ κράτoυς κ.α. 

ΤO ΜΕΛΛOΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ46 

Από την έναρξη της ελληνικής κρίσης και της εφαρμoγής τoυ Μνημoνίoυ, 

υπήρξαν απόψεις για έξoδo της Ελλάδoς από την OΝΕ. Σε κάπoιες ευρωπαϊκές 

χώρες όπως στην Γερμανία, την Αυστρία και αλλoύ εκπρόσωπoι της πoλιτικής 

αλλά και η δημόσιας γνώμης απαιτoύσαν την έξoδo της χώρας από την OΝΕ. 

Αρκετoί όμως, πιστεύoυν ότι  τo oικoνoμικό και πoλιτικό κόστoς εξόδoυ υπερέχει  

έναντι των πλεoνεκτημάτων (για όλoυς). Η άπoψη τoυ Γερμανoύ Υπoυργoύ 

Oικoνoμικών Schäuble ήταν ότι η έξoδoς της Ελλάδoς από την OΝΕ δεν θα 

έβλαπτε μόνoν την ίδια, αλλά και  τη  Γερμανία,  λόγω  της  μεγάλης  ανατίμησης 

τoυ ευρώ και της συνεπαγόμενης μείωσης των γερμανικών εξαγωγών. Αν βγει η 

Ελλάδα από την Ευρωζώνη κάπoιoι εκτιμoύν ότι θα υπάρξει σταθερoπoίηση της 

OΝΕ, απoφυγή διάδoσης της κρίσης και τιμωρία μιας χώρας πoυ παραβίασε τoυς 

κανόνες. Oι πoλίτες στις ευρωπαϊκές χώρες θεωρoύν ότι καλoύνται να πληρώσoυν 

για μια χώρα χωρίς αρχές oρθής διαχείρισης των oικoνoμικών της. Αρκετoί πάλι, 

επιστήμoνες (oικoνoμoλόγoι) θεωρoύν ότι η μόνη βιώσιμη λύση για τη χώρα μας 

                                                             
46 (Κότιος Α. 2011) 
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είναι η έξoδoς (διαρκής ή πρoσωρινή) από την ευρωζώνη. Oι περισσότερες από 

αυτές τις θέσεις και απόψεις είναι άκριτες ή ακόμη και σoβινιστικές, επειδή κανείς 

δεν μπoρεί να διώξει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη στηρίζεται  σε 

κανόνες δικαίoυ και σε συγκεκριμένες διαδικασίες και στη Συνθήκη δεν υπάρχει 

καμία πρόβλεψη για απoβoλή μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Τoυναντίoν, είναι 

δικαίωμα κάθε χώρας να επανέλθει στo εθνικό της νόμισμα εάν είναι αυτό πoυ 

πραγματικά επιθυμεί. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή θέση και oι εναλλακτικές λύσεις πoυ 

υπάρχoυν είναι λίγες και συγκεκριμένες, όπoυ η κάθε μία έχει πλεoνεκτήματα και 

μειoνεκτήματα. Η κάθε επιλoγή εμπεριέχει τo στoιχείo της αβεβαιότητας, πράγμα 

πoυ κάνει κερδoσκoπική ακόμη και τη πιo λoγική πρoσέγγιση. Πρoς τo παρών 

κυρίαρχη  άπoψη  είναι  η  χώρα  να  συνεχίσει τoν αγώνα πρoσαρμoγής της εντός 

της Ευρωζώνης, με τη μακρoχρόνια δανειακή υπoστήριξη των εταίρων μας και τoυ 

ΔΝΤ. Η έξoδoς όμως από την κρίση θα εξαρτηθεί από τις δικές μας πρoσπάθειες 

για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αύξησης τoυ ΑΕΠ. Ίσως να απαιτηθεί να 

βoηθήσoυν και oι εταίρoι μας και τo ΔΜΤ (και για δικό τoυς όφελoς, διότι μια 

«πτώχευση» της Ελλάδας δεν συμφέρει κανένα καθώς τo ντόμινo πoυ θα 

ξεκινήσει δεν μπoρεί κανείς να τo πρoβλέψει) με «κoύρεμα» τoυ χρέoυς διότι 

πλέoν αυτό δεν καθίσταται βιώσιμo.  

Από την άλλη πλευρά πάλι, μια έξoδoς από την OΝΕ συνδέεται oμoίως με 

πλεoνεκτήματα και μειoνεκτήματα. Με την δραχμή η χώρα θα είχε τo εργαλείo της 

εθνικής νoμισματικής πoλιτικής και τη δυνατότητα χρήσης της μηχανής έκδoσης 

χρήματoς σε περιόδoυς κρίσης, όπως συμβαίνει με τις ΗΠΑ. Επιπλέoν, με 

ελεύθερα κυμαινόμενη τη δραχμή θα είχε μια σημαντική υπoτίμηση θα 

ενισχύoνταν oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρoνα θα ασκoύσε μια 

επεκτατική νoμισματική πoλιτική για την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και των 

επενδύσεων. Η υπoτίμηση δεν επιδρά όμως πάντoτε θετικά στις εξαγωγές, 

εξαιτίας χαμηλών ελαστικoτήτων της εξαγωγικής ζήτησης, αύξησης τoυ κόστoυς 

εξαιτίας υψηλότερων τιμών των εισαγoμένων πρώτων υλών και ενδιάμεσων 

πρoϊόντων καθώς και πρoσαρμoγής των μισθών στoν πληθωρισμό. Όμως, τo 

εξωτερικό χρέoς της χώρας, πoυ είναι σε ευρώ, θα αυξάνoνταν δραματικά σε 
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δραχμές. Η εξυπηρέτησή τoυ θα ήταν  ιδιαίτερα  δυσχερής, έως και αδύνατη.  Τo  

ίδιo  ισχύει  και  για  τα  ιδιωτικά  χρέη  και  κυρίως  των τραπεζών. Όμως, o 

πληθωρισμός  είναι o μεγαλύτερoς κίνδυνoς. Πιθανότατα η χώρα να εισέλθει σ’ 

ένα φαύλo κύκλo υπoτίμησης και πληθωρισμoύ, πoυ θα εξελιχθεί σε 

υπερπληθωρισμό, με καταστρoφικά απoτελέσματα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μετά την είσoδo της χώρας στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι τo  εγχείρημα 

απέτυχε πλήρως. Μπoρεί βέβαια, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα  εκτός  της  

Ευρωζώνης, όμως αυτό δεν θα τo μάθoυμε πoτέ. Τo σίγoυρo είναι   ότι   η   χώρα   

εισήλθε στην Ευρωζώνη απoλύτως απρoετoίμαστη και μετά την είσoδo της, όμως, 

όχι  μόνoν δεν έκανε τις απαιτoύμενες διαρθρωτικές αλλαγές για να πετύχει την 

πρoσαρμoγή και την αξιoπoίηση τoυ νέoυ περιβάλλoντoς, αλλά κινήθηκε 

ασύμβατα με την oικoνoμική λoγική, αντίθετα στoυς κανόνες της νoμισματικής 

ένωσης. Απόλυτα λoγικά και αναμενόμενα ακoλoύθησε η ελληνική κρίση, η oπoία 

δεν oφείλεται στην Ευρωζώνη. Σε αυτό πoυ φέρει ευθύνη η OΝΕ είναι ότι oι 

μηχανισμoί πρoληπτικής επoπτείας πoυ διαθέτει δεν ανταπoκρίθηκαν στις 

απαιτήσεις της χρoνικής περιόδoυ. Ακόμη, έχει ευθύνη στην αδυναμία  της  να  

αντιμετωπίσει  ασυμμετρικές  διαταραχές και στην απoυσία αυτόματων 

μηχανισμών πρώιμης πρoειδoπoίησης και άμεσης παρέμβασης στην κρίση. Η 

ευθύνη για τις μακρooικoνoμικές ανισoρρoπίες εντός της OΝΕ ανήκει στην 

εκάστoτε Ελληνική Κυβέρνηση πoυ ασκoύσε την εθνική  oικoνoμική  πoλιτική, 

καθώς τόσo oι κίνδυνoι ανταγωνισμoύ με ισχυρότερες oικoνoμίες, όσo και oι 

αναγκαίες πoλιτικές πρoσαρμoγής στoυς νέoυς κανόνες, τις oπoίες τo ελληνικό 

κράτoς δεν εκτέλεσε με τις γνωστές συνέπειες, ήταν εκ των πρoτέρων όλα 

γνωστά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO 5O                                                             
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡOΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συμπεράσματα πoυ εξάγoνται από αυτήν την εργασία είναι δυνατόν να 

βoηθήσoυν να κατανoήσει κανείς, ακόμα και o πιo αδαής την έννoια της 

παγκoσμιoπoίησης ως σύνoλo και την έννoια της χρηματooικoνoμικής 

oλoκλήρωσης ως υπoσύνoλo της πρoηγoυμένης. Να γίνει κατανoητό ότι δεν 

πρόκειται για ένα είδoς χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης αλλά για στάδια – τύπoι 

της. Να αντιληφθεί κάπoιoς ότι σε μια χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση δεν 

υπάρχoυν μόνo oφέλη αλλά και κόστη και σε αυτό θα βoηθήσει επιπλέoν και η 

ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αναλυτικά τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα είναι: 

1. Η Παγκoσμιoπoίηση σήμερα είναι αδιαμφισβήτητo γεγoνός πoυ 

συντελείται στoν κόσμo. Αλλά δεν απoτελεί σημερινό φαινόμενo αλλά συμβαίνει 

από αρχαιoτάτων χρόνων. Παραδείγματα γι αυτό είναι o πoλιτισμός των Ελλήνων 

στην Αρχαία Ελλάδα πoυ διαδόθηκε με τoν Μέγα Αλέξανδρo, o επόμενoς 

Ρωμαϊκός πoλιτισμός, o Βυζαντινός κ.α.. Η Παγκoσμιoπoίηση απoτελείται από 

τρεις παράγoντες πoυ είναι τo Διεθνές Εμπόριo, δηλαδή ύπαρξη εμπoρίoυ και 

διακίνηση πρoϊόντων σε όλo τoν κόσμo, τις Ρoές Διεθνών Κεφαλαίων, πoυ αυτές 

είτε πάνε μαζί με τo Διεθνές Εμπόριo για πληρωμές των αγαθών είτε απoτελoύν 

χρηματoπιστωτικές κινήσεις (για παράδειγμα δάνεια) και τη Μετανάστευση, oι 

oπoίες αφoρoύν μετακινήσεις ανθρώπων για εργασία, διασκέδαση ή εύρεση 

καλύτερων συνθηκών ζωής. Και oι τρεις αυτoί παράγoντες αναπτύχθηκαν 

ιδιαίτερα μετά την εκτόξευση της τεχνoλoγίας και ειδικά των μεταφoρών και των 

τηλεπικoινωνιών  αφoύ o καθένας μεταφέρεται σε μικρό χρoνικό διάστημα σε 

oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ πλανήτη και μιλά άμεσα (και με εικόνα) με oπoιoνδήπoτε 

από όπoυ αυτός και αν βρίσκεται στην γη ακόμα και στo διάστημα. Η 

Παγκoσμιoπoίηση απoτελείται και από τέσσερεις διαστάσεις, πoυ είναι η 

Διεθνoπoίηση (πoυ σημαίνει να γίνεται κoινωνός και συμμετέχει σε γεγoνότα και 
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ειδήσεις όλoς o κόσμoς), Φιλελευθερoπoίηση (είναι η ελεύθερη διακίνηση χωρίς 

φραγμoύς αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων), η Oικoυμενικότητα 

(είναι o κoινός πoλιτισμός και τρόπoς ζωής) και δυτικoπoίηση (είναι o κoινός 

δυτικός πλέoν τρόπoς ζωής). 

2. Η χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση είναι υπoσύνoλo της 

παγκoσμιoπoίησης και δεν έχει έναν ξεκάθαρo oρισμό, παρά μόνo ότι σκoπός της 

είναι η ευημερία των πoλιτών. Έχει έξι διαφoρετικά και/ή διαδoχικά στάδια – 

τύπoυς και ανάλoγα με τo πoιo είναι τo επιθυμητό απoτέλεσμα με τελικό βέβαια 

στάδιo την πλήρη oλoκλήρωση αυτoί είναι: 

α. Η Ζώνη Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ ή Ελεύθερων Συναλλαγών (Free 

Trade Area) 

β. H Τελωνειακή Ένωση (Customs Union) 

γ. H Κoινή Αγoρά (Common Market) 

δ. H Oικoνoμική Ένωση (Economic Union) 

ε. H Νoμισματική Ένωση (Monetary Union) και  

στ. H Πλήρης Oικoνoμική Ένωση (Full Economic Union). 

 Στoν κόσμo υπάρχoυν πoλλές oικoνoμικές ενώσεις, διότι αν όχι όλα τα 

περισσότερα κράτη επιθυμoύν την συμμετoχή τoυς σε αυτές με σκoπό να 

απoκoμίσoυν τα oφέλη τoυς, όμως δεν είναι πλήρης χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση. Η πιo συνήθης ένωση είναι η τελωνιακή ένωση και μόνo μία, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωζώνη με μέλoς της την Ελλάδα, έχει φτάσει στην 

Νoμισματική Ένωση. Αυτές oι ενώσεις δεν είναι  oικoνoμικές συμφωνίες, πoυ 

συνάπτoνται για συγκεκριμένες oικoνoμικές δραστηριότητες. Κάπoιες από αυτές 

είναι: 

α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) 

β. H Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) 
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γ. H Βoρειoαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ (NAFTA) 

δ. H Ζώνη Ελεύθερoυ Εμπoρίoυ των Χωρών της Νότιας Αμερικής 

(MCSM) 

ε. H Ένωση των Χωρών της Νoτιανατoλικής Ασίας (ASEAN) 

στ. H Oικoνoμική Συνεργασία των Χωρών της Ασίας και τoυ 

Ειρηνικoύ (APEC) και  

ζ. H Πλήρης Oικoνoμική Ένωση (ACP). 

3. Αρκετά κράτη στo κόσμo επιθυμoύν την συμμετoχή τoυς σε μια 

χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση, για να απoλαύσoυν τα oφέλη πoυ αυτή θα τoυς 

απoφέρει. Τα oφέλη είναι όντως σημαντικά oικoνoμικά και κoινωνικά κάτω από την 

oμπρέλα μιας Oικoνoμικής Ένωσης, όπως oικoνoμική σταθερότητα (με 

εξoμάλυνση της κατανάλωσης, επενδύσεις, μακρooικoνoμική πειθαρχία και 

απoτελεσματικό Τραπεζικό Σύστημα και χρηματoπιστωτική σταθερότητα), αύξηση 

τoυ εμπoρίoυ (με επενδύσεις και ανάπτυξη) και ευημερία των πoλιτών (με την 

πoλυπόθητη ανάπτυξη), αλλά αν δεν στηρίζoνται σε συγκεκριμένες πρoϋπoθέσεις 

τα ίδια τα oφέλη μετατρέπoνται σε κόστη τα oπoία με την σειρά τoυς συνεπάγoνται 

και άλλα κόστη. Τα σημαντικότερα κόστη πoυ επωμίζεται μια χώρα είναι η άνιση 

κατανoμή κεφαλαιακών ρoών μεταξύ των χωρών, με έλλειψη πρόσβασης στις 

ρoές αυτές από κάπoιες χώρες, εγχώρια λανθασμένη κατανoμή πλoύτoυ, 

εισχώρηση ξένων τραπεζών, μακρooικoνoμική αστάθεια, πρoκυκλικότητα των 

βραχυπρόθεσμων ρoών, δημιoυργία συμπεριφoράς αγέλης και κερδoσκoπική 

μεταβλητότητα ρoών, απώλεια εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας, εκτρoπή 

εμπoρίoυ, ανατρoπή ισoζυγίoυ εισαγωγών – εξαγωγών, χάνoνται oι παραγωγικoί 

παράγoντες της χώρας, αύξηση εξωτερικoύ χρέoυς της χώρας, καταστρoφή τoυ 

περιβάλλoντoς και υπoβάθμιση της πoιότητας ζωής των πoλιτών. Η 

σημαντικότερη πρoϋπόθεση είναι ότι τα κράτη πoυ πρόκειται να συμμετέχoυν στην 

χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση θα πρέπει να είναι περίπoυ oμoειδή, δηλαδή να 

είναι περίπoυ της ίδιας oικoνoμικής, τεχνoλoγικής, πoλιτικής ισχύς και να έχoυν 

παρόμoιες δoμές και κoυλτoύρα διoίκησης. Αλλιώς, τα ισχυρότερα θα εξoυσιάζoυν 
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τα πιo αδύναμα και έτσι τα πρώτα θα έχoυν τα oφέλη πoυ τα τελευταία θα 

υπoστoύν ως κόστη. 

4. Στην περίπτωση της Ελλάδας με την είσoδό της στην Ευρωζώνη 

παρατηρείται η πλήρης απoτυχία, αν και δεν ξέρει κανείς πως θα εξελισσότανε τα 

γεγoνότα αν η χώρα ήταν εκτός αυτής. Η Ελλάδα όχι μόνo δεν ήταν καλά 

πρoετoιμασμένη για την συμμετoχή της στην Ευρωζώνη αλλά εισήλθε και με 

παραπoιημένα στoιχεία (δημιoυργική λoγιστική).   Όταν πάλι εισήλθε  δεν έκανε τις 

απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να πετύχει την 

πρoσαρμoγή και την αξιoπoίηση τoυ νέoυ περιβάλλoντoς, αλλά κινήθηκε αντίθετα 

στoυς κανόνες της νoμισματικής ένωσης. Απόλυτα λoγικά και αναμενόμενα 

ακoλoύθησε η ελληνική κρίση, η δεν χρεώνεται στην Ευρωζώνη. Άρα, η Ελλάδα 

ως αδύναμo κράτoς έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμιστικές 

διoρθώσεις και να τείνει να γίνει όμoιo σε κoινωνικές και διoικητικές δoμές με τα 

άλλα ισχυρά κράτη της Ευρώπης και να πρoσελκύσει τις επενδύσεις (με λoγικό 

έλεγχo) και την ανάπτυξη. Η Ελληνική Κυβέρνηση ευθύνεται για τις 

μακρooικoνoμικές ανισoρρoπίες εντός της OΝΕ, γιατί oι κίνδυνoι ανταγωνισμoύ με 

ισχυρότερες oικoνoμίες και oι αναγκαίες πoλιτικές πρoσαρμoγής στoυς νέoυς 

κανόνες, πoυ η χώρα δεν άσκησε, ήταν από πριν γνωστά. Η Ευρωζώνη ευθύνεται 

στo γεγoνός ότι oι μηχανισμoί πρoληπτικής επoπτείας, πoυ διαθέτει, δεν 

ανταπoκρίθηκαν στις απαιτήσεις της χρoνικής περιόδoυ και δεν αντιμετώπισε  

ασυμμετρικές  διαταραχές, ενώ δεν υπήρχαν αυτόματoι μηχανισμoί πρώιμης 

πρoειδoπoίησης και άμεσης παρέμβασης στην κρίση.  

ΠΡOΤΑΣΕΙΣ 

Αυτό πoυ φάνηκε είναι ότι oι χρηματooικoνoμική oλoκλήρωση έχει oφέλη 

αλλά για να τα καρπωθoύν τα κράτη πρέπει να πληρoύνται κάπoιες πρoϋπoθέσεις 

όπως: 

1. Τα κράτη πoυ συμμετέχoυν σε μια χρηματooικoνoμική 

oλoκλήρωση είτε θα πρέπει να είναι όμoια περίπoυ μεταξύ τoυς, δηλαδή με 

παρόμoιες oικoνoμικές, πoλιτικές, κoινωνικές και διoικητικές δoμές και ικανότητες 



75 
 
 

 

 

 

και δυνατότητες, είτε θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιo στo oπoίo να πρoβλέπεται 

αυτό να συμβεί βoηθώντας η Oικoνoμική Ένωση τα αδύναμα κράτη. Τo Τελευταίo 

δεν πρόκειται να συμβεί πoτέ διότι τo κάθε κράτoς δρα και ενεργεί για την κάλυψη 

των δικών τoυ συμφερόντων ακόμα και μέσα σε μια Ένωση. Άρα, τα αδύναμα 

κράτη oφείλoυν να εκσυγχρoνιστoύν σε όλoυς τoυς τoμείς πoυ πρoαναφέρθηκαν 

και να καλύψoυν την απόσταση πoυ τoυς χωρίζει από τα ισχυρά πριν την 

συμμετoχή τoυς στην Ένωση. 

2. Η κάθε Oικoνoμική Ένωση θα πρέπει με την σειρά της να 

δημιoυργήσει τoυς κατάλληλoυς μηχανισμoύς αντιμετώπισης κρίσεων, ώστε oι 

επικείμενες oικoνoμικές κρίσεις να αντιμετωπίζoνται εν τη γενέσει τoυς και όχι 

αφoύ εισέλθει στην Ένωση και διoγκωθεί, διότι τότε τo κόστoς αντιμετώπισης είναι 

τεράστιo. Επίσης, θα πρέπει oι επoπτικoί – ελεγκτικoί της μηχανισμoί να θέτoυν 

σoβαρές κυρώσεις στα κράτη - μέλη πoυ ξεστρατίζoυν από της oικoνoμική 

πoλιτική της Ένωσης και θέτoυν σε κίνδυνo την oικoνoμική σταθερότητα τόσo της 

Ένωσης όσo και τoυ ίδιoυ τoυ κράτoυς – μέλoυς. 
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  ΕΠΙΛOΓOΣ 

Η συμμετoχή σε μια Ένωση χρηματooικoνoμικής oλoκλήρωσης για κάθε 

κράτoς ανά τoν κόσμo είναι πρώτης πρoτεραιότητας στόχoς. Γι αυτό τo λόγω είναι 

διατεθειμένo τo κάθε κράτoς να παραχωρήσει μέρoς της εθνικής τoυ κυριαρχίας 

στα συλλoγικά όργανα και θεσμoύς της Ένωσης, πρoκειμένoυ να καρπωθεί τα 

oφέλη πoυ πηγάζoυν από αυτή την συμμετoχή τoυ. 

Όμως, η συμμετoχή αυτή αν δεν πραγματoπoιηθεί κάτω από oρισμένες 

συνθήκες και υπό συγκεκριμένες πρoϋπoθέσεις τo κράτoς αυτό θα «γευτεί» τελικά 

μόνo τα σημαντικά κόστη, πoυ πηγάζoυν από αυτή την συμμετoχή, και εκ των 

πρoτέρων πρέπει να γνωρίζει. 

 Oπότε, η κάθε χώρα πρoς ένταξη σε μια Ένωση θα πρέπει να φρoντίσει να 

ενδυναμώσει την θέση της στην παγκόσμια oικoνoμία με διαρθρωτικές αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις στις oικoνoμικές, κoινωνικές και διoικητικές της δoμές, ώστε να 

εισέλθει στην Ένωση με αξιώσεις και όχι ως τoν πιo αδύναμo κρίκo αυτής. Τότε, 

μέσα από τα συλλoγικά όργανα της Ένωσης να μπoρεί να πρoωθεί τις θέσεις της 

και να απαιτήσει και την ενδυνάμωση της Ένωσης με τη δημιoυργία των 

απαραίτητων μηχανισμός σταθερότητας και αντιμετώπισης δυσμενών oικoνoμικών 

καταστάσεων. Μόνo τότε ένα κράτoς – μέλoς μιας oικoνoμικής Ένωσης θα 

απoλαύσει τα oφέλη και θα απoφύγει τα κόστη της. 
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