
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Παπαδόπουλος Θεόδωρος 
Επιβλέπων καθηγητής: κ. I. Χατζηδημητρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ...................................................... 4
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................................... 4
1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ............................................................4
1.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ............................................4
1.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ.............................................................. 5
1.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.............................................6

1.5.1. ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ......................................................................6
1.5.2. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ.................................................................................................... 7
1.5.3. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ.............................................................................................. 7
1.5.4. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ.8
1.5.5. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ................................................. 8
1.5.6. ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 
 8
1.5.7. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ....9
1.5.8. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................................................9
1.5.9. ΕΔΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.................................................................. 10
1.5.10. ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ
ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ............................................................................10

1.6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ........................................ 11
1.6.1. SEIGNORAGE......................................................................................................11
1.6.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.............. 11
1.6.3. ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.............................................................. 12
1.6.4. ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ.................................. 13
1.6.5. ΑΔΡΑΝΕΙΑ............................................................................................................13

1.7. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ.............................................................. 14
1.7.1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ............... 14
1.7.2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.............. 15

1.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ......................................................................................................15

2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ.................................................... 17
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................................17
2.2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ............................................. 17
2.3. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ..........................................20
2.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.......................................................................20
2.5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ.................................................... 21
2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................... 24

3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ..................................................................... 25
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................... 25
3.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...........................................................25
3.3. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ........................................26
3.4. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.................................28
3.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ................................................................................................................ 30

3.5.1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.Π............................................................... 30
3.5.2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π.............................. 32

3.6. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ......................................................................................................... 32
3.7. ΑΝΕΡΓΙΑ..................................................................................................................... 34
3.8. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ............................................................. 36
3.9. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ..............................................................38
3.10. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..................................................................... 40

3.10.1. ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..................................................................................40

1



3.10.2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ........................................................43
3.11. ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ................................................................................ 46
3.12. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...................................................................................47
3.13. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ................................................................. 53
3.14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................... 54

4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΕΥΡΩ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ................................... 56
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................... 56
4.2. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ........................56
4.3. ΕΠΙΤΟΚΙΑ................................................................................................................. 60

4.3.1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ....................................................................... 60
4.3.2. ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ................................................................ 62

4.4. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ.............................................. 64
4.5. ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ...................................................... 66
4.6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ........................................................................................................................... 67
4.7. ΤΟ ΕΥΡΩ ΩΣ ΝΟΜΙΣΜΑ-ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ......................69
4.8. ΤΟ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ................................................................70
4.9. ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ)........................................................ 71
4.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................... 73

5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ....................................................................75
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................... 75
5.2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ................................................................ 76
5.3. Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.................................79
5.4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ..............................80
5.5. Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ........... 82
5.6. ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ............................................................................. 83
5.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................... 85

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ................................................................. 87

2



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη σταθερότητα του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος κάποιο 

νόμισμα θα πρέπει να είναι το νόμισμα αναφοράς της παγκόσμιας οικονομίας. Το 

νόμισμα αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και 

αναγνωρίζεται από τους συμμετέχοντες στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ως το 

σημαντικότερο όλων και του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός διεθνές νόμισμα.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η 

σημαντικότητα του Ευρώ στην παγκόσμια οικονομία και μέσα από αυτή την ανάλυση 

να προσδιοριστεί ο διεθνής του ρόλος και αν τελικά μπορεί να αποτελέσει το νέο 

διεθνές νόμισμα. Ο διεθνής ρόλος του Ευρώ είναι απόρροια Α) της θέσης της 

Ευρωζώνης στο διεθνές οικονομικό στερέωμα σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες 

οικονομίες του πλανήτη και κυρίως σε σύγκριση με την οικονομία των Η.Π.Α. που 

είναι η χώρα έκδοσης του σημερινού διεθνούς νομίσματος. Αυτό σημαίνει πως όσο 

πιο ανταγωνιστική είναι η θέση της Ευρωζώνης στην παγκόσμια οικονομία, τόσο πιο 

πολύ ισχυροποιείται η θέση του Ευρώ και ενισχύεται ο διεθνής ρόλος του, Β) της 

θέσης του Ευρώ στην παγκόσμια οικονομία σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά 

νομίσματα και κυρίως σε σύγκριση με το αμερικάνικο δολάριο που είναι το σημερινό 

διεθνές νόμισμα.

Πρέπει να τονιστεί πως ο διεθνής ρόλος ενός νομίσματος (και του Ευρώ) 

ενισχύεται ή αποδυναμώνεται πάντα σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά 

νομίσματα και τελικά διεθνές νόμισμα καθίσταται εκείνο που υπερτερεί έναντι των 

υπολοίπων σε μια σειρά συγκρίσεων έμμεσων (δηλ. συγκρίσεων μεγεθών μεταξύ των 

οικονομιών που τα εκδίδουν) και άμεσων (δηλ. συγκρίσεων μεταξύ των μεγεθών των 

νομισμάτων αυτών).

Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον ορισμό του διεθνούς νομίσματος, 

στα χαρακτηριστικά του και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του Ευρώ. Στο τρίτο περιγράφεται η θέση της 

Ευρωζώνης στην παγκόσμια οικονομία και τον αντίχτυπο που έχει για το Ευρώ. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θέση του Ευρώ αυτού κάθε αυτού στην 

παγκόσμια οικονομία. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην προοπτική 

του Ευρώ και στη δυνατότητα να αποτελέσει το νέο διεθνές νόμισμα.
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1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του διεθνούς νομίσματος και 

γίνεται αναφορά στα νομίσματα που διαδραμάτισαν αυτό το ρόλο στη μετά Χριστό 

εποχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του διεθνούς 

νομίσματος καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνεπάγονται 

για τη χώρα έκδοσης του διεθνούς νομίσματος.

1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον σχεδόν κάθε χώρα ή νομισματική

ένωση εκδίδει το δικό της νόμισμα το οποίο επιτελεί τις παρακάτω βασικές 

λειτουργίες :

> Γενικό μέσο πληρωμών.

> Μονάδα μέτρησης.

> Μέσο συσσώρευσης πλούτου.

Ενώ λοιπόν ζούμε σε έναν κόσμο με πλειάδα νομισμάτων σε κυκλοφορία, 

κάποιο (και σπάνια κάποια) από αυτά χαρακτηρίζεται ως διεθνές νόμισμα. Ο 

χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στο νόμισμα της χώρας που χρησιμοποιείται για τις 

παραπάνω λειτουργίες όχι μόνο από τους κατοίκους της εκδότριας χώρας αλλά και 

από ένα σημαντικό ποιοτικά και ποσοτικά μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Και 

ενώ για κάθε χώρα υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει το νόμισμά 

της, δεν ισχύει το ίδιο για το διεθνές νόμισμα. Καμία χώρα δηλαδή δεν μπορεί να 

ορίσει το νόμισμά της ως διεθνές, όπως επίσης και καμία χώρα δεν μπορεί να 

αποκλείσει για το νόμισμά της τον χαρακτηρισμό αυτό από τη στιγμή που 

διαπραγματεύεται ελεύθερα στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος (Wyplosz 1997). 

Αυτός ο τίτλος είναι κάτι που αποδίδεται από την ελεύθερη αγορά στο νόμισμα που 

συγκεντρώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα 

παρουσιαστούν σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου.

1.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Το φαινόμενο των διεθνών νομισμάτων χρονολογείται από την εποχή του

Βυζαντίου όπου το χρυσό νόμισμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας γινόταν αποδεκτό 

από τον τότε γνωστό κόσμο ως μέσο για τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων της 

εποχής εκείνης (Lopez 1951). Στη συνέχεια με την εξασθένηση της βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, τη θέση του βυζαντινού νομίσματος ως διεθνούς νομίσματος παίρνει 

το νόμισμα της Φλωρεντίας, το φιορίνι, και αμέσως μετά το βενετσιάνικο δουκάτο
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(Hartmann and Issing 2001) έως τον 16° αιώνα για να αντικατασταθεί και αυτό με τη 

σειρά του από το ολλανδικό γκίλτερ που επικράτησε διεθνώς τον 17° και 18° αιώνα 

(Garganas 2003) χάρη στην κυριαρχία των Ολλανδών στο διεθνές εμπόριο και τη 

σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας τους.

Το ολλανδικό γκίλτερ το διαδέχτηκε η αγγλική στερλίνα από τον 19° αιώνα 

έως και τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Garganas 2003). Η αποδοχή της στερλίνας 

ως του διεθνούς νομίσματος της εποχής εκείνης αντικατόπτριζε την κυριαρχία της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της Αυτοκρατορίας που ο ήλιος δεν έδυε ποτέ, την 

περίοδο εκείνη. Με το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η βρετανική 

οικονομία παρουσίασε σοβαρά ενδογενή προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν 

αποτελεσματικά με αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του υπόλοιπου 

κόσμου στη βρετανική στερλίνα (Wyplosz 1997). Τότε έκανε την εμφάνισή του στο 

διεθνές προσκήνιο ένα καινούριο σχετικά νόμισμα που έμελλε να αναδειχθεί ως το 

επόμενο διεθνές νόμισμα, χαρακτηριστικό που εξακολουθεί να διατηρεί μέχρι και 

σήμερα: Το αμερικανικό δολάριο. Στο διάστημα του μεσοπολέμου τα δύο νομίσματα 

(δολάριο και στερλίνα) μοιραζόντουσαν το ρόλο του διεθνούς νομίσματος (Garganas 

2003), αλλά με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου το δολάριο κυριάρχησε 

πλήρως στη διεθνή οικονομική σκηνή.

1.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Ο Krugman (1991) αναλύοντας τις λειτουργίες που επιτελεί ένα διεθνές

νόμισμα, χώρισε τις τρεις βασικές λειτουργίες σε έξι, ανάλογα με το αν αυτές 

αφορούν τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα της οικονομίας. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1.1 

παρουσιάζονται οι λειτουργίες του διεθνούς νομίσματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Λειτουργίες διεθνούς νομίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ενδιάμεσο νόμισμα 
(vehicle)

νόμισμα παρεμβάσεων (interventions)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
νόμισμα
αποτίμησης
(denomination)

νόμισμα σύνδεσης 
(anchor)

ΜΕΣΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ 
ΠΛΟΥΤΟΥ

διασπορά 
χαρτοφυλακίου 
(portfolio allocation)

συναλλαγματικά 
αποθέματα 
(official reserves)

ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.
Α. Ιδιωτικός τομέας: Συνήθως μεταξύ συναλλασσόμενων που προέρχονται 

από μικρές χώρες επιλέγεται το διεθνές νόμισμα ως ενδιάμεσο νόμισμα των δύο
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χωρών. Δηλ οι δύο συναλλασσόμενοι λόγω της μη ύπαρξης άμεσης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας μεταξύ των νομισμάτων τους, επιλέγουν τη συναλλαγή στο διεθνές 

νόμισμα, λόγω της ύπαρξης συναλλαγματικής ισοτιμίας του καθενός νομίσματος 

ξεχωριστά σε σχέση με το διεθνές νόμισμα.

Β. Δημόσιος Τομέας: Όταν μια χώρα, ιδιαίτερα όταν είναι μικρή, 

συναλλάσσεται στο διεθνές περιβάλλον, τότε η πληρωμή των όποιων συναλλαγών 

διεξάγεται στο διεθνές νόμισμα.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
Α. Ιδιωτικός τομέας: Το διεθνές νόμισμα χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενα του διεθνούς εμπορίου.

Β. Δημόσιος Τομέας: Πολλές μικρές χώρες επιλέγουν να προσδέσουν το 

νόμισμά τους με σταθερή ισοτιμία έναντι του διεθνούς νομίσματος, προκειμένου να 

σταθεροποιήσουν την οικονομία τους.

ΜΕΣΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.
Α. Ιδιωτικός τομέας: Βασική επιδίωξη των ιδιωτών είναι η διασφάλιση του 

πλούτου τους. Στην κατεύθυνση αυτή βασικό κριτήριο επιλογής των νομισμάτων στα 

οποία επιλέγουν να συσσωρεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι η σχέση του 

ρίσκου και των αναμενόμενων αποδόσεων. Δεδομένου ότι το διεθνές νόμισμα 

εμφανίζει το μικρότερο ρίσκο, είναι προφανές ότι οι ιδιώτες το επιλέγουν ως μέσο 

συσσώρευσης του πλούτου τους.

Β. Δημόσιος Τομέας: Και ο δημόσιος τομέας επιδιώκει τη διασφάλιση του 

πλούτου του αλλά κυρίως χρησιμοποιεί τον πλούτο που έχει συσσωρεύσει στο 

διεθνές νόμισμα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο καθώς 

και για τον επηρεασμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος.

1.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

1.5.1. ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Με τον όρο χαμηλό επίπεδο κινδύνου εννοείται ότι οι κατέχοντες το νόμισμα

αυτό δε διατρέχουν τον κίνδυνο απότομης εξασθένισής του και έτσι είναι πρόθυμοι 

να αποταμιεύσουν περιουσιακά τους στοιχεία που αποτιμώνται στο νόμισμα αυτό 

(Solans 2003). Το αντιλαμβάνονται δηλαδή ως μέσο διαφύλαξης της αξίας των 

περιουσιακών τους στοιχείων. Προκειμένου ένα νόμισμα να διατηρεί διαχρονικά την 

απαιτούμενη σταθερότητα θα πρέπει πρωτίστως ο πληθωρισμός στην εκδότρια χώρα
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να είναι σταθερά χαμηλός και αυτό γιατί υψηλά επίπεδα πληθωρισμού συνεπάγονται 

μείωση της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος και επιπλέον οδηγούν σε 

υποτιμήσεις του νομίσματος έναντι των άλλων (Garganas 2003). Στο σημείο αυτό 

χρειάζεται να αναφερθεί η σημαντικότητα της Κεντρικής Τράπεζας του νομίσματος η 

οποία κυρίως μέσω της πολιτικής του καθορισμού των επιτοκίων (νομισματική 

πολιτική) παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχρονική συμπεριφορά του νομίσματος.

1.5.2. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ

Προκειμένου ένα νόμισμα να χαρακτηριστεί ως διεθνές θα πρέπει το μέγεθος 

της οικονομίας που το εκδίδει να καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό από το μέγεθος 

της παγκόσμιας οικονομίας (Walter 2004). Το μέγεθος μιας οικονομίας μετριέται με 

το ύψος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Δηλαδή θα πρέπει το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) της οικονομίας που εκδίδει το νόμισμα να αντιπροσωπεύει 

σημαντικό ποσοστό του παγκοσμίου ακαθάριστου προϊόντος. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το μέγεθος της οικονομίας έχει ιδιαίτερη εξάρτηση από τον πληθυσμό 

της χώρας και το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Επιπλέον οι μεγάλες χώρες έχουν ένα 

προβάδισμα στην ανάπτυξή τους κυρίως λόγω της μεγάλης εγχώριας αγοράς τους που 

δίνει τη δυνατότητα στις εγχώριες επιχειρήσεις αρχικά να αναπτυχθούν και να 

δυναμώσουν ώστε στη συνέχεια να έχουν καλύτερες πιθανότητες στην επέκτασή τους 

στις διεθνείς αγορές.

1.5.3. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Είναι φανερό πως όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο 

εμπόριο τόσο πιο πολύ ενισχύεται ο διεθνής ρόλος του νομίσματος της (Walter 2004). 

Η παρουσία μιας χώρας στο διεθνές εμπόριο καταδεικνύεται από τον όγκο των 

εμπορικών συναλλαγών με το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το ποσοστό του 

όγκου των εξαγωγών της σε σχέση με το σύνολο των εξαγωγών της παγκόσμιας 

οικονομίας. Έτσι όταν μια χώρα εξάγει σημαντική αξία προϊόντων, τότε έχουμε 

αυξημένη ζήτηση για το νόμισμά της από τους εισαγωγείς προκειμένου να γίνουν οι 

πληρωμές των εξαγωγών αφού συνηθίζεται οι πληρωμές να γίνονται στο νόμισμα του 

εξαγωγέα (Grassman 1973).
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1.5.4. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Στη σύγχρονη οικονομία οι χώρες, κυρίως οι αδύναμες οικονομικά, επιλέγουν 

τη διατήρηση ενός σημαντικού ποσού συναλλαγματικών διαθεσίμων στην Κεντρική 

τους Τράπεζα (Wyplosz 1997). Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα δεν είναι τίποτα άλλο 

από χρήμα σε νόμισμα άλλων χώρων. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί κυρίως στη 

δυνατότητα παρέμβασης στις αγορές συναλλάγματος για την επίτευξη της επιθυμητής 

συμπεριφοράς του δικού τους νομίσματος αλλά και στην πραγματοποίηση εμπορικών 

συναλλαγών και επενδύσεων στο εξωτερικό. Δεδομένου λοιπόν ότι τα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα αποτελούν περιουσιακά τους στοιχεία, οι χώρες που τα 

διαθέτουν επιθυμούν να έχουν χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας και να είναι εύκολα 

ρευστοποιήσιμα σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι όταν ένα νόμισμα επιλέγεται από 

πολλές χώρες ως συναλλαγματικό διαθέσιμό τους, αυτό υποδηλώνει αναγνώριση της 

υπεροχής του έναντι των υπολοίπων και τη διεθνοποίησή του.

1.5.5. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Πολλές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αστάθεια του δικού τους

νομίσματος και γενικότερα στην προσπάθειά τους να προσδώσουν σταθερότητα στο 

οικονομικό περιβάλλον τους, επιλέγουν τη σύνδεσή του με ένα ισχυρότερο νόμισμα 

το οποίο χαρακτηρίζεται από διαχρονική σταθερότητα, μέσω επίσημης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (Pollard 1998). Μια τέτοια επιλογή συνήθως συμβαδίζει 

και με τη σύνδεση και του επιτοκίου του συγκεκριμένου νομίσματος με τα επιτόκια 

των συνδεδεμένων νομισματικά χωρών. Η επιλογή αυτή είναι επίσημο μέτρο της 

νομισματικής πολιτικής της χώρας και πολλές φορές αποτελεί συνέπεια της 

πρακτικής των κατοίκων της που λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στο δικό τους 

νόμισμα, προτιμούν να επιτελούν τις λειτουργίες του χρήματος μέσω ενός 

ισχυρότερου νομίσματος. Η επιλογή ενός νομίσματος από αρκετές χώρες για τη 

σύνδεση των νομισμάτων τους μαζί του προσδίδει στο νόμισμα αυτό διεθνή 

χαρακτήρα. Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι η σύνδεση του κινέζικου 

γουάν με το αμερικανικό δολάριο.

1.5.6. ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ 
ΧΩΡΑΣ

Στην κατεύθυνση της σταθερότητας ενός νομίσματος, πέρα του πληθωρισμού 

και των επιτοκίων που προαναφέρθηκαν, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα υπόλοιπα 

θεμελιώδη μεγέθη μιας οικονομίας τα οποία φανερώνουν την ευρωστία της και
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αποτελούν ισχυρή ένδειξη για το μέλλον της (Walter 2004). Τέτοια μεγέθη είναι το 

ισοζύγιο πληρωμών, οι ροές κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητά της και η ανεργία. 

Όταν τα μεγέθη αυτά βρίσκονται σε επιθυμητά επίπεδα (χαμηλά για τα δύο πρώτα 

και υψηλά για το τρίτο), αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την τωρινή ευρωστία της 

οικονομίας και ταυτόχρονα πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον της.

1.5.7. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ 
ΧΩΡΑΣ

Μια οικονομία αποτελείται από πολλές επιμέρους αγορές όπως η αγορά 

εργασίας, η αγορά πρώτων υλών, η κεφαλαιαγορά κ.α. Η αποτελεσματικότητά τους 

είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη και ευημερία τους, στοιχεία που 

μεταδίδονται στο σύνολο της οικονομίας. Η αποτελεσματικότητα μιας αγοράς είναι 

συνάρτηση κυρίως του νομοθετικού πλαισίου που τη διέπει και πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από τη διαφύλαξη της διαφάνειας, της προσβασιμότητας σε όλους 

τους μετέχοντες, τη διάχυση της πληροφόρησης, της άμεσης και αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης και εν γένει της εξάλειψης κάθε παράγοντα που 

οδηγεί στην στρέβλωση της αγοράς. Πάρα ταύτα η ύπαρξη όλων των παραπάνω δεν 

εγγυάται την αποτελεσματικότητα αν οι αγορές αυτές δεν χαρακτηρίζονται από το 

ανάλογο βάθος που σημαίνει μεγάλο όγκο συναλλαγών. Εδώ αξίζει να γίνει ιδιαίτερη 

μνεία στις κεφαλαιαγορές που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια και 

ίσως αποτελούν την πιο κρίσιμη αγορά για τη διεθνοποίηση του νομίσματος μιας 

οικονομίας (Garganas 2003, Wyplosz 1997).

Με τον όρο χρηματαγορές εννοούμε τις οργανωμένες αγορές που έχουν σαν 

αντικείμενό τους την αγορά και πώληση μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος και τη 

διατραπεζική αγορά διαθεσίμων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των αγορών 

αυτών, τόσο προτιμιόνται από τους επενδυτές και τόσο μεγαλύτερη η ζήτηση για 

συναλλαγές στις αγορές αυτές από φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και 

αλλοδαπής. Η αυξημένη ζήτηση για συναλλαγές οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για το 

νόμισμα με το οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό το 

νόμισμα γίνεται δημοφιλές και ενισχύεται ο διεθνής ρόλος του.

1.5.8. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα τελευταία χρόνια λόγω του ανοίγματος των αγορών και ιδιαίτερα μεγάλων

αγορών όπως της Κίνας και της Ρωσίας αλλά και λόγω της εφαρμογής των 

κανονισμών του Π.Ο.Ε, ο όγκος του παγκοσμίου εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Αυτό συνεπάγεται και αυξημένο πλήθος συναλλασσόμενων που συνηθίζουν να
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τιμολογούν τα προϊόντα συναλλαγής σε περιορισμένο αριθμό νομισμάτων, με 

ιδιαίτερη προτίμηση στα διεθνή (Pollard 1998).

Επιπλέον ένα μεγάλο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου αφορά τυποποιημένα 

προϊόντα όπως πρώτες ύλες, γεωργικά προϊόντα, πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, 

ναύλα πλοίων κ.α. Προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη και 

κοινή πληροφόρηση για τους ενδιαφερομένους σχετικά με τις τιμές των σημαντικών 

αυτών αγαθών αλλά και για τη διενέργεια πράξεων προθεσμιακών συμβολαίων επί 

των παραπάνω εμπορευμάτων και υπηρεσιών, έχει επικρατήσει η τιμολόγησή τους 

σε κοινό νόμισμα. Το νόμισμα λοιπόν που επιλέγεται για το σκοπό αυτό αποκτά 

σημαντική αξία στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

1.5.9. ΕΔΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Είναι λογικό ότι το νόμισμα της χώρας, στην οποία έχουν έδρα οι

σημαντικότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, να αποκτά σημαντικό 

διεθνή ρόλο λόγω του ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να το χρησιμοποιούν ως 

το νόμισμα τιμολόγησης των προϊόντων τους τα οποία διοχετεύουν συνήθως στην 

παγκόσμια αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κόστη τους είναι κατά κανόνα 

εκφρασμένα στο τοπικό νόμισμα και προκειμένου να ελέγχουν το οικονομικό 

αποτέλεσμά τους επιθυμούν να εισπράττουν την αξία των πωλήσεών τους επίσης στο 

τοπικό τους νόμισμα. Επιπρόσθετα, είναι προφανές ότι ο καθένας επιθυμεί να 

συναλλάσσεται στο νόμισμα με το οποίο νιώθει τη μεγαλύτερη οικειότητα και αυτό 

δεν είναι άλλο από το τοπικό.

1.5.10. ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΜΑ.

Μελετώντας την ιστορία των διεθνών νομισμάτων παρατηρεί κάποιος ένα 

κοινό χαρακτηριστικό τους. Το βυζαντινό χρυσό νόμισμα, το φιορίνι, το δουκάτο, το 

γκίλντερ, η στερλίνα χαρακτηρίζονταν από την ηγετική θέση που κατείχαν οι χώρες 

έκδοσης αυτών των νομισμάτων, εκτός από τον οικονομικό τομέα, τόσο στον 

πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν όλες τους 

ταυτόχρονα οι ισχυρότερες πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά χώρες της εποχής 

τους. Η πολιτική, η οικονομική και η στρατιωτική τους κυριαρχία ήταν και είναι 

στοιχεία αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή το κάθε ένα από αυτά 

προϋποθέτει και ταυτόχρονα αποτελεί προϋπόθεση για τα άλλα δύο. Στη σημερινή 

εποχή που το αμερικάνικο δολάριο παίζει το ρόλο του διεθνούς νομίσματος, οι
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέχουν, αδιαμφισβήτητα, τον κυρίαρχο ρόλο στη 

διεθνή πολιτική, οικονομική και στρατιωτική σκηνή.

1.6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

1.6.1. SEIGNORAGE
Βασικό πλεονέκτημα της χώρας που εκδίδει το διεθνές νόμισμα είναι τα 

έσοδα από την έκδοσή του (Garganas 2003, Wyplosz 1997). Τα έσοδα αυτά έχουν τη 

διεθνή ονομασία seignorage. Η κεντρική τράπεζα της χώρας έκδοσης του διεθνούς 

νομίσματος μπορεί να προβαίνει στην έκδοση φρέσκου χρήματος και με αυτό τον 

τρόπο να χρηματοδοτεί την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό. Η επιπλέον έκδοση χρήματος έχει πολύ περιορισμένες ή ακόμη και 

μηδενικές συνέπειες στο ύψος του πληθωρισμού λόγω του γεγονότος ότι σημαντικός 

όγκος τραπεζογραμματίων διοχετεύεται και παραμένει στο εξωτερικό, αφήνοντας 

τελικά ανεπηρέαστη την εγχώρια αγορά χρήματος. Στην ουσία λοιπόν η εκδότρια 

χώρα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τις αγορές της με την έκδοση χρήματος 

που δεν είναι τίποτα άλλο από έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα της κεντρικής 

τράπεζας της εκδότριας χώρας. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό: τα έγγραφα αυτά 

δεν υποχρεώνουν τον εκδότη τους στην καταβολή οποιουδήποτε τόκου στον κομιστή 

τους.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve), την 

εκδότρια του σημερινού διεθνούς νομίσματος, υπολογίζεται ότι τα οφέλη από το 

πλεονέκτημα της έκδοσής του διεθνούς νομίσματος, ανέρχονται σε έντεκα με 

δεκαπέντε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο (Garganas 2003) και σύμφωνα με 

μελέτες τα ετήσια έσοδα από το seignorage αντιπροσωπεύουν το 0,2% του 

αμερικάνικου Α.Ε.Π. (Alogoskoufis and Portes 1993, Rogoff 1998)

1.6.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η διεθνοποίηση ενός νομίσματος συνεπάγεται πολλά και σημαντικά οφέλη

για τον χρηματοοικονομικό τομέα της εκδότριας χώρας (Garganas 2003). Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της εκδότριας χώρας, έχοντας το προνόμιο να εδρεύουν 

στην χώρα έκδοσης του διεθνούς νομίσματος, διεκπεραιώνουν μεγάλο όγκο των 

δανείων, των επενδύσεων και των αγορών και πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών 

στην παγκόσμια αγορά που σε μεγάλο ποσοστό διενεργούνται με το διεθνές νόμισμα. 

Είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες 

συνήθως προτιμούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας έκδοσης του διεθνούς
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νομίσματος καθότι αυτά είναι πιο εξοικειωμένα με το διεθνές νόμισμα από ότι τα 

υπόλοιπα.

Έτσι λοιπόν τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν και 

αναπτύσσονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα 

αποτελεσματικότητας, προσφέροντας σημαντικά κέρδη στα ίδια αλλά και στους 

πελάτες τους. Τέλος είναι διαπιστωμένο ότι ένα χρηματοοικονομικό σύστημα γίνεται 

μοχλός για την ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας, ανάπτυξη που στη συνέχεια 

ανατροφοδοτεί και το ίδιο.

1.6.3. ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Δεδομένου ότι μεγάλος όγκος των διεθνών συναλλαγών γίνεται στο διεθνές

νόμισμα λόγω του ότι αυτό είναι σχεδόν παγκοσμίως αποδεκτό, οι επιχειρήσεις και οι 

κάτοικοι της χώρας έκδοσης του απολαμβάνουν το προνόμιο απαλλαγής τους από τα 

σχετικά κόστη διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους (transaction costs) (Wyplosz 

1997).
Για τους κάτοικους της εκδότριας χώρας τα οφέλη από το χαμηλό κόστος 

διεκπεραίωσης έχουν να κάνουν με την ευκολία και την εξάλειψη των προμηθειών 

από την μετατροπή του νομίσματος τους όταν πραγματοποιούν ταξίδια στο 

εξωτερικό, αφού έχουν τη δυνατότητα πληρωμής των συναλλαγών τους στο δικό 

τους νόμισμα. Επιπλέον τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι αποτιμημένα στο διεθνές 

νόμισμα και κατά συνέπεια απαλλάσσονται από το κόστος μετατροπής τους στο 

διεθνές νόμισμα, προκειμένου να προσδώσουν μεγαλύτερη διαχρονική σταθερότητα 

στην αξία τους.

Οι εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο των 

συναλλαγών τους απευθείας στο δικό τους νόμισμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να 

υποβάλλονται σε κοστοβόρες τριγωνικές συναλλαγές. Είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τις πωλήσεις τους και τα 

κόστη τους στο ίδιο νόμισμα. Επιπλέον η προσφυγή τους στην κεφαλαιαγορά για την 

χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων είναι επίσης λιγότερο κοστοβόρα 

γιατί γίνεται απευθείας στο εγχώριο νόμισμα και συνήθως στην εγχώρια αγορά που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο βάθος. Η απαλλαγή τους από τα κόστη διεκπεραίωσης, 

τους προσδίδει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον, αφού χαμηλότερα κόστη συνεπάγονται δυνατότητα χαμηλότερων τιμών 

και άρα ισχυρή ανταγωνιστικότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις.
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1.6.4. ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον δεν είναι σπάνιες οι νομισματικές

κρίσεις. Νομισματική κρίση υφίσταται όταν ένα νόμισμα παρουσιάζει απότομη 

μεταβολή της ισοτιμίας του έναντι των υπολοίπων νομισμάτων και κυρίως έναντι του 

διεθνούς νομίσματος. Συνήθως οι κρίσεις αυτές προέρχονται από στρέβλωση της 

πραγματικής ισοτιμίας του νομίσματος. Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης της 

σύγχρονης οικονομίας που συνεπάγεται, μεταξύ των άλλων, και φιλελευθεροποίηση 

στη διακίνηση κεφαλαίων, οι νομισματικές κρίσεις αναμένεται να ενταθούν στο 

μέλλον.

Οι συνέπειες μιας νομισματικής κρίσης για την οικονομία που την βιώνει 

είναι συνήθως έντονα αρνητικές. Η συνηθέστερη κατάληξή τους είναι η υποτίμηση 

του εγχώριου νομίσματος που οδηγεί στη μείωση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων που είναι αποτιμημένα στο νόμισμα που υποτιμάται και επιπλέον οδηγεί 

σχεδόν πάντα στην εκτίναξη του εγχώριου πληθωρισμού. Η κατάσταση γίνεται 

ακόμη δυσκολότερη αν η χώρα έχει σημαντικό δανεισμό από το εξωτερικό, που κατά 

κανόνα είναι σε διεθνές νόμισμα. Με την υποτίμηση η αξία των υφιστάμενων 

δανείων αυξάνεται αυτόματα. Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι κάτοικοι, οι 

επιχειρήσεις και το κράτος της χώρας που συμβαίνει η υποτίμηση χάνουν πλούτο 

(γίνονται φτωχότεροι) και ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος διαβίωσης τους.

Το πλεονέκτημα της χώρας έκδοσης του διεθνούς νομίσματος σε σχέση με τις 

νομισματικές κρίσεις είναι ότι οι επιπτώσεις τους γίνονται αισθητές σε μικρότερη 

ένταση (Garganas 2003). Αυτό συμβαίνει γιατί από τυχόν υποτίμηση του διεθνούς 

νομίσματος οι πληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια οικονομία είναι περιορισμένες, 

λόγω της τιμολόγησης και της πληρωμής του μεγαλύτερου μέρους των εισαγωγών σε 

εγχώριο νόμισμα. Βέβαια οι προμηθευτές από το εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα 

αύξησης των τιμών των προϊόντων τους στο διεθνές νόμισμα για να διατηρήσουν τις 

τιμές που θέλουν στο δικό τους, αλλά μια τέτοια ενέργεια υπονομεύει την 

ανταγωνιστικότητά τους, καθώς οι καταναλωτές της χώρας έκδοσης του διεθνούς 

νομίσματος ίσως στραφούν σε προϊόντα άλλων χωρών. Τέλος, τα τυχόν χρέη της 

χώρας έναντι του εξωτερικού είναι σε εγχώριο νόμισμα, άρα παραμένουν 

αμετάβλητα.

1.6.5. ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Με τον όρο αδράνεια νοείται μια παγιωμένη κατάσταση κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες στην παγκόσμια οικονομία έχουν αναγνωρίσει σε κάποιο νόμισμα τον
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τίτλο του διεθνούς νομίσματος και ουδείς έχει τη διάθεση να τον αμφισβητήσει. Από 

την ιστορία δηλαδή προκύπτει ότι είναι αρκετά δύσκολο να αναδειχθεί κάποιο 

νόμισμα ως διεθνές στη θέση κάποιου άλλου αλλά αν αυτό συμβεί τότε η κυριαρχία 

του νέου νομίσματος θα διαρκέσει πολύ (Wyplosz 1997). Αυτό συμβαίνει γιατί η 

οικονομία επιθυμεί τη σταθερότητα και δεν αρέσκεται σε συνεχείς μεταβολές που 

δημιουργούν αστάθεια. Επιπλέον οι συμμετέχοντες στην παγκόσμια οικονομία 

διαθέτουν πολλά περιουσιακά στοιχεία στο διεθνές νόμισμα που σημαίνει ότι τυχόν 

απώλεια της ιδιότητας αυτής θα μείωνε την αξία του και κατά συνέπεια και την αξία 

των περιουσιακών στοιχείων που είναι αποτιμημένα σε αυτό. Έτσι λοιπόν αν κάποιο 

νόμισμα αναδειχθεί ως το διεθνές νόμισμα λειτουργεί ένας μηχανισμός 

αυτοδιατήρησης της ιδιότητας αυτής και των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται. 

Επιπλέον σύμφωνα με τους Bourguinat (1992) και Kenen (1993) η αποδιεθνοποίηση 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη υστέρηση. Για παράδειγμα ενώ η Μ. Βρετανία είχε 

απολέσει την οικονομική της αίγλη μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η στερλίνα 

παρέμεινε ως το διεθνές νόμισμα για πολλά χρόνια ακόμα (Benassy-Quere, Mojon, 

Shor 1998).

1.7. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

1.7.1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο σημαντικές ποσότητες του διεθνούς

νομίσματος βρίσκονται στα χέρια αλλοδαπών είναι ότι το εμπιστεύονται περισσότερο 

από το δικό τους. Αυτή όμως η κατάσταση είναι δυναμική, δηλ. δυνητικά μπορεί να 

αλλάξει και σε κάποιες χώρες οι κάτοικοι να αρχίσουν να εμπιστεύονται το δικό τους 

νόμισμα και να μη βρίσκουν το λόγο να διατηρούν μεγάλες ποσότητες του διεθνούς 

νομίσματος στην κατοχή τους. Αυτό θα σήμαινε αυτομάτως πώληση μέρους της 

ποσότητας του διεθνούς νομίσματος που έχουν στην κατοχή τους και κατά συνέπεια 

μείωση της αξίας του διεθνούς νομίσματος στην διεθνή αγορά. Αν αυτό συμβεί σε 

μεγάλη έκταση τότε η υποτίμηση του διεθνούς νομίσματος θα είναι ραγδαία και σε 

μεγάλο βαθμό και μπορεί να αποτελέσει πηγή πληθωριστικών πιέσεων (Wyplosz 

1997).

Άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν τους κατέχοντες το διεθνές νόμισμα 

να το πωλήσουν είναι τυχόν αρνητικά νέα όσον αφορά θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη 

της εκδότριας χώρας, μέτρα νομισματικής πολιτικής που αποδυναμώνουν το διεθνές 

νόμισμα ή καθιστούν την επένδυση στο διεθνές νόμισμα λιγότερο αποδοτική. Τέλος 

πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στα κερδοσκοπικά κεφάλαια που τα τελευταία χρόνια
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γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και λειτουργούν καταλυτικά στη διεθνή αγορά 

νομισμάτων, επηρεάζοντας και επιταχύνοντας τις όποιες εξελίξεις.

Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι ο κίνδυνος αυτός είναι δυνητικός σε αντίθεση 

με τα οφέλη που είναι υπαρκτά αλλά δεν παύει να υφίσταται.

1.7.2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το δεύτερο μειονέκτημα της εκδότριας χώρας του διεθνούς νομίσματος έχει

να κάνει με τον κίνδυνο της απώλειας ελέγχου της νομισματικής πολιτικής (Garganas 

2003). Κατά περιόδους κρίνεται σκόπιμο από την κυβέρνηση της εκδότριας χώρας, 

και κάθε χώρας, να γίνονται παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική της προκειμένου 

να αντιμετωπίσει ανεπιθύμητα οικονομικά φαινόμενα όπως οικονομική ύφεση, 

ελλείμματα, πληθωρισμό, ανεργία κ.α.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνήθως γίνονται με την μεταβολή των επιτοκίων ή της 

ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά. Λόγω της σημαντικής αξίας 

νομισμάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό, στα χέρια ξένων, είναι πιθανό κάποια 

στιγμή αυτές οι παρεμβάσεις να καταστούν αναποτελεσματικές ή και ακόμη 

χειρότερα αυτοί που αποφασίζουν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους τις αντιδράσεις αυτών που κατέχουν το νόμισμα στο εξωτερικό, 

λειτουργώντας ουσιαστικά υπό καθεστώς ομηρίας.

1.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε κάθε εποχή μεταξύ των νομισμάτων που εκδίδουν οι χώρες ή οι 

νομισματικές ενώσεις για να επιτελέσουν τις λειτουργίες του χρήματος, ένα από αυτά 

ξεχωρίζει για την ιδιότητά του να επιτελεί τις λειτουργίες του όχι μόνο στη χώρα 

έκδοσής του αλλά και έξω από αυτή. Το νόμισμα αυτό είναι το διεθνές νόμισμα. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες που συνδράμουν στη διεθνοποίηση ενός νομίσματος 

είναι η διαχρονική σταθερότητα του νομίσματος, τα μεγέθη της οικονομίας που το 

εκδίδει (οικονομικά, δημογραφικά, πολιτικά) και η ύπαρξη αναπτυγμένης 

χρηματαγοράς στη χώρα που το εκδίδει.

Η χώρα έκδοσης του διεθνούς νομίσματος απολαμβάνει οφέλη κυριότερα από 

τα οποία είναι το seignorage, η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού της τομέα, τα 

χαμηλά κόστη διεκπεραίωσης, η μικρότερη έκθεσή της σε νομισματικές κρίσεις και 

το καθεστώς αδράνειας για το νόμισμά της. Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα για 

τη χώρα με κυριότερα τις συνέπειες από τον κίνδυνο εγκατάλειψης του διεθνούς 

νομίσματος και τους περιορισμούς στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής. 

Σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τη χώρα έκδοσης του
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διεθνούς νομίσματος, σαφώς υπερτερούν τα πλεονεκτήματα. Επομένως, η ιδιότητα 

του διεθνούς νομίσματος είναι προς όφελος της χώρας που το εκδίδει.

16



2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τις 1/1/1999 λαμβάνει χώρα το πιο ενδιαφέρον και πιο δύσκολο 

οικονομικό πείραμα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία. Έντεκα χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία) υιοθέτησαν οικειοθελώς ως εθνικό 

τους νόμισμα το Ευρώ αρχικά σε λογιστική μορφή. Από 1/1/2001 και για ένα δίμηνο 

οι χώρες αυτές μαζί με την Ελλάδα, η οποία στις 1/1/2000 έχοντας εκπληρώσει τα 

κριτήρια της συνθήκης του Μάαστριχτ έγινε η δωδέκατη χώρα που υιοθέτησε το 

Ευρώ ως εθνικό της νόμισμα, ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν μια διαδικασία 

απόσυρσης και αντικατάστασης των πρώην εθνικών νομισμάτων τους με το Ευρώ. 

Το μέγεθος της σημασίας αυτού του εγχειρήματος είναι τεράστιο για την παγκόσμια 

οικονομία αν αναλογιστούμε ότι το Ευρώ αποτελεί πλέον εθνικό νόμισμα για κάποιες 

από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου. Η Γερμανία, η 

Γαλλία και η Ιταλία είναι χώρες που ανήκουν στην ομάδα των επτά πλουσιότερων 

χωρών παγκοσμίως, την G7. Κατά γενική διαπίστωση, για πρώτη φορά στην 

μεταπολεμική ιστορία ένα νέο νόμισμα πληρεί τα κυριότερα κριτήρια για να 

μετατραπεί σε διεθνές νόμισμα και κατά συνέπεια να ανταγωνιστεί το ρόλο που έχει 

σήμερα το δολάριο στην παγκόσμια οικονομία. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

γίνει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του νέου νομίσματος που είναι 

συνδεδεμένη με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του 

πλέον καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, και υπό το αίτημα 

των λαών της Ευρώπης για μόνιμη ειρήνη και ευημερία, προσανατολίζονται στη 

σύσφιξη των σχέσεών τους και τη δημιουργία θεσμών για την αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ τους. Αυτός ο προσανατολισμός τους έγινε η αιτία της γέννησης 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας η οποία περνώντας από διάφορα στάδια 

μετεξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, δώδεκα χώρες της οποίας μετέχουν 

στην Οικονομική Νομισματική Ένωση και έχουν ως κοινό τους νόμισμα το Ευρώ.

2.2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
1957: Με τη συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

(Ε.Ο.Κ.) και θεσπίζεται η κοινή ευρωπαϊκή αγορά με στόχο την ευημερία και τη 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Η Συνθήκη υπογράφεται από
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το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τη Δ. Γερμανία, την Ιταλία και την 

Ολλανδία.

1969: Στη Χάγη γίνεται αναφορά για την εφικτότητα υιοθέτησης ενός κοινού 

νομίσματος προκειμένου να μειωθεί η διακύμανση των ισοτιμιών των νομισμάτων 

των χωρών της Ε.Ο.Κ.

1970: Σε έκθεση του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Pierre Werner γίνεται λόγος 

για διαχείριση των μακροοικονομικών πολιτικών των χωρών από κεντρική διοίκηση 

και πλήρη απελευθέρωση της διακίνησης των κεφαλαίων. Η ιδέα του κοινού 

νομίσματος συζητιέται και πάλι.

Δεκαετία '70: Η κατάρρευση του συστήματος των σταθερών ισοτιμιών (Bretton 

Woods), η πετρελαϊκή κρίση, η εξασθένιση του δολαρίου και οι έντονες διακυμάνσεις 

των ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάληψης 

πρωτοβουλιών για την σταθεροποίηση των ισοτιμιών και τον έλεγχο των 

μακροοικονομικών μεγεθών.

1979: Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και προσδιορισμός 

των ισοτιμιών μέσω του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών σε σχέση με την 

Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα ((E.C.U.) με στόχο τη θεραπεία του προβλήματος 

των έντονων διακυμάνσεων στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Το Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Σύστημα επέτρεπε περιθώρια διακύμανσης από 2,25% έως 6%.

1986: Τροποποίηση της συνθήκης της Ρώμης και προσθήκη νέων πεδίων 

συνεργασίας μεταξύ των μελών συμπεριλαμβανομένου αυτού της νομισματικής 

πολιτικής.

1988: Το ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ανόβερο συστήνει επιτροπή που έργο της είναι η 

Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

1989: Κατόπιν σύστασης της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Νομισματική 

Ολοκλήρωση υπό τον Jacques Delors, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Μαδρίτη 

συμφωνεί την εφαρμογή του πρώτου από τα τρία στάδια της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης από τον Ιούλιο του 1990.

1990: Εφαρμογή του πρώτου σταδίου της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με 

κύρια χαρακτηριστικά το περιορισμένο εύρος διακύμανσης των ισοτιμιών των 

νομισμάτων υπό το Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, τη στενή συνεργασία 

σε θέματα οικονομικής πολιτικής μεταξύ των χωρών καθώς και τη στενή συνεργασία 

μεταξύ των τραπεζών.
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1991: Στο Maastricht της Ολλανδίας συμφωνείται μεταξύ των μελών η υιοθέτηση 

κοινού νομίσματος σε αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων έως το 2000. Η 

Συνθήκη υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 1992 και τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 

1993. Οι όροι που θεσπίζονται για τη συμμετοχή στο κοινό νόμισμα είναι ιδιαίτερα 

αυστηροί και περιλαμβάνουν το ύψος του πληθωρισμού, των επιτοκίων, το ποσοστό 

του δημοσιονομικού ελλείμματος του δημοσίου χρέους της ενδιαφερόμενης χώρας 

ως προς το Α.Ε.Π. της. Η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία ανακοινώνουν την άρνηση 

τους να συμμετάσχουν στο τρίτο στάδιο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. 

1994: Εφαρμογή του δεύτερου σταδίου της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με 

σχέδια για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την οικονομική 

και νομισματική σύγκλιση των πολιτικών των χωρών.

1995: Και το όνομα αυτού Ευρώ. Νονός του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Μαδρίτη.

1998: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ότι έντεκα χώρες πληρούν τα κριτήρια 

για την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Ιδρύεται η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

στη Φραγκφούρτη με κύρια αποστολή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και 

τον καθορισμό των επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

5/1/1999: Εφαρμογή του τρίτου σταδίου της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με 

την εισαγωγή του Ευρώ ως λογιστικό νόμισμα χρησιμοποιούμενο από τις τράπεζες, 

τις χρηματαγορές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ισοτιμίες των νομισμάτων των 

χωρών που μετέχουν στο ενιαίο νόμισμα κλειδώνουν και η νομισματική πολιτική των 

χωρών περνάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου 

φτάνει ως το $1,19.

3/12/1999: Το Ευρώ για πρώτη φορά πέφτει κάτω από το επίπεδο του ενός δολαρίου. 

2001: Η Ελλάδα γίνεται το δωδέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας 

εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωζώνη. Είναι η δωδέκατη χώρα που 

υιοθετεί το Ευρώ.

1/1/2002: Εισάγονται ταυτόχρονα και στις δώδεκα χώρες τα τραπεζογραμμάτια και 

τα κέρματα του νέου ενιαίου νομίσματος και αρχίζει η απόσυρση των παλαιών 

εθνικών νομισμάτων. Η διαδικασία διαρκεί δύο μήνες και ολοκληρώνεται επιτυχώς. 

(Δικτυακοί τόποι ΕΈ. http://europa.eu.int/abc/121essons/index7_el.htm, BBC 

http://news.bbc.co.Uk/2/hi/uk_news/politics/2450825.stm και Financial Times 

http://specials.ft.com/euro/).
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2.3. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Οι αμετάκλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ορίστηκαν ανάμεσα στο

Ευρώ και τα νομίσματα που αντικατέστησε είναι οι εξής:

1 ΕΥΡΩ 13,7603 ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΣΕΛΙΝΙΑ
1 ΕΥΡΩ 40,3399 ΒΕΛΓΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
1 ΕΥΡΩ 1,95583 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΚΑ
1 ΕΥΡΩ 5,94573 ΦΙΛΑΝΔΙΚΑ ΜΑΡΚΑ
1 ΕΥΡΩ 6,55957 ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
1 ΕΥΡΩ 340,75 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ
1 ΕΥΡΩ 0,787564 ΙΡΛΑΝΔΕΖΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ
1 ΕΥΡΩ 1.936,27 ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ
1 ΕΥΡΩ 40,3399 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΙΑΝΑ ΦΡΑΓΚΑ
1 ΕΥΡΩ 2,20371 ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΓΚΙΛΝΤΕΡ
1 ΕΥΡΩ 200,482 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ ΕΣΚΟΥΔΑ
1 ΕΥΡΩ 166,386 ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΠΕΣΕΤΕΣ

Πηγή: http://www.euro-hellas.gr/

2.4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) συστήθηκε το 1998 με αποστολή

την εισαγωγή και τη διαχείριση του υπό γένεση τότε Ευρώ και τη διενέργεια πράξεων 

σε συνάλλαγμα για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων 

πληρωμών. Η Ε.Κ.Τ. είναι η μόνη υπεύθυνη για τη χάραξη και εφαρμογή της 

νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και επιτελεί το έργο της με πλήρη 

ανεξαρτησία. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Ε.Κ.Τ. χρησιμοποιεί το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.), το οποίο καλύπτει και τις 25 

χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι μόνο 12 από αυτές έχουν 

ως κοινό τους νόμισμα το Ευρώ. Οι 12 Κεντρικές Τράπεζες των χωρών που έχουν 

υιοθετήσει το Ευρώ μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαρτίζουν το 

Ευρωσύστημα.

Η οργάνωση των εργασιών της Ε.Κ.Τ. γίνεται γύρω από τα παρακάτω όργανα 

λήψης αποφάσεων:

Εκτελεστική Επιτροπή:

Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Τ., τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα 

μέλη. Όλοι διορίζονται με κοινή συμφωνία από τους πρωθυπουργούς ή προέδρους 

των χωρών της Ευρωζώνης. Η θητεία τους είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη. Έργο 

της είναι να θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική, όπως χαράσσεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και να δίνει τις σχετικές οδηγίες στις Κεντρικές Τράπεζες.
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Ακόμη προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι 

υπεύθυνη για την τρέχουσα διαχείριση της Ε.Κ.Τ.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της 

Ε.ΚΤ. Απαρτίζεται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές 

των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της 

Ε.Κ.Τ. Πρωταρχική αποστολή του είναι η διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής 

στην Ευρωζώνη και ιδίως ο καθορισμός των επιτοκίων δανεισμού που επιβάλλει η 

Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες.

Γενικό Συμβούλιο:

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Τ. και από τους 

διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των είκοσι πέντε χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γενικό Συμβούλιο συμβάλλει στις συμβουλευτικές και 

συντονιστικές λειτουργίες της Ε.Κ.Τ. και στις προετοιμασίες για τη μελλοντική 

διεύρυνση της ζώνης του Ευρώ.

Το κύριο καθήκον της Ε.Κ.Τ. είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών 

στην Ευρωζώνη προκειμένου να διαφυλάσσεται η αγοραστική αξία του Ευρώ.

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυβερνήσεις τους 

οφείλουν να σέβονται την αρχή της ανεξαρτησίας της Ε.Κ.Τ. και των οργάνων λήψης 

των αποφάσεών της και να μη προσπαθούν να την επηρεάσουν. 

(http://europa.eu.int/institutions/ecb/index el.htnT)

2.5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η νομισματική ισοτιμία του Ευρώ

από την ημέρα γέννησής του (1/1/1999) έως τις 12/12/2004 έναντι του αμερικανικού 

Δολαρίου, του γιαπωνέζικου Γεν και της βρετανικής Στερλίνας. Παρατηρούμε ότι 

έως και τον Οκτώβριο του 2000, σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του, το Ευρώ 

είχε έντονη πτωτική πορεία έναντι των παραπάνω νομισμάτων. Έκτοτε, και μέχρι και 

τις αρχές του 2005, η πορεία αυτή έχει αντιστραφεί πλήρως και το Ευρώ έχει 

ανατιμηθεί έντονα έναντι αυτών, ιδιαίτερα δε έναντι του αμερικανικού δολαρίου.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ $/€

Πηγή: http//:www.oanda.com

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ¥/€

Πηγή: http//:www.oanda.com
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ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ £/€

Πηγή: http//:www.oanda.com

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ € ΕΝΑΝΤΙ $,£,¥

£ --------$ ¥

Πηγή: http//:www.oanda.com

23

http://www.oanda.com
http://www.oanda.com


2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Ευρώ είναι ένα νόμισμα ηλικίας μόλις πέντε ετών και αποτελεί την 

ενσάρκωση του σημαντικότερου οικονομικού πειράματος στην ιστορία της 

παγκόσμιας οικονομίας. Ένα πείραμα και όραμα ταυτόχρονα που ξεκίνησε στη Ρώμη 

με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα.

Υπεύθυνη για το Ευρώ είναι αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

που ιδρύθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό με κύρια επιδίωξή της την σταθερότητα 

των τιμών στην Ευρωζώνη. Το Ευρώ εκδόθηκε σε αντικατάσταση μερικών από τα 

ισχυρότερα νομίσματα όπως του Γερμανικού Μάρκου, του Γαλλικού Φράγκου και 

του Ολλανδικού Γκίλντερ. Παρά την σημαντική κληρονομιά του που αποτελεί ισχυρό 

εφόδιο για το μέλλον του, το Ευρώ δεν είναι το νόμισμα μιας χώρας, αλλά μιας 

ένωσης χωρών πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν έντονες οικονομικές 

ανομοιομορφίες.

Στη μέχρι σήμερα παρουσία του το Ευρώ, έτσι όπως προκύπτει από τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του έναντι των άλλων ισχυρών νομισμάτων, τα 

καταφέρνει περίφημα. Αρχικά το Ευρώ κατέγραψε έντονη διολίσθηση έναντι των 

νομισμάτων αυτών που διήρκησε λίγο λιγότερο από δύο χρόνια και μάλλον οφείλεται 

εν πολλοίς στην επιφυλακτικότητα των κεφαλαιαγορών απέναντι σε ένα νέο νόμισμα 

που για δύο χρόνια υπήρχε μόνο σε λογιστική μορφή. Στη συνέχεια όμως 

ακολούθησε μια σταθεροποίηση της τιμής του στην αγορά συναλλάγματος και πέντε 

χρόνια μετά την εισαγωγή του, οι ισοτιμίες του έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων 

κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έναντι αυτών της εισαγωγής του.
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα κυριότερα μεγέθη 

της Ευρωζώνης τα οποία επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, βραχυπρόθεσμα ή 

μεσομακροπρόθεσμα το διεθνή ρόλο του Ευρώ. Τέτοια μεγέθη είναι κυρίως τα 

οικονομικά αλλά και τα γεωγραφικά-δημογραφικά και πολιτικοστρατιωτικά. Η 

ανάλυση γίνεται είτε εξετάζοντας μεμονωμένα τα μεγέθη της Ευρωζώνης είτε 

συγκρίνοντάς τα με αυτά των κυριότερων ανταγωνιστών της.

Με τον όρο Ευρωζώνη αναφερόμαστε στις δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως το επίσημο νόμισμά τους. Οι χώρες αυτές 

είναι οι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία.

3.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Ευρωζώνη είναι η τρίτη πληθυσμιακά μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως

με πληθυσμό 306,1 εκατομμύρια κατοίκους για το 2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Ενδεικτικά γεωγραφικά-δημογραφικά στοιχεία
1999 2002 2003

ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 6,0 6,2 6,3

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,3% 1,2% 1,2%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΜ2) 133,8 ΕΚ. 133,8 ΕΚ. 133,8 Ε.Κ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 302,6 305,5 306,1

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,3% 0,3% 0,2%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΜ2) 2,5 ΕΚ. 2,5 ΕΚ. 2,5 ΕΚ.

Η.Π.Α.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 278,7 288,4 291,0

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,3% 1,1% 0,9%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΜ2) 9,6 ΕΚ. 9,6 ΕΚ. 9,6 ΕΚ.

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 126,7 127,2 127,2

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,2% 0,1% 0%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΜ2) 377,8 ΧΙΑ 377,8 ΧΙΑ 377,8 ΧΙΑ

ΚΙΝΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 1.300,0 1.300,0 1.300,0

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0% 0% 0%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΜ2) 9,6 ΕΚ 9,6 ΕΚ 9,6 ΕΚ

Πηγή: http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html

Στην παγκόσμια κατάταξη προηγούνται η Κίνα με 1.288,400 εκατομμύρια 

κατοίκους και η Ινδία με 1.064,399 εκατομμύρια κατοίκους. Οι Η.Π.Α. βρίσκονται 

στην τέταρτη θέση με 291,0 εκατομμύρια κατοίκους για το 2003 και η Ιαπωνία στην
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ενδέκατη με 127,2 εκατομμύρια κατοίκους. Σε ότι αφορά την ετήσια αύξηση του 

πληθυσμού παρατηρείται μια ανεπαίσθητη θετική μεταβολή τόσο στον πληθυσμό της 

Ευρωζώνης, όσο και σε αυτόν των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. Στην Κίνα δεν υπάρχει 

μεταβολή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1).

Η επιλογή για την αναφορά στα μεγέθη της Ευρωζώνης, των Η.Π.Α., της 

Ιαπωνίας και της Κίνας δεν είναι τυχαία. Οι τρεις πρώτες διαθέτουν τις ισχυρότερες 

οικονομίες παγκοσμίως ενώ η τέταρτη προβάλει ως η μεγάλη ανερχόμενη δύναμη.

Έχοντας λοιπόν το Ευρώ ως βάση μια ενιαία αγορά περίπου 300 

εκατομμυρίων ανθρώπων, καθίσταται εκ των πραγμάτων ως ένα από τα πιο 

χρησιμοποιούμενα νομίσματα. Επιπλέον το μέγεθος της βάσης του επιτρέπει, εφόσον 

πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό νόμισμα και έξω από 

τα σύνορα της Ευρωζώνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Παγκόσμια κατανομή πληθυσμού
% %

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 15,4
Η.Π.Α. 4,7
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 5,0
ΙΑΠΩΝΙΑ 2,1
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,0
ΚΑΝΑΔΑΣ 0,5
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 2,2
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 84,6
ΣΥΝΟΛΟ 100
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.2 παρουσιάζεται μια εικόνα της παγκόσμιας κατανομής του 

πληθυσμού, όπου φαίνεται ότι η Ευρωζώνη είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά 

οικονομία του ανεπτυγμένου κόσμου.

3.3. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Στην Ευρωζώνη μετέχουν κάποιες από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά και

οικονομικά χώρες του κόσμου όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η 

Ισπανία. Οι τρεις πρώτες μάλιστα είναι μέλη του G7, των επτά πλουσιότερων χωρών 

του κόσμου. Μοιραία λοιπόν και η Ευρωζώνη λογιζόμενη ως ενιαία οικονομία έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.

Η Ευρωζώνη με πληθυσμό λίγο πάνω από 300 εκατομμύρια κατοίκους 

αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3). Ο 

πληθυσμός της αντιστοιχεί στο 5% του παγκόσμιου πληθυσμού και παράγει το 15,9% 

του παγκοσμίου Α.Ε.Π. Η μεγαλύτερη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι
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Η.Π.Α. των οποίων ο πληθυσμός είναι ελαφρώς μικρότερος (αντιστοιχεί στο 4,7% 

του παγκόσμιου πληθυσμού), αλλά παράγει το 21,1% του παγκοσμίου Α.Ε.Π., 

γεγονός που οφείλεται στο ψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Βραχυπρόθεσμα αυτή η 

κατάταξη δε αναμένεται να αλλάξει, αλλά μεσομακροπρόθεσμα η Κίνα προβάλει ως 

η νέα ανερχόμενη παγκόσμια οικονομική δύναμη λόγω του πληθυσμιακού της 

μεγέθους και των εκρηκτικών ρυθμών ανάπτυξής της τα τελευταία χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 Παραγωγή παγκόσμιου Α.Ε.Π.
% %

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 55,5
Η.Π.Α 21,1
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15,9
ΙΑΠΩΝΙΑ 7,0
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,2
ΚΑΝΑΔΑΣ 1,9
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 6,5
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 45,5
ΣΥΝΟΛΟ 100
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Παρά την υστέρηση της οικονομίας της Ευρωζώνης έναντι αυτής των Η.Π.Α. 

όσον αφορά το Α.Ε.Π., δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωζώνη είναι μια πολύ 

μεγάλη οικονομία, υπερδιπλάσια της αμέσως επόμενης (Ιαπωνία με παραγωγή του 

7% του παγκοσμίου Α.Ε.Π.), που έχει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. 

Μεγάλη οικονομία (μεγάλο Α.Ε.Π.) σημαίνει μεγάλα νούμερα για τα συστατικά του 

Α.Ε.Π. όπως ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, κατανάλωση, αποταμίευση, 

καθαρές εξαγωγές, ροές κεφαλαίων κ.α. Αυτό έχει ως συνέπεια την ισχυρή ανάπτυξη 

των κεφαλαιαγορών της Ευρωζώνης που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

ισχυρή διεθνοποίηση του Ευρώ. Επιπλέον λόγω του μεγάλου μεγέθους της 

οικονομίας της Ευρωζώνης, οι εμπορικοί της εταίροι έχουν ισχυρό κίνητρο για να 

χρησιμοποιούν το Ευρώ ως μονάδα τιμολόγησης και νόμισμα αποθεματικών 

(Benassy-Quere, Mojon, Shor 1998) Όντας λοιπόν το Ευρώ το νόμισμα της δεύτερης 

μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, αποκτά αυτόματα σημαντικό ειδικό βάρος 

μεταξύ των νομισμάτων. Σε κάθε περίπτωση λειτουργεί ως η εναλλακτική επιλογή 

του νομίσματος της μεγαλύτερης οικονομίας, δηλ. του δολαρίου και σαφώς έχει 

σημαντικό ρόλο σε κάθε χαρτοφυλάκιο νομισμάτων που επιλέγει διασπορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία με βάση την 

παγκόσμια παραγωγή Α.Ε.Π. είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η χώρα αυτή δεν ανήκει 

στην Ευρωζώνη αλλά ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που σημαίνει πως
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είναι πιθανή μια μελλοντική απόφασή της για ένταξη στην Ευρωζώνη. Αυτό θα 

σήμαινε αυτομάτως αύξηση του παραγόμενου Α.Ε.Π. κατά 3,2 μονάδες 

πλησιάζοντας έτσι το μέγεθος της οικονομίας των Η.Π.Α.

3.4. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης υστερεί έναντι αυτής των Η.Π.Α. στην

παραγωγή Α.Ε.Π., υπερτερεί στη μεταξύ τους σύγκριση για τη θέση των οικονομιών 

στο παγκόσμιο εμπόριο, έτσι όπως καταδεικνύεται από το ποσοστό που κατέχουν οι 

εξαγωγές της επί του συνόλου των παγκοσμίων εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 Μερίδιο οικονομιών στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών

% %
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 73,4
Η.Π.Α 11,1
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 32,0
ΙΑΠΩΝΙΑ 5,7
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4,9
ΚΑΝΑΔΑΣ 3,6
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 16,1
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 26,6
ΣΥΝΟΛΟ 100
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Η ανάδειξη της Ευρωζώνης ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα προϊόντων στο 

παγκόσμιο εμπόριο ενισχύει σημαντικά το διεθνή ρόλο του Ευρώ κατά τη διαδικασία 

που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Δηλ. οι εμπορικοί εταίροι της 

Ευρωζώνης έχουν ισχυρό κίνητρο τιμολόγησης σε Ευρώ και χρησιμοποίησής του ως 

νόμισμα αποθεματικών.

Η κυρίαρχη θέση των εξαγωγών της Ευρωζώνης στο παγκόσμιο εμπόριο 

φανερώνει την προτίμηση του υπόλοιπου κόσμου στα προϊόντα της τα οποία 

αναγνωρίζονται από τον υπόλοιπο κόσμο ως προϊόντα που προσδίδουν κύρος στον 

κάτοχό τους. Ισχυρό τους πλεονέκτημα αποτελεί η φήμη που τα συνοδεύει για 

χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση και η διαχρονικότητά τους. Υστερούν όμως σε 

σχέση με την ποιότητα και την τιμή έναντι των ιαπωνικών. Οι ιαπωνικές εξαγωγές 

καταλαμβάνουν την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη και έχουν καταστήσει την 

Ιαπωνία μια καθαρά εξαγωγική χώρα. Τη μεγαλύτερη συμβολή στις εξαγωγές της 

Ευρωζώνης έχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία με τις εξαγωγές τους 

να αντιστοιχούν στο 9,5%, 5,0%, 4,0% και 2,6% των παγκόσμιων εξαγωγών, 

αντίστοιχα (IMF).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 Μερίδια Ε.Ε. και Η.Π.Α. στο συνολικό εμπόριο ανά περιοχή

ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Ε Η.Π.Α.

ΑΦΡΙΚΗ 45,5% 11,9%
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ ΑΣΙΑ 13,8% 16,7%
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 51,1% 4,8%
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 26,8% 12,6%
ΔΥΤΙΚΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ 13,6% 51,3%
Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

Από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 

ο παγκόσμιος πλούτος με ιδιαίτερη ένταση σε χώρες που πρόσφατα υιοθέτησαν την 

οικονομία της αγοράς όπως η Κίνα και η Ρωσία. Αυτή η αύξηση του πλούτου 

αναμένεται να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για αγαθά πολυτελείας σε όλο τον 

κόσμο αλλά ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι προαναφερθείσες. Στην αγορά των 

πολυτελών αγαθών κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γεγονός ιδιαίτερα 

αισιόδοξο για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Αυξημένη ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα 

σημαίνει αυτομάτως και αυξημένη ζήτηση για το ευρωπαϊκό νόμισμα, αφού είθισται 

η πληρωμή να γίνεται στο νόμισμα του εξαγωγέα. Αυτή η διαδικασία οδηγεί τελικά 

σε αυξημένη ζήτηση για Ευρώ και άρα σε ανατίμησή του έναντι των άλλων 

νομισμάτων. Εκτός από τους εισαγωγείς που θα αναγκαστούν να αυξήσουν τη 

ζήτηση για το Ευρώ, όταν ένα νόμισμα ανατιμάται ή αναμένεται να ανατιμηθεί, 

προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών που προσβλέπουν σε κέρδη από την 

ανατίμηση. Η προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων θα δυναμώσει περαιτέρω τη θέση 

του Ευρώ στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

Παρεμπιπτόντως πρέπει να αναφερθεί ότι η ανατίμηση αυτή θα κάνει τα 

ευρωπαϊκά προϊόντα ακριβότερα στο εξωτερικό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της ζητούμενης ποσότητάς τους λόγω του πολυτελούς χαρακτήρα τους, όμως 

η απώλεια στη ζητούμενη ποσότητα μετριάζεται από το γεγονός ότι η παγκόσμια 

οικονομία αναπτύσσεται. Το τελευταίο σημαίνει ότι από την αύξηση των διαθέσιμων 

εισοδημάτων παγκοσμίως σημαντικό μέρος αυτών κατευθύνεται στην αγορά 

πολυτελών προϊόντων. Άρα συνολικά οι ζητούμενες ποσότητες δεν θα μειωθούν 

σημαντικά, ίσως μάλιστα και να αυξηθούν. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά τη 

σημαντική ανατίμηση του Ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές εξαγωγές 

διατηρούν την ανταγωνιστικότητα τους και σε πολλές περιπτώσεις αυξάνουν το 

μερίδιο τους λόγω ακριβώς της παραπάνω ιδιότητάς τους.
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3.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.5.1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.Π
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή του Α.Ε.Π. την

τελευταία δεκαετία για τις τρεις μεγάλες οικονομίες. Ο δείκτης αυτός αποτελεί τον 

πιο κρίσιμο δείκτη γιατί εκφράζει στην πράξη το τελικό αποτέλεσμα της οικονομικής 

δραστηριότητας σε μια χώρα και ταυτόχρονα αποτελεί τον πιο διαδεδομένο δείκτη 

μέτρησης της ανάπτυξης μιας χώρας παρά τις όποιες αδυναμίες του, καθότι δε 

λαμβάνει υπόψη του ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης. Όλα τα οικονομικά 

μεγέθη και παράμετροι στο τέλος καταλήγουν να επηρεάζουν την οικονομική 

ανάπτυξη (μετρούμενη με την μεταβολή του Α.Ε.Π.) θετικά ή αρνητικά. Βέβαια και η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής 

κρίνεται από την επίπτωσή τους στην μεταβολή του Α.Ε.Π.

ΠΙΝΑΚΑ 3.6 Ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού Α.Ε.Π.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

*
2005
*

Μ.Ο
1996-
2005

Η.Π.Α. 3,7 4,5 4,2 4,4 3,7 0,8 1,9 3,0 4,3 3,5 3,4
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1,4 2,3 2,9 2,8 3,5 1,6 0,8 0,5 2,2 2,2 2,0
ΙΑΠΩΝΙΑ 3,5 1,8 -1,2 0,2 2,8 0,4 -0,3 2,5 4,4 2,3 1,6

* Πρόβλεψη
Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α.Ε.Π. %
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Από τα δεδομένα του ΠΙΝΑΚΑ 3.6 προκύπτει ότι η οικονομία που 

μεγεθύνεται ταχύτερα την τελευταία δεκαετία μεταξύ των τριών μεγάλων οικονομιών 

είναι αυτή των Η.Π.Α. Οι ρυθμοί ανάπτυξής της είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι και 

θυμίζουν περισσότερο ρυθμούς αναπτυσσόμενης χώρας παρά αναπτυγμένης. Στο 

διάστημα λοιπόν 1996-2003 το εύρος της ανάπτυξης των Η.Π.Α. κυμάνθηκε από 

0,8% (το 2001) έως 4,5% (το 1997). Στην Ευρωζώνη το εύρος ανάπτυξης είναι πιο 

περιορισμένο με τιμές από 0,5% (το 2003) έως 3,5% (το 2000). Στην Ιαπωνία είχαμε 

από συρρίκνωση της οικονομίας (αρνητική ανάπτυξη) με -1,2% (το 1998) έως 

ανάπτυξη 4,4% (το 2004). Συγκρίνοντας τους μέσους όρους της δεκαετίας 

προηγούνται οι Η.Π.Α. με μέση ανάπτυξη 2,3%, ακολουθεί η Ευρωζώνη με 1,8% και 

στην τρίτη θέση είναι η Ιαπωνία με 1,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ανάπτυξη 

των Η.Π.Α. είναι κατά 70% υψηλότερη της Ευρωζώνης και υπερδιπλάσια της 

Ιαπωνίας. Επίσης είναι χαρακτηριστικό πως καθ' όλη την περίοδο 1996-2003 μόνο το 

2001 η επίδοση της Ευρωζώνης ήταν καλύτερη αυτής των Η.Π.Α. Οι καλύτερες 

επιδόσεις της οικονομίας των Η.Π.Α. σε σχέση με αυτές της Ευρωζώνης και της 

Ιαπωνίας σημαίνουν περαιτέρω διεύρυνση της διαφοράς που ήδη τις χωρίζει ως προς 

το συνολικό μέγεθος των οικονομιών τους.

Η ανάπτυξη κάθε οικονομίας λειτουργεί ενισχυτικά για το νόμισμά της, 

δεδομένου ότι ανάπτυξη σημαίνει μεγέθυνση του Α.Ε.Π. και άρα και των συνθετικών 

του. Συνεπώς, μέσω των διαδικασιών που περιγράφηκαν στην ενότητα 3.3 ενισχύεται 

ο ρόλος του στη διεθνή οικονομία. Στις Η.Π.Α. όμως η ανάπτυξη αυτή συνοδεύεται 

(όπως θα αναλυθεί παρακάτω) από μια διόγκωση του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών, λόγω του φαινομένου της ισχυρής ροπής προς κατανάλωση 

εισαγόμενων προϊόντων που παρατηρείται στην εν λόγω οικονομία. Για την 

αντιμετώπιση του ελλείμματος απαιτείται αύξηση των εξαγωγών και μείωση των 

εισαγωγών. Προς αυτή την κατεύθυνση οι μηχανισμοί της αγοράς θα προκαλέσουν 

υποτίμηση του δολαρίου και ανατίμηση των νομισμάτων των εμπορικών εταίρων των 

Η.Π.Α. Αυτό όμως σημαίνει αυτόματα κλονισμό της εμπιστοσύνης των επενδυτών 

προς το δολάριο και στροφή τους προς άλλα νομίσματα που έχουν σημαντικές 

προοπτικές ανατίμησης και δεν έχουν υψηλό ρίσκο. Το Ευρώ ήδη αποτελεί την 

εναλλακτική επιλογή έναντι του δολαρίου και κατά συνέπεια αναμένεται να 

προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που εγκαταλείπουν το δολάριο. Η 

διαδικασία που περιγράφηκε ήδη έχει ξεκινήσει να λαμβάνει χώρα και έχει οδηγήσει 

σε ισχυρή ανατίμηση του Ευρώ.
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3.5.2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π.
Το Α.Ε.Π. είναι ένα μέγεθος που δείχνει την αξία των παραγόμενων

προϊόντων και υπηρεσιών μιας χώρας. Αυτό που δεν δείχνει είναι τι αντιστοιχεί στον 

κάθε κάτοικο της χώρας από την αξία των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Το 

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. λύνει σε κάποιο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Ο δείκτης αυτός 

προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του Α.Ε.Π. προς τον πληθυσμό της χώρας. 

Όσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερη η ευημερία της χώρας. Πρέπει να 

σημειωθεί πως και ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει υπόψη του ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που συντελούν στην ευημερία των κατοίκων μιας χώρας όπως λ.χ. το επίπεδο της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το σύστημα υγείας της χώρας κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 Ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.

ΧΩΡΑ
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Μ.Ο

1996-
2005

Η.Π.Α. 2,5 3,3 3,0 3,3 2,5 -0,3 0,8 2,0 3,3 2,5 2,3
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1,2 2,2 2,6 2,5 3,1 1,1 0,2 -0,2 1,9 1,9 1,8
ΙΑΠΩΝΙΑ 3,2 1,6 -1,5 - 2,6 0,2 -0,5 2,3 4,3 2,3 1,4

*Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 3.7 προκύπτει ότι την τελευταία δεκαετία οι 

αμερικανοί γίνονται χρόνο με το χρόνο πλουσιότεροι κατά 2,3% ετησίως, οι κάτοικοι 

της Ευρωζώνης κατά 1,8% και οι Ιάπωνες κατά 1,4%. Σε απόλυτους αριθμούς και σε 

μονάδες αγοραστικής δύναμης (Ρ.Ρ.Ρ.) σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για το 

2003 οι αριθμοί είναι: Η.Π.Α. $37.500, Ιαπωνία $28.620 και Ευρωζώνη $22.850. Οι 

μονάδες αγοραστικής δύναμης δείχνουν την αξία των προϊόντων που μπορούν να 

αγοράσουν οι κάτοικοι μιας χώρας, αν ζούσαν στην Αμερική. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία φανερώνουν την συγκριτικά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη που διαθέτουν 

οι κάτοικοι των Η.Π.Α. και που αναμένεται στο μέλλον να συνεχίσει να αυξάνεται 

αλλά που όπως αναλύθηκε λειτουργεί τελικά εις βάρος του νομίσματος τους και 

ουσιαστικά υπέρ της εναλλακτικής επιλογής που είναι το Ευρώ.

3.6. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη τους οι 

οικονομικές μονάδες για να επιλέξουν το νόμισμα στο οποίο θα συσσωρεύσουν τον 

πλούτο τους είναι το επίπεδο του κινδύνου του νομίσματος. Δηλαδή επιθυμούν ένα 

νόμισμα για το οποίο διαχρονικά υπάρχει όσο το δυνατόν χαμηλότερος κίνδυνος να
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μειωθεί η αγοραστική του δύναμη. Το κρίσιμο μέγεθος για τη διατήρηση της 

αγοραστικής δύναμης είναι ο πληθωρισμός. Όταν ο πληθωρισμός κινείται διαχρονικά 

σε χαμηλά επίπεδα τότε διατηρείται η αγοραστική δύναμη του νομίσματος και 

συνήθως το νόμισμα αυτό ανατιμάται έναντι των υπολοίπων.

Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση δίνει τόση μεγάλη σημασία στην 

διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του Ευρώ μέσω της διατήρησης του 

πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα ώστε στο καταστατικό ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ως σημαντικότερος στόχος της η σταθερότητα των 

τιμών στην Ευρωζώνη. Η αντίληψη αυτή για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας είναι γερμανικής προέλευσης και διέπνεε την πάλαι ποτέ κραταιά 

Bundesbank χάρη στους χειρισμούς της οποίας το γερμανικό Μάρκο απέκτησε το 

ρόλο του δεύτερου, μετά το αμερικανικό δολάριο, ισχυρότερου νομίσματος 

παγκοσμίως. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθωρισμού 

στις Η.Π.Α., στην Ευρωζώνη και στην Ιαπωνία κατά την τελευταία δεκαετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 Πληθωρισ ιός (ετήσια μεταβολή)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Μ.Ο

Η.Π.Α. 1,9 1,7 1,1 1,4 2,2 2,4 1,7 1,8 2,4 2,6 1,9
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 2,9 -0,1 1,2 1,7 1,4 2,4 2,5 2,1 2,0 2,0 1,8
ΙΑΠΩΝΙΑ -0,8 0,3 -ο,ι -1,5 2,0 -1,5 -1,2 -2,5 -2,5 -1,3 -1,3

* Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

Παρατηρούμε ότι η εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είναι απολύτως 

ελεγχόμενη και σε χαμηλά επίπεδα. Συγκρίνοντας τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης
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σε σχέση με τον αντίστοιχο στις Η.Π.Α., παρατηρούμε ότι κινείται περίπου στα ίδια 

επίπεδα, ενώ σε επίπεδο μέσου όρου δεκαετίας είναι ελαφρώς χαμηλότερος.

Στην Ιαπωνία παρατηρείται μια παρατεταμένη περίοδος αποπληθωρισμού, 

που σημαίνει πτώση του γενικού επιπέδου τιμών. Το φαινόμενο του αποπληθωρισμού 

αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα για την οικονομία διότι αποπληθωρισμός 

συνεπάγεται, μεταξύ των άλλων, πολύ χαμηλά ως και μηδενικά επιτόκια και κίνδυνο 

εγκλωβισμού της οικονομίας στην παγίδα ρευστότητας και κατά συνέπεια 

εξασθένιση ή ακόμα και απαξίωση των αποτελεσμάτων των μέτρων της 

νομισματικής πολιτικής.

Τα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού που έχει να επιδείξει η Ευρωζώνη 

αποτελούν ισχυρό εχέγγυο στην κατεύθυνση του ισχυρού Ευρώ, όμως θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η εμμονή για χαμηλό πληθωρισμό ελλοχεύει, κάτω από προϋποθέσεις, 

κινδύνους για την οικονομία. Συγκεκριμένα ο χαμηλός πληθωρισμός συνεπάγεται 

σχετικά υψηλά επιτόκια για τη συγκράτηση της κατανάλωσης. Όμως όταν η 

οικονομία κινδυνεύει από ύφεση προκρίνεται ως μέτρο νομισματικής πολιτικής η 

μείωση των επιτοκίων. Σε αυτή την περίπτωση τίθεται το δίλημμα ψηλότερος 

πληθωρισμός και ανάπτυξη ή χαμηλός πληθωρισμός και κίνδυνος ύφεσης. Μέχρι 

στιγμής από τις κατά καιρούς δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και την εν γένει συμπεριφορά της τελευταίας, διαφαίνεται η προσήλωσή 

τους στον χαμηλό πληθωρισμό έναντι κάθε τιμήματος. Αυτή η στάση της 

εξασφαλίζει ισχυρή εσωτερική αξία για το Ευρώ και σίγουρα αποτελεί σημαντικό 

λόγο για πολλούς επενδυτές να διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε Ευρώ.

3.7. ΑΝΕΡΓΙΑ
Ένα πολύ σημαντικό οικονομικό μέγεθος με πολύ σημαντικές άμεσες 

κοινωνικές επιπτώσεις είναι το επίπεδο της ανεργίας μιας χώρας. Μεταξύ των τριών 

μεγαλυτέρων οικονομιών η Ευρωζώνη κατέχει τη χειρότερη επίδοση και η Ιαπωνία 

την καλύτερη (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9). Δυστυχώς για την Ευρωζώνη το ποσοστό της κινείται 

διαχρονικά σε ψηλά νούμερα, περίπου διπλάσια της Ιαπωνίας. Οι Η.Π.Α. τα 

καταφέρνουν πολύ καλά στο συγκεκριμένο θέμα με ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο 

της Ιαπωνίας. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω νούμερα: Στην Ευρωζώνη το ποσοστό 

της ανεργίας δεν έπεσε ποτέ κάτω από 8% την τελευταία δεκαετία, ενώ στην Ιαπωνία 

δεν ανέβηκε ποτέ πάνω από 5,4% και στις Η.Π.Α. πάνω από 6,0%.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο εμφανίζονται αυτές οι μεγάλες αποκλίσεις εις 

βάρος της Ευρωζώνης έχει να κάνει με την αγορά εργασίας. Στις Η.Π.Α. η αγορά
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εργασίας είναι απελευθερωμένη και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία. Αυτό 

βοηθάει στην εύκολη πρόσληψη εργαζομένων από τις επιχειρήσεις αφού η πρόσληψη 

εργαζομένου δεν συνεπάγεται ισχυρές δεσμεύσεις για την επιχείρηση. Αντίθετα στην 

Ευρωζώνη η αγορά εργασίας διέπεται από αυστηρή νομοθεσία που συνεπάγεται 

ισχυρές δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα οι τελευταίες να είναι πιο 

επιφυλακτικές σε θέματα προσλήψεων προσωπικού. Η δυνατότητα απόλυσης 

προσωπικού στις Η.Π.Α. είναι περίπου αυτονόητη ενώ στην Ευρωζώνη είναι μια 

πολύ δύσκολη διαδικασία. Επιπλέον οι άνεργοι στην Ευρωζώνη τυγχάνουν πολύ 

καλύτερων οικονομικών απολαβών από την πολιτεία σε σχέση με τις Η.Π.Α. και αυτό 

κάποιες φορές τους κάνει επιλεκτικούς στην αποδοχή μιας θέσης εργασίας. Στην 

Ιαπωνία η ανεργία ήταν περίπου μια άγνωστη λέξη αφού ποσοστά γύρω στο 3% 

θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά και αφορούν ένα τμήμα του πληθυσμού που από 

επιλογή δεν επιθυμεί να αποδεχτεί τη θέση εργασίας που του προσφέρεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 Ποσοστά ανεργίας σε Η.Π.Α., Ευρωζώνη, Ιαπωνία

ΧΩΡΑ
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Μ.Ο

1996-
2005

Η.Π.Α. 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,4 5,0
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10,8 10,8 10,2 9,4 8,5 8,0 8,5 8,9 9,0 8,7 9,3
ΙΑΠΩΝΙΑ 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 4,5 4,5

*Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Οι συνέπειες από τα υψηλά επίπεδα ανεργίας είναι πολύ σημαντικές τόσο σε 

οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μένοντας στο οικονομικό επίπεδο, η 

ανεργία περιορίζει τους ρυθμούς ανάπτυξης μιας οικονομίας, αφού δεν αξιοποιείται 

πλήρως ο συντελεστής παραγωγής εργασία και επιπλέον δημιουργεί αυξημένα έξοδα 

για την πολιτεία με την μορφή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους ανέργους. 

Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παροχές αυτές η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη 

να προβεί σε αύξηση της φορολογίας ή σε δανεισμό. Και οι δύο επιλογές έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και τελικά στο νόμισμα. Αν επιλέξει αύξηση της 

φορολογίας των νοικοκυριών θα περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημά τους που οδηγεί 

σε συρρίκνωση της κατανάλωσης και των κερδών των επιχειρήσεων. 

Μεσομακροπρόθεσμα βέβαια αυξάνεται η επικινδυνότητα του δημοσίου χρέους της 

χώρας που συμβάλλει στην αποστροφή των επενδυτών από το νόμισμα.

Σε περίπτωση αύξησης της φορολογίας των επιχειρήσεων η μείωση στα κέρδη 

τους είναι άμεση. Αυτό όμως αποστρέφει τους επενδυτές από την επένδυση σε
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επιχειρήσεις της χώρας και ίσως οδηγήσει ακόμα και σε ρευστοποίηση των ήδη 

επενδεδυμένων κεφαλαίων τους. Η αποθάρρυνση πραγματοποίησης επενδύσεων ή 

ακόμα χειρότερα η ρευστοποίηση υφιστάμενων επενδύσεων σημαίνει μικρότερη ροή 

κεφαλαίων προς την οικονομία ή ακόμα και εκροή και άρα μικρότερη ζήτηση για το 

νόμισμά της που τελικά οδηγεί στην εξασθένισή του. Τέλος αν η κυβέρνηση επιλέξει 

δανεισμό τότε θα αντιμετωπίσει αυξημένα έξοδα για τόκους των δανείων που 

επιβαρύνουν το ισοζύγιο κεφαλαίων με αρνητικές επιπτώσεις στη συναλλαγματική 

ισοτιμία του νομίσματος.

Συμπερασματικά λοιπόν το υψηλό ποσοστό ανεργίας της Ευρωζώνης έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για το Ευρώ. Το παρήγορο είναι πως το ποσοστό ανεργίας δεν 

έχει τη σπουδαιότητα και την αμεσότητα άλλων παραγόντων (έλλειμμα, 

πληθωρισμός, επιτόκια, κ.α) για την διεθνή πορεία του Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση 

όμως τυχόν μείωσή του θα εκλαμβανόταν ως παράγοντας ενίσχυσης της οικονομίας 

της Ευρωζώνης και του Ευρώ.

3.8. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Πολύ κρίσιμα μεγέθη για μια οικονομία είναι η παραγωγικότητα και το

μοναδιαίο εργατικό κόστος. Η κρισιμότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι ουσιαστικά 

τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η παραγωγικότητα εκφράζει την ποσότητα και αξία των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παράγονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα μεγέθη αυτά 

μεταβάλλονται θετικά όταν περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες παράγονται στο ίδιο 

χρονικό διάστημα και αρνητικά όταν συμβαίνει το αντίθετο. Είναι φανερό πως όσο 

αυξάνεται η παραγωγικότητα τόσο πιο ανταγωνιστική είναι μια οικονομία δηλ. οι 

παραγωγικοί συντελεστές της χρησιμοποιούνται κατά αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Οικονομίες που παρουσιάζουν αύξηση της παραγωγικότητάς τους συνήθως 

εισπράττουν σημαντική ανάπτυξη λόγω του ότι οι υφιστάμενες επενδύσεις αποδίδουν 

περισσότερα αλλά και γιατί προσελκύουν νέες επενδύσεις αφού οι επιχειρηματίες 

εκτιμούν την αύξηση της παραγωγικότητας ως θετικό γεγονός για την επένδυση νέων 

κεφαλαίων. Η επένδυση των νέων κεφαλαίων συνεπάγεται ζήτηση για το νόμισμα της 

οικονομίας και άρα ισχυροποίησή του. Επιπροσθέτως η αύξηση της παραγωγικότητας 

συνήθως οδηγεί σε αύξηση του Α.Ε.Π. που όπως έχει ήδη αναλυθεί συντελεί στην 

ισχυροποίηση του νομίσματος. Έτσι τελικά μέσω της ενίσχυσης της οικονομίας 

ενισχύεται και το νόμισμά της.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 Παραγωγικότητα (ετήσια ποσοστιαία ιεταβολή).
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Μ.Ο

Η.Π.Α. 3,6 3,6 4,8 3,6 4,5 2,3 7,0 5,1 3,9 3,0 4,1
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 1,9 4,4 2,6 1,9 4,5 0,5 1,6 2,2 2,2 2,3 2,4
ΙΑΠΩΝΙΑ 3,8 5,0 -3,6 3,2 6,8 -3,1 3,6 5,5 6,5 4,1 3,1

"“Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.10 παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγικότητας την 

τελευταία δεκαετία στις τρεις μεγάλες οικονομίες. Από τη σύγκριση των μέσων όρων 

των τριών μεγάλων οικονομιών προηγούνται οι Η.Π.Α. και ακολουθεί η Ιαπωνία με 

τελευταία την Ευρωζώνη. Η υστέρηση της Ευρωζώνης είναι σημαντική και αυτό 

είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Πιθανότατα αυτή η υστέρηση να οφείλεται στη 

μειωμένη αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Μια 

βελτίωση στις επιδόσεις της στο συγκεκριμένο θέμα θα συνείσφερε τόσο στην 

οικονομική της ανάπτυξη όσο και στην ενίσχυση του νομίσματος της. Από το 2003 η 

αύξηση της παραγωγικότητας στην Ιαπωνία προηγείται των υπολοίπων, στοιχείο που 

έχει βελτιώσει και το ρυθμό ανάπτυξής της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 1. Μοναδιαίο εργατικό κόστος (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Μ.Ο

Η.Π.Α. -1,3 -1,6 1,3 0,3 4,3 0,2 -0,3 3,2 1,4 1,0 0,8
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 2,4 -1,2 -ι,ο 0,5 -0,5 2,8 1,5 0,7 0,5 0,6 0,6
ΙΑΠΩΝΙΑ -1,9 -1,8 4,6 -3,8 -6,4 4,2 -4,5 -4,3 -5,1 1,5 -2,1
■"Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό μέγεθος που συσχετίζεται με την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι το κόστος εργασίας. Η αύξηση του κόστους 

εργασίας από μόνη της δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο αρκεί να συνοδεύεται από 

τουλάχιστον ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας. Διαφορετικά δημιουργείται 

εστία πληθωρισμού που τελικά πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αφού 

ακριβαίνουν τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίας, δυσκολεύοντας τις εξαγωγές. 

Ακόμη, μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από αύξηση του κόστους εργασίας 

αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά από υποψήφιους επενδυτές που τελικά σημαίνει 

ακύρωση εισροής κεφαλαίων. Επιπλέον αν η αύξηση του μοναδιαίου κόστους 

εργασίας είναι πολύ μεγάλη πιθανόν να υπάρξουν και εκροές κεφαλαίων από 

ρευστοποίηση επενδύσεων. Μια τέτοια κατάσταση αποδυναμώνει το νόμισμα της 

οικονομίας.
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Εξετάζοντας τη μεταβολή του μοναδιαίου εργατικού κόστους κατά την 

τελευταία δεκαετία στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11) 

συμπεραίνουμε ότι την καλύτερη επίδοση παρουσιάζει η Ιαπωνία, ακολουθούμενη 

από την Ευρωζώνη και τις Η.Π.Α. Στην Ιαπωνία μάλιστα το μοναδιαίο εργατικό 

κόστος έχει μειωθεί κατά μέσο όρο κατά -2,1%. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται άμεσα 

με το φαινόμενο του αποπληθωρισμού που παρατηρείται στην Ιαπωνία την τελευταία 

δεκαετία. Από τα ποσοστά της Ευρωζώνης και των Η.Π.Α. δεν φαίνεται να προκύπτει 

κάποιο πρόβλημα αφού υστερούν έναντι των αντίστοιχων της παραγωγικότητας. 

Βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υστερούν και αρκετά έναντι του πληθωρισμού 

που σημαίνει μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων.

3.9. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί ένα μέγεθος-κλειδί για κάθε

οικονομία με άμεσο αντίκτυπο στο νόμισμα της. Το αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγεται μια δυσμενή θέση της οικονομίας. Αυτό 

συμβαίνει επειδή για την κάλυψη του ελλείμματος απαιτούνται ισόποσες εισροές 

κεφαλαίων, μεγάλο μέρος των οποίων γίνεται με δανεισμό που σημαίνει έξοδα για 

τόκους και άρα στέρηση πόρων για άλλους τομείς της οικονομίας και βεβαίως 

επιβάρυνση του ισοζυγίου κεφαλαίων. Επιπλέον αυξημένες δανειακές ανάγκες 

συνεπάγονται απαίτηση από την πλευρά των πιστωτών για υψηλότερα επιτόκια 

δανεισμού. Ένα παρατεταμένο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν 

μπορεί να χρηματοδοτείται με την έκδοση χρεογράφων επ' άπειρον. Αργά ή γρήγορα 

το έλλειμμα θα κλείσει είτε με μέτρα εντός αγοράς (όπως εξασθένιση της 

οικονομικής ανάπτυξη ή υποτίμηση) είτε με μέτρα εκτός αγοράς (όπως επιβολή 

δασμών, ποσοστώσεων ή συναλλαγματικούς περιορισμούς) (Ball, McCulloch, Frantz, 

Geringer, Minor 2004). Επειδή ο σύγχρονος οικονομικός κόσμος διαπνέεται από 

φιλελευθερισμό το έλλειμμα κλείνει συνήθως με την υποτίμηση του νομίσματος. Με 

την υποτίμηση θα ακριβύνουν τα εισαγόμενα προϊόντα και θα φθηνύνουν οι 

εξαγωγές, άρα τελικά θα μειωθούν οι εισαγωγές και θα αυξηθούν οι εξαγωγές 

εξαλείφοντας το έλλειμμα. Παρά τη λύση που προσφέρει η υποτίμηση είναι πολύ 

επώδυνη τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα για την οικονομία αφού η μείωση της αξίας 

του εγχώριου νομίσματος κάνει φθηνότερα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται 

σε αυτό. Άρα φτωχαίνουν οι κάτοικοι της χώρας και όσοι στο εξωτερικό διαθέτουν 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο νόμισμα που υποτιμήθηκε. Τέλος, η
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υποτίμηση ενός νομίσματος πάντα λειτουργεί εις βάρος της εικόνας που έχουν για 

αυτό οι επενδυτές, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των τελευταίων προς αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (σε δις. δολάρια)
ΧΩΡΑ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Η.Π.Α. - 117,2 -136,0 -209,6 -296,8 -413,5 -385,7 -473,9 -530,7 -631,3 -641,7
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 78,2 98,9 63,1 29,1 -29,7 9,3 52,8 25,5 72,2 87,6
ΙΑΠΩΝΙΑ 65,7 96,6 119,1 114,5 119,6 87,8 112,6 136,2 159,4 148,9

*Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.12 παρουσιάζεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για 

τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Από την πρώτη ματιά προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι οι Η.Π.Α. αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το έλλειμμά 

τους καλπάζει και την τελευταία δεκαετία έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί. Αυτό οφείλεται 

στην αυξημένη ροπή που έχουν τα αμερικανικά νοικοκυριά προς εισαγόμενα 

προϊόντα και στην αδυναμία ουσιαστικής τόνωσης των εξαγωγών τους παρά την 

σημαντική υποτίμηση του δολαρίου τα τελευταία χρόνια. Ίσως το μεγάλο πρόβλημα 

για την αμερικάνικη οικονομία ακούει στο όνομα Κίνα. Η Κίνα έχοντας συνδέσει το 

νόμισμά της με το δολάριο σε σταθερή ισοτιμία επωφελείται από τη υποτίμηση του 

δολαρίου έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων. Το τελευταίο συνεπάγεται αυτόματα 

και υποτίμηση του γουάν και έτσι οι παγκόσμιες αγορές αλλά και η αμερικάνικη 

πλημμυρίζουν από φθηνότερα κινέζικα προϊόντα και όχι αμερικάνικα. Έτσι το 

αμερικανικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να φτάσει 

για το 2005 το αστρονομικό ποσό των 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου. Ήδη 

τις συνέπειες αυτού του φαινομένου τις νιώθουν πολύ έντονα οι εμπλεκόμενοι στις 

αγορές συναλλάγματος.

Στην Ευρωζώνη τα πράγματα είναι πολύ mo ισορροπημένα και το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών έχει θετικό πρόσημο την τελευταία δεκαετία με εξαίρεση το 

2000 που ήταν ελλειμματικό κατά 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια και με καλύτερη 

επίδοση το 1997 με πλεόνασμα 98,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τη χρονιά που 

διανύουμε αναμένεται να εμφανιστεί πλεόνασμα ύψους 72,2 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. Τα μεγέθη αυτά σίγουρα βοηθούν στη σταθερότητα του Ευρώ αφού 

εξαλείφουν μια σημαντική αιτία για υποτίμησή του. Συγκρίνοντας μάλιστα τα μεγέθη 

αυτά προς τα άκρως ανησυχητικά μεγέθη της οικονομίας των Η.Π.Α., σαφώς 

διαμορφώνεται μια τάση υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος και κατά του δολαρίου.

39



Στην Ιαπωνία η έννοια «έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών» είναι 

παντελώς άγνωστη αφού η γιαπωνέζικη οικονομία είναι καθαρά εξαγωγική χάρη 

στην ποιότητα και στις τιμές των προϊόντων που παράγει. Για το 2004 το πλεόνασμα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να φτάσει τα 159,4 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Οι καλές επιδόσεις της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας συντελούν και στην 

σταθερότητα των νομισμάτων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% Α.Ε.Π.)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*

Η.Π.Α. -1,5 -1,6 -2,4 -3,2 -4,2 -3,8 -4,5 -4,8 -5,4 -5,1
ΕΥΡΩΖΩΝΗ U 1,5 0,9 0,4 -0,5 0,2 0,8 0,3 0,8 0,9
ΙΑΠΩΝΙΑ 1,4 2,2 3,0 2,6 2,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,2

* Πρόβλεψη
Πηγή: IMF: World Economic Outlook 2004/ Statistical Appendix

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΩΣ % TOY Α.Ε.Π.

—♦— Η.Π.Α.
—*— ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

ΙΑΠΩΝΙΑ

Εκφράζοντας το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. για τις τρεις μεγάλες οικονομίες 

αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το σοβαρό πρόβλημα της αμερικανικής οικονομίας 

όπου το έλλειμμα αντιστοιχεί στο 5,4% του Α.Ε.Π. για το 2004.

3.10. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3.10.1. ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Πέρα από τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών μια χώρα 

εισάγει και εξάγει και κεφάλαια. Δηλαδή εκτός από τις ροές που υπάρχουν στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες από χώρα σε χώρα υπάρχουν και ροές κεφαλαίων. Τα
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κεφάλαια αυτά προορίζονται είτε για άμεσες επενδύσεις όπως λ.χ. στην κατασκευή 

εργοστασίων, είτε για επενδύσεις χαρτοφυλακίου όπως μετοχές και ομόλογα, είτε για 

συναλλαγματικά αποθεματικά. Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.14 παρουσιάζονται οι εισροές 

κεφαλαίων προς τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη για την πενταετία 1999- 

2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 Παγκόσμιες εισροές κεφαλαίων (σε δις δολάρια)
1999 2000 2001 2002 2003

Η.Π.Α
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 289,4 321,3 167,0 72,4 39,9
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 285,6 436,6 428,3 427,9 544,5
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 165,2 289,0 187,5 268,0 244,8
ΣΥΝΟΛΟ 740,2 1.046,9 782,9 768,2 829,2
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 209,7 404,8 182,5 138,2 117,9
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 282,9 270,7 311,3 273,7 342,7
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 208,3 337,2 241,1 62,6 185,3
ΣΥΝΟΛΟ 700,8 1.012,7 734,8 474,6 645,9
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 89,5 122,2 53,8 29,2 15,5
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 183,9 255,6 69,6 76,6 149,3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 83,6 423,2 333,2 91,1 410,4
ΣΥΝΟΛΟ 357,1 801,0 456,6 196,9 575,3
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12,3 8,2 6,2 9,1 6,2
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 126,9 47,4 60,5 -20,0 81,2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -265,1 -10,2 -17,6 26,6 34,1
ΣΥΝΟΛΟ -125,9 45,4 49,1 15,7 121,5
Πηγή: I.M.F. Global financial stability report. N/ arket c evelopments i
September 2004

Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι οι Η.Π.Α. αποτελούν την χώρα με 

τις περισσότερες εισροές κεφαλαίων. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά 

αφού το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους υποχρεωτικά θα 

καλυφθεί με εισροές κεφαλαίων. Το πρόβλημα δεν θα ήταν τόσο ανησυχητικό αν οι 

εισροές αυτές αφορούσαν άμεσες επενδύσεις που και μακροχρόνιο χαρακτήρα έχουν 

και θέσεις εργασίας δημιουργούν και επιπλέον αποδίδουν σημαντικά ποσά στο 

αμερικανικό δημόσιο με τη μορφή φόρων. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των εισροών 

κατευθύνεται στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου δηλ. κυρίως στην αγορά μετοχών και 

ομολογιών που όμως δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις και ανά πάσα στιγμή μπορεί 

να ρευστοποιηθούν και να επαναπατριστούν. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ το 1999 

οι άμεσες επενδύσεις (289,4 δις. δολάρια) ξεπερνούσαν ελαφρώς τις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου (285,6 δις. δολάρια), το 2003 οι άμεσες επενδύσεις είχαν κατέλθει 

κατά 87% και ήταν μόλις 39,9 δις δολάρια Αντίθετα οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου
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είχαν σχεδόν διπλασιαστεί και ανερχόντουσαν στο ποσό των 544,5 δις δολάρια. Αυτή 

σίγουρα είναι μια προβληματική κατάσταση για την οικονομία των Η.ΓΊ.Α. Συνολικά 

το 2003 οι εισροές κεφαλαίων στις Η.Π.Α. ήταν 829,2 δις δολάρια απέχοντας αρκετά 

από τα 1.046,9 δις δολάρια που ήταν το 2000.

Στην Ευρωζώνη η τάση των εισροών είναι ίδια με αυτή των Η.Π.Α. αλλά 

διαφέρει ως προς το μέγεθος και την ένταση. Το 1999 οι άμεσες επενδύσεις ήταν

209.7 δις δολάρια και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου 282,9 δις δολάρια. Το 2003 οι 

άμεσες επενδύσεις είχαν μειωθεί περίπου στο ήμισυ και ήταν 117,9 δις δολάρια ενώ 

στο ίδιο διάστημα οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν στα 342,7 δις δολάρια. 

Σαφώς πρόκειται για μια πιο υγιή εξέλιξη αν και η μείωση στις άμεσες επενδύσεις 

είναι ανησυχητικό φαινόμενο. Το 2003 οι συνολικές κεφαλαιακές εισροές στην 

Ευρωζώνη ήταν 645,9 δις δολάρια, αρκετά λιγότερες σε σχέση με το 2000 που ήταν

1.012.7 δις δολάρια και τις άμεσες επενδύσεις που είχαν ανέλθει στα 404,8 δις 

δολάρια.

Σχετικά κοντά στα μεγέθη της Ευρωζώνης είναι αυτά του Ηνωμένου 

Βασιλείου που το 2003 είχε συνολικές κεφαλαιακές εισροές ύψους 575,3 δις δολάρια. 

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως τα 410,4 από αυτά αφορούσαν κυρίως τραπεζικά 

δάνεια και αποθεματικά. Η Ιαπωνία κινείται σε σαφώς πολύ χαμηλότερα επίπεδα με 

τις συνολικές εισροές κεφαλαίων το 2003 να είναι 121,5 δις δολάρια και εξ αυτών οι 

άμεσες επενδύσεις να είναι μόλις 6,2 δις δολάρια.

Συμπερασματικά η Ευρωζώνη είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής οικονομία 

προορισμού των παγκόσμιων κεφαλαίων γεγονός πολύ σημαντικό για την ίδια και το 

νόμισμά της αφού συνήθως τα κεφάλαια αυτά με την άφιξή τους μετατρέπονται σε 

Ευρώ αυξάνοντας τη ζήτησή του και την ισοτιμία του. Μακροπρόθεσμα βέβαια η 

επιλογή της Ευρωζώνης ως τόπου προορισμού τόσης μεγάλης αξίας κεφαλαίων 

πιστοποιεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα περιουσιακά στοιχεία της 

Ευρωζώνης και σαφώς και στο νόμισμά της. Επιπλέον σημαντικό μέρος αυτών 

κατευθύνεται σε παραγωγικές επενδύσεις που σημαίνει μόνιμη εγκατάστασή τους 

εντός της Ευρωζώνης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 Χώρες προορισμού κεφαλαίων ως ποσοστό της παγκόσμιας ροής 
κεφαλαίων το 2003

ΧΩΡΑ %
Η.Π.Α. 71,5
ΑΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 11,2
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4,5
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4,1
ΙΣΠΑΝΙΑ 3,2
ΙΤΑΛΙΑ 3,0
ΕΛΛΑΔΑ 1,3
ΜΕΞΙΚΟ 1,2

11.2

□ Η.Π.Α.
□ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
□ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
□ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
■ ΙΣΠΑΝΙΑ
□ ΙΤΑΛΙΑ
■ ΕΛΛΑΔΑ
□ ΜΕΞΙΚΟ

Πηγή: I.M.F. Global financial stability report. Market developments and issues. 
September 2004

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα η θέση των Η.ΠΑ. ως 

χώρας εισροής κεφαλαίων καθώς και το μέγεθος των αναγκών της σε εισροές 

κεφαλαίων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Η θέση της αυτή προκύπτει από το 

τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όπως παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθεί με εισροές 

κεφαλαίων προς τη αμερικάνικη οικονομία.

3.10.2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών η Ευρωζώνη είναι αυτή που σταθερά την

πενταετία 1999-2003 παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εκροές κεφαλαίων έναντι των 

υπολοίπων (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16). Αυτό το γεγονός κατ' αρχήν είναι αρνητικό για το 

νόμισμά της αφού η εκροή αυτή σημαίνει ότι πρέπει να πωληθούν Ευρώ στην αγορά 

συναλλάγματος και να μετατραπούν στο νόμισμα της χώρας που κατευθύνονται.
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Αυτή η πώληση Ευρώ σημαίνει αύξηση της προσφοράς που είναι παράγοντας 

υποτίμησής του. Βραχυχρόνια αυτό είναι ένα αρνητικό φαινόμενο. 

Μεσομακροχρόνια όμως είναι σημαντικό να διερευνήσουμε την κατεύθυνση αυτών 

των κεφαλαίων και αυτό γιατί αν τα κεφάλαια αυτά κατευθύνονται σε άμεσες 

επενδύσεις τότε ενισχύεται η παρουσία των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης στο 

εξωτερικό ενισχύοντας και το Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης που οδηγεί και στην ενίσχυση 

του Ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σε δις δολάρια)
1999 2000 2001 2002 2003

Η.Π.Α
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -224,9 -159,2 -142,4 -134,8 -173,8
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ -116,2 -121,9 -84,6 15,9 -72,3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8,7 -0,3 -4,9 -3,7 1,5
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ -171,2 -288,4 -134,9 -75,4 -38,8
ΣΥΝΟΛΟ -503,7 -569,8 -366,8 -198,0 -283,4
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -338,2 -404,9 -283,1 -141,9 -133,9
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ -330,5 -385,2 -252,8 -162,6 -321,8
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -31,0 -166,2 -244,0 -224,2 -265,7
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 11,6 16,2 16,5 -2,6 35,1
ΣΥΝΟΛΟ -688,1 -940,1 -763,3 -531,3 -686,4
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -201,6 -245,4 -59,7 -34,2 -51,2
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ -34,2 -97,1 -124,7 1,2 -56,3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -92,8 -417,5 -254,7 -150,5 -432,3
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1,0 5,3 4,5 0,6 2,6
ΣΥΝΟΛΟ -327,5 -765,3 -434,6 -182,9 -537,1
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -22,3 -31,5 -38,5 -32,0 -28,8
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ -154,4 -83,4 -106,8 -85,9 -176,3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 266,3 -4,1 46,6 36,4 149,9
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 76,3 49,0 40,5 46,1 187,2
ΣΥΝΟΛΟ 13,4 -168,0 -139,2 -127,7 -242,3
Πηγή: I.M.F. Global financial stability report. Market deve opments and issues.
September 2004

Από το 1999 έως το 2001 οι εκροές κεφαλαίων από την Ευρωζώνη 

κατευθυνόντουσαν κυρίως σε άμεσες επενδύσεις δηλ παραγωγική επέκταση των 

εταιρειών της Ευρωζώνης, γεγονός πολύ σημαντικό για το μέλλον τους. Το 2002 οι 

εκροές αφορούσαν κυρίως τραπεζικά δάνεια και το 2003 κυρίως επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου. Συνολικά οι εκροές κεφαλαίων από την Ευρωζώνη για την 

παραπάνω πενταετία ήταν ύψους 3.609,5 δις δολάρια με το 1998 να είναι η χρονιά 

με τις περισσότερες εκροές (940,1 δις δολάρια). Το 2003 οι εκροές ήταν 686,4 δις 

δολάρια.
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Από τις υπόλοιπες οικονομίες στη δεύτερη και τρίτη θέση της κατάταξης 

εναλλάσσονται οι Η.ΓΊ.Α. με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη μεταξύ τους σύγκριση οι 

Η.Π.Α. παρουσιάζουν μεγαλύτερες εκροές για άμεσες επενδύσεις πλην του 2000 που 

υπερτερούσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το 2003 η μεταξύ τους διαφορά έχει 

διπλασιαστεί υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου γεγονός που οφείλεται στις πολύ 

αυξημένες εκροές τραπεζικών δανείων από το Ηνωμένο Βασίλειο, που για τη 

συγκεκριμένη χρονιά ξεπέρασαν κατά πολύ και αυτές της Ευρωζώνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τις εκροές για άμεσες επενδύσεις την 

πενταετία 1999-2003 από τη Ευρωζώνη εξήχθησαν 1.302 δις δολάρια ενώ το 

αντίστοιχο μέγεθος για τις Η.Π.Α. είναι 835,1 δις δολάρια και για το Ηνωμένο 

Βασίλειο 592,1 δις δολάρια. Καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας μόνο το 2003 οι 

Η.Π.Α. παρουσίασαν καλύτερη επίδοση έναντι της Ευρωζώνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17 Χώρες εξαγωγής κεφαλαίων ως ποσοστό της παγκόσμιας ροής
κεφαλαίων το 20(33
ΧΩΡΑ % ΧΩΡΑ %
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 25,2 ΤΑΪΒΑΝ 4,5
ΙΑΠΩΝΙΑ 21,0 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4,4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8,2 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 4,3
ΚΙΝΑ 7,1 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,0
ΡΩΣΙΑ 5,5 ΚΑΝΑΔΑΣ 2,6
ΕΛΒΕΤΙΑ 5,0 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 2,5
Σ. ΑΡΑΒΙΑ 4,6 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 2,1

□ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
□ ΙΑΠΩΝΙΑ
□ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
□ ΚΙΝΑ
■ ΡΩΣΙΑ
□ ΕΛΒΕΤΙΑ
■ Σ. ΑΡΑΒΙΑ
□ ΤΑΪΒΑΝ
■ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
□ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
□ ΣΟΥΗΔΙΑ
□ ΚΑΝΑΔΑΣ
■ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
■ ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Πηγή: I.M.F. Global financial stability report. Market developments and issues. 
September 2004
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3.11. ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ
Στη συνάρτηση που προσδιορίζει την παγκόσμια θέση μιας οικονομίας μια

σημαντική μεταβλητή είναι και το μέγεθος των κεφαλαιαγορών της. Αυτό συμβαίνει 

γιατί το μεγάλο μέγεθος των κεφαλαιαγορών υποδηλώνει παρουσία μεγάλου 

μεγέθους εταιρειών και δραστηριοποίηση μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων. 

Αμφότερα λειτουργούν ευεργετικά για την οικονομία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 

συνήθως δημιουργούν θέσεις εργασίας, αναπτύσσουν τεχνολογία, εξάγουν προϊόντα, 

είναι κερδοφόρες, πληρώνουν φόρους, αναπτύσσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια που προτιμούν τις επενδύσεις σε μεγάλες εταιρείες 

λόγω χαμηλότερου κινδύνου, αναπτύσσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της 

χώρας, χρηματοδοτούν την ανάπτυξη των εταιρειών, δίνουν βάθος στην αγορά και 

από την παρουσία τους ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην αγορά και μικροί 

επενδυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 Μεγέθη κεφαλαιαγορών 2003 (σε δις δολάρια)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Η.Π.Α. 14.266,0 5.025,0 15.987,7 21.012,7 5.700,0 40.978,7
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 4.882,8 5.480,0 7.966,2 13.446,2 13.136,1 31.762,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.460,1 513,7 1.890,4 2.404,1 4.000,5 8.864,7
ΙΑΠΩΝΙΑ 4.904,6 6.154,0 2.260,8 8.414,8 6.218,7 19.538,1

Πηγή: Ι.Μ. \ Global financial stability report. Market developments and issues.
September 2004

To 2003, που ήταν μια χρονιά ανάκαμψης των διεθνών χρηματαγορών, η 

κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων και το μέγεθος της αγοράς χρεογράφων 

φανερώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ηγετική θέση των Η.Π.Α. στις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τα μεγέθη είναι συντριπτικά. Η κεφαλαιοποίηση των 

αμερικανικών χρηματιστηρίων το 2003 ήταν 14.266,0 δις δολάρια που υπερτερεί 

ακόμη και του αθροίσματος των χρηματιστηρίων της Ευρωζώνης (4.882,8 δις 

δολάρια) του Ηνωμένου Βασιλείου (2.460,1 δις δολάρια) και της Ιαπωνίας (4.904,6 

δις δολάρια) που είναι 12.193,5 δις δολάρια. Και στην αγορά χρεογράφων η 

κατάσταση είναι παρόμοια: Η αγορά χρεογράφων των Η.Π.Α. (21.012,7 δις δολάρια) 

προηγείται κατά πολύ αυτής της Ευρωζώνης (13.446,2 δις δολάρια) που είναι 

δεύτερη και της Ιαπωνίας (8.414,8 δις δολάρια) και του Ην. Βασιλείου (2.404,1 δις 

δολάρια) που καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Η κατηγορία
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στην οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά η κατάταξη είναι το ενεργητικό των 

τραπεζών που πρώτη έρχεται η Ευρωζώνη (13.136,1 δις δολάρια), ακολουθούν η 

Ιαπωνία (6.218,7 δις δολάρια), οι Η.Π.Α (5.700,0 δις δολάρια) και το Ην. Βασίλειο 

(4.000,5 δις δολάρια).

Τα μεγάλα μεγέθη για τη χρηματιστηριακή και ομολογιακή αγορά που 

παρουσιάζουν οι Η.Π.Α. συντελούν τα μέγιστα στην κυριαρχία του δολαρίου στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή το βάθος των αγορών αυτών 

και των προϊόντων που προσφέρουν ελκύει τα διεθνή κεφάλαια τα οποία 

υποχρεωτικά πρέπει να μετατραπούν σε δολάρια πριν επενδυθούν. Έτσι αυξάνεται η 

ζήτηση για δολάρια που οδηγεί στην ισχυροποίηση του διεθνή του ρόλου. Η 

πρωτοκαθεδρία στο ενεργητικό των τραπεζών για την Ευρωζώνη δεν έχει την 

αμεσότητα και την ένταση στην εισροή κεφαλαίων προς αυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί 

το ενεργητικό των τραπεζών αφορά κυρίως χορηγούμενα δάνεια προς τρίτους, μέρος 

μόνο των οποίων είναι εκτός Ευρωζώνης. 'Οταν λοιπόν αυτοί καλούνται να 

πληρώσουν τους τόκους τους, τότε είναι υποχρεωμένοι εφόσον το δάνειο είναι σε 

Ευρώ να εξασφαλίσουν τα ποσά των τόκων, δηλ. να αγοράσουν Ευρώ. Αυτή η 

διαδικασία είναι προς όφελος του Ευρώ αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με 

το όφελος που προκύπτει για το δολάριο από την πρωτοκαθεδρία των Η.Π.Α. στην 

αγορά μετοχών και ομολόγων. Σε κάθε περίπτωση όμως ακόμα και η δεύτερη θέση 

που κατέχει η Ευρωζώνη στις αγορές αυτές καθιερώνει το Ευρώ ως το alter ego του 

δολαρίου.

3.12. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι πρώτες εκατό επιχειρήσεις με 

κριτήριο τις πωλήσεις τους και οι πρώτες εκατό επιχειρήσεις με κριτήριο την 

κεφαλαιοποίηση τους σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2003. Η προέλευση των 

επιχειρήσεων αυτών συνδράμει ουσιαστικά στη διεθνοποίηση του νομίσματος της 

χώρας προέλευσής τους.

Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα, στο διεθνές εμπόριο 

επιδιώκεται η τιμολόγηση των προϊόντων να γίνεται στο νόμισμα του εξαγωγέα, 

προκειμένου αυτός να έχει τα έσοδα και τα έξοδά του στο ίδιο νόμισμα. Είναι λοιπόν 

λογικό το νόμισμα της χώρας που εδρεύουν επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο πωλήσεων, 

σημαντικό μέρος του οποίου κατευθύνεται σε εξαγωγές καθότι όλες οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις έχουν διεθνή προσανατολισμό, να έχει μεγάλη και σταθερή ζήτηση στις 

αγορές συναλλάγματος. Έτσι δημιουργείται μια αγορά με μεγάλο βάθος και ποικιλία
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προσφερόμενων προϊόντων. Επιπροσθέτως εξαιτίας του βάθους που έχει η αγορά του 

συγκεκριμένου νομίσματος προσελκύει και κερδοσκοπικά κεφάλαια που την 

ενισχύουν ακόμη περισσότερο. Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.19 παρουσιάζονται οι 100 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις με κριτήριο την αξία πωλήσεών τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.19 Οι 100 πρώτες επιχειρήσεις σε αξία πωλήσεων για το 2003
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΦ/ΠΟΙΗΣΗ
Wal-Mart Stores Η.Π.Α. 1 10 120 5
ExxonMobil Η.Π.Α. 2 1 79 4
General Motors Η.Π.Α. 3 56 32 103
Royal Dutch/Shell Group Ευρωζώνη 4 8 86 8
BP Hv. Βασίλειο 5 13 80 9
Ford Motor Η.Π.Α. 6 189 41 191
Daimler Chrysler Ευρωζώνη 7 31 62 112
Toyota Motor Ιαπωνία 8 11 77 32
General Electric Η.Π.Α. 9 2 21 1
Mitsubishi Ιαπωνία 10 449 164 401
Mitsui & Co Ιαπωνία 11 734 199 540
ChevronTexaco Η.Π.Α. 12 63 146 35
Allianz Worldwide Ευρωζώνη 13 — 4 127
Total Ευρωζώνη 14 22 136 24
Citigroup Η.Π.Α. 15 3 1 6
Nippon Tel & Tel Ιαπωνία 16 85 87 57
ING Group Ευρωζώνη 17 34 11 113
Itochu Ιαπωνία 18 1,052 286 1,104
Volkswagen Group Ευρωζώνη 19 69 106 293
International Business 
Machines Η.Π.Α. 20 40 122 10

Siemens Group Ευρωζώνη 21 70 154 74
Sumitomo Ιαπωνία 22 803 262 830
ConocoPhillips Η.Π.Α. 23 172 147 88
Marubeni Ιαπωνία 24 751 309 1,965
Hewlett-Packard Η.Π.Α. 25 — 155 51
American International 
Group Η.Π.Α. 26 23 20 11

Verizon Communications Η.Π.Α. 27 15 72 22
Hitachi Ιαπωνία 28 817 143 282
Honda Motor Ιαπωνία 29 43 170 95
Carrefour Group Ευρωζώνη 30 149 265 109
AXA Group Ευρωζώνη 31 216 28 136
Sony Ιαπωνία 32 203 160 146
Altria Group Η.Π.Α. 33 5 128 27
Matsushita Electric Indl Ιαπωνία 34 — 167 160
Ahold Ευρωζώνη 35 — — 567
Home Depot Η.Π.Α. 36 41 322 37
Nestle Ελβετία 37 28 175 29
McKesson Η.Π.Α. 38 355 690 449
Nissan Motor Ιαπωνία 39 37 178 91
Cardinal Health Η.Π.Α. 40 144 573 140
Nissho Iwai-Nichimen Ιαπωνία 41 — 398 —
Credit Suisse Group Ελβετία 42 — 15 108
Fannie Mae Η.Π.Α. 43 24 3 38
Merck Η.Π.Α. 44 12 215 15
Deutsche Bank Group Ευρωζώνη 45 573 7 98
Boeing Η.Π.Α. 46 153 208 147
Fiat Group Ευρωζώνη 47 - 119 864
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Kroger Η.Π.Α. 48 158 523 314
Peugeot Groupe Ευρωζώνη 49 120 183 328
BNP Paribas Ευρωζώνη 50 53 12 69
Deutsche Telekom Ευρωζώνη 51 — 94 49
Metro AG Ευρωζώνη 52 475 473 379
Aviva Ην. Βασίλειο 53 — 45 229
Generali Group Ευρωζώνη 54 — 57 120
AmerisourceBergen Η.Π.Α. 55 507 790 574
Samsung Electronics Ν. Κορέα 56 21 194 86
Vodafone Ην. Βασίλειο 57 — 53 12
Bank of America Η.Π.Α. 58 7 16 20
Toshiba Ιαπωνία 59 1,134 282 402
ENI Ευρωζώνη 60 33 163 48
Unilever Ευρωζώνη 61 91 232 53
Target Η.Π.Α. 62 114 371 102
Berkshire Hathaway Η.Π.Α. 63 26 74 21
Fortis Ευρωζώνη 64 401 27 161
France Telecom Ευρωζώνη 65 — 111 56
JP Morgan Chase & Co Η.Π.Α. 66 86 10 47
Suez Group Ευρωζώνη 67 — 137 216
UBS Ελβετία 68 78 5 50
Credit Agricole Ευρωζώνη 69 191 25 175
Procter & Gamble Η.Π.Α. 70 25 251 16
Sears, Roebuck Η.Π.Α. 71 131 206 428
HSBC Group Ην. Βασίλειο 72 16 9 14
SBC Communications Η.Π.Α. 73 9 115 26
RWE Group Ευρωζώνη 74 194 118 230
Munich Re Ευρωζώνη 75 186 65 189
Zurich Financial Services Ελβετία 76 — 47 215
Tesco Ην. Βασίλειο 77 133 412 148
Tokyo Electric Power Ιαπωνία 78 142 103 128
Costco Wholesale Η.Π.Α. 79 273 788 220
BMW Ευρωζώνη 80 97 185 156
China Petroleum & 
Chemical Κίνα 81 94 234 90

NEC Ιαπωνία 82 — 315 586
Fujitsu Ιαπωνία 83 — 305 612
Johnson & Johnson Η.Π.Α. 84 14 257 7
AT&T Η.Π.Α. 85 — 210 245
AOL Time Warner Η.Π.Α. 86 — 97 43
Deutsche Post Ευρωζώνη 87 315 76 221
Dell Computer Η.Π.Α. 88 79 649 31
Freddie Mac Η.Π.Α. 89 19 13 77
Bayer HypoVereinsbank Ευρωζώνη 90 — 14 551
ABN-Amro Holding Ευρωζώνη 91 87 22 119
Albertson's Η.Π.Α. 92 233 665 513
Tyco International Βερμούδες 93 — 169 93
Prudential Ην. Βασίλειο 94 288 55 304
Royal Bank of Scotland Ην. Βασίλειο 95 30 17 36
Marathon Oil Η.Π.Α. 96 249 565 493
Legal & General Group Ην. Βασίλειο 97 — 78 431
Renault Group Ευρωζώνη 98 101 200 336
E.On Ευρωζώνη 99 68 101 101
ThyssenKrupp Group Ευρωζώνη 100 393 361 708
Πηγή: http://www.forbes.com/2003/07/Q7/intemationaland.html
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει η ακόλουθη κατάταξη των χωρών 

προέλευσης των 100 πρώτων επιχειρήσεων σε αξία πωλήσεων παγκοσμίως για το 

2003:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.20 Χώρες προέλευσης των 100 πρώτων επιχειρήσεων σε αξία 
πωλήσεων για το 2003____________
ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η.Π.Α. 36
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 32
ΙΑΠΩΝΙΑ 17
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 8
ΕΛΒΕΤΙΑ 4
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 1
Ν. ΚΟΡΕΑ 1
ΚΙΝΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 100

Η οικονομία που εδρεύουν οι περισσότερες εκ των 100 μεγαλύτερων, με βάση 

τον όγκο πωλήσεων, επιχειρήσεων είναι αυτή των Η.Π.Α. με 36, ακολουθεί η 

Ευρωζώνη με 32, η Ιαπωνία με 17, το Ην. Βασίλειο με 8 και η Ελβετία με 4. Η σειρά 

κατάταξης είναι ακριβώς η ίδια με τη σειρά κατάταξης των νομισμάτων των χωρών 

αυτών στα παγκόσμια αποθεματικά, όπως θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το Ευρώ ως το νόμισμα των 32 επιχειρήσεων με το 

μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων παγκοσμίως ενισχύει την σημαντικότητά του στο διεθνές 

περιβάλλον γιατί αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν την 

τιμολόγηση των πωλήσεών τους σε Ευρώ και άρα οι αντισυμβαλλόμενοί τους στο 

εξωτερικό να αναγκαστούν να καταφύγουν στην αγορά συναλλάγματος για αγορά 

Ευρώ.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3.21 παρουσιάζονται οι 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

παγκοσμίως από πλευράς κεφαλαιοποίησης. Η σημαντικότητα αυτού του μεγέθους 

στη διεθνοποίηση του νομίσματος μιας οικονομίας λειτουργεί ως εξής: Στην 

οικονομία που εδρεύουν οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις (από πλευράς 

κεφαλαιοποίησης) οι χρηματαγορές της έχουν ισχυρά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η άντληση κεφαλαίων από τις εταιρείες αυτές (που λόγω του 

μεγέθους τους ανέρχονται σε πολύ μεγάλα ποσά) και γενικότερα οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους συντελούν τα μέγιστα στη δημιουργία μιας 

εγχώριας κεφαλαιαγοράς με πολύ μεγάλο βάθος. Η αγορά με μεγάλο βάθος πάντα 

προσελκύει τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια από κάθε μέρος της γης. Τα κεφάλαια
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αυτά ενισχύουν περαιτέρω το βάθος της αγοράς αλλά και ισχυροποιούν το εγχώριο 

νόμισμα αφού οι συναλλαγές στην αγορά πραγματοποιούνται σε αυτό. Οπότε τα 

κεφάλαια αυτά έχουν κάθε λόγο το εγχώριο νόμισμα να είναι ισχυρό γιατί από τη 

συναλλαγματική του ισοτιμία εξαρτάται και ένα μέρος της απόδοσης τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.21 Οι 100 πρώτες επιχειρήσεις σε κεφαλαιοποίηση για το 2003
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΦ/ΠΟΙΗΣΗ
General Electric Η.Π.Α. 9 2 21 1
Microsoft Η.Π.Α. 111 6 152 2
Pfizer Η.Π.Α. 102 4 202 3
ExxonMobil Η.Π.Α. 2 1 79 4
Wal-Mart Stores Η.Π.Α. 1 10 120 5
Citigroup Η.Π.Α. 15 3 1 6
Johnson & Johnson Η.Π.Α. 84 14 257 7
Royal Dutch/Shell Group Ευρωζώνη 4 8 86 8
BP Hv. Βασίλειο 5 13 80 9
International Business 
Machines Η.Π.Α. 20 40 122 10

American International 
Group Η. Π A. 26 23 20 11

Vodafone Ην. Βασίλειο 57 — 53 12
Intel Η.Π.Α. 147 54 244 13
HSBC Group Ην. Βασίλειο 72 16 9 14
Merck Η.Π.Α. 44 12 215 15
Procter & Gamble Η.Π.Α. 70 25 251 16
GlaxoSmithKline Ην. Βασίλειο 107 17 369 17
Cisco Systems Η.Π.Α. 223 46 291 18
Coca-Cola Η.Π.Α. 205 36 405 19
Bank of America Η.Π.Α. 58 7 16 20
Berkshire Hathaway Η.Π.Α. 63 26 74 21
Verizon Communications Η.Π.Α. 27 15 72 22
Novartis Group Ελβετία 198 29 246 23
Total Ευρωζώνη 14 22 136 24
Nokia Ευρωζώνη 133 51 457 25
SBC Communications Η.Π.Α. 73 9 115 26
Altria Group Η.Π.Α. 33 5 128 27
Amgen Η.Π.Α. 693 — 440 28
Nestle Ελβετία 37 28 175 29
Wells Fargo Η.Π.Α. 128 18 34 30
Dell Computer Η.Π.Α. 88 79 649 31
Toyota Motor Ιαπωνία 8 11 77 32
Viacom International Η.Π.Α. 159 74 131 33
PepsiCo Η.Π.Α. 155 45 467 34
ChevronTexaco Η.Π.Α. 12 63 146 35
Royal Bank of Scotland Ην. Βασίλειο 95 30 17 36
Home Depot Η.Π.Α. 36 41 322 37
Fannie Mae Η.Π.Α. 43 24 3 38
Roche Group Ελβετία 220 — 231 39
United Parcel Service Η.Π.Α. 110 49 399 40
AstraZeneca Ην. Βασίλειο 235 58 508 41
Abbott Laboratories Η.Π.Α. 231 61 433 42
AOL Time Warner Η.Π.Α. 86 — 97 43
Oracle Η.Π.Α. 474 73 855 44
Comcast Η.Π.Α. 283 — 109 45
Eli Lilly and Co Η.Π.Α. 384 65 534 46
JP Morgan Chase & Co Η.Π.Α. 66 86 10 47
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ΕΝΙ Ευρωζώνη 60 33 163 48
Deutsche Telekom Ευρωζώνη 51 — 94 49
UBS Ελβετία 68 78 5 50
Hewlett-Packard Η.Π.Α. 25 — 155 51
Medtronic Η.Π.Α. 616 136 813 52
Unilever Ευρωζώνη 61 91 232 53
Wyeth Η.Π.Α. 303 27 419 54
Telefonica Ευρωζώνη 146 — 176 55
France Telecom Ευρωζώνη 65 — 111 56
Nippon Tel & Tel Ιαπωνία 16 85 87 57
Wachovia Η.Π.Α. 164 42 36 58
American Express Η.Π.Α. 169 59 84 59
Morgan Stanley Η.Π.Α. 108 52 24 60
Bristol-Myers Squibb Η.Π.Α. 229 92 424 61
3M Η.Π.Α. 250 90 640 62
L'Oreal Group Ευρωζώνη 331 161 712 63
BellSouth Η.Π.Α. 175 66 212 64
Sanofi-Synthelabo Ευρωζώνη 629 115 1,029 65
Barclays Ην. Βασίλειο 148 47 18 66
US Bancorp Η.Π.Α. 273 44 69 67
China Mobile (HK) Κίνα 275 38 311 68
BNP Paribas Ευρωζώνη 50 53 12 69
HBOS Ην. Βασίλειο 118 57 23 70
Anheuser-Busch Cos Η.Π.Α. 323 93 704 71
Bank One Η.Π.Α. 182 48 44 72
ENEL Ευρωζώνη 134 98 158 73
Siemens Group Ευρωζώνη 21 70 154 74
El du Pont de Nemours Η.Π.Α. 160 95 293 75
Aventis Ευρωζώνη 211 88 346 76
Freddie Mac Η.Π.Α. 89 19 13 77
PetroChina Κίνα 123 20 182 78
Lloyds TSB Group Ην. Βασίλειο 176 62 31 79
Walt Disney Η.Π.Α. 152 183 209 80
Merrill Lynch Η.Π.Α. 144 60 29 81
Banco Santander Central Ευρωζώνη 142 83 38 82
Goldman Sachs Group Η.Π.Α. 167 80 33 83
Washington Mutual Η.Π.Α. 221 39 48 84
Telstra Αυστραλία 421 96 503 85
Samsung Electronics Ν. Κορέα 56 21 194 86
Canon Ιαπωνία 165 126 482 87
ConocoPhillips Η.Π.Α. 23 172 147 88
News Corp Αυστραλία 284 — 268 89
China Petroleum & 
Chemical Κίνα 81 94 234 90
Nissan Motor Ιαπωνία 39 37 178 91
Texas Instruments Η.Π.Α. 513 — 688 92
Tyco International Βερμούδες 93 — 169 93
SAP Ευρωζώνη 631 419 1,371 94
Honda Motor Ιαπωνία 29 43 170 95
Takeda Chemical Inds Ιαπωνία 526 81 600 96
Gillette Η.Π.Α. 519 154 980 97
Deutsche Bank Group Ευρωζώνη 45 573 7 98
BHP Billiton Αυστραλία 327 110 364 99
Diageo Ην. Βασίλειο 398 71 382 100
Πηγή: http://www.forbes.com/2003/07/Q7/intemationaland.html
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει η ακόλουθη κατάταξη των χωρών 

προέλευσης των 100 πρώτων επιχειρήσεων σε αξία κεφαλαιοποίησης παγκοσμίως για 

το 2003:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.22 Χώρες προέλευσης των 100 πρώτων επιχειρήσεων σε
κεφαλαιοποίηση ηα το 2003
ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η.Π.Α. 55
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 17
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 10
ΙΑΠΩΝΙΑ 6
ΕΛΒΕΤΙΑ 4
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3
ΚΙΝΑ 3
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 1
Ν. ΚΟΡΕΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 100

Από την κατάταξη διαφαίνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η κυριαρχία 

των Η.Π.Α. ως η έδρα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσμου συγκεντρώνοντας 

τις 55 από τις πρώτες 100. Η Ευρωζώνη ακολουθεί, αλλά με παραπάνω από 

τριπλάσια διαφορά. Η κατάταξη αυτή αποτυπώνεται και στα μεγέθη των 

κεφαλαιαγορών όπως παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.10. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός πως στις πρώτες 100 επιχειρήσεις σε αξία πωλήσεων βρίσκονται 36 των 

Η.Π.Α. και 32 της Ευρωζώνης αλλά στην κατάταξή των 100 πρώτων σε 

κεφαλαιοποίηση βρίσκονται 55 των Η.Π.Α. και μόλις 17 της Ευρωζώνης. Αυτό 

μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων οι εξής δύο: Οι 

επενδυτές κρίνουν ότι οι εταιρείες των Η.Π.Α. έχουν καλύτερες προοπτικές έναντι 

αυτών της Ευρωζώνης και άρα τις αποτιμούν σε μεγαλύτερη αξία. Να σημειωθεί ότι 

οι αποτιμήσεις σε μια αποτελεσματική αγορά προεξοφλούν τα μελλοντικά μεγέθη και 

δεν στέκονται τόσο στα σημερινά. Ο άλλος παράγοντας έχει να κάνει με την 

αμυντικότερη συμπεριφορά των χρηματιστηρίων των Η.Π.Α. σε σχέση με αυτών της 

Ευρωζώνης που είναι απόρροια του μεγάλου βάθους τους.

3.13. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν άμεσα το διεθνή ρόλο ενός

νομίσματος, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιδρούν έμμεσα στο διεθνή ρόλο 

του νομίσματος μιας χώρας. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η πολιτικοστρατιωτική 

ισχύς της χώρας. Ανέκαθεν η χώρα με τη μεγάλη πολιτικοστρατιωτική δύναμη
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μπορούσε να επιβάλλει στη διεθνή κοινότητα αποφάσεις και μέτρα που εξυπηρετούν 

τα συμφέροντά της. Ο υπόλοιπος κόσμος αντιλαμβανόμενος αυτή της τη δυνατότητα 

εμπιστεύεται το νόμισμά της θέλοντας να αποκομίσει τα οφέλη που απολαμβάνουν 

οι κάτοικοί της.

Η Ευρωζώνη είναι μια νομισματική Ένωση χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο ούτε η Ευρωζώνη αποτελούν 

κρατικές οντότητες. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό μειονέκτημα για την 

πολιτικοστρατιωτική ισχύ της Ευρωζώνης. Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν 

γίνει το τελευταίο διάστημα με κυριότερα τη θέσπιση υπουργού εξωτερικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την αποδοχή του πρώτου Ευρωπαϊκού Συντάγματος, 

απέχουμε πολύ από την ημέρα (που ίσως δεν έρθει και ποτέ) που θα συντελεστεί η 

πολιτική Ολοκλήρωση της Ευρώπης.

Πάρα ταύτα είτε μεμονωμένα ως χώρες είτε στα πλαίσια θεσμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωζώνη αντιπροσωπεύεται σε όλους τους μεγάλους 

διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα: Όλες οι χώρες-μέλη της είναι στον Ο.Η.Ε. και η 

Γαλλία μάλιστα είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει και 

για τους μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς όπως στον Οργανισμό 

Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την 

Παγκόσμια Τράπεζα. Στρατιωτικά τα μέλη της μετέχουν στο μεγαλύτερο στρατιωτικό 

συνασπισμό, το ΝΑΤΟ. Η παρουσία των χωρών-μελών της Ευρωζώνης σε όλους 

αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς, τους δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στα διεθνή 

κέντρα λήψης αποφάσεων που σχεδόν πάντα έχουν οικονομικές επιπτώσεις και άρα 

επηρεάζουν και το παγκόσμιο νομισματικό περιβάλλον.

3.14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ευρωζώνη είναι μια μεγάλη οικονομία. Για την ακρίβεια η δεύτερη 

μεγαλύτερη του κόσμου μετά από αυτή των Η.Π.Α. και μπροστά από αυτή της 

Ιαπωνίας.. Πληθυσμιακά βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως αλλά στην πρώτη 

μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Παράγει το 15,9% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. αλλά 

είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του κόσμου, κατέχοντας το 32,0% των παγκόσμιων 

εξαγωγών. Αυτό το γεγονός την καθιστά τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο για πολλές 

χώρες. Στα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη παρουσιάζει μια μέση ανάπτυξη της 

τάξης του 2,0% την τελευταία δεκαετία που υπολείπεται αισθητά του αντίστοιχου 

ποσοστού των Η.Π.Α. που είναι 3,6% αλλά είναι σαφώς καλύτερό από το 1,6% της 

Ιαπωνίας. Ο πληθωρισμός της κινείται διαχρονικά σε χαμηλά και ελεγχόμενα
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επίπεδα που μεταφράζονται σε μέσο ποσοστό 1,8% για την τελευταία δεκαετία, που 

είναι πολύ υγιές. Δύο τομείς που οι επιδόσεις της δεν είναι ενθαρρυντικές είναι αυτοί 

της ανεργίας και της παραγωγικότητας που υστερεί σημαντικά σε σχέση με Η.Π.Α. 

και Ιαπωνία. Ουδέτερη είναι η κατάσταση στη μεταβολή του μοναδιαίου εργατικού 

κόστους. Στα πολύ ενθαρρυντικά της στοιχεία είναι το πλεονασματικό ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, που είναι απόρροια του μεγάλου όγκου των εξαγωγών της. 

Συγκρίνοντας το πλεόνασμα της Ευρωζώνης με το τεράστιο έλλειμμα των Η.Π.Α. 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η οικονομία της 

είναι πιο νοικοκυρεμένη.

Εξετάζοντας τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, η Ευρωζώνη καταλαμβάνει τη 

δεύτερη θέση στις εισροές και την πρώτη θέση στις εκροές γεγονός που ενισχύει τη 

σημαντικότητά της για την παγκόσμια οικονομία. Οι κεφαλαιαγορές της, αν και 

δεύτερες σε αξία παγκόσμιός, υπολείπονται σημαντικά έναντι αυτών των Η.Π.Α. 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αγορά μετοχών και ομολογιών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

που ενώ στην Ευρωζώνη εδρεύουν 32 από τις 100 εταιρείες με την μεγαλύτερη αξία 

πωλήσεων παγκοσμίως, στη λίστα των μεγαλύτερων εταιρειών με κριτήριο την 

κεφαλαιοποίηση μόνο οι 17 από τις πρώτες 100 εδρεύουν στην Ευρωζώνη. Τέλος 

όσον αφορά την πολιτικοστρατιωτική παρουσία της Ευρωζώνης στο διεθνές 

στερέωμα υπάρχει η εξής ιδιομορφία: Η Ευρωζώνη δεν είναι κράτος αλλά μια 

νομισματική Ένωση. Έτσι παρόλο που οι χώρες μέλη της μετέχουν στους 

ισχυρότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς οργανισμούς, δεν υπάρχει τουλάχιστον 

για την ώρα ενιαία εκπροσώπηση σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, με 

αποτέλεσμα στρατιωτικά η Ευρωζώνη να μην διαθέτει δικό της μόνιμο, ξεχωριστό 

στρατό αλλά κατά περίπτωση συγκροτείται στρατιωτικό σώμα (στα πλαίσια του 

Ο.Η.Ε., του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τη συμμετοχή μελών της. 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω και εξετάζοντας την επίδραση που έχουν στο 

διεθνή ρόλο του Ευρώ, εξάγεται το εξής συμπέρασμα: Η Ευρωζώνη είναι μια 

οικονομία που διαθέτει τα οικονομικά μεγέθη προκειμένου το νόμισμά της να 

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Αναμφίβολα για 

πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία υπάρχει μια οικονομική δύναμη εφάμιλλη των 

Η.Π.Α. και κατά συνέπεια και ο διεθνής ρόλος του νομίσματος της μπορεί να 

εξελιχθεί ανάλογα με αυτόν του δολαρίου.
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΟ ΕΥΡΩ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η θέση του Ευρώ στην παγκόσμια 

οικονομία. Η παρουσίαση γίνεται είτε με τη σύγκριση του Ευρώ έναντι των άλλων 

ισχυρών νομισμάτων είτε με την παρουσίαση δεδομένων που αναφέρονται μόνο στο 

Ευρώ πάνω σε μεγέθη που καταδεικνύουν τη θέση του στο παγκόσμιο οικονομικό 

στερέωμα και κατά συνέπεια και το διεθνή του ρόλο.

4.2. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
Το κύρος ενός νομίσματος και το ειδικό του βάρος στην παγκόσμια οικονομία

καταδεικνύεται πρωτίστως από τη χρήση του ως συναλλαγματικού αποθεματικού. Τα 

συναλλαγματικά αποθεματικά είναι χρήμα μιας χώρας που τηρείται σε νόμισμα 

άλλης χώρας και χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο 

εξωτερικό και την παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος. Όταν ένα νόμισμα 

κάποιας χώρας προτιμάται από τις υπόλοιπες χώρες ως το κύριο νόμισμα των 

συναλλαγματικών αποθεματικών τους, τότε το νόμισμα αυτό αποκτά παγκόσμια 

αίγλη και είναι αυτό που συνήθως κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία. Από το 

1999 τα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθεματικά έχουν αυξηθεί κατά 756 

δισεκατομμύρια δολάρια με το 85% της αύξησης αυτής να οφείλεται στην Κίνα, στην 

Ινδία, στην Ιαπωνία, στο Χονγκ-Κονγκ, στο Μεξικό, στη Ρωσία και στη Νότιο 

Κορέα. (ECB. Review of the international role of the euro. December 2003).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 Ποσοστό συναλλαγματικών διαθεσίμων ανά νόμισμα
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Δολάριο Αμερικής 53,1 53,4 56,8 59,1 62,6 64,9 66,6 66,9 63,5 63,8
Γιαπωνέζικο Γεν 7,8 6,7 6,0 5,1 5,4 5,4 6,2 5,5 5,2 4,8
Αγγλική Στερλίνα 2,8 2,8 3,0 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,4 4,4
Ελβετικό Φράγκο 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4
Ευρώ - - - - - 13,5 16,3 16,7 19,3 19,7
Γερμανικό Μάρκο 15,3 14,7 14,0 13,7 13,1 - - - - -

Γαλλικό Φράγκο 2,5 2,4 1,9 1,5 1,7 - - - - -

Ολλανδικό Γκίλντερ 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 - - - - -

ECU 7,7 6,8 5,9 5,0 0,8 - - - - -

Λοιπά νομίσματα 9,5 12,1 11,5 11,3 12,0 12,1 6,6 6,4 7,1 6,8
Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

Μπορεί να ειπωθεί ότι η προτίμηση ενός νομίσματος ως του κύριου 

συναλλαγματικού αποθεματικού αποτελεί την πιστοποίηση ότι το νόμισμα αυτό είναι 

το διεθνές νόμισμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου
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καταλήγουν στο κύριο νόμισμα των συναλλαγματικών τους αποθεματικών κατόπιν 

εξαντλητικής έρευνας γιατί επιθυμούν τα περιουσιακά τους στοιχεία να έχουν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια Αυτό σημαίνει ότι το αμερικανικό δολάριο που είναι 

σήμερα το κυρίαρχο νόμισμα στα συναλλαγματικά αποθεματικά των χωρών 

απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον λόγω της 

μεγάλης αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων που είναι αποτιμημένα σε δολάρια, 

οι κεντρικές τράπεζες έχουν ένα σοβαρό λόγο να επιθυμούν τη διατήρηση της ισχύος 

του αμερικανικού δολαρίου, καθώς τυχόν εξασθένησή του σημαίνει αυτόματα 

μείωση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Από τον Πίνακα 4.1 καταδεικνύεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η 

κυρίαρχη θέση του αμερικανικού δολαρίου ως του νομίσματος των συναλλαγματικών 

αποθεματικών. Η θέση αυτή μάλιστα ισχυροποιείται αισθητά από το 1995 έως το 

2001 όπου το αμερικανικό νόμισμα από 53,4% ανέβασε το ποσοστό του στο 66,9% 

των παγκοσμίων συναλλαγματικών αποθεματικών. Το 2003 το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται πλέον στο 63.8%.

Το ποσοστό του Ευρώ την χρονιά της εισαγωγής του, το 1999, ήταν μόλις το 

13,5% των παγκοσμίων συναλλαγματικών διαθεσίμων που ήταν ελαφρώς ανώτερο 

από το ποσοστό του Γερμανικού Μάρκου την ακριβώς προηγούμενη χρονιά (13,1%) 

και μικρότερο από τα ποσοστά του Γερμανικού Μάρκου κατά τα προηγούμενα από 

το 1998 χρόνια. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το άθροισμα των ποσοστών των 

νομισμάτων των χωρών που μετέχουν στην Ευρωζώνη στα παγκόσμια 

συναλλαγματικά διαθέσιμα το 1998 ήταν 16,1% (συμπεριλαμβανομένου και του 

ECU) έναντι του 26,2% το 1994 και του 13,5% του ποσοστού του Ευρώ το 1999 που 

αντικατέστησε όλα τα νομίσματα της Ευρωζώνης και το ECU. Στη συνέχεια όμως και 

μέχρι το 2003 το ποσοστό του Ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά διαθέσιμα 

βελτιώθηκε για να φτάσει το 2003 να αντιστοιχεί στο 19,7% των παγκόσμιων 

συναλλαγματικών διαθεσίμων. Αυτή η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί 

καθώς αναδυόμενες οικονομίες όπως αυτές της Κίνας και της Ρωσίας έχουν 

εκφραστεί θετικά για την αύξηση του ποσοστού του Ευρώ στα συναλλαγματικά τους 

διαθέσιμα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ισχυρά νομίσματα παρατηρείται μια σταθερά 

καθοδική πορεία του ποσοστού του γιαπωνέζικου Γ εν στα παγκόσμια 

συναλλαγματικά αποθέματα που από 7,8% το 1994 κατήλθε στο 4,8% το 2003. Αυτό 

οφείλεται στα σημαντικά προβλήματα της ιαπωνικής οικονομίας μεταξύ των οποίων
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και τα μηδενικά επιτόκια που προσφέρει για τις καταθέσεις στο νόμισμά της. 

Αντίθετα η βρετανική στερλίνα ενίσχυσε σημαντικά το ποσοστό της στα παγκόσμια 

συναλλαγματικά αποθεματικά από 2,8% το 1994 στο 4,4% το 2003. Η ενίσχυση αυτή 

αντικατοπτρίζει τα καλά μεγέθη της βρετανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. 

Τέλος το ποσοστό του ελβετικού φράγκου δεν παρουσιάζει σημαντικές διαχρονικές 

μεταβολές καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό από 0.4% έως 0.6% των παγκόσμιων 

συναλλαγματικών διαθεσίμων την τελευταία δεκαετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 Ποσοστό συναλλαγματικών διαθεσίμων ανά νόμισμα στις 
αναπτυγμένες χώρες και αναπτυσσόμενες χώρες.______ ______ ______ ______ ______

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Δολάριο Αμερικής 50,8 51,8 56,1 57,9 66,7 72,7 72,5 72,7 69,7 70,8
Γιαπωνέζικο Γεν 8,2 6,6 5,6 5,8 6,6 6,5 6,3 5,6 4,6 4,0
Αγγλική Στερλίνα 2,3 2,1 2,0 1,9 2,2 2,3 2,0 1,8 2,2 1,7
Ελβετικό Φράγκο 0,2 ο,ι ο,ι ο,ι 0,2 ο,ι 0,2 0,3 0,6 0,2
Ευρώ - - - - - 10,8 17,2 17,5 21,3 20,9
Γερμανικό Μάρκο 16,3 16,4 15,6 15,9 13,4 - - - - -

Γαλλικό Φράγκο 2,4 2,3 1,7 0,9 1,3 - - - - -

Ολλανδικό Γκίλντερ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - - -

ECU 14,6 13,4 12,0 10,9 1,9 - - - - -

Λοιπά 5,0 7,0 6,7 6,4 7,4 7,6 1,8 2,1 2,2 2,3
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Δολάριο Αμερικής 55,6 55,1 57,4 60,2 59,4 59,0 62,2 62,9 59,8 59,3
Γιαπωνέζικο Γεν 7,5 6,8 6,4 4,6 4,4 4,6 6,1 5,4 5,5 5,2
Αγγλική Στερλίνα 3,5 3,4 3,9 4,4 4,4 4,6 5,1 5,4 5,8 6,2
Ελβετικό Φράγκο 1,2 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Ευρώ - - - - - 15,6 15,6 16,2 17,9 18,9
Γερμανικό Μάρκο 14,1 13,0 12,6 11,9 12,9 - - - - -

Γαλλικό Φράγκο 2,6 2,4 2,2 1,9 2,0 - - - - -

Ολλανδικό Γκίλντερ U 0,9 0,7 0,7 0,7 - - - - -

ECU - - - - - - - - - -

Λοιπά 14,6 17,3 16,0 15,5 15,5 15,5 10,2 9,4 10,4 9,8

Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

Κατηγοριοποιώντας τις χώρες σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2) και αναλύοντας τις προτιμήσεις τους για τα νομίσματα των 

συναλλαγματικών τους αποθεμάτων δεν παρατηρούνται αλλαγές ως προς τη σειρά 

κατάταξης των νομισμάτων στις δύο πρώτες θέσεις (πρώτο το δολάριο και δεύτερο το 

Ευρώ) αλλά υπάρχει διαφορά στην τρίτη και τέταρτη θέση. Ενώ οι αναπτυγμένες 

χώρες έχουν μια ξεκάθαρη προτίμηση στο γιαπωνέζικο Γεν έναντι της βρετανικής 

Στερλίνας, στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επιπλέον ενώ 

στις αναπτυγμένες χώρες το μερίδιο του δολαρίου είναι πολύ μεγάλο (από 50,7% το
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1994 στο 70,8% το 2003) στις αναπτυσσόμενες χώρες το μερίδιο του δολαρίου 

καταλαμβάνει μικρότερο ποσοστό (από 50,6% το 1994 στο 59,3% το 2003). Η θέση 

του Ευρώ δεν παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές. Στις αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό 

του ανήλθε στο 20,9% το 2003 από 10,8% που ήταν το 1999 και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες για το 2003 το ποσοστό ήταν 18,9% από 15,6% που ήταν το 

1999.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα του 

Ευρώ ως νόμισμα συναλλαγματικών αποθεματικών, γεγονός που δικαιολογείται για 

κάθε νέο νόμισμα, αφού οι αγορές κρατούν επιφυλάξεις σε κάθε τι νέο, στη συνέχεια 

η επίδοσή του κρίνεται άκρως ενθαρρυντική και διαρκώς βελτιούμενη. Ενδεικτικό 

της πετυχημένης του πορείας είναι ο διπλασιασμός του ποσοστού του στις 

αναπτυγμένες χώρες που συνιστά και μια ποιοτική διάκριση. Αν συνεχιστεί αυτή η 

τάση μείωσης των ποσοστών του δολαρίου και αύξησης των ποσοστών του Ευρώ 

στα συναλλαγματικά αποθεματικά (κάτι πολύ πιθανό) και δεδομένου ότι η παγκόσμια 

οικονομία δεν αποδέχεται την ύπαρξη δύο διεθνών νομισμάτων, μεσοπρόθεσμα θα 

έρθει η στιγμή της επανεξέτασης της θέσης του δολαρίου ως του διεθνούς 

νομίσματος.

Μια γεωγραφική προσέγγιση για τις προτιμήσεις των χωρών ως προς το κύριο 

νόμισμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων τους (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3) δείχνει ότι το 

αμερικανικό δολάριο κυριαρχεί στην Αφρική, την αναδυόμενη Ασία και το Δυτικό 

Ημισφαίριο, ενώ το Ευρώ προτιμάται στην αναδυόμενη Ευρώπη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 Ποσοστό νομισμάτων επί των αποθεματικών ανά περιοχή
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΡΟΣ ΣΥΝ ΑΛΑ. 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΕ $

Μ.Ο. ΣΥΝΑΛΛ. 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΕ $

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΑΛΛ. 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΕ €

Μ.Ο. ΣΥΝΑΛΛ. 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΕ €

ΑΦΡΙΚΗ 10-100 62 0-30 18
ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ
ΑΣΙΑ

24-85 60 0-16 6

ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ
ΕΥΡΩΠΗ

1-80 39 11-98 50

ΔΥΤΙΚΟ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

0-100 77 0-50 14

ΣΥΝΟΛΟ 0-100 57 0-98 29
Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003
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4.3.ΕΠΙΤΟΚΙΑ

4.3.1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια καθορίζονται από την κεντρική τράπεζα και

αποτελούν ένα από τα ουσιαστικότερα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Η.Π.Α. 5,1 5,2 4,9 4,8 6,0 3,5 1,6 1,0 1,3 2,8
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 5,2 4,4 4,1 3,0 4,4 4,2 3,3 2,4 2,4 3,1
ΙΑΠΩΝΙΑ 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

* Προβλέψεις
Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ B1ITOKIA

1996 1997 199Θ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ΧΡΟΝΟΣ

Όταν μια χώρα επιθυμεί τη συγκράτηση του πληθωρισμού ή της ανάπτυξής 

της τότε ενδείκνυται ως μέτρο η αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της 

χώρας. Η αύξηση των επιτοκίων αυτόματα περιορίζει την κατανάλωση γιατί ωθεί 

μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος από την κατανάλωση στην αποταμίευση. 

Επιπλέον η αύξηση των επιτοκίων ακριβαίνει το κόστος του χρήματος και περιορίζει 

τις ιδιωτικές επενδύσεις που οδηγούν τελικά στον περιορισμό της ανάπτυξης της 

οικονομίας. Τα αντίστροφα ακριβώς αποτελέσματα έχει μια μείωση των επιτοκίων. 

Από τη μείωση μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος στρέφεται στην κατανάλωση 

αυξάνοντας τη συνολική ζήτηση και από τη μείωση του κόστους του χρήματος 

αυξάνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Και τα δύο οδηγούν στην ανάπτυξη της 

οικονομίας.
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Στον ΠΙΝΑΚΑ 4.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη των βραχυχρόνιων επιτοκίων σε 

Η.Π.Α., Ευρωζώνη και Ιαπωνία. Από το 1996 έως και το 1999 τα επιτόκια και στις 

τρεις μεγάλες οικονομίες είχαν πτωτική τροχειά με πιο έντονη αυτή στην Ευρωζώνη 

που από 5,2% διαμορφώθηκαν στο 3,0%. Το 2000 είχαμε μια απότομη αύξηση των 

επιτοκίων και στις τρεις οικονομίες προσπαθώντας να αποθερμάνουν τις οικονομίες 

τους από την εκρηκτική άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών. Πράγματι από το 

επόμενο έτος οι ρυθμοί ανάπτυξής τους προσγειώθηκαν απότομα με αποτέλεσμα να 

αρχίσει από το 2001 ένας νέος κύκλος μείωσης των επιτοκίων για να ενθαρρυνθεί η 

ανάπτυξη. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε το 2003 με το δολαριακό επιτόκιο να 

σημειώνει ραγδαία πτώση και να φτάσει από 6,0% στο 1,0% μέσα σε τρία χρόνια. 

Από το 2004 έχει αρχίσει η άνοδος των επιτοκίων.

Έχοντας κατά νου ότι το επιτόκιο είναι η τιμή του χρήματος και 

παρατηρώντας τη συμπεριφορά των αμερικανικών και των επιτοκίων της Ευρωζώνης 

την τελευταία δεκαετία εξάγονται τρία βασικά συμπεράσματα:

1ον . Και στις τρεις μεγάλες οικονομίες τα επιτόκια ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση 

υποδηλώνοντας την αλληλεξάρτησή τους. Συγκεκριμένα η Ευρωζώνη και η Ιαπωνία 

ακολουθούν τη συμπεριφορά των Η.Π.Α.

2ον . Τα επιτόκια στην Ευρωζώνη ακολουθούν πιο ομαλή πορεία. Δηλαδή 

χαρακτηρίζονται από πιο ήπιες μεταβολές που σημαίνει ότι και το Ευρώ αυξάνει τη 

σταθερότητά του αφού το επιτόκιο του Ευρώ εν πολλοίς αντανακλά την αξία του.

3ον . Το διάστημα που τα επιτόκια του δολαρίου ήταν υψηλότερα από αυτά του Ευρώ 

(1999-2000), είχαμε και την μεγάλη υποτίμηση του Ευρώ έναντι του αμερικανικού 

νομίσματος. Από το 2000 που τα αμερικανικά επιτόκια υπολείπονται αυτά της 

Ευρωζώνης διαδραματίζεται μια ανατίμηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου. Το 

φαινόμενο αυτό επαληθεύει την σχετική θεωρία για τον καθορισμό των ισοτιμιών 

που αναφέρει ότι οι επενδυτές μεταξύ νομισμάτων με τον ίδιο περίπου κίνδυνο 

επιλέγουν αυτό με τα υψηλότερα επιτόκια. Πρέπει όμως να τονιστεί πως από 

1/1/1999 έως 31/12/2000 το Ευρώ υπήρχε μόνο σε λογιστική μορφή και αυτή ήταν 

μια σημαντική αιτία πίεσης της ισοτιμίας του, καθότι υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις 

για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης των παλαιών 

νομισμάτων με το Ευρώ.

Η σπουδαιότητα των επιτοκίων είναι πολύ σημαντική για τη θέση του 

νομίσματος στη διεθνή οικονομία και συνδέονται άμεσα με τη ζήτηση για το 

νόμισμα. Τα άτομα έχουν ως κύρια επιδίωξη τη διατήρηση της αγοραστικής τους
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δύναμης. Προκειμένου λοιπόν να εμπιστευτούν τα κεφάλαιά τους σε ένα νόμισμα θα 

πρέπει κατ' αρχήν τα επιτόκια του νομίσματος να είναι τουλάχιστον ίσα με τον 

πληθωρισμό και επιπλέον προτιμούν το νόμισμα που η διαφορά επιτοκίου- 

πληθωρισμού είναι μεγαλύτερη. Αυτή η σύγκριση υφίσταται μεταξύ ανταγωνιστικών 

νομισμάτων. Δηλ. δεν υφίσταται μεταξύ λ.χ. του δολαρίου και της τουρκικής λίρας 

γιατί το ρίσκο για την τουρκική λίρα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το ρίσκο 

στο δολάριο. Έχοντας λοιπόν οι δύο μεγάλες οικονομίες (Η.Π.Α. και Ευρωζώνη) 

περίπου το ίδιο επίπεδο πληθωρισμού, γίνεται αντιληπτό ότι το επίπεδο των 

επιτοκίων είναι ικανό να αποτελέσει αιτία αυξημένης ή μειωμένης ζήτησης για τα 

νομίσματά τους με ανάλογες επιπτώσεις στην ισοτιμία τους. Στην παρούσα φάση τα 

επιτόκια σε Η.Π.Α. και Ευρωζώνη είναι στο ίδιο επίπεδο (2%) που σημαίνει ότι άλλοι 

παράγοντες κρίνουν τη ζήτηση για το κάθε νόμισμα.

4.3.2. ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δίνουν μια πιο αξιόπιστη εικόνα για τις

προσδοκίες που υπάρχουν σχετικά με βασικά μεγέθη της οικονομίας, δεδομένου ότι 

διαμορφώνονται ελεύθερα στην αγορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 Μακροπρόθεσμα επιτόκια
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Η.Π.Α. 6,4 6,4 5,3 5,6 6,0 5,0 4,6 4,0 4,3
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 7,3 6,1 4,8 4,7 5,5 5,0 4,9 4,2 4,2
ΙΑΠΩΝΙΑ 3,0 2,1 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 1,0 1,5
* Αύγουστος
Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

—•—Η.Π.Α.

—■— ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

ΙΑΠΩΝΙΑ
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Τα μακροχρόνια επιτόκια εμπεριέχουν στην τιμή τους τον αναμενόμενο 

πληθωρισμό, την αναμενόμενη ανάπτυξη και ένα premium κινδύνου. Συγκρίνοντας 

τα μακροχρόνια επιτόκια των τριών μεγάλων οικονομιών (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5) μπορεί να 

έχει κάποιος μια εκτίμηση της αγοράς σχετικά με τα προαναφερθέντα μεγέθη στο 

μέλλον, τα οποία καθορίζουν και την αξία του χρήματος για το κάθε νόμισμα.

Δεδομένου ότι το premium κινδύνου είναι περίπου ίδιο και στις τρεις 

οικονομίες, με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως η τάση των άλλων δύο μεγεθών είναι η 

ίδια και στις τρεις οικονομίες. Το μακροχρόνιο επιτόκιο της Ιαπωνίας είναι 

σημαντικά χαμηλό εξαιτίας του φαινομένου του αποπληθωρισμού. Εστιάζοντας την 

προσοχή μας στα μακροχρόνια επιτόκια του αμερικανικού δολαρίου και του Ευρώ, 

παρατηρούμε ότι έχουν την ίδια συμπεριφορά ως προς την τάση τους με τα 

βραχυχρόνια επιτόκια με διαφορετικές όμως τιμές. Για το διάστημα 1999-2001 το 

μακροχρόνιο επιτόκιο του δολαρίου υπερτερούσε έναντι αυτού του Ευρώ και αυτό 

ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό τη σημαντική υπερτίμησή του έναντι του Ευρώ. Από το 

2001 έως και το 2004 το επιτόκιο του Ευρώ ήταν υψηλότερο αυτού του δολαρίου και 

αυτό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό την ανατίμηση του Ευρώ για το διάστημα αυτό. 

Από το τέλος του 2004 τα επιτόκια του Ευρώ και του δολαρίου έχουν την ίδια τιμή 

και δεχόμενοι πως η οικονομία της Ευρωζώνης και των Η.Π.Α. έχουν τον ίδιο 

κίνδυνο, στην παρούσα φάση εξαλείφεται ο παράγοντας επιτόκιο για την προτίμηση 

του ενός νομίσματος έναντι του άλλου για τους επενδυτές. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις, είναι ίδιες με αυτές που προκύπτουν μέσα από τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια, απλώς τις ενισχύουν.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται ταυτόχρονα τα μακροχρόνια και 

βραχυχρόνια επιτόκια των τριών μεγάλων οικονομιών. Παρατηρούμε πως τα 

μακροχρόνια επιτόκια και στις τρεις οικονομίες είναι υψηλότερα από τα βραχυχρόνια 

λόγω του ότι περιλαμβάνεται στην τιμή τους εκτός του πληθωρισμού και ο ρυθμός 

ανάπτυξης και το premium κινδύνου. Πάντως η τάση τους είναι ίδια γεγονός που 

φανερώνει την αλληλεξάρτησή των οικονομιών.

4.4. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Μια αγορά που παρουσιάζει ιλιγγιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία

χρόνια είναι η αγορά των χρεογράφων. Λόγω του ανοίγματος νέων μεγάλων αγορών 

(Κίνα, Ρωσία, Ινδία) αλλά και λόγω της γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης οι 

ανάγκες για κεφάλαια τα τελευταία χρόνια αυξάνονται αλματωδώς από τους 

οικονομικούς οργανισμούς. Ενδεικτικό αυτού του φαινομένου είναι ο 

τετραπλασιασμός της αγοράς των χρεογράφων, τόσο σε αριθμούς της αξίας των 

χρεογράφων σε κυκλοφορία όσο και σε αριθμούς νέων εκδόσεων χρεογράφων. 

Συγκεκριμένα η αξία των χρεογράφων σε κυκλοφορία το 2004 αναμένεται να ανέλθει 

στο ποσό των 11.455,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από 2.935,1 το 1996. Η αξία των 

νέων εκδόσεων χρεογράφων μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2004 διαμορφώνεται στα 

484,5 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ ήταν 496,5 δισεκατομμύρια δολάρια για όλο το 

1996.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 Χρεόγραφα σε κυκλοφορία ανά νόμισμα (σε δις δολάρια)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Δολάριο
Αμερικής

1.112,6 1.432,9 1.832,6 2.356,5 2.907,1 3.609,6 4.045,9 4.492,5 4.649,5

Γεν
Ιαπωνίας

462,9 444,4 462,6 497,5 452,5 411,5 433,3 488,6 510,4

Στερλίνα
Βρετανίας

225,7 266,7 322,4 391,1 452,6 506,0 618,6 778,7 832,3

Δολάριο
Καναδά

76,5 67,2 55,5 56,4 51,5 47,5 51,5 79,3 84,7

Κορώνα
Σουηδίας

5,1 4,1 7,5 7,2 7,7 8,2 11,1 15,6 15,4

Φράγκο
Ελβετίας

151,2 138,5 153,5 135,5 132,0 123,6 159,1 195,6 194,1

Ευρώ 832,7 848,9 1.133,9 1.451,6 1.769,2 2.288,7 3.283,1 4.834,5 4.932,5
Λοιπά 68,4 78,8 84,3 98,5 97,3 110,2 152,3 217,7 236,9
Σύνολο 2.935,1 3.281,5 4.052,3 4.994,3 5.869,9 7.105,3 8.754,9 11.102,5 11.455,8

*2004:Q1
Πηγή: Bank for International Settlements
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Η έκδοση χρεογράφων συνήθως γίνεται από τις κυβερνήσεις των χωρών ή 

μεγάλες επιχειρήσεις και απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά. Έτσι λοιπόν ως 

νόμισμα έκδοσης προτιμάται κάποιο ισχυρό νόμισμα (αμερικάνικο Δολάριο, Ευρώ, 

Γεν Ιαπωνίας, βρετανική Στερλίνα, Φράγκο Ελβετίας).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Δολάριο Αμερικής 2387 320,3 399,7 399,7 524,4 550,5 463,3 446,6 80,9
Γεν Ιαπωνίας 81,7 34,0 -33,0 -33,0 -23,5 10,9 -17,5 4,0 -3,4
Στερλίνα Βρετανίας 30,8 46,4 53,9 53,9 77,8 92,1 52,3 86,1 16,4
Δολάριο Καναδά -6,5 -6,2 -7,5 -7,5 -2,3 -2,8 3,6 15,6 ο,ι
Κορώνα Σουηδίας 0,2 -0,4 3,6 3,6 ο,ι 1,2 U 2,0 0,9
Φράγκο Ελβετίας -1,3 -1,6 6,3 6,3 4,0 -0,2 8,0 15,8 1,5
Ευρώ 140,0 130,2 214,6 214,6 507,1 423,7 494,8 786,2 195,3
Λοιπά 13,3 23,2 8,9 8,9 14,7 9,1 3U 38,8 192,8
Σύνολο 496,9 545,9 646,5 646,5 1.102,3 1.084,5 1.009,7 1.395,1 484,5

*2004:Q1
Πηγή: Bank for International Settlements

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 Ποσοστό χρεογράφων σε κυκλοφορία ανά νόμισμα
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Δολάριο Αμερικής 37,91 43,67 45,22 47,18 49,53 50,80 46,21 40,46 40,59
Ευρώ 28,37 25,87 27,98 29,07 30,14 32,21 37,50 43,54 43,06
Γεν Ιαπωνίας 15,77 13,54 11,42 9,96 7,71 5,79 4,95 4,40 4,46
Στερλίνα Βρετανίας 7,69 8,13 7,96 7,83 7,71 7,12 7,07 7,01 7,27

*2004:Q1
Πηγή: Bank for International Settlements

To 1996 η αγορά αυτή εξεταζόμενη με βάση την αξία των χρεογράφων σε 

κυκλοφορία, χαρακτηριζόταν από ουσιαστικό καταμερισμό των μεριδίων των 

νομισμάτων. Συγκεκριμένα το 37,9% των χρεογράφων σε κυκλοφορία είχαν ως 

νόμισμα έκδοσης το αμερικανικό Δολάριο, το 28,37% το Ευρώ, το 15,77% το Γεν και 

το 7,69% τη βρετανική Στερλίνα. Από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση έχει 

ανατραπεί ουσιαστικά. Το Γεν ακολουθεί μια σταθερά πτωτική πορεία και το 2004 το 

ποσοστό του έχει περιοριστεί στο 4,46%. Βασική αιτία τα σχεδόν μηδενικά επιτόκιά 

του. Η βρετανική Στερλίνα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σταθερή με το ποσοστό της να 

διαμορφώνεται στο 7,27% το 2004 από 7,69% που ήταν το 1996, χωρίς σοβαρές 

μεταβολές στο μεσοδιάστημα. Το αμερικανικό δολάριο γνώρισε την ακμή του το 

2001 με 50,8% αλλά έκτοτε έχει φθίνουσα πορεία και το 2004 το ποσοστό του έχει 

κατέλθει στο 40,59%. Την μεγάλη ανατροπή στην συγκεκριμένη αγορά την έχει κάνει 

το Ευρώ. Ενώ από το 1996 (28,37%) μέχρι το 2000 (30,14%) είχε τα ποσοστά του
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ουσιαστικά αμετάβλητα, από το 2001 (32,21%) παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση 

του μεριδίου του Ευρώ για να ξεπεράσει για πρώτη φορά το ποσοστό του δολαρίου 

το 2003 και σήμερα πλέον να καταλαμβάνει το 43,06% και να προηγείται του 

δολαρίου κατά δυόμισι περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Η κυριαρχία του Ευρώ στην συγκεκριμένη αγορά γίνεται περισσότερο 

εμφανής αναλύοντας το ποσοστό των νομισμάτων στις νέες εκδόσεις χρεογράφων.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Δολάριο Αμερικής 48,04 58,67 61,83 61,83 47,57 50,76 45,88 32,01 16,70
Ευρώ 28,17 23,85 33,19 33,19 46,00 39,07 49,00 56,35 40,31
Γεν Ιαπωνίας 16,44 6,23 -5,10 -5,10 -2,13 1.01 -1,73 0,29 -0,70
Στερλίνα Βρετανίας 6,20 8,50 8,34 8,34 7,06 8,49 5,18 6,17 3,38

2004:Q1
Πηγή: Bank for International Settlements

Ενώ το ποσοστό του δολαρίου στις νέες εκδόσεις χρεογράφων το 1999 ήταν 

σχεδόν διπλάσιο του Ευρώ, την επόμενη χρονιά ήταν μόλις κατά 1,57% μεγαλύτερο. 

Δύο χρόνια αργότερα, το 2002, το Ευρώ παίρνει τα ηνία για πρώτη φορά από το 

δολάριο, αποκτώντας μερίδιο 49,00% έναντι 45,88% του δολαρίου. Το 2003 το 

ποσοστό του Ευρώ κοντεύει να γίνει διπλάσιο του δολαρίου, ενώ το πρώτο τρίμηνο 

του 2004 ήταν υπερδιπλάσιο του δολαρίου.

Βασική αιτία αυτής της ανατροπής ήταν η ραγδαία πτώση των επιτοκίων στις 

Η.Π.Α. που έφτασαν ως το 1,00% και η διαρκής υποτίμηση του δολαρίου έναντι του 

Ευρώ τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα δύο γεγονότα οδήγησαν σε πτώση της απόδοσης 

των δολαριακών αξιών οδηγώντας τους επενδυτές σε αποστροφή προς τις δολαριακές 

αξίες και στρέφοντας τους σε άλλα νομίσματα με πρώτη επιλογή το Ευρώ.

Η πρωτοκαθεδρία του Ευρώ και η υπεροχή του έναντι του δολαρίου στη 

συγκεκριμένη αγορά αποτελεί την πιστοποίησή του για την ευρύτητα της αποδοχής 

από τον κόσμο των επιχειρήσεων και ταυτόχρονό αποτελεί ένδειξη ότι είναι δυνατή η 

αντικατάσταση του δολαρίου από το Ευρώ και σε άλλες αγορές.

4.5. ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Μια σημαντική παράμετρος για τη διεθνή παρουσία του Ευρώ είναι τα δάνεια

που συνάπτονται στο νόμισμα αυτό από τράπεζες προς δανειζόμενους που είναι μη 

τραπεζικά ιδρύματα. Από τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι το 

Ευρώ τα πάει πάρα πολύ καλά όταν το τραπεζικό ίδρυμα που συνάπτει το δάνειο 

εδρεύει στην Ευρωζώνη και ο δανειολήπτης είναι εκτός Ευρωζώνης. Σε αυτή την
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περίπτωση το Ευρώ έχει μερίδιο 57,4% έναντι μεριδίου 21,4% για το αμερικανικό 

δολάριο και 6,3% για το γιαπωνέζικο Γεν.

Αρκετά καλά τα πάει το Ευρώ και όταν το τραπεζικό ίδρυμα που συνάπτει το 

δάνειο εδρεύει εκτός Ευρωζώνης ενώ ο δανειολήπτης είναι εντός Ευρωζώνης. Σε 

αυτή την περίπτωση προηγείται το δολάριο με μερίδιο 46,1% και ακολουθούν το 

Ευρώ με 37,2% και το Γεν με 2,5%.

Τέλος στην περίπτωση των διασυνοριακών δανείων όπου τόσο το τραπεζικό 

ίδρυμα που συνάπτει το δάνειο όσο και ο δανειολήπτης εδρεύουν εκτός Ευρωζώνης 

τα στοιχεία είναι απογοητευτικά για το Ευρώ. Η κυριαρχία του αμερικανικού 

δολαρίου είναι καταλυτική με ποσοστό 62,4% και με το Ευρώ και το Γεν να έχουν 

αμφότερα ποσοστό 7,6%.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα αποτελέσματα αφορούν δανειολήπτες 

μη Τραπεζικά ιδρύματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 Το Ευρώ στις διεθνείς αγορές δανείων το 1° Τρίμηνο 2003
ΜΕΡΙΔΙΟ (%) ΣΕ: € $ ¥
Δάνεια από τράπεζες Ευρωζώνης σε οφειλέτες (εξαιρούμενων των 
τραπεζών) εκτός Ευρωζώνης

37,2 46,1 2,5

Δάνεια από εκτός Ευρωζώνης τράπεζες σε οφειλέτες 
(εξαιρουμένων των τραπεζών) εντός Ευρωζώνης

57,4 21,4 6,3

Διασυνοριακά δάνεια από εκτός Ευρωζώνης τράπεζες σε οφειλέτες 
(εξαιρούμενων των τραπεζών) εκτός Ευρωζώνης

7,6 62,4 7,6

Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

Από τα παραπάνω συνάγεται πως το Ευρώ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές 

νόμισμα για τους εκτός Ευρωζώνης συναλλασσόμενους. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στο ότι πέρα των επιχειρήσεων που καταφεύγουν στον ομολογιακό δανεισμό όπου το 

Ευρώ αποτελεί πρώτη επιλογή, οι ιδιώτες δεν έχουν εξοικειωθεί με το νέο νόμισμα. Η 

μεταβολή του ποσοστού του Ευρώ τα επόμενα χρόνια στη συγκεκριμένη κατηγορία 

θα δείξει και την απήχησή του στους ιδιώτες εκτός Ευρωζώνης, που είναι σημαντικό 

για τη διεθνή του θέση.

4.6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στο διεθνές εμπόριο συμμετέχουν όλες οι χώρες και κατά συνέπεια έχουμε το 

πρόβλημα του νομίσματος στο οποίο θα γίνεται η τιμολόγηση και η εκκαθάριση των 

συναλλαγών. Οι μεγάλες οικονομίες όταν εξάγουν ή εισάγουν προϊόντα μεταξύ τους 

ή με μικρές οικονομίες επειδή εμπιστεύονται το νόμισμά τους και επειδή υπάρχει 

επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος τους έναντι των υπολοίπων
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επιθυμούν η τιμολόγηση/εκκαθάριση των συναλλαγών να γίνεται στο δικό τους 

νόμισμα. Η επιθυμία τους αυτή συνήθως γίνεται πράξη όταν συμμετέχουν στη 

συναλλαγή με την ιδιότητα του εξαγωγέα. Όταν όμως συναλλάσσονται μικρές 

οικονομίες μεταξύ τους τότε επειδή η μια δεν εμπιστεύεται το νόμισμα της άλλης ή 

επειδή δεν υπάρχει άμεση επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων 

τους, συμφωνούν η τιμολόγηση/εκκαθάριση της συναλλαγής να γίνει σε κάποιο 

νόμισμα κοινής αποδοχής που συνήθως είναι το διεθνές νόμισμα.

Είναι φανερό ότι όσο πιο πολύ επιλέγεται κάποιο νόμισμα για την 

εκκαθάριση-τιμολόγηση των συναλλαγών στο διεθνές εμπόριο τόσο αυξάνεται ο 

διεθνής χαρακτήρας του. Οι αγοραστές έχοντας να πληρώσουν τις συναλλαγές τους 

στο νόμισμα αυτό αυξάνουν τη ζήτησή τους με αποτέλεσμα την ισχυροποίησή του. 

Επιπλέον για να αντιμετωπίσουν το νομισματικό κίνδυνο παίρνουν θέσεις στην αγορά 

παραγώγων, συνεισφέροντας στην εμβάθυνσή της που λειτουργεί ιδιαίτερα 

ευεργετικά για το νόμισμα. Τέλος έχουν λόγο να διατηρούν συναλλαγματικά 

αποθεματικά στο νόμισμα αυτό.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία για τη θέση του Ευρώ στο 

εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών κατά τα έτη 2001 και 2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11 Το Ευρώ στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών
ΜΕΡΙΔΙΟ (%) ΣΕ: 2002 2001

Εκκαθάριση/τιμολόγηση εξαγωγών αγαθών από έναν αριθμό χωρών 
της Ευρωζώνης σε εκτός Ευρωζώνης κατοίκους

39-58 24-53

Εκκαθάριση/τιμολόγηση εισαγωγών αγαθών από εκτός Ευρωζώνης 
κατοίκους από έναν αριθμό χωρών της Ευρωζώνης

35-58 29-54

Εκκαθάριση/τιμολόγηση εξαγωγών υπηρεσιών από έναν αριθμό 
χωρών της Ευρωζώνης σε εκτός Ευρωζώνης κατοίκους

13-60 11-60

Εκκαθάριση/τιμολόγηση εισαγωγών υπηρεσιών από εκτός 
Ευρωζώνης κατοίκους από έναν αριθμό χωρών της Ευρωζώνης

17-59 15-56

Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

To συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αυξημένη χρήση του Ευρώ ως 

νομίσματος για την εκκαθάριση/τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών είτε πρόκειται 

για εξαγωγές από την Ευρωζώνη προς τρίτους είτε πρόκειται για εισαγωγές της 

Ευρωζώνης από τρίτους. Οι χώρες που χρησιμοποιούν περισσότερο το Ευρώ ως 

νόμισμα εκκαθάρισης/τιμολόγησης στις εξαγωγές προϊόντων τους είναι η Ισπανία 

(57,6%), η Γαλλία (55,3%) και η Ιταλία (54,1%), ενώ στις εξαγωγές υπηρεσιών η 

κατάταξη έχει: Ισπανία (59,7%), Βέλγιο (57,6%) και Ιταλία (57,0%). Στις εισαγωγές 

προϊόντων τους η Πορτογαλία (57,6%), η Ισπανία (55,8%) και το Βέλγιο (53,3%)

68



προηγούνται για την προτίμησή τους στο Ευρώ ως νόμισμα

εκχαθάρισης/τιμολόγησης, ενώ η Πορτογαλία (59,2%), το Βέλγιο (58,7%) και η 

Ιταλία (56,1%) στις εισαγωγές υπηρεσιών. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το 

2002 (ECB. Review of the international role of the euro. December 2003).

Σημαντικό πλεονέκτημα του δολαρίου για τη χρήση του ως νόμισμα 

τιμολόγησης/εκκαθάρισης των διεθνών συναλλαγών είναι η τιμολόγηση σημαντικών 

εμπορευμάτων αποκλειστικά σε δολάριο όπως λ.χ το πετρέλαιο, ο χρυσός, τα 

αγροτικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες. Για όσο καιρό θα ισχύει αυτό το καθεστώς η 

πρωτοκαθεδρία του δολαρίου στην τιμολόγηση/εκκαθάριση των διεθνών 

συναλλαγών είναι εξασφαλισμένη. Τελευταία πάντως κάποιες χώρες 

(πετρελαιοπαραγωγικές κυρίως) έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να τιμολογούν τα 

προϊόντα τους και σε Ευρώ.

4.7. ΤΟ ΕΥΡΩ ΩΣ ΝΟΜΙΣΜΑ-ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πολλές χώρες για να αντιμετωπίσουν την οικονομική και νομισματική τους

αστάθεια προβαίνουν στην ελεγχόμενη διακύμανση του νομίσματος τους έναντι ενός 

άλλου ισχυρότερου νομίσματος ή έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Το νόμισμα 

αυτό καλείται νόμισμα -άγκυρα. Συνήθως επιλέγουν το νόμισμα της χώρας που είναι 

ο σημαντικότερος εμπορικός της εταίρος γιατί με αυτόν τον τρόπο ελέγχουν τον 

εγχώριο πληθωρισμό και δίνουν σταθερότητα στις τιμές. Όταν ένα νόμισμα 

επιλέγεται από πολλές χώρες ως νόμισμα-άγκυρα, τότε αναμφισβήτητα το διεθνές 

κύρος του νομίσματος αυτού αυξάνεται και το ειδικό βάρος του στην παγκόσμια 

οικονομία μεγαλώνει.

Το 2003 από τις χώρες που είναι μέλη του International Monetary Fund 

(I.M.F.) 150 χώρες είχαν προβεί στην ελεγχόμενη διακύμανση του νομίσματος τους 

έναντι ενός άλλου ισχυρότερου νομίσματος ή έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Οι 

30 περίπου από αυτές είχαν επιλέξει το Ευρώ είτε ως νόμισμα-άγκυρα είτε ως 

νόμισμα αναφοράς και άλλες 11 συμπεριλάμβαναν το Ευρώ στο καλάθι νομισμάτων 

με το οποίο έχουν συνδέσει το νόμισμα τους. Αν στα παραπάνω νούμερα 

προσθέσουμε και τις χώρες που δεν είναι μέλη του I.M.F., 51 χώρες του κόσμου 

είχαν επιλέξει το Ευρώ ως το νόμισμα-άγκυρα. Περίπου δηλαδή μια στις τέσσερις 

χώρες (ECB. Review of the international role of the euro. December 2003). Οι χώρες 

αυτές κατά βάση είναι Ευρωπαϊκές χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες των Βαλκανίων, της Βόρειας Αφρικής, της ζώνης του 

Γαλλικού Φράγκου στην Αφρική και υπερπόντιες αποικίες χωρών της Ευρωζώνης.
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Στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου η χρήση του Ευρώ ως νόμισμα-άγκυρα ή νόμισμα 

αναφοράς είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Στα πολύ σημαντικά γεγονότα για τον ρόλο 

του Ευρώ σε τρίτες χώρες για το 2003 είναι η απόφαση της Ρωσίας να ορίσει ένα 

καλάθι προς το οποίο θα συνδέσει το ρούβλι με ελεγχόμενη διακύμανση. Ενώ μέχρι 

τότε το Ρούβλι είχε μια ελεγχόμενη διακύμανση έναντι μόνο του Δολαρίου, στο εξής 

στο καλάθι αυτό το Δολάριο θα έχει βάρος 60% και το Ευρώ το υπόλοιπο 40%. 

Δεδομένης της σημαντικότητας της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία (χώρα πολύ 

πλούσια σε πρώτες ύλες και καύσιμα) η απόφαση αυτή ενισχύει το κύρος του Ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12 Χώρες με συναλλαγματικό καθεστώς συνδεμένο με το Ευρώ στις 30 
Ιουνίου 2003

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

ERMII ΔΑΝΙΑ
Pro memoria: Ελεύθερη διακύμανση Ην. Βασίλειο, Σουηδία,

ΧΩΡΕΣ ΥΠΟ 
ΕΝΤΑΞΗ

Νομισματικά όρια με βάση το Ευρώ Βουλγαρία, Εσθονία,
Λιθουανία

Μονομερή σκιώδη σύνδεση με ERM II Κύπρος, Ουγγαρία
Ρυθμίσεις πρόσδεσης (Peg arrangements) 
βασιζόμενες σε καλάθι νομισμάτων 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρώ

Λετονία, Μάλτα

Επιτηρούμενη διακύμανση με βάση το Ευρώ Τσεχία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Σλοβενία

Pro memoria: Ελεύθερη διακύμανση Πολωνία, Τουρκία

ΔΥΤΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Μονομερή Ευρωποίηση Κοσσυφοπέδιο,
Μαυροβούνιο

Νομισματικά όρια με βάση το Ευρώ Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ρυθμίσεις πρόσδεσης (Peg arrangements) ή 
επιτηρούμενη διακύμανση με βάση το Ευρώ

Κροατία, Σερβία,
F.Y.R.O.M.

ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Eurosation Ευρωπαϊκές
μικροπολιτείες, French 
territorial communities

Ρυθμίσεις πρόσδεσης (Peg arrangements) με 
βάση το Ευρώ

CFA franc zone, French 
overseas territories. Cape 
Verde, Comoros

Επιτηρούμενη διακύμανση με βάση το Ευρώ Τυνησία
Ρυθμίσεις πρόσδεσης (Peg arrangements) και 
επιτηρούμενη διακύμανση βασιζόμενη στο 
SDR και σε καλάθι νομισμάτων 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρώ

Ισραήλ, Σεϋχέλλες,
Ρωσία, Λιβύη, Ιορδανία, 
Μαρόκο, Botswana,
Vanuatu

Πηγή: ECB. Review of the international role of the euro. December 2003

Σημαντική Σημείωση: Η Μάλτα, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η 
Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, και η Σλοβενία από τον Μάιο του 2004 
αποτελούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.8. ΤΟ ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Μια διάσταση του διεθνούς ρόλου ενός νομίσματος είναι η χρήση του ως

παράλληλου νομίσματος από κάτοικους άλλων χωρών (ιδιαίτερα των
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αναπτυσσόμενων) εντός της χώρας τους. Η χρήση αυτή εκφράζεται κυρίως από την 

παρουσία τραπεζογραμματίων του νομίσματος και από τη διατήρηση τραπεζικών 

λογαριασμών στο νόμισμα αυτό.

Υπολογίζοντας τις μεταφορές τραπεζογραμματίων Ευρώ από τράπεζες προς 

προορισμούς εκτός Ευρωζώνης, προκύπτει ότι ένα ποσό της τάξης των 36 δις Ευρώ 

έχει εξαχθεί σε χώρες εκτός Ευρωζώνης από το Δεκέμβριο του 2001 έως τον Ιούνιο 

του 2003. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10% της αξίας των 

τραπεζογραμματίων Ευρώ που είναι σε κυκλοφορία. Πέρα από τις μεταφορές 

τραπεζογραμματίων που γίνονται μέσω τραπεζών, υπάρχουν και άλλες οδοί 

μεταφοράς τραπεζογραμματίων από και προς την Ευρωζώνη που είναι όμως δύσκολο 

να υπολογιστεί το ύψος τους. Τέτοιες οδοί είναι ο τουρισμός, το μεταναστευτικό 

συνάλλαγμα και η παραοικονομία. Οι γεωγραφικοί χώροι στους οποίους 

παρουσιάζεται έντονη κυκλοφορία τραπεζογραμματίων Ευρώ είναι χώρες που 

συνορεύουν με την Ευρωζώνη και χώρες υποδοχής τουριστών από την Ευρωζώνη. 

Στα Βαλκάνια η παράλληλη χρήση του Ευρώ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Στο 

Μαυροβούνιο και στο Κοσσυφοπέδιο το Ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα. Και 

ενδεικτικά αναφέρεται πως στην Κροατία κυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια Ευρώ 

αξίας 1,6 δις και στη Σλοβενία 450 εκατομμυρίων. Σε ότι αφορά τήρηση τραπεζικών 

λογαριασμών σε Ευρώ η κατάσταση είναι παρόμοια με τις χώρες των Δ. Βαλκανίων 

να εμφανίζουν ποσοστά από 82,9% μέχρι 100% επί των λογαριασμών που τηρούνται 

σε ξένο νόμισμα. Ιδιαίτερα ψηλά είναι και τα ποσοστά στις νεοενταγμένες χώρες 

αλλά και σε χώρες όπως: Τουρκία (27%), Μαρόκο (38,8%), Ισραήλ (19,5%) και Ν. 

Αφρική (13,3%).

Τα παραπάνω δεδομένα φανερώνουν την εμπιστοσύνη που έχουν οι κάτοικοι 

των χωρών της Ευρώπης και ευρύτερα της Μεσογείου στο ενιαίο νόμισμα που όπως 

φαίνεται θα είναι ο πρώτος γεωγραφικός χώρος κυριαρχίας του Ευρώ.

4.9. ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ)

Έχοντας υπόψη ότι οι δύο πιο ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές του κόσμου

είναι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη, αξίζει τον κόπο να εξεταστούν οι 

νομισματικές προτιμήσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις δύο αυτές περιοχές. 

Στην Βόρεια Αμερική λοιπόν (Η.Π.Α. και Καναδάς) το δολάριο είναι το απόλυτο 

νόμισμα. Από το Δεκέμβριο του 1999 έως και τον Ιούλιο του 2003 το ποσοστό του 

στα υπό διαχείριση κεφάλαια είναι άνω του 97,0%. Το Ευρώ και το Γεν έχουν
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αμελητέα παρουσία. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 1999 το ποσοστό 

του Γεν ήταν 0,8% και το αντίστοιχο του Ευρώ μόλις 0,2%. Το 2003 το ποσοστό του 

Γεν έχει κατέλθει στο 0,6% ενώ το ποσοστό του Ευρώ έχει ανέλθει στο 0,4%. Εδώ 

πρέπει να σημειωθεί πως όταν οι βορειοαμερικανοί επενδυτές επιθυμούν να 

επενδύσουν σε αξίες εκφρασμένες σε Ευρώ, επιλέγουν κεφάλαια που εδρεύουν στην 

Ευρώπη (κυρίως Λονδίνο και Ελβετία). Έτσι δικαιολογείται αυτή η τεράστια διαφορά 

στα ποσοστά των νομισμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13 Κεφάλαια υπό διαχείριση ανά γεωγραφική περιοχή και ανά νόμισμα
€ $ ¥ ΛΟΙΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 0,2 97,0 0,8 2,0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 0,3 97,8 0,8 1,1
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 0,4 97,1 0,8 1,7
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 0,4 97,4 0,7 1,5
ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 0,4 97,4 0,6 1,5
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩ]ΜΗΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 15,9 26,8 0,7 56,6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 25,3 23,0 1,4 50,3
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 30,8 17,3 2,9 49,1
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 35,5 21,1 3,0 40,3
ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 36,4 20,4 3,3 39,9
ΠηγήΈΟΒ. Review of the international role of the euro. December 2003

Στα κεφάλαια που εδρεύουν στην Ευρώπη, σε εκτός Ευρωζώνης χώρες, 

υπάρχουν σημαντικές μεταβολές την τελευταία πενταετία ως προς τις νομισματικές 

τους προτιμήσεις. Το Δεκέμβριο του 1999 το Δολάριο ήταν η πρώτη επιλογή με 

26,8% και το Ευρώ η δεύτερη με 15,9%. Το Γεν είχε μια μικρή παρουσία με ποσοστό 

0,7% και τα υπόλοιπα νομίσματα με το πολύ μεγάλο ποσοστό 56,6%. Έκτοτε αρχίζει 

μια διαρκής και γοργή αντιστροφή της τάσης υπέρ του Ευρώ. Μετά από πέντε χρόνια 

το Ευρώ αποτελεί καθαρά την πρώτη επιλογή των υπό διαχείριση κεφαλαίων έχοντας 

υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του, το οποίο πλέον ανέρχεται στο 36,4%. Το δολάριο 

ακολουθεί μια πτωτική πορεία και το ποσοστό του πλέον έχει κατέλθει στο 20,4% 

(περίπου το μισό του Ευρώ). Οι μεγάλες ροές προς το Ευρώ προήλθαν από τα 

υπόλοιπα νομίσματα των οποίων πλέον το ποσοστό έχει περιοριστεί σημαντικά στο 

39,9%. Όσον αφορά το Γεν, αυτό έχει ακολουθήσει ανοδική πορεία και το ποσοστό 

του πλέον ανέρχεται στο 3,3% που όμως δεν το καθιστά δημοφιλή προτίμηση.
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4.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του, το Ευρώ έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως 

το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα του πλανήτη μετά το αμερικανικό δολάριο και με 

μεγάλη διαφορά έναντι του τρίτου που είναι το γιαπωνέζικο Γεν. Έχοντας ως βάση 

την ισχυρή οικονομία της Ευρωζώνης το Ευρώ κερδίζει διαρκώς μερίδιο σε πολύ 

κρίσιμους τομείς για το διεθνή του ρόλο.

Από το 1999 έως το 2003 έχει αυξήσει το ποσοστό του από 13,5% σε 19,7% 

στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθεματικά (υπολειπόμενο πάντως πολύ από το 

63,8% του αμερικανικού δολαρίου). Η διακύμανση των επιτοκίων του (έναντι των 

αμερικανικών και γιαπωνέζικων) κρίνεται πολύ ικανοποιητική από την αγορά, 

γεγονός που συνέβαλλε στην ισχυρή ανατίμησή του το τελευταίο διάστημα. Παρά το 

νεαρό της ηλικίας του, το Ευρώ έχει κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην αγορά 

χρεογράφων, υπό το κριτήριο του νομίσματος έκδοσής τους. Από το 2002 ξεπέρασε 

το δολάριο στις καινούριες εκδόσεις χρεογράφων και από το 2003 στην αξία των 

χρεογράφων σε κυκλοφορία. Στην αγορά των διεθνών δανείων αντίθετα δεν είναι 

τόσο δημοφιλές ιδιαίτερα σε δάνεια που δεν εμπλέκονται ως δανειστές ή 

δανειολήπτες κάτοικοι της Ευρωζώνης. Στον τομέα της εκκαθάρισης-τιμολόγησης 

των συναλλαγών για προϊόντα και υπηρεσίες με έναν εκ των αντισυμβαλλόμενων να 

είναι χώρα της Ευρωζώνης, το Ευρώ χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως το 

νόμισμα εκκαθάρισης-τιμολόγησης ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συναλλαγές επί 

προϊόντων.

Εξετάζοντας την παρουσία του Ευρώ σε τρίτες χώρες προκύπτει ότι 51 χώρες 

στον κόσμο έχουν επιλέξει κάποιας μορφής σύνδεση του νομίσματος τους με το 

Ευρώ. Πρόκειται κυρίως για μικρές οικονομικά χώρες αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 

ένα σημαντικό γεγονός για το διεθνή ρόλο του Ευρώ. Επιπλέον σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης και της Μεσογείου και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια το Ευρώ χρησιμοποιείται 

από τους κατοίκους τους ως παράλληλο νόμισμα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

σημαντικής αξίας τραπεζογραμμάτια να βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης, αλλά και 

σημαντικό μερίδιο των τραπεζικών λογαριασμών να είναι σε Ευρώ, ιδίως στις 

παραπάνω χώρες. Τέλος, το Ευρώ αυξάνει σταθερά και δυναμικά το μερίδιό του στα 

υπό διαχείριση κεφάλαια. Ιδιαίτερα σε αυτά που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωζώνης 

έχει διπλασιάσει το ποσοστό του από τη γέννησή του μέχρι σήμερα.

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω μεγέθη είναι ότι το αμερικανικό δολάριο 

απέκτησε αντίπαλο δέος. Αν και τα μεγέθη του Ευρώ υπολείπονται σημαντικά έναντι 

αυτών του αμερικανικού δολαρίου, έχει αναπτύξει μια δυναμική που το έχει
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καταστήσει ως το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα παγκοσμίως, ενώ σε τοπικό επίπεδο 

(Ευρώπη, Μεσόγειος) για κάποιες χώρες ήδη αποτελεί το σημαντικότερο νόμισμα.
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5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πέντε έτη παρουσίας του το Ευρώ έχεν καταφέρει να αναδειχθεί ως το 

δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα παγκοσμίως με μια ανοδική τάση των μεγεθών του 

που αν συνδυαστεί με μια σειρά άλλων παραγόντων που θα αναλυθούν στα πλαίσια 

του παρόντος κεφαλαίου, αργά ή γρήγορα τα Ευρώ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την 

απόλυτη πρόκληση και προοπτική που μπορεί να υπάρξει για ένα νόμισμα: Να γίνει 

το καινούριο διεθνές νόμισμα.

Ήδη μετά την τελευταία ραγδαία υποχώρηση του δολαρίου έναντι των άλλων 

ισχυρών νομισμάτων έχει αρχίσει να διατυπώνεται δειλά-δειλά από κάποιους 

οικονομολόγους η άποψη πως οι μέρες της απόλυτης κυριαρχίας του αμερικανικού 

δολαρίου στην παγκόσμια οικονομία έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Παρά τη μέχρι 

τώρα υποχώρηση του δολαρίου έναντι των άλλων ισχυρών νομισμάτων, μεγάλοι 

επενδυτικοί οίκοι όπως η Morgan Stanley, στις προβλέψεις τους για το 2005 

αναμένουν περαιτέρω εξασθένιση του αμερικανικού νομίσματος που θα πλήξει 

σημαντικά το κύρος του (Κέρδος, 12/12/2004). Το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης 

του διεθνούς ρόλου του Ευρώ εις βάρος του αμερικανικού δολαρίου ή ακόμα και 

αντικατάστασης του αμερικανικού δολαρίου από το Ευρώ είναι πλέον πιθανόν.

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει η παρουσία και η αποδοχή του 

Ευρώ στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον να γίνει ακόμη εντονότερη οπότε αρχικά 

θα εισέλθουμε σε μια φάση όπου τα μεγέθη του Ευρώ θα πλησιάσουν σημαντικά 

αυτά του δολαρίου και τα δύο νομίσματα θα μοιράζονται το ρόλο του διεθνούς 

νομίσματος για κάποιο χρονικό διάστημα. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που είχε 

συμβεί κατά την περίοδο του μεσοπολέμου όπου η αγγλική στερλίνα και το 

αμερικανικό δολάριο επιτελούσαν το ρόλο του διεθνούς νομίσματος ταυτόχρονα. 

Πρέπει να σημειωθεί πως επειδή τα δύο νομίσματα ουσιαστικά μονοπωλούν τα 

μεγέθη που κρίνουν τη διεθνοποίηση ενός νομίσματος κάθε απώλεια του ενός 

συνεπάγεται σχεδόν ισόποση ενίσχυση του άλλου. Αρα κάθε μονάδα που χάνει το 

δολάριο την κερδίζει το Ευρώ και η διαφορά μεταξύ τους μειώνεται κατά το 

διπλάσιο. Εάν λοιπόν εισέλθουμε σε μια περίοδο ανταγωνισμού με τα μεγέθη των δύο 

νομισμάτων να παρουσιάζουν μικρές διαφορές, τότε ουσιαστικά το δολάριο θα έχει 

αμφισβητηθεί και σε συνδυασμό με τη δυναμική του Ευρώ είναι πολύ πιθανή η 

επικράτηση του τελευταίου εις βάρος του πρώτου. Προς την κατεύθυνση αυτή

75



αναμένεται να λειτουργήσουν καταλυτικά οι παράγοντες που αναλύονται στη 

συνέχεια του κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί πως η διεθνοποίηση του Ευρώ εξετάζεται 

υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του υφιστάμενου παγκόσμιου νομισματικού 

συστήματος, με τις ισοτιμίες των κυριοτέρων νομισμάτων να διαμορφώνονται 

ελεύθερα από την αγορά.. Αυτό τονίζεται επειδή εξαιτίας των έντονων 

διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών των κυριοτέρων νομισμάτων που 

παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, έχουν εκφραστεί απόψεις για εφαρμογή ενός 

συστήματος ελεγχόμενων ισοτιμιών μεταξύ των κυριοτέρων νομισμάτων ή ακόμη και 

για αποδοχή από την παγκόσμια οικονομία των SDRs ως του νέου διεθνούς 

νομίσματος. Τα SDRs (Special drawing rights) αποτελούν εφεύρεση του I.M.F. και 

στην ουσία είναι ένα καλάθι νομισμάτων που μετέχουν το αμερικανικό δολάριο, το 

Ευρώ, το γεν και η στερλίνα με στάθμιση που αναθεωρείται τακτικά, σύμφωνα με την 

σημαντικότητα των παραπάνω νομισμάτων στο διεθνές εμπόριο (Ball, McCulloch, 

Frantz, Geringer, Minor 2004). Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει την κατάργηση του 

υφιστάμενου παγκόσμιου νομισματικού συστήματος και κατά συνέπεια η 

διεθνοποίηση του Ευρώ θα πρέπει να εξεταστεί υπό τελείως διαφορετικό πρίσμα.

5.2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 Α.Ε.Π. και πληθυσμός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 
2004).___________________________________

ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΊΓΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
ΧΩΡΑ Α.Ε.Π. 

(εκ. δολ)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(χιλιάδες)

ΧΩΡΑ Α.Ε.Π. 
(εκ. δολ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(χιλιάδες)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.400.655 82.551 ΑΓΓΛΙΑ 179.4858 59.280
ΓΑΛΛΙΑ 1.747.973 59.725 ΣΟΥΗΔΙΑ 300.795 8.956
ΙΤΑΛΙΑ 1.465.895 57.646 ΔΑΝΙΑ 212.404 5.387
ΙΣΠΑΝΙΑ 836.100 41.101 ΠΟΛΩΝΙΑ 209.563 38.195
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 511.556 16.215 ΤΣΕΧΙΑ 85.438 10.202
ΒΕΛΓΙΟ 302.217 10.348 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 82.805 10.120
ΑΥΣΤΡΙΑ 251.456 8.059 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 31.868 5.381
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 161.549 5.210 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 26.284 1.964
ΕΛΛΑΔΑ 173.045 10.680 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 18.213 3.454
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 149.454 10.191 ΚΥΠΡΟΣ 11.385 770
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 148.553 3.947 ΛΕΤΟΝΙΑ 9.671 2.321
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 26.228 448 ΕΣΘΟΝΙΑ 8.383 1.350

ΜΑΛΤΑ 3.870 399
ΣΥΝΟΛΟ 8.174.681 306.121 2.795.537 147.778

Πηγή: http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html.
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Από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο οι 12 έχουν υιοθετήσει το 

Ευρώ ως κοινό τους νόμισμα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κάτοικοι των παλαιών 

χωρών-μελών δεν επιθυμούν να αντικαταστήσουν τα εθνικά τούς νομίσματα με το 

Ευρώ (Δανία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία), ενώ για τις νεοενταγμένες (Εσθονία, Κύπρος, 

Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία) δεν 

έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία είτε επειδή οι οικονομίες τους δεν πληρούν 

ακόμα τις προϋποθέσεις ένταξής τους στην Ευρωζώνη είτε επειδή οι κυβερνήσεις 

τους το θεωρούν για την ώρα πρόωρο.

Σε περίπτωση ένταξης και των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ευρωζώνη τα μεγέθη της θα ενισχυθούν σημαντικά (ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1), παράλληλα δε 

και αυτά του Ευρώ. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός της θα φτάσει τα 453,8 εκατομμύρια 

από 306,1 εκατομμύρια που είναι τώρα και θα αντιστοιχεί στο 7,2% του παγκοσμίου, 

το Α.Ε.Π. θα εκτιναχτεί στα 10,97 τρις δολάρια από 8,17 τρις δολάρια που είναι 

τώρα. Δηλαδή θα ξεπεράσει αυτό των Η.Π.Α. που είναι 10,88 τρις δολάρια και θα 

καταστεί η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως παράγοντας το 30,2% του παγκόσμιου 

Α.Ε.Π. (http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html). Το Ευρώ θα 

αυξήσει άμεσα το ποσοστό του στα διεθνή συναλλαγματικά αποθεματικά περίπου 

κατά 4,4% (ΒΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1). Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί στο 

ποσοστό της βρετανικής στερλίνας στα διεθνή συναλλαγματικά αποθεματικά και 

είναι πολύ πιθανόν το μεγαλύτερο μέρος αυτών να μετατραπούν σε Ευρώ μαζί με 

αυτά που υπάρχουν σε δανέζικες και σουηδικές κορώνες. Στις κεφαλαιαγορές οι 

Η.Π.Α. θα χάσουν τα σημερινά τους πρωτεία. Η αξία των χρεογράφων, των 

μετοχικών αξιών και του ενεργητικού των τραπεζών στην Ευρωζώνη των 25 θα 

ξεπεράσει την αντίστοιχή των Η.Π.Α. αφού ήδη το μέγεθος αυτό είναι μεγαλύτερο 

αυτού των Η.Π.Α. με την προσθήκη στην Ευρωζώνη μόνο των τριών παλαιών χωρών 

της Δανίας, του Ην. Βασιλείου και της Σουηδίας (I.M.F. Global financial stability 

report. Market developments and issues. September 2004). Στην αγορά χρεογράφων 

με την προσθήκη της βρετανικής στερλίνας το ποσοστό του Ευρώ ως νόμισμα 

έκδοσης θα αυξηθεί σημαντικά Επιπλέον μεταξύ των 100 πρώτων επιχειρήσεων με 

τη μεγαλύτερή αξία πωλήσεων παγκοσμίως για το 2003 ο αριθμός αυτών που 

εδρεύουν στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί από 32 σε 40 ξεπερνώντας το αντίστοιχο 

νούμερο των Η.Π.Α που είναι 36 και θα αναδείξει την Ευρωζώνη πρώτη στη 

σχετική κατάταξη (http://www.forbes.com/2003/07/07/intemationaland.html). Τέλος 

η ισχυροποίηση της Ευρωζώνης στην παγκόσμια πολιτική και στρατιωτική σκηνή,
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με το Ευρώ ως νόμισμα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι άμεση. 

Ιδιαίτερα στο θέμα της στρατιωτικής δύναμης ενώ η Ευρωζώνη με τη σημερινή της 

μορφή δεν διαθέτει δικό της ξεχωριστό στρατιωτικό σώμα, δεν συμβαίνει το ίδιο με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EUFOR (European Union Force) αποτελούμενη από 

7.000 στρατιώτες και με βρετανό Διοικητή έχει αναλάβει από τις 2 Δεκεμβρίου του 

2004 την ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία, αντικαθιστώντας Νατοϊκές Δυνάμεις 

(http://www.naftemporiki.gr/news/static/04/12/13/985596.htm). Σε μια πιο πρόσφατη 

εξέλιξη το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα Δεκεμβρίου 

ενέκρινε τις λεπτομερείς προτάσεις για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Άμυνας και Ασφάλειας (Ε.Π.Α.Α.) και πλέον υφίσταται στρατιωτικό επιτελείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί τελείως ανεξάρτητα από αυτό του ΝΑΤΟ 

(http://www.naftemporiki.gr/news/static/05/01 /10/1001657.htm).

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο ενδεχόμενο ένταξης της Μεγάλης 

Βρετανίας στην Ευρωζώνη. Λόγω του μεγέθους της στην παγκόσμια οικονομία (είναι 

η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία πίσω από αυτές των Η.Π.Α., της Ευρωζώνης και της 

Ιαπωνίας), τυχόν ένταξή της στην Ευρωζώνη θα ισχυροποιήσει άμεσα και ουσιαστικά 

το Ευρώ. Για να γίνουν πιο αντιληπτές οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης 

παρατίθενται τα παρακάτω μεγέθη: Το Α.Ε.Π. του Ην. Βασιλείου αντιστοιχεί στο 

3,2% του παγκόσμιου, το μερίδιο του στις παγκόσμιες εξαγωγές προϊόντων και 

υπηρεσιών στο 4,9% και ο πληθυσμός του στο 1% (IMF. World Economic Outlook 

2004/ Statistical Appendix). To ποσοστό της βρετανικής στερλίνας στα παγκόσμια 

συναλλαγματικά αποθεματικά είναι 4,4% για το 2003 και το 7,27% των χρεογράφων 

που διαπραγματεύονται στις χρηματαγορές είναι στο βρετανικό νόμισμα (B.I.S.). Στη 

χώρα αυτή με στοιχεία του 2003 εδρεύουν οι 8 εκ των 100 πρώτων επιχειρήσεων με 

τη μεγαλύτερη αξία πωλήσεων παγκοσμίως και οι 10 εκ των 100 πρώτων 

επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία 

(http://www.forbes.eom/2003/07/07/intemationaland.html). Παρά το γεγονός ότι η 

Μεγάλη Βρετανία έχει απολέσει τη δόξα του παρελθόντος, παραμένει μια ισχυρή 

πολιτικά χώρα με σημαντικά ερείσματα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Αποτελεί μόνιμο 

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και κατατάσσεται στις ισχυρότερες 

στρατιωτικές δυνάμεις παγκοσμίως. Διαθέτει δε και πυρηνικό οπλοστάσιο.

Σε ότι αφορά τις προθέσεις της ίδιας της Μεγάλης Βρετανίας για το 

ενδεχόμενο ένταξής της στην Ευρωζώνη, ο πρωθυπουργός της Τόνι Μπλερ, 

εστιάζεται στις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια απόφαση στην οικονομία της χώρας
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του και δηλώνει ότι ενώ αναγνωρίζει την πολιτική ορθότητα της ένταξης έχει ισχυρές 

επιφυλάξεις για την οικονομική ορθότητα μια τέτοιας απόφασης και πάντα υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας εντός της Ευρωζώνης θα είναι 

ηγετικός (http://www.naftemporiki.gr/news/static/05/01/l 0/1001590.htm). Είναι 

ξεκάθαρο πως από την οικονομική επιτυχία της Ευρωζώνης θα κριθεί εν πολλοίς και 

η ένταξη σε αυτή της Μεγάλης Βρετανίας.

5.3. Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τελευταία με αφορμή την υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξή της στην

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ένας μακρύς διάλογος σχετικά με το μέχρι που 

μπορεί να φτάσουν τα σύνορά της. Στο άμεσο μέλλον δύο χώρες έχουν πάρει 

ημερομηνίες έναρξης των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων και αναμένεται να 

έχουν επιτυχή κατάληξη. Συγκεκριμένα η Βουλγαρία και η Ρουμανία στις 1/1/2007 

θα γίνουν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία κατόπιν μακρών, 

αλλεπάλληλων και επίπονων διαπραγματεύσεων πήρε ημερομηνία έναρξης 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων (Οκτώβριος 2005) χωρίς όμως εγγύηση για το τελικό 

αποτέλεσμα (http://europa.eu.int/pol/enlarg/index_el.htm). Αυτή η απόφαση, 

πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά χρονικά, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει 

σημαντικός αριθμός χωρών-μελών και πολιτικών προσώπων στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αμφισβητούν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας για 

λόγους γεωγραφικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς, κουλτούρας ακόμη και 

θρησκευτικούς.

Έτσι λοιπόν με την ένταξή της Βουλγαρίας της Ρουμανίας θα έχουμε μια 

ενίσχυση των μεγεθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωσή ένταξής τους στην 

Ευρωζώνη θα ενισχυθεί και ο διεθνής ρόλος του Ευρώ. Συγκεκριμένα η Βουλγαρία 

έχει 7,8 εκατομμύρια κατοίκους και 19,8 δις. δολάρια Α.Ε.Π. ενώ η Ρουμανία 22,2 

εκατομμύρια κατοίκους και 60,4 δις δολάρια Α.Ε.Π. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι 

πρόκειται για δύο σχετικά μικρού μεγέθους οικονομίες αλλά σε κάθε περίπτωση η 

ένταξή τους μεγαλώνει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα θα προσθέσει 30 εκατομμύρια κατοίκους και 80,2 δις δολάρια 

Α.Ε.Π. (http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html).

Σχετικά με την περίπτωση της Τουρκίας τυχόν θετική έκβαση των 

διαπραγματεύσεων ένταξης θα μεταβάλει ουσιαστικά τη φυσιογνωμία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι πρόκειται για μια μεγάλη πληθυσμιακά, οικονομικά και
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γεωγραφικά χώρα που σχεδόν το σύνολο της έκτασής της βρίσκεται στην Ασία. Για 

τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Θα ανοίξουν νέες πολυπληθείς αγορές που σήμερα 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή αγοραστική δύναμη αλλά στο μέλλον μπορεί να 

εξελιχτούν σε σημαντικές αγορές διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας 

διέξοδο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την σημερινή ώριμη εσωτερική αγορά που 

χαρακτηρίζεται από περιορισμένα περιθώρια αύξησης της ζήτησης.

Έτσι λοιπόν με την ένταξη των τριών νέων χωρών (σχεδόν σίγουρη για 

Βουλγαρία και Ρουμανία, πιθανή για τη Τουρκία) και υπό την προϋπόθεση ένταξής 

τους στην Ευρωζώνη, το Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία 2003, θα αποτελέσει το 

νόμισμα για σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους επιπλέον και περίπου 280 δις 

δολάρια του παγκοσμίου Α.Ε.Π. θα προστεθούν στο Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης 

(http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html). Και τα δύο μεγέθη 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του Ευρώ.

5.4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Παρά τα πολύ ισχυρά θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την

Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά την πολύ ισχυρή παρουσία της στην παγκόσμια 

οικονομία που καταδεικνύεται από την ιδιότητά της να αποτελεί το μεγαλύτερο 

εξαγωγέα προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο εμπορικό 

εταίρο για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, η ίδια η φύση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης λειτουργεί ανασταλτικά για το διεθνή ρόλο του Ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ανεξάρτητων χωρών που στερείται 

πολιτικής ενοποίησης. Δηλαδή θεμελιώδεις λειτουργίες ασκούνται από τις 

κυβερνήσεις των χωρών μελών και όχι από κεντρική διοίκηση. Οι χώρες αυτές 

παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις ως προς τον πλούτο τους, τη διάρθρωση των 

οικονομιών τους, τη γλώσσα τους, την ιστορία τους, την κουλτούρα τους. Εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος πολλές φορές παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες στη λήψη 

ομόφωνων αποφάσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον αυτή η 

ανομοιομορφία συνεπάγεται και υψηλές δαπάνες για τα οικονομικά της Ένωσης. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως για τις μεταφράσεις των κειμένων των οργάνων της 

Ένωσης στις 20 επίσημες γλώσσες εργασίας το 2005 αναμένεται να δαπανηθούν 1,1 

δις Ευρώ (Ναυτεμπορική 7/1/2005). Αυτό κάνει επιφυλακτικό τον υπόλοιπο κόσμο 

ως προς την αντικατάσταση του δολαρίου από το Ευρώ γιατί πάντα ελλοχεύει ο 

κίνδυνος ανάδειξης σοβαρών διαφωνιών μεταξύ των χωρών-μελών της Ένωσης για
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θεμελιώδη ζητήματα που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διεθνή της εικόνα 

και στα οικονομικά της μεγέθη.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 5.2 παρουσιάζεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2003 και η ετήσια 

μεταβολή του Α.Ε.Π. για το δεύτερο τρίμηνο του 2004, από όπου καταδεικνύεται η 

πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο επίπεδο διαβίωσης μεταξύ των χωρών-μελών 

της που όμως στο μέλλον αναμένεται να αμβλυνθεί εξαιτίας των υψηλότερων 

ρυθμών ανάπτυξης των φτωχότερων χωρών σε σχέση με τις πλουσιότερες. Με βάση 

τα στοιχεία αυτά οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου διαθέτουν υπερπενταπλάσια 

αγοραστική δύναμη σε σχέση με αυτούς της Εσθονίας,

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και ρυθμοί ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκτ Ένωση
* ** * **

Ε.Ε. 100 2,4 ΙΣΠΑΝΙΑ 95 2,6
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 212 - ΚΥΠΡΟΣ 83 4,3
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 133 4,1 ΕΛΛΑΔΑ 80 3,9
ΔΑΝΙΑ 128 2,6 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 77 4,6
ΑΥΣΤΡΙΑ 122 1,8 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 75 1,5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 120 1,4 ΜΑΛΤΑ 74 -1,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 118 3,6 ΤΣΕΧΙΑ 73 4,1
ΒΕΛΓΙΟ 116 2,7 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 61 4,1
ΣΟΥΗΔΙΑ 115 3,5 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 51 5,4
ΓΑΛΛΙΑ 113 2,8 ΠΟΛΩΝΙΑ 46 6,1
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 110 2,7 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 46 7,4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 108 1,5 ΕΣΘΟΝΙΑ 46 5,9
ΙΤΑΛΙΑ 108 1,2 ΛΕΤΟΝΙΑ 42 7,7

* Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης
** Ετήσια μεταβολή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για το 2° τρίμηνο του
2004
Πηγή: Portrait of the European Union. Luxembourg, European Communities 
2004.

Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα κοινά 

αποδεκτών συντεταγμένων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 

ενισχύσουν τη συνοχή των χωρών-μελών, αποδέχτηκαν ομόφωνα στη Ρώμη στις 29 

Οκτωβρίου του 2004 τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, το οποίο 

θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2006 αφού πρώτα επικυρωθεί από όλες τις 

χώρες-μέλη (http://europa.eu.int/constitution/futurum/referendum_el.htm). Αυτή η 

εξέλιξη έχει εκληφθεί από πολλούς αναλυτές ως προς ένα πολύ ουσιαστικό βήμα 

στην κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν κάποια 

στιγμή συμβεί αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετεξελιχθεί σε μια ενιαία κρατική
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οντότητα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης όπως έχει διατυπωθεί από τον 

Βίκτωρ Ούγκο αλλά και από τον πρώην πρόεδρο των Η.Π.Α. Τσόρτσιλ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_Europe), τότε χωρίς αμφιβολία θα 

υπάρξει μια νέα πολιτική, οικονομική και στρατιωτική δύναμη που θα διαθέτει 

μεγέθη ανάλογα ή και μεγαλύτερα αυτών των Η.Π.Α. Σε μια τέτοια εξέλιξη σαφώς 

και θα αμφισβητηθεί ο ρόλος του δολαρίου ως το διεθνές νόμισμα αφού το Ευρώ ως 

νόμισμα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο μέρους αυτής, θα είναι 

σε θέση να το αντικαταστήσει.

Μετά από την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και την ενδεχόμενη 

ένταξη της Τουρκίας ουσιαστικά θα έχει διαμορφωθεί η φυσιογνωμία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι εκτός Ένωσης θα έχουν απομείνει οι χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων που έχουν εκφράσει επιθυμία ένταξης, η Μολδαβία, η 

Ουκρανία, που δεν έχει βρει ακόμα πολιτικό προσανατολισμό, και η Νορβηγία με την 

Ελβετία που έχουν απορρίψει για την ώρα το ενδεχόμενό ένταξής τους. Ουσιαστικά 

δηλαδή το μελλοντικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη διαμορφωθεί και αυτό 

της δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στη σφυρηλάτηση των θεμελιωδών αξιών 

της, ώστε οι κάτοικοί της να αποκτήσουν ισχυρή ευρωπαϊκή συνείδηση που θα 

συντελέσει τα μέγιστα στην κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης των χωρών- 

μελών.

5.5. Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 1999 χαρακτηρίζονταν από τον πλήρη

κατακερματισμό των κεφαλαιαγορών της. Κάθε χώρα μέλος της διέθετε τη δική της 

κεφαλαιαγορά χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τους. Τον 

Σεπτέμβριο του 2000 όμως τα χρηματιστήρια του Παρισιού, του Άμστερνταμ και των 

Βρυξελών προέβησαν στη μεταξύ τους συγχώνευση δημιουργώντας τη Euronext, 

στην οποία στη συνέχεια προστέθηκε και αυτό της Λισσαβόνας 

(http://www.euronext.eom/editorial/wide/0,5371,1732_4427342, OO.html), και έτσι 

δημιουργήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώπης και η 

πέμπτη παγκοσμίως (http://www.fibv.com/publications/EQUITY 104.pdf). Αξίζει να 

σημειωθεί πως και τα τέσσερα χρηματιστήρια εδρεύουν σε χώρες της Ευρωζώνης. 

Αυτό ήταν ένα πρώτο πολύ ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ενοποίησης των 

Ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Στις μέρες μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το επόμενο επίσης πολύ 

σημαντικό βήμα προς την ενοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange), το τρίτο 

μεγαλύτερο από πλευράς κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη, έχει γίνει το μήλο της 

έριδας για τα δύο μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, της Euronext και του 

Deutsche Boerse και πολύ σύντομα αναμένεται η τελική έκβαση της υπόθεσης. Το 

χρηματιστήριο του Λονδίνου είχε γίνει στόχος εξαγοράς του Deutsche Boerse και 

άλλων χρηματιστηρίων (ΟΜ Gruppen ΑΒ, Nasdaq) και στο παρελθόν χωρίς επιτυχή 

κατάληξη (http://www.naftemporiki.gr/news/static/04/12/13/988634.htm). Αυτή τη 

φορά όμως είναι πάρα πολύ πιθανόν το χρηματιστήριο του Λονδίνου να καταλήξει σε 

κάποιον εκ των δύο διεκδικητών που σημειωτέον αμφότερα είναι χρηματιστήρια της 

Ευρωζώνης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλει τα μέγιστα στην ισχυροποίηση του Ευρώ στη 

διεθνή αγορά αφενός γιατί θα αποτελέσει ένα ισχυρό βήμα για την ένταξη της 

Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωζώνη και αφετέρου γιατί θα συμβάλει ουσιαστικά 

στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Έτσι ανοίγει σιγά-σιγά ο δρόμος 

για τη δημιουργία ενιαίας χρηματιστηριακής αγοράς εντός της Ευρωζώνης που θα 

διαθέτει το βάθος εκείνο που θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί με καλύτερους όρους 

την κυρίαρχη σήμερα χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α. Υπενθυμίζεται, όπως 

αναλύθηκέ σε προηγούμενα κεφάλαια, ότι η ύπαρξη ισχυρής εγχώριας 

κεφαλαιαγοράς είναι εκ των σημαντικότερων προϋποθέσεων για τη διεθνοποίηση 

ενός νομίσματος.

5.6. ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Πολύ σημαντικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις στο εγγύς μέλλον θα

παίξουν η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Βραζιλία. Πρόκειται για χώρες που διαθέτουν 

τεράστιες εσωτερικές αγορές (ιδιαίτερα οι δύο πρώτες), παρουσιάζουν πολύ υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης (ιδιαίτερα οι τρεις πρώτες) και είναι χώρες με τεράστια 

αποθέματα φυσικού πλούτου (ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες) 

(http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html). Εξαιτίας των 

παραπάνω χαρακτηριστικών τους οι παραπάνω χώρες αναμένεται να συγκεντρώσουν 

μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα 

νομίσματα των κυριοτέρων εμπορικών τους εταίρων θα ισχυροποιηθούν στις 

παγκόσμιες χρηματαγορές, αφού μέρος των αυξημένων εμπορικών συναλλαγών των 

χωρών αυτών θα τιμολογείται στα νομίσματα των εμπορικών τους εταίρων. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο των χωρών αυτών και 

επιδιώκει μέσω διμερών συμφωνιών την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου, γεγονός

83

http://www.naftemporiki.gr/news/static/04/12/13/988634.htm
http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html


που θα επιδράσει θετικά στο διεθνή ρόλο του Ευρώ, νοούμενο ως το νόμισμα του 

συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον ισχυρό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε αυτήν τη κατεύθυνση είναι οι άριστες διπλωματικές σχέσεις με τις 

παραπάνω χώρες και η εγγύτητα με τη Ρωσία. Άλλα και από την πλευρά των χωρών 

αυτών έχουν δοθεί συγκεκριμένα δείγματα γραφής για τη θετική τους στάση απέναντι 

στο Ευρώ. Τελευταία η Ρωσία εγκατέλειψε την πρόσδεση του νομίσματος της 

αποκλειστικά με το αμερικανικό δολάριο με ένα καλάθι νομισμάτων όπου το δολάριο 

κατέχει το 60% και το Ευρώ το υπόλοιπο 40%. Και η Κίνα, μέσω δηλώσεων 

αξιωματούχων της, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο 

του Ευρώ στα συναλλαγματικά της διαθέσιμα.

Από το 2003 η Κίνα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μαζί με τις 

Η.Π.Α. το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της πίσω από την Ιαπωνία. Η 

ανάπτυξη του μεταξύ τους εμπορίου έχει ραγδαία εξέλιξη και από το 1978 έως το 

2003 έχει τριανταπλασιαστεί φτάνοντας το ποσό των 135 δις Ευρώ. Να σημειωθεί 

πάντως πως το διμερές εμπόριο με την Κίνα είναι ελλειμματικό για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση φτάνοντας περίπου 55 δις Ευρώ με στοιχεία για το 2003) 

(http://europa.eu.int/conrm/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm).

Για την Ινδία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό της 

εταίρο (αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των ινδικών εξαγωγών και επίσης το ένα 

τέταρτο των ινδικών εισαγωγών). Ενδεικτικό της ραγδαίας ανάπτυξης των μεταξύ 

τους εμπορικών σχέσεων είναι πως το 1991 η αξία των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας ήταν 9,9 δις Ευρώ και το 2003 περίπου 

τριπλασιάστηκε και έφτασε τα 28,4 δις Ευρώ. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων προς την Ινδία. 

(http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/india/index_en.htm).

Και για τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό της 

εταίρο, ενώ η Ρωσία βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην σχετική κατάταξη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τις Η.Π.Α., Ελβετία, Κίνα και Ιαπωνία). Η αξία του 

μεταξύ τους εμπορίου είναι 85 δις Ευρώ και είναι ελλειμματική για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατά 20 δις Ευρώ περίπου σύμφωνα με στοιχεία του 2003 

(http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/russia/index_en.htm).
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Τέλος για τη Βραζιλία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το σημαντικότερο 

εμπορικό εταίρο αντιπροσωπεύοντας το 26,5% του εξωτερικού της εμπορίου 

(http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/brazil/index_en.htm).

Οι ευρωπαίοι πολιτικοί αντιλαμβανόμενοι τον καταλυτικό ρόλο των 

παραπάνω χωρών στο μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας προβαίνουν διαρκώς σε 

ενέργειες ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων όπως η πρόσφατη υιοθέτηση από τον 

καγκελάριο της Γερμανίας ενός κοριτσιού από τη Ρωσία, οι επισκέψεις του ιδίου και 

του Γάλου προέδρου σε Κίνα και Ινδία που απέφεραν την υπογραφή συμβολαίων 

αξίας πολλών δισεκατομμυρίων Ευρώ για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες (Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία, 9/1/2005).

Αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Η.Π.Α. αντιμετωπίζουν αρκετά 

προβλήματα στις διμερείς τους σχέσεις με τις παραπάνω χώρες πλην της Ινδίας. Αυτό 

είναι απόρροια της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής κυριαρχίας των Η.Π.Α. 

στον πλανήτη και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν για τη διατήρησή της. 

Συγκεκριμένα η πολιτική της Κίνας να προσδέσει το νόμισμά της με το δολάριο έχει 

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις εξαγωγές των Η.Π.Α. και έχει αποτελέσει 

πεδίο σημαντικής τριβής μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Η.Π.Α.-Ρωσίας πάντα 

χαρακτηρίζονταν από αμοιβαία καχυποψία, απομεινάρι του ψυχρού πολέμου και τα 

τελευταία χρόνια η καχυποψία αυτή εντείνεται λόγω του ανταγωνισμού των δύο 

χωρών για την αύξηση της επιρροής τους στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Τέλος 

η εικόνα των Η.Π.Α. στη Βραζιλία αλλά και γενικότερα στη Λατινική Αμερική δεν 

είναι και η καλύτερη, γεγονός που αποδεικνύεται από την επικράτηση στο 

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής κυβερνήσεων που προέρχονται από τον 

κεντροαριστερό χώρο που παραδοσιακά αντιμετωπίζει τουλάχιστον με 

επιφυλακτικότητα την παρουσία των Η.Π.Α. στην περιοχή.

5.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ομιλία του στις 14 Μαΐου 2004 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας Jean-Claude Trichet αναφερόμενος στη διεθνοποίηση του Ευρώ την 

χαρακτήρισε ως μια διαδικασία καθοδηγούμενη από τις ίδιες τις αγορές. Δηλαδή η 

διεθνοποίηση του Ευρώ ούτε πρόκειται να αποτραπεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αλλά ούτε και να επιβληθεί. Οι παράγοντες που θα επιδράσουν καταλυτικά 

στην κατεύθυνση αυτή είναι πρωτίστως η υιοθέτηση του Ευρώ από το σύνολο των 

χωρών-μελών τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική ολοκλήρωσή της. Αν συμβεί 

αυτό τότε το Ευρώ θα γίνει το νόμισμα της μεγαλύτερης οικονομίας και του
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μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου του πλανήτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει 

πολιτική και στρατιωτική δύναμη εφάμιλλη αυτής των Η.Π.Α Στα παραπάνω πρέπει 

να προστεθεί και ο στρατηγικός στόχος που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση: Να 

καταστεί η ανταγωνιστικότερη οικονομία του πλανήτη ως το 2010 

(http://europa.eu.int/comm/archives/commission_1999_2004/prodi/topics/lisbon/inde 

x_el.htm) που ακόμη και αν δεν επιτευχθεί χρονικά, υποδηλώνει τις προθέσεις των 

κυβερνούντων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη γένεση του Ευρώ ένα καινούριο κεφάλαιο άρχισε να γράφεται στην 

ιστορία των διεθνών νομισμάτων και εκ των πραγμάτων τα επόμενα χρόνια θα φανεί 

μέχρι που μπορεί να φτάσει η διεθνοποίησή του. Οι πιθανότητες ανάδειξής του ως το 

νέο παγκόσμιο νόμισμα είναι σημαντικές νοούμενο πάντα ως νόμισμα του συνόλου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό το Ευρώ χάραξε ήδη 

ένα δρόμο στη νομισματική ενοποίηση χωρών που είναι σίγουρο ότι θα βρει 

αρκετούς μιμητές τα επόμενα χρόνια. Ήδη για τις χώρες του Περσικού, της 

Νοτιανατολικής Ασίας, της Νότιας Αμερικής αλλά και της Αφρικής έχουν εκφραστεί 

απόψεις νομισματικής ένωσης στα πρότυπα της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση 

λοιπόν το Ευρώ έχει ήδη αλλάξει τον παγκόσμιο νομισματικό χάρτη και θα 

αποτελέσει τη βασική αιτία των μελλοντικών εξελίξεων στον χώρο των νομισμάτων.
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