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Πλεονεκτήματα από το να είσαι μέλος της ΕΕ  

 

1. πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα (αβέβαιη αλλά αναμενόμενη) σε 

μακροοικονομικό επίπεδο,  και σε επίπεδο (τοπικής) νομισματικής κυκλοφορίας 

2. νέες αγορές (για τους πολίτες (νέα προιόντα, καλύτερες τιμές, εργασία, τουρισμός), τις επιχειρήσεις)  

3.  κοινή/ ενιαία / εσωτερική /ενοποιημένη αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία του 

κεφαλαίου, των ατόμων/εργατών, των εμπορευμάτων, και των 

υπηρεσιών  
4. κοινή αγορά και διευρυμένη, συνεπώς ανταλλαγή ιδεών (εξειδίκευση), επικοινωνία, και ανταλλαγή 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών  

5. αυξανόμενες ροές εμπορίου και επενδύσεων (εξάλειψη των εμπορικών εμποδίων και μειωμένοι 

περιορισμοί)  + άνοιγμα των συνόρων 

6. σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δημοκρατικών κανόνων, των νέων 

νόμων, επιβολή των νόμων, έλεγχος, προστασία των καταναλωτών   

7. κοινή περιβαλλοντική (προστασία), γεωργική και άλλες κοινές πολιτικές (επομένως συμπράξεις, 

ενοποιημένες πολιτικές)  

8. οικονομική βοήθεια (ΚΠΣ) μέσω των δομικών κονδυλίων και των κεφαλαίων συνοχής (οποιαδήποτε 

χώρα μέλος με λιγότερο από 90% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ένωσης λαμβάνει αυτήν την βοήθεια)  

9. καλύτερη υποδομή    λόγω 8, 4 

10. καλύτερες επιχειρησιακές ευκαιρίες (βελτίωση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος) + ευκαιρίες 

προσέλκυσης εισροών ΞΑΕ (ξένων άμεσων επενδύσεων)  

11. βελτιωμένοι κανόνες ανταγωνισμού + κανόνες προστασίας  

12. οικονομική ανάπτυξη, υψηλότερη παραγωγικότητα, υψηλότερη αποδοτικότητα, υψηλότερη 

ανταγωνιστικότητα  

13. χαμηλότερο κόστος παραγωγής (ελεύθερη διακίνηση συντελεστών παραγωγής, ανταγωνιστικότητα, 

εξειδίκευση, νέα τεχνολογία), λιγότερες δαπάνες εγκατάστασης, λιγότερες λειτουργικές δαπάνες  

14. υψηλότερη παραγωγή  

15. υψηλότερη απασχόληση  

16. υψηλότερο εισόδημα  

17. χαμηλότερη φτώχεια 

18. μεταφορά της γνώσης    
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19. αυξημένη διαφάνεια  

20. βελτιωμένες υπηρεσίες μέσω του ανταγωνισμού και μέσω της εισόδου ξένων κεφαλαίων μέσω των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων  

21. καλύτερη κοινωνική πολιτική μέσω της αύξησης ΑΕΠ  

22. χαμηλότερη διαφθορά 

23. υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας  

24. υψηλότερη θεσμική ικανότητα , νέοι θεσμοί, νέα εταιρική διακυβέρνηση 

25. βελτιωμένο νομικό πλαίσιο  

26. βελτιωμένοι μηχανισμοί για την επιβολή των νόμων  

27. χαμηλότερη γραφειοκρατία ???? 

28. έξοδος από την απομόνωση   πιέσεις παγκοσμιοποίησης  

29. χαμηλότερα επιτόκια, και χαμηλότερος κίνδυνος μέσω του ανταγωνισμού και ΞΑΕ  

30. όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τα 35 κεφάλαια του ευρωπαϊκού κεκτημένου 

 

 

Μειονεκτήματα του να είσαι  μέλος της ΕΕ  

 

1. Έλλειψη ανεξαρτησίας ειδικά στο πολιτικό επίπεδο (επίσης στο νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο 

ως διαδικασία ελέγχου), ίσως και στο πολιτιστικό επίπεδο   εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων 

2. απώλεια μεριδίου αγοράς για τις τοπικές επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρού και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού, και της συμμετοχής των ξένων επιχειρήσεων. Οι 

αδύναμες επιχειρήσεις, και οι άνθρωποι με χαμηλές δυνατότητες θα υποφέρουν πολύ   πτώχευση και 

αυξανόμενη φτώχεια  

3. προβλήματα αποδημίας για το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (προβλήματα στην χώρα προέλευσης), 

προβλήματα μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής (αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας, μειωμένες απολαβές)  

4. αυξημένη εγκληματικότητα λόγω του ανοίγματος των συνόρων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

ατόμων  

5. φάρμακα- ναρκωτικά, ιοί, ασθένειες μπορούν να «διανεμηθούν/μεταδοθούν» ευκολότερα απ’ ότι πριν 

μεταξύ των χωρών  (λόγω τεχνολογίας) 

6. υψηλές/αυστηρές υποχρεώσεις σε μικρο και μακρο επίπεδο, αυξημένα  κυβερνητικά καθήκοντα και 

προσδοκίες για  πιθανά πρόστιμα και δαπάνες συντήρησης και αμοιβές για την τοπική κυβέρνηση (υψηλό 

επίπεδο ελέγχου της ΕΕ)   

7. νέα παγκόσμια προϊόντα εναντίον των τοπικών προϊόντων και ανάγκες για βελτιώσεις προκειμένου να 

κρατηθούν τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  
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8. (μη ανταγωνιστικά τοπικά προϊόντα) βελτιωμένα πρότυπα λόγω της διεύρυνσης μπορεί να επιδεινώσουν 

την ικανότητα εξαγωγών 

9. αδιαφορία ή ακόμα και παραμέληση/ισοπέδωση/ομογενοποίηση ειδικών χαρακτηριστικών των χωρών 

(πολιτιστικά – γλωσσικά  – θρησκευτικά)  

10. καμία έξοδος (πιθανότητα) από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

11. οι ανισότητες μπορεί να διατηρηθούν/διερυνθούν μεταξύ των χωρών μελών  

12. τα προβλήματα από τις αδύναμες χώρες μπορεί να μετακινηθούν προς τις προηγμένες χώρες  

13. οι προηγμένες χώρες μπορούν να πληρώσουν το τίμημα του συντονισμού των αδύναμων χωρών για 

αρκετά έτη  

14. ίσως μόνο η ονομαστική σύγκλιση μπορεί να υπάρξει στην Ένωση και όχι μια πραγματική σύγκλιση  

15. η διάκριση μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να υπάρξει ακόμη και στη διανομή των δομικών κονδυλίων 

(μη ίση (άνιση) μεταχείριση μεταξύ των χωρών/ μεταξύ των περιοχών)  

16. ένα άλλο είδος γραφειοκρατίας μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα)  

17. έλλειψη πρωτοβουλιών και ανεξαρτησίας για μια μεμονωμένη χώρα λόγω των κοινών πολιτικών και του 

συγκεντρωτικού συστήματος  

18. ακαμψία του συστήματος (έλλειψη ευελιξίας σε μια ένωση με 27 κράτη μέλη)  

 

  

 

Οφέλη του Ευρώ & της ΟΝΕ για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη   

  

 

1) Το γενικό όφελος που θα φέρει το Ευρώ είναι ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που οδηγεί  στο χαμηλό 

πληθωρισμό και  

 2)σε χαμηλά επιτόκια.   

 3)Επιτρέπει στα κράτη μέλη να πραγματοποιούν αποταμίευση σε τρεις περιοχές: μειωμένες δαπάνες λόγω της 

αποβολής της ισοτιμίας  

 4)χαμηλότερο κόστος που δημιουργείται από τον υγιή ανταγωνισμό στη ζώνη του Ευρώ  

 5)και ευνοϊκότερες εμπορικές συναλλαγές και  

 6)περιβάλλον επένδυσης για τις τοπικές επιχειρήσεις. 

 7) θα παραγάγει την αποταμίευση που εκτιμάται ότι θα φτάσει μέχρι τη μία ποσοστιαία μονάδα της ετήσιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΕΠ κάθε έτος.  
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 8) ευκολότερη σύγκριση τιμών στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Αυτό θα υποκινήσει τον ανταγωνισμό.   

 9)Εμπόριο και 10) επένδυση. Με την εξάλειψη του κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας, η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) θα φέρει την αυξανόμενη δυνατότητα επιχειρήσεων και εμπορικών συναλλαγών 

στις εμπορικές επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

11) το ευρώ θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα (πιο σκληρός ο ανταγωνισμός για τις αδύναμες χώρες εντός 

της ζώνης, πιο σκληρός επίσης και για όλες τις χώρες εκτός ζώνης) των συμμετεχόντων οικονομιών.   

12)θα  ενθαρρύνει μια γρηγορότερη ανάπτυξη των γραμμών των νέων προϊόντων,   

 13) μια γρηγορότερη εφαρμογή των νέων τεχνικών στη διαδικασία παραγωγής,  

 14) και περισσότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Επομένως,   

 15) θα ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγής,   

 16) του εισοδήματος και  της απασχόλησης, και των περιορισμών του πληθωρισμού   

 17) αφαίρεση του κινδύνου της συναλλαγματικής ισοτιμίας από το εμπόριο με άλλα μέλη της περιοχής του 

Ευρώ  

 18) βελτιωμένη αποδοτικότητα των οικονομικών και νομισματικών αγορών  

 19) διαφάνεια των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών στις χώρες περιοχής του Ευρώ, η οποία προωθεί τον 

ανταγωνισμό  

 20) βελτιωμένη κατανομή των πόρων και,  

 21) γενικά, πορεία προς την οικονομική ολοκλήρωση.

Ένας αντίκτυπος στη σύγκλιση τιμών, δηλ. πολύ μεγάλες διαφορές τιμών, δεν θα είναι πλέον ανεκτές.  

 22) θα πρέπει να θεωρείται ως ελκυστική εναλλακτική λύση του δολαρίου.   

23) το Ευρώ θα διαδραματίσει τελικά έναν σημαντικό ρόλο στα οικονομικά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως, και 

ως σημαντικό αποθεματικό νόμισμα. 

24) Διεθνείς επενδυτές έχουν τώρα τις ευρύτερες ευκαιρίες να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να 

ελέγξουν τους κινδύνους τους. 

 

Οφέλη του Ευρώ, ΟΝΕ για τις ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ 

   

 1) η γενική αποτελεσματικότητά τους στις παγκόσμιες αγορές βελτιώνεται από το γεγονός ότι το Ευρώ 

ενισχύει  τον ανταγωνισμό  στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.  

  2) μερικές λειτουργικές δαπάνες μειώνονται επειδή οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να κάνουν μεγαλύτερο 

μέρος του εξωτερικού εμπορίου  τους σε Ευρώ με τρίτες χώρες απ’ότι έκαναν προηγουμένως με τα εθνικά 

νομίσματά τους   
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 3) η απροσδόκητη δύναμη του δολαρίου των ΗΠΑ το 1999 και το 2000 έδωσε στις επιχειρήσεις της περιοχής 

του ευρώ ένα πλεονέκτημα αναπάντεχου κέρδους σε πολλές αγορές εξαγωγών (ασθενές νόμισμα = 

ανταγωνιστικό  σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο αφού το ευρώ είναι πάρα πολύ ισχυρό νόμισμα).   

 4) παρουσιάζει στρατηγικές ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που προετοιμάζονται κατάλληλα για αυτό   

 5) χαμηλότερες χρεώσεις για το συνάλλαγμα και άλλες οικονομικές συναλλαγές,  

6) καθώς επίσης και η ενδεχομένη ενισχυμένη αποδοτικότητα είναι τα οφέλη.    

 7) η πολύ βελτιωμένη διαφάνεια τιμών στις εθνικές αγορές στην περιοχή του Ευρώ  

8) θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις για να μειώσουν ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε διαφορές στις τιμές  

των αγαθών και των υπηρεσιών τους, εκτός από εκείνες που μπορούν να δικαιολογηθούν από τις συγκεκριμένα 

τοπικές περιστάσεις. Κατά συνέπεια,  

9) οι τιμές μερικών αγαθών και υπηρεσιών σε ορισμένες αγορές μπορούν να αναμένονται να πέσουν.   

10) το κόστος στους καταναλωτές ορισμένων αγαθών σε ορισμένες αγορές μπορεί ακόμη και να αναμένεται να 

πέσει. 

11) Όλες οι επιχειρήσεις  σε "υπό ένταξη" χώρες, που κάνουν εμπόριο στην περιοχή Ευρώ θα πρέπει ομοίως να 

αναθεωρήσουν τις εμπορικές στρατηγικές τους.  

 12) Η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) θα φέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

περισσότερες ευκαιρίες επιλογής και επιχειρηματικές δυνατότητες 

- 13) η εξαφάνιση του κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες αγορές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρελθόν, αυτές οι  μικρότερες επιχειρήσεις δεν είχαν την ίδια  πρόσβαση με τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στα οικονομικά όργανα που προστατεύουν ενάντια στις νομισματικές διακυμάνσεις.  

- 14) αυξανόμενος ανταγωνισμός στην τραπεζική βιομηχανία και χαμηλότερα επιτόκια. Αυτά πρέπει να 

επιτρέψουν στις ΜΜΕ να χρηματοδοτήσουν τις διαδικασίες τους με ευνοϊκότερο κόστος από πριν.  

15) η αντιμετώπιση της περιοχής του Ευρώ ως μια διευρυμένη εγχώρια αγορά.   

16) οι ΜΜΕ  θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε μια πολύ ευρύτερη 

περιοχή (οικονομίες κλίμακας), σε περισσότερους πιθανούς πελάτες.   

17) Οι ΜΜΕ θα ενθαρρυνθούν να ενσωματώσουν  καινοτομία και νέες τεχνικές λύσεις στις επιχειρησιακές 

στρατηγικές τους, προς όφελος ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

18) Οι μεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα απολαύσουν 

μια μείωση πολλών από τις δαπάνες τους, ειδικότερα στους τομείς της διαχείρισης Υπουργείου 

Οικονομικών, ξένων συναλλαγών συναλλάγματος και μέσω της αποβολής ενός μεγάλου μέρους του σημερινού 

κινδύνου συναλλάγματος.  

Αλλά 19) ο αντίκτυπος του Ευρώ θα είναι πολύ ευρύτερος και θα έχει επιπτώσεις στις πολιτικές απασχόλησης, 

και στις αποφάσεις σχετικά με τη θέση των κέντρων παραγωγής και διανομής.   

20) Ο ανταγωνισμός σε μερικούς τομείς θα είναι αναμφισβήτητα ισχυρότερος και  
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21) με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών,  

 

 

 

Οφέλη του Ευρώ, ΟΝΕ για τους πολίτες  

(ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ, ταξιδιώτες, υπαλλήλους)  

 

1) μειωμένες δαπάνες για να ταξιδέψει κανείς σε άλλες χώρες   

2) ευκολότερη και λιγότερο ακριβή μεταφορά των κεφαλαίων σε άλλες χώρες   

3)  υψηλότερη διαφάνεια δαπανών και  

4)  αυξανόμενος ανταγωνισμός όποιος θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές   

5)  αποβολή των κινδύνων συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών   

6)  χαμηλά επιτόκια που μειώνουν το κόστος δανεισμού  

7)  εξασφαλισμένη αγοραστική δύναμη μέσω του χαμηλότερου πληθωρισμού και   

8) πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα αυξήσει την ασφάλεια εργασίας.   

9) Αυτό είναι η διαδικασία της αποκαλούμενης "σύγκλισης τιμών" που ενθαρρύνεται από την ευκολία με την 

οποία οι τιμές του Ευρώ μπορούν να συγκριθούν από μια χώρα σε άλλη.  

10) εάν ταξιδεύετε συχνά - θα απολαύσετε μια χαρακτηρισμένη αύξηση στην ευκολία.   

 11) δεν θα πρέπει πλέον να σπαταλήσετε χρόνο σε δημιουργία συναλλάγματος πριν από ένα ταξίδι ή ενώ 

ταξιδεύετε, ή παρεκκλίνετε του δρόμου σας για να εντοπίσετε μια χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία, κ.λπ.  

 12) οι πολίτες, που απολαμβάνουν τα οφέλη της μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας δημιούργησαν στη 

"περιοχή του Ευρώ" - στις καθημερινές ζωές τους ως εργαζόμενοι, υπάλληλοι, καταναλωτές, ιδιοκτήτες 

σπιτιού και επιχειρηματίες.  

13) Μερικά από αυτά τα οφέλη προέρχονται από την ανάπτυξη και την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων που έχουν επωφεληθεί των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται από το Ευρώ. Από την 

παγκόσμια  οικονομική προοπτική, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)  

14) χτίζει περισσότερη εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης.   

 15) Οι τουρίστες από μέσα από την περιοχή του Ευρώ θα γλιτώνουν δαπάνες για τη δημιουργία 

συναλλάγματος όταν διασχίζουν τα σύνορα.   

16) Οι οργανωτές ταξιδιού θα ωφεληθούν επίσης από την αφαίρεση των κινδύνων διακυμάνσεων 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, αν και θα χάσουν το εισόδημα από κάποια πτώση σε διαδικασίες ανταλλαγής 

νομίσματός τους.   

17) Ο ανταγωνισμός μέσα στη βιομηχανία ταξιδιού και τουρισμού είναι πιθανό να οξυνθεί από τη διαφάνεια 

τιμών και αυτό είναι πιθανό να δώσει περισσότερη επιλογή, συχνά σε καλύτερες τιμές, στον καταναλωτή.   
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 18) Η ίδια η ΟΝΕ δεν είναι μια άμεση πηγή νέων θέσεων εργασίας, αλλά δημιουργεί σίγουρα μια νέα βάση 

για την αύξηση και την απασχόληση.   

 19) Τα χαμηλότερα επιτόκια θα ενθαρρύνουν περισσότερη επένδυση και περισσότερη αύξηση - δύο 

ουσιαστικοί όροι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

 20) Με το ευρώ που προσφέρει ένα πιο ελπιδοφόρο πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη αρχίζουν επίσης τις δομικές μεταρρυθμίσεις που θεωρούν ότι είναι 

απαραίτητες για να αφαιρέσουν τα εμπόδια στη δημιουργία θέσεων εργασίας.   

 21) Δεδομένου ότι ο γενικός στόχος της ΟΝΕ είναι να δημιουργήσει  οικονομική σταθερότητα και 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οι υπάλληλοι μπορούν να ωφεληθούν από την προοπτική της ασφάλειας εργασίας, 

και το γεγονός ότι οι μισθοί τους θα προστατευθούν από τον πληθωρισμό μέσω της δέσμευσης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθερότητα τιμών.  

 22) είναι δυνατό ότι με το να κάνει τη διαφοροποίηση των αμοιβών πιο ορατή στις χώρες και να φέρει τις 

χώρες γενικά πιο κοντά, η εισαγωγή του Ευρώ θα ενθαρρύνει την αναζήτηση της απασχόλησης έξω από την 

εγχώρια χώρα κάποιου και με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσει τη μετακίνηση της εργασίας.   

 

Μειονεκτήματα και κίνδυνοι εξαιτίας του Ευρώ 

 

Ενώ υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στο Ευρώ, μπορούν επίσης να υπάρξουν μερικά μειονεκτήματα. Το  

κόστος της μετάβασης των νομισμάτων των 12 χωρών  σε ένα ενιαίο νόμισμα θα μπορούσε να θεωρηθεί 

μειονέκτημα. Δισεκατομμύρια θα ξοδευτούν (1.1.2002) όχι μόνο  για να “παραχθεί” το νέο νόμισμα, αλλά  και 

στην αλλαγή των συστημάτων λογιστικής, του λογισμικού, των έντυπων υλικών, των μηχανών πώλησης των 

μετρητών, των μηχανών στους χώρους στάθμευσης, των τηλεφωνικών θαλάμων, και κάθε άλλου τύπου 

μηχανής που δέχεται το νόμισμα.   

Επιπλέον, θα υπάρξουν  ώρες  εκπαιδευτικής κατάρτισης  απαραίτητες για τους υπαλλήλους, τους 

διευθυντές, και ακόμη και τους καταναλωτές. Κάθε κυβέρνηση σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο θα έχει 

δαπάνες από τον αντίκτυπο της μετάβασης. Αυτός ο στόχος  θα απαιτήσει πολλές ώρες  οργάνωσης, 

προγραμματισμού, και εφαρμογής, η οποία επιβαρύνει τους ώμους των κυβερνητικών αντιπροσωπειών.   

* Η πιθανότητα  του οικονομικού κλονισμού  είναι ένας άλλος κίνδυνος που έρχεται μαζί με την εισαγωγή 

ενός ενιαίου νομίσματος.    

• Με τα εθνικά νομίσματά τους, οι χώρες μπορούσαν  να ρυθμίσουν τα επιτόκια  για να ενθαρρύνουν 

επενδύσεις και κατανάλωση. -Το Ευρώ θα καταστήσει τις ρυθμίσεις επιτοκίου από τις μεμονωμένες χώρες 

αδύνατες, έτσι αυτή η μορφή αποκατάστασης θα χαθεί. Τα επιτόκια για όλη την ζώνη του Ευρώ ελέγχονται 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.   
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• Θα μπορούσαν επίσης να υποτιμήσουν το νόμισμά τους σε μια οικονομική ύφεση με  τη ρύθμιση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας τους. Αυτή η υποτίμηση θα ενθάρρυνε τις ξένες αγορές των αγαθών τους 

(εξαγωγές), θα μπορούσαν έτσι να επαναφέρουν την  οικονομία πίσω στο σημείο όπου πρέπει να είναι. - 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον ένα μεμονωμένο εθνικό νόμισμα, αυτή η μέθοδος οικονομικής 

ανάκαμψης χάνεται επίσης.   

• Ένας τρίτος τρόπος που θα μπορούσε να προσαρμοστεί στους οικονομικούς κλονισμούς ήταν μέσω των 

ρυθμίσεων  των κυβερνητικών εξόδων  όπως τα προγράμματα ανεργίας και κοινωνικής ευημερίας. Σε 

περιόδους οικονομικής δυσκολίας, όταν αυξάνονται οι προσωρινές απολύσεις και περισσότεροι πολίτες 

χρειάζονται επιδόματα ανεργίας και άλλη χρηματοδότηση ευημερίας, τα κυβερνητικά έξοδα αυξάνονται 

για να κάνουν αυτές τις πληρωμές. Αυτό «ενθαρρύνει» τα έξοδα, τα οποία βοηθούν να βγει η χώρα από την 

οικονομική της ύφεση. -  Λόγω του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, οι κυβερνήσεις είναι 

περιορισμένες στην αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους. Αυτό περιορίζει την ελευθερία τους 

στα έξοδα κατά τη διάρκεια των οικονομικά δύσκολων περιόδων, και περιορίζει την αποτελεσματικότητά 

τους στο να φύγει μία χώρα από μια ύφεση.   

 

Εκτός από την πιθανότητα του οικονομικού κλονισμού μέσα στις χώρες της Ευρω-χώρες,  υπάρχει επίσης η 

πιθανότητα  του πολιτικού κλονισμού. Η έλλειψη μιας ενιαίας φωνής για  όλες τις χώρες του Ευρώ θα 

μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα και ένταση μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών στη ζώνη του ευρώ. Θα 

υπάρχει πάντα ο πιθανός κίνδυνος μια χώρα μέλος να καταρρεύσει οικονομικά και να έχει επιπτώσεις σε 

ολόκληρο το σύστημα.   

 

Κόστος του να γίνει κανείς μέλος της ΟΝΕ/ υιοθετώντας το Ευρώ 

1. Η χώρα δεν μπορεί  πλέον να διευθύνει τη νομισματική πολιτική εξ ονόματός της.  

 

2. Η χώρα ίσως να πρέπει να περιορίσει ουσιαστικά τη χρήση επεκτατικής φορολογικής πολιτικής της εξαιτίας 

του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.  

 

3. Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι πλέον διαθέσιμη ως μαξιλάρι . Παραδείγματος χάριν, μια  πτώση στη 

ζήτηση για τις εξαγωγές της χώρας, η οποία είναι συγκεκριμένη για τη χώρα, θα οδηγούσε σε μια αυτόματη 

υποτίμηση του νομίσματος εάν η συναλλαγματική ισοτιμία ταλαντεύεται. Αυτό θα μείωνε την επίδραση στην 

οικονομία. Αφ' ετέρου, εάν η χώρα είναι μέρος της Ευρωζώνης, δεν υπάρχει  πλέον το γερμανικό μάρκο, 

παραδείγματος χάριν, για να υποτιμηθεί ενάντια σε άλλα νομίσματα, έτσι ο προστατευτικός μηχανισμός θα 

χανόταν.   
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Εάν τα οικονομικά οφέλη υπερβαίνουν τις δαπάνες, εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες:  

 

1. Τον βαθμό της εμπορικής ολοκλήρωσης με τις άλλες χώρες στην Ευρωζώνη.  

2. Τον βαθμό κινητικότητας της εργασίας με τις άλλες χώρες στην Ευρωζώνη.  

3. Το ποσό "ασύμμετρων κλονισμών" που χτυπούν τη χώρα.  

4. Η ευελιξία των αμοιβών μέσα στη χώρα.  

 

Είναι αδύνατο να υπολογιστούν τα οικονομικά κέρδη και το κόστος μιας Νομισματικής Ένωσης με 

οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας βασισμένο στην τρέχουσα κατάσταση της γνώσης μας. 

  

"Εάν η ΟΝΕ πετύχει, θα προωθήσει την ευρωπαϊκή πολιτική καθώς επίσης και την οικονομική ολοκλήρωση, 

ενθαρρύνοντας την ειρήνη και την ευημερία σε μια περιοχή που θα μπορούσε κάποια ημέρα να περιλάβει την 

Ανατολική Ευρώπη. Εάν η ΟΝΕ αποτύχει, εντούτοις, η κατευθυντήρια δύναμή της, ο στόχος της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ενοποίησης, θα οπισθοδρομήσει ." (Krugman & Obstfeld)  

 

 

 


