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Κριτήρια Κοπεγχάγης:
Η ένταξη στην Ε.Ε. μιας χώρας η οποία βρίσκεται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση

θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις
υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την ικανοποίηση των οικονομικών και
πολιτικών όρων που απαιτούνται "(Κριτήρια της Κοπεγχάγης). Η υποψήφια-
χώρα πρέπει να έχει επιτύχει: 1) σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη
δημοκρατία, 2) το κράτος δικαίου, 3) τα ανθρώπινα δικαιώματα και 4)σεβασμός
και προστασία των μειονοτήτων 5) η ύπαρξη και λειτουργία της οικονομίας της
αγοράς καθώς επίσης και 6) της ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίσει την
ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7)  
η δυνατότητα να αναλάβει υποχρεώσεις η υποψήφια-χώρα με την ιδιότητα
μέλους της Ε.Ε. όπως αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από την πολιτική, 
οικονομική και νομισματική ένωση: ρύθμιση των διοικητικών δομών του
υποψήφιου - μέλους, έτσι ώστε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των υποψηφίων χωρών και να εφαρμόζεται
αποτελεσματικά μέσω των κατάλληλων διοικητικών και δικαστικών δομών. 

Οι υποψήφιες χώρες ήταν 13: 10 ανήκουν στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
(πρώην Κομμουνιστικές και οι υπόλοιπες 3 είναι η Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία. 
Η 5η διεύρυνση της Ε.Ε. θα ολοκληρωθεί με την ένταξη της Βουλγαρίας και
Ρουμανίας την 1.1.2007
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χώρες υποψήφιες (10 νέα 
μέλη τον Μάιο 2004):

T he ten  cand ida te  coun tries have  a ll s igned  Europe  Agreem ents w ith  the  European U n ion , as 
shown in  the  tab le  be low. (13  cand ida tes in  to ta l) 

C o untry Euro p e 
Ag reem ent s ig ned  

Euro p e Ag reem ent  
cam e into  fo rce  

O ffic ia l ap p licatio n 
fo r EU  M em b ership  

B ulg aria  M arch  1993  F ebruary 1995  D ecember 1995  
C zech R ep ub lic  O ctober 1993  F ebruary 1995  January 1996  
Esto nia  June 1995  F ebruary 1998  N ovember 1995  
H ung ary D ecem ber 1991  F ebruary 1994  M arch  1994  
L atvia  June 1995  F ebruary 1998  O ctober 1995  
L ithuania  June 1995  F ebruary 1998  D ecember 1995  
P o land  D ecem ber 1991  F ebruary 1994  April 1994  
R o m ania  F ebruary 1993  F ebruary 1995  June 1995  
Slo vakia  O ctober 1993  F ebruary 1995  June 1995  
S lo venia  June 1996  F ebruary 1999  June 1996  

C o untry Asso cia tio n 
Ag reem ent s ig ned  

Asso cia tio n Ag reem ent 
cam e into  fo rce  

O ffic ia l ap p licatio n 
fo r EU  M em b ership  

T urkey Septem ber 1963  D ecem ber 1964  14 April 1987  
M alta  D ecem ber 1970  April 1971  16 Ju ly 1990  
C yp rus  D ecem ber 1972  June 1973  3 Ju ly 1990  
  Νέοι υποψήφιοι (Κροατία και Π.Γ.Δ.Μ), αναμένονται Σερβία /Μαυροβούνιο, Αλβανία, 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη, παραμένει η Τουρκία
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EU ένταξη στην Ε.Ε.
Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης the Copenhagen 
European Council (1993) είναι
Πολιτικά από τη στιγμή που αναφέρονται σε
σταθερότητα των θεσμών και εγγύηση της
δημοκρατίας
Είναι οικονομικά από τη στιγμή που αναφέρονται
σε επίτευξη μιας λειτουργικής οικονομίας της
αγοράς
Είναι και διοικητικά όσο αφορά το Ευρωπαϊκό
κεκτημένο (chapters of acquis), δηλαδή τα 31 
κεφάλαια τα οποία έχουν γίνει 35 για την
περίπτωση της Κροατίας και όλων των νέων
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Τα 4 κριτήρια σύγκλισης:
1) το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

(Σύμφωνα με το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η δραχμή έπρεπε 
να κυμαίνεται μέσα σε μία ζώνη ±15% από την κεντρική της ισοτιμία σε 
σχέση με το ευρώ (1 ευρώ = 353,109 δραχμές) για δύο τουλάχιστον έτη 
πριν από την αξιολόγηση).       – Πολιτική σκληρή δραχμής 

2) το δημοσιονομικό κριτήριο (χρέος, έλλειμμα)
Μέγιστο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού 3% επί του ΑΕΠ
–Μέγιστο χρέος 60 % επί του ΑΕΠ (υπάρχουν εξαιρέσεις)

3) το κριτήριο του πληθωρισμού (1.5 μονάδα ΜΑX να απέχει ο 
πληθωρισμός από το Μ.Ο του πληθωρισμού των τριών καλυτέρων 
(χαμηλότερων) πληθωριστικών τάσεων των χωρών της Ε.Ε.)

4) το  κριτήριο ικανοποίησης των επιτοκίων (μακροπρόθεσμο δανεισμού)
(2 μονάδες ΜΑX να απέχει το επιτόκιο από το Μ.Ο των τριών καλυτέρων 

επιτοκίων (χαμηλότερων) των χωρών της Ε.Ε.)
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Κριτήρια σύγκλισης :
χαμηλός συντελεστής πληθωρισμού
Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία
σταθερές τιμές συναλλάγματος
εναρμόνιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων
πολιτική της σταθερότητας
μείωση των ελλειμμάτων
εξυγίανση των οικονομιών των κρατών μελών
δημιουργία των βάσεων για τον αποδοτικό συνδυασμό της οικονομικής

ανάκαμψης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
περιορισμό των δαπανών
Η σταθερότητα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και δημιουργία
κλίματος εμπιστοσύνης για τους χρηματοπιστωτικούς φορείς

(χρηματιστήριο)
Ανάπτυξη οικονομιών, άνοδο επιπέδου διαβίωσης
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
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ECU
Ecu (European Currency Unit)

The Ecu was the first quasi-currency for Europe.
Together with the Exchange Rate Mechanism (ERM) it formed the European 

Monetary System which was established in 1979.
It was originally an accounting unit for the community's internal budget. 
But later it became more like a real currency - for example it was used in 

travellers' cheques and bank deposits, though it was never issued               as a note or 
coin. 

As economic and monetary union developed, it formed the basis for the 
development of the Euro, the EU's single currency. 

Source:http://news.bbc.co.uk/hi/english/in_depth/europe/euro-
glossary/newsid_1216000/1216759.stm

European Currency Unit (ECU)

A weighted basket of currencies of members of the European Economic
Community (EC). Over time, the composition and weighting of the ECU would
have become increasingly stable if original agreements remained in force. While
the ECU remains in use as a unit of account for certain organizations like the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the likely name
for any widely-used currency is the Euro. 
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European Currency Unit (ECU)

A composite monetary unit consisting of a basket of European 
Community currencies.

Currency

Any form of money that is in public circulation.

Source:http://www.investorwords.com/cgi-
bin/getword.cgi?1240&currency
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Official Fixed Euro Rates for Participating Countries 
These are the exact official rates used in conversion.  

Legacy (Old) Currency Conversion to Euro Conversion from Euro Legal Tender Ends

ATS Austria, Schilling ATS / 13.7603 = EUR EUR × 13.7603 = ATS February 28, 2002

BEF Belgium, Franc BEF / 40.3399 = EUR EUR × 40.3399 = BEF February 28, 2002

DEM Germany, Deutsche Mark DEM / 1.95583 = EUR EUR × 1.95583 = DEM February 28, 2002

ESP Spain, Peseta ESP / 166.386 = EUR EUR × 166.386 = ESP February 28, 2002

FIM Finland, Markka FIM / 5.94573 = EUR EUR × 5.94573 = FIM February 28, 2002

FRF France, Franc FRF / 6.55957 = EUR EUR × 6.55957 = FRF February 17, 2002

GRD Greece, Drachma GRD / 340.750 = EUR EUR × 340.750 = GRD February 28, 2002

IEP Ireland, Pound IEP / 0.787564 = EUR EUR × 0.787564 = IEP February 9, 2002

ITL Italy, Lira ITL / 1936.27 = EUR EUR × 1936.27 = ITL February 28, 2002

LUF Luxembourg, Franc LUF / 40.3399 = EUR EUR × 40.3399 = LUF February 28, 2002

NLG The Netherlands, Guilder NLG / 2.20371 = EUR EUR × 2.20371 = NLG January 28, 2002

PTE Portugal, Escudo PTE / 200.482 = EUR EUR × 200.482 = PTE February 28, 2002

VAL Vatican City, Lira VAL / 1936.27 = EUR EUR × 1936.27 = VAL February 28, 2002
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Διαφορές κριτηρίων
για να γίνει μέλος μία χώρα στην ΟΝΕ πρέπει πρώτα να γίνει 
μέλος της Ε.Ε, άρα υποψήφιοι για την ΟΝΕ είναι τα μέλη της 
Ε.Ε ενώ υποψήφιοι για την Ε.Ε είναι προς το παρόν χώρες που 
ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη
δεν είναι υποχρεωτικό ένα μέλος της Ε.Ε να γίνει και μέλος 
της ΟΝΕ, πρέπει όμως να προβάλει αντιρρήσεις όπως η Δανία 
και η Βρετανία ή να μην εκπληρώνει τα κριτήρια του 
Μάαστριχτ εσκεμμένα όπως η Σουηδία
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αφορούν την ένταξη στην Ε.Ε, 
ενώ τα κριτήρια του Μάαστριχτ τα οποία λέγονται και 
κριτήρια σύγκλισης αφορούν την ένταξη στην ΟΝΕ, άρα είναι 
διαφορετικός ο στόχος και ο σκοπός
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι κυρίως κοινωνικοπολιτικά 
και λιγότερο οικονομικά, ενώ τα κριτήρια του Μάαστριχτ είναι 
οικονομικά
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Η διαδικασία μετάβασης στο 
κοινό νόμισμα:

Η διαδικασία μετάβασης στο κοινό νόμισμα διαιρέθηκε σε Tρία Στάδια. Το
Πρώτο και το Δεύτερο ήταν η περίοδος της σύγκλισης των οικονομιών των
κρατών-μελών με βάση τα γνωστά κριτήρια σύγκλισης. Το Tρίτο και
τελευταίο είναι αυτό του κοινού νομίσματος. Στο Στάδιο αυτό, από την
1.1.1999, έχουν εισέλθει τα 11 από τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), τα οποία έχουν ήδη υιοθετήσει το κοινό νόμισμα και
αποτελούν τη λεγόμενη ζώνη του ευρώ. 

Στη ζώνη του ευρώ εισήλθε και η Ελλάδα από την 1.1.2001. Έτσι, τα
κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ έγιναν 12 (“in” κράτη-μέλη), ενώ
εκτός θα είναι, με δική τους επιλογή, τα υπόλοιπα 3, ήτοι η Μ. Βρετανία, η
Δανία και η Σουηδία (“out” κράτη-μέλη).
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (οικονομίες):
1) χαμηλός πληθωρισμός
2) Χαμηλά επιτόκια δανεισμού
3) Μείωση κόστους από την αποφυγή μετατροπή συναλλάγματος (ταξίδια, αγορές, 

εξοικονόμηση χρόνου)
4) Χαμηλότερο κόστος θα προέλθει από τον υγιή ανταγωνισμό και καλύτερη 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών (καλύτερη εφαρμογή τεχνικών) , 
μείωση κόστους για να επιβιώσουν οι εταιρίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές

5) Αποταμιεύσεις από τη μείωση του κόστους έως 1% επί του ΑΕΠ
6) Το ΕΥΡΩ και η ένταξη στην ΟΝΕ υποκινεί τον ανταγωνισμό
7) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας φέρνει οικονομική ανάπτυξη
8) Ανάγκη για νέες γραμμές παραγωγής
9) Νέες τεχνικές παραγωγής
10) Ανάπτυξη παραγωγής, άρα και του εισοδήματος και της εργασίας
11) Νέες επενδύσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό
12) Εξάλειψη συναλλαγματικού ρίσκου
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (οικονομίες):
13) Βελτίωση αποδοτικότητας κεφαλαιαγορών
14) Διαφάνεια τιμών
15) Αποδοτική κατανομή των παραγωγικών πόρων
16) Οικονομική ενοποίηση  και οφέλη που απορρέουν από αυτήν
17) Σύγκλιση των τιμών
18) Συγκρισιμότητα τιμών, επιφέρει ανταγωνισμό, μείωση τιμών και 

χαμηλότερο πληθωρισμό
19) Το ΕΥΡΩ ισχυρό νόμισμα εναλλακτικό του δολαρίου
20) Το ΕΥΡΩ θα συμμετάσχει σε παγκόσμια χαρτοφυλάκια
21) Διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων θα επέλθει με τη συμμετοχή του 

ΕΥΡΩ και θα ελέγχεται έτσι το ρίσκο, αφού θα μειωθούν τα χαρτοφυλάκια 
σε ξένο νόμισμα
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (επιχειρήσεις):
1) Νέες στρατηγικές ευκαιρίες
2) Αύξηση κερδοφορίας
3) Μείωση τιμών
4) Σύγκλιση στρατηγικών μάρκετινγκ
5) Περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ
6) Μεγαλύτερη και ενιαία αγορά
7) Οικονομίες κλίμακας
8) Καινοτομίες
9) Μείωση κόστους λόγω εξάλειψης τμήματος ενασχόλησης με τις 

μετατροπές από εισαγωγές/εξαγωγές συναλλαγματικών ισοτιμιών
10) Επηρεασμός πολιτικών απασχόλησης (ελεύθερη διακίνηση 

εργαζομένων)
11) Αύξηση ανταγωνιστικότητας, μείωση κόστους, μείωση τιμών
12) Εύκολη μεταφορά κεφαλαίων με μικρότερο κόστος
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (πολίτες):
1. Οικονομική σταθερότητα άρα σταθερότητα τιμών
2. Σύγκριση μισθών, άρα αναζήτηση εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης
3. Ενίσχυση διαρθρωτικών αλλαγών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

ευκολότερη εξάλειψη εμποδίων για δημιουργία νέων θέσεων
4. Το ΕΥΡΩ και η ΟΝΕ δεν δημιουργεί άμεσα νέες θέσεις εργασίας αλλά δημιουργεί 

κατάλληλο κλίμα για ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας

5. Χαμηλά επιτόκια, φθηνός δανεισμός, ανάπτυξη, άρα νέες θέσεις εργασίας 
μακροπρόθεσμα

6. Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δημιουργεί αύξηση εμπιστοσύνης για την ιδέα της ΟΝΕ
7. Άνεση στα ταξίδια, εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
8. Διαφάνεια τιμών, σύγκλιση και σύγκριση τιμών, πιο εύκολη
9. Σταθεροποίηση των μισθών και αύξηση της αγοραστικής δύναμης με χαμηλό 

πληθωρισμό
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (γενικά) :
Το ευρώ προσφέρει στην Ευρώπη ένα κοινό νόμισμα καλύτερης ποιότητας

που της επιτρέπει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας
της. 

Δημιουργεί μεταξύ των χωρών-μελών μία εκ των πραγμάτων αλληλεγγύη, 
και αποτελεί τη βάση της κοινωνικής και οικονομικής αλληλεγγύης οι
οποίες συνιστούν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτικού οικοδομήματος.  

Το ενιαίο νόμισμα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα αποτελέσει μία
σταθερή βάση για τις μελλοντικές διευρύνσεις.

Η ολοκλήρωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ
των κρατών που τη συνθέτουν

Το ενιαίο νόμισμα θεωρείται σύμβολο ευημερίας και σταθερότητας
Μετά την κατάργηση του συστήματος του Bretton Woods το 1971, η Ευρώπη

ταλανίζονταν συνεχώς από νομισματικές κρίσεις
Δυνατό ΕΥΡΩ – δυνατό δολάριο 1/1
Εκπλήρωση των κριτηρίων εγγυώνται ένα δυνατό ευρώ
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Τα υπέρ του ΕΥΡΩ (γενικά) :
Κατάργηση συν/κών ισοτιμιών μεταξύ των μελών-κρατών και 
αποφυγή προμηθειών

Ευκολία στην μεταφορά χρημάτων μεταξύ των κρατών
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ευκολία σύγκρισης των τιμών
Μετά την κατάργηση των συνόρων και τη συνθήκη του Σένγκεν, με 

την ταυτόχρονη υιοθέτηση του ΕΥΡΩ έχουμε εύκολη μετακίνηση 
ταξιδιωτών και προοπτική σύγκλισης τιμών προϊόντων και 
μισθών εργασίας

δημοσιονομική πειθαρχία,
συγκλίνοντα και χαμηλά επιτόκια, 
εξάλειψη της συναλλαγματικής αστάθειας, 
βελτίωση της ρευστότητας των αγορών
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Μακροοικονομικά & 
Μικροοικονομικά οφέλη:

Οικονομική σταθερότητα
Εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου
Ενθάρρυνση για εφαρμογή υγιών οικονομικών πολιτικών
Ενίσχυση της αγοράς
Ευνοείται η πραγματοποίηση των επενδύσεων
Οικονομική ανάπτυξη
Αύξηση βιοτικού επιπέδου
Διευκόλυνση διασυνοριακών χρηματοοικονομικών πράξεων
Διευκόλυνση μετακίνησης στην ζώνη ευρώ
Δεν δαπανάται χρόνος και χρήμα για αλλαγή συναλλάγματος
Διευκολύνεται η σύγκριση τιμών
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Αρνητικά για ένταξη στην ΕΕ:

- το κόστος της υιοθέτησης όλων των ευρωπαίων κανόνων και 
προτύπων της Ε.Ε για τις εταιρείες
- έχουμε επιδείνωση της ασφάλειας και των πόρων της Ε.Ε 
(απαίτηση τεράστιων πόρων για τον  συντονισμού των πολιτικών 
και την ανάγκη μείωσης  της απόστασης  στην οικονομική ανάπτυξη 
μεταξύ των χωρών – μελών με επιδότηση ανάπτυξης υποδομών και 
αγροτικής μεταρρύθμισης ώστε να βοηθηθούν οι ασθενέστερα 
οικονομικά χώρες)
- η ευρωπαϊκή μεγέθυνση ζημιώνει χώρες όπως την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία και την Ισπανία οι οποίες είναι οι ασθενέστερες της Ε.Ε 
(15) από τη στιγμή που τα δέκα νέα μέλη της Ε.Ε ίσως θα είναι πιο 
ανταγωνιστικά σε όρους επενδύσεων, εμπορίου, σε εκροές 
μεταναστών, αλλά και τα ταμεία συνοχής και τα κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης θα επιμεριστούν τώρα σε 25 χώρες.
υπάρχει κόστος βελτίωσης και ενσωμάτωσης νέων νόμων στη 
νομοθεσία
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Αρνητικά για ένταξη στην ΕΕ:

υπάρχει κόστος σύγκλισης σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές αρχές.
υπάρχει κόστος εκμοντερνισμού της βιομηχανικής 
παραγωγής και του βιομηχανικού παραγωγικού 
δυναμικού 
πολλές φορές τα οφέλη για τις υπό ένταξη χώρες 
έχουν ήδη επιτευχθεί πριν την ένταξή τους
υπάρχουν επιχειρηματικά ρίσκα για επενδύσεις τα 
οποία είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στα νέα μέλη 
της Ε.Ε, όπως αστάθεια, γραφειοκρατία κτλ.
Υπάρχει ο φόβος για εκροές μεταναστών προς τα 
ανεπτυγμένα μέλη της Ε.Ε και συμπίεση των μισθών, 
άρα και εμφάνιση ανεργίας 
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Αρνητικά για ένταξη στην ΕΕ:

Φόβοι για απειλή στην κουλτούρα των 
κρατών-μελών, στην θρησκεία και στα ήθη 
και έθιμα της κάθε χώρας
Απειλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 
οποίες κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση στην 
αγορά από τις μεγάλες πολυεθνικές 
Υπάρχει κόστος μετάβασης στο να γίνεις μια 
οικονομία της αγοράς στο πλαίσιο της Ε.Ε
Υπάρχει κόστος εισαγωγής νέου εξοπλισμού 
και νέων τεχνολογιών, άρα και μεγαλύτερα 
εμπορικά ελλείμματα
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Αρνητικά για ένταξη στην ΕΕ:

Στο πλαίσιο της σύγκλισης υπάρχει το αρνητικό της 
μειωμένης αυτονομίας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων από τη στιγμή που οι χώρες έχουν διαφορετικά 
υπόβαθρα και διαφορετικές ανάγκες  
χώρες όπως η Γαλλία ανησυχούν ότι η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση θα φέρει κρίση στην ταυτότητα, ιδίως με την 
ένταξη χωρών όπως αυτή της Τουρκίας
χώρες όπως η Νορβηγία ισχυρίζονται ότι το μοντέλο 
κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης υπερτερεί αυτού της Ε.Ε
υπάρχει φόβος πολέμου επιτοκίων στο πλαίσιο της Ε.Ε στην 
προσπάθεια της εξυγίανσης των προβλημάτων της 
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής των μελών της 
Ε.Ε 
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Αρνητικά για ένταξη στην ΟΝΕ:

υπάρχει το χάσιμο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής, 
της πολιτικής των επιτοκίων  και της συναλλαγματικής 
πολιτικής ως μηχανισμών σταθεροποίησης των 
μακροοικονομικών δεικτών
χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία  ανησυχούν ότι η ένταξη 
στην ΟΝΕ θα δημιουργήσει προβλήματα στο έντονα 
κοινωνικό κράτος και σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
χώρες όπως η Δανία, Σουηδία και Βρετανία ισχυρίζονται ότι 
έχουν μακροοικονομικούς δείκτες καλύτερους από αυτούς 
της ΟΝΕ
χώρες όπως η Βρετανία ισχυρίζονται ότι το σύστημα της ΟΝΕ 
είναι αρκετά γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό, γεγονός 
που δημιουργεί απειλή για το βρετανικό τρόπο σκέψης, για 
τους βρετανικούς θεσμούς και παραδόσεις
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Αρνητικά για ένταξη στην ΟΝΕ:

υπάρχουν κριτικές οι οποίες θεωρούν το 
συγκεντρωτικό σύστημα σαν μια ξεπερασμένη ιδέα 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του σκέφτομαι 
παγκόσμια και δρω τοπικά.
Υπάρχουν τόσο μεγάλες οικονομικές αποκλίσεις που 
είναι δύσκολη η σύγκλιση στο πλαίσιο της ΟΝΕ
Οι οικονομικές ζώνες χρειάζονται ομοιογένεια και 
μικρή περιφερειακή απόκλιση  στους οικονομικούς 
κύκλους με αποτέλεσμα μία ενιαία νομισματική 
πολιτική να μην βοηθάει μία οικονομική και 
νομισματική ένωση με μεγάλες αποκλίσεις.
Η Ε.Κ.Τ η οποία πολεμάει τον πληθωρισμό με την 
πολιτική των επιτοκίων δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα 
για κάθε μέλος της ΟΝΕ.
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Αρνητικά για ένταξη στην ΟΝΕ:

Υπάρχει αυστηρή επιτήρηση της δημοσιονομικής πολιτικής 
των κρατών –μελών της ΟΝΕ, με αποτέλεσμα να θίγονται 
κυρίως τα χαμηλά οικονομικά στρώματα
Άρα, δεν υπάρχει αυτονομία ούτε στην άσκηση νομισματικής 
πολιτικής (άμεσα), ούτε στην άσκηση δημοσιονομικής 
πολιτικής (έμμεσα)
Υπάρχει κόστος υιοθέτησης του Ευρώ (αναβάθμιση 
συστημάτων, λογιστικών πακέτων, προγραμμάτων 
μηχανογράφησης, τραπεζικών συστημάτων κτλ.  
Χάσιμο της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας της κάθε 
χώρας –μέλους
Κίνδυνος για πληρωμή προστίμων σε περιπτώσεις ύπαρξης 
υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος
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