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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα εργασία µε θέµα «  Η  δηµιουργία του ευρώ και οι συνέπειες για την  ελλάδα » 

εκπονήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της  Β’ τάξη του 4
ου

  

Λυκείου  Λαµίας  στο  Β΄ τετράµηνο του σχολικό έτος  2013 - 2014 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο  από  10/3/2014 έως  15/3/2014 στο  σχολείο  µας  

µε τη µέθοδο του Ερωτηµατολογίου. 

Βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι : 

1. Οι περισσότεροι θεωρούν το ευρώ ως µια αρνητική εξέλιξη για την ελληνική 

οικονοµία, συνδέοντάς το µε την ακρίβεια 

2. Η αδυναµία πολλών νοικοκυριών να σκεφτούν σε όρους ευρώ ακόµα και σήµερα 

προκαλεί ίσως σύγχυση στην αντίληψη που έχουν για τη µεταβολή των τιµών 

3. Το Ευρώ, και όλες οι νοµισµατικές και οικονοµικές πολιτικές που συνδέονται µαζί 

του εδώ και µία δεκαετία, αποτελούν το µοχλό αποδιοργάνωσης και απαξίωσης της 

ελληνικής οικονοµίας και της παραγωγικής της βάσης 

4. Η δηµιουργία της κοινής αγοράς πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από την 

κατάλληλη διαµόρφωση των πολιτικών συνθηκών, των ρυθµιστικών πλαισίων και 

των χρηµατοοικονοµικών συγκλίσεων που διαµορφώνονται λειτουργικά µέσα στο 

χρόνο. Πρέπει ακόµα να ακολουθηθούν εκείνες οι πολιτικές που θα εξασφαλίζουν 

ότι η Ευρωζώνη θα αποτελεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον ασφάλειας για τις 

αποταµιεύσεις και τις επενδύσεις, µε σταθερότητα στις τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών, χωρίς µεγάλες αποκλίσεις στα εργασιακά καθεστώτα και τους µισθούς 

και, µε ενιαία πολιτική ως προς τις άλλες χώρες εντός και εκτός ζώνης. 

5. Η συµµετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα. Το 

σηµαντικότερο όφελος είναι το σταθερό οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο η 

οικονοµική πολιτική της χώρας αδυνατούσε να δηµιουργήσει. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η εργασία  αυτή  πραγµατοποιήθηκε  µε  την  επίβλεψη  του  Φράγκου  Κων/νου (ΠΕ 9)  και  

εντάσσεται  στο  πλαίσιο του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας  της  Β’ τάξη του 4
ου

  

Λυκείου  Λαµίας  κατά το σχολικό  έτος  2013 – 2014 . 
Το θέµα εντάσσεται στο επιστηµονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών.  

και αποφασίστηκε  να προσεγγιστεί σε όλες του τις διαστάσεις από τέσσερις οµάδες των 

πέντε  ή  έξι (5-6) ατόµων, οι οποίες θα έχουν τακτές συναντήσεις Ολοµέλειας µε τη 

συµµετοχή όλων των οµάδων.   

Την οµάδα Α αποτέλεσαν οι µαθητές  Καραντώνη  Ευφροσύνη , Κερπινιώτης Νικόλαος , 

Κατσοµήτρος  Λάµπρος , Καραγιάννης  Ιωάννης , Καραγιάννης  Ευάγγελος 

Στόχος της οµάδας Α ήταν να διαµορφώσει το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου θα  

κινηθεί η έρευνα µέσα από βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές, απαντώντας σε ερωτήµατα 

όπως:  

1. Αν  βοήθησε  το  ευρώ  την  ελληνική  οικονοµία ; 

2. Αν  ήταν  έτοιµη  η  Ελληνική  οικονοµία για  ένα  νέο  νόµισµα  

3. Αν  έχει  σχέση  η  σηµερινή  κρίση  που  βιώνουµε  µε  το  ισχυρό  ευρώ ; 

4. Αν  συµφέρει  την  ελληνική  οικονοµία  να  µείνουµε  εντός  ευρωζώνης  ή  όχι    

Την οµάδα Β αποτέλεσαν οι µαθητές Βασιλείου Ερµής Καραγκούνης Γεώργιος 

Καραγκούνης ∆ηµήτριος ,Κατόπης Ορέστης, Κεφάλας ∆ηµήτριος ,Καρακώστας  Κων.  

Αποστολή  της οµάδας Β ήταν να διενεργήσει έρευνα µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου 

ώστε να προσδιοριστούν  οι  συνέπειες  της  υιοθέτησης  του  ευρώ  στην  ελληνική  οικονοµία  

Η  έρευνα  έγινε  σε  150  µαθητές  του  σχολείου  µας  της .  Συντάχθηκε  ερωτηµατολόγιο µε  

10  ερωτήσεις  και  αφού  φωτοτυπήθηκε  διανεµήθηκε  σε  στους  µαθητές  τα  οποία  και  

επιστράφησαν  στην  οµάδα για  την  επεξεργασία  των  δεδοµένων . 

Την οµάδα Γ αποτέλεσαν οι µαθητές Κρικζώνη Στυλιανή ,Κουµπούρας Σπυρίδων , 

Καφάση  Ευθυµία , Κουτσικαρέλη  Ευαγγελία , Κρεµεζή  Γεωργία . 

Αποστολή  της οµάδας Γ ήταν  να  κάνει  την  διαγραµµατική  παρουσίαση  των 

αποτελεσµάτων  έρευνας . Η οµάδα κατέληξε σε συµπεράσµατα . 

Την οµάδα  ∆ αποτέλεσαν οι µαθητές  Καρανάσιος Χρήστος , Καραναστάσης Μάριος , 

Κουκούλης Αθανάσιος, Κατσάρας, Βασίλειος, Κατόπης Ιωάννης, Κοντοκώστας  

Αλέξανδρος . 

Αποστολή  της οµάδας ∆ ήταν  να  δηµιουργήσει  ως  τέχνηµα Παρουσίαση του Office – 

Power Point  και  να  συντάξει γραπτή ερευνητική έκθεση . 
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Σχηµατίστηκε φάκελος της ερευνητικής εργασίας που περιλαµβάνει τη γραπτή ερευνητική 

έκθεση,  άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία και το τέχνηµα. 

Τέλος προγραµµατίστηκε η παρουσίαση της εργασίας στη σχολική κοινότητα. 

«Για τη συµβολή τους στη διεκπεραίωσή της ευχαριστούµε όλους  όσους  
συνεργάστηκαν». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η εισαγωγή του ευρώ – πρώτα ως "λογιστικής µονάδας" το 1999 και στη συνέχεια ως 

χαρτονοµισµάτων και κερµάτων το 2002 – είναι ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα του ευρώ αποτελούν 

σήµερα αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινής ζωής και της εµπορικής πραγµατικότητας 

των Ευρωπαίων. Το 2000, το Συµβούλιο απεφάνθη ότι η Ελλάδα πληρούσε τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και η χώρα εισήλθε 

στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2001. 

Παρότι το ευρώ αντικατέστησε τα εθνικά νοµίσµατα αµέσως και οι εθνικές νοµισµατικές 

µονάδες έγιναν υποδιαιρέσεις του ευρώ, τούτο αρχικά υφίστατο µόνο σε λογιστική µορφή. 

Τα εθνικά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα παρέµειναν το µέσο των καθηµερινών 

συναλλαγών σε µετρητά. Στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, ο χρηµατοοικονοµικός 

και επιχειρηµατικός κόσµος ήταν αυτός που άρχισε να χρησιµοποιεί το ευρώ στις 

καθηµερινές συναλλαγές χωρίς µετρητά. Για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές αυτή η 

µετάβαση έγινε άµεσα — το έδαφος ήταν καλά προετοιµασµένο και οι συναλλαγές στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές γίνονταν αποκλειστικά µε ευρώ. Για τις κυβερνήσεις και τον 

επιχειρηµατικό κόσµο, η µεταβατική περίοδος ήταν µεγαλύτερη, καθώς προσάρµοζαν 

σταδιακά στο ευρώ τα συστήµατα λογιστηρίου, τιµολόγησης και πληρωµών τους. Για τους 

πολίτες, η πιο ορατή ένδειξη της µετάβασης ήταν η διπλή αναγραφή των τιµών σε 

καταστήµατα, πρατήρια καυσίµων κ.λπ. Αυτή έγινε στα πλαίσια µιας εκτεταµένης 

εκστρατείας ενηµέρωσης του κοινού για το ευρώ και την επερχόµενη εισαγωγή των 

χαρτονοµισµάτων και κερµάτων 

∆εκατέσσερα  χρόνια  µετά θα  λέγαµε ότι το  ευρώ  δεν  βρίσκεται  και  στα  καλύτερά  

του. Υπάρχει κρίση εµπιστοσύνης  στο  νέο  νόµισµα .  

Το οικονοµικό σύστηµα καταρρέει, οι κυβερνήσεις έχουν χάσει τον έλεγχο και  η κρίση έχει 

κλονίσει όχι µόνο την αίσθηση της οικονοµικής µας ασφάλειας αλλά κυρίως την πίστη µας 

στην ακεραιότητα των θεσµών. 

Το πρώτο τµήµα της εργασίας, βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ το  

ερευνητικό κοµµάτι της, πραγµατοποιήθηκε µε δειγµατοληπτική έρευνα και µε δείγµα 150 

µαθητών  του  σχολείου  µας  . 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι συνέπειες του  ευρώ για  την  ελληνική  οικονοµία. 

Στην προσπάθεια µας αυτή εστιάσαµε σε επιµέρους θέµατα ο κανόνας του χρυσού,η  

δραχµή  ως  νόµισµα  του  ελληνικού  κράτους και  τέλος  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  και 

τις  συνέπειές  του για  την  ελληνική  οικονοµία. 
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Στο  ερευνητικό  κοµµάτι  περιγράφονται η  µεθοδολογία καθώς και η δοµή του 

ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µε διαγράµµατα . 

Στο τέλος, παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπεράσµατα . 
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ΠΡΩΤΟ  ΜΕΡΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ) 

«Ευρώ. Το δικό µας νόµισµα»; 

 

 

              

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) είναι µια συµφωνία ανάµεσα στα 

συµµετέχοντα Ευρωπαϊκά έθνη να µοιράζονται ένα κοινό νόµισµα, το ευρώ, και µια κοινή 

οικονοµική πολιτική µε προκαθορισµένους όρους δηµοσιονοµικής ευθύνης. 

∆εκαοκτώ κράτη-µέλη έχουν υιοθετήσει το ευρώ: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Κάτω 

Χώρες, Σλοβακία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία. Τρία άλλα κράτη-µέλη, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία και η Σουηδία, δεν έχουν άµεσα σχέδια υιοθέτησης του ευρώ. 

Έξι άλλα κράτη-µέλη, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουµανία και Βουλγαρία 

βρίσκονται σε διάφορα στάδια υιοθέτησης του ευρώ. 

Αµέσως µετά από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο τα περισσότερα νοµίσµατα του 

βιοµηχανοποιηµένου κόσµου ήταν στενά συνδεδεµένα µε το δολάριο µε τον λεγόµενο 

«κανόνα του χρυσού» υπό το Σύστηµα Bretton Woods.  

Ο κανόνας αυτός εγκαταλείφθηκε µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο µε την καθιέρωση 

του δολαρίου των Ηνωµένων Πολιτειών ως νοµίσµατος - βάση του διεθνούς νοµισµατικού 

συστήµατος. Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών και η Κεντρική Εκδοτική Τράπεζα 

των ΗΠΑ εγγυόνταν τη µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό και οι λοιπές χώρες 

εναρµόνιζαν την έκδοση χαρτονοµισµάτων µε τα αποθέµατα που διέθεταν σε χρυσό ή σε 

ξένα νοµίσµατα (κυρίως δολάρια). Η κρίση του δολαρίου στο τέλος της δεκαετίας του 1960 

οδήγησε στην εγκατάλειψη της µετατρεψιµότητας του δολαρίου σε χρυσό και στην πλήρη 

επικράτηση του παραστατικού χρήµατος. 
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Η ∆ΡΑΧΜΗ ΩΣ  ΝΟΜΙΣΜΑ  ΤΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Η δραχµή ως νοµισµατική µονάδα του ελεύθερου ελληνικού κράτους καθιερώθηκε για 

πρώτη φορά κατά την περίοδο αντιβασιλείας του Όθωνα µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα της 8ης 

Φεβρουαρίου 1833. Το νέο ελληνικό νοµισµατικό σύστηµα ήταν στη σύλληψή του 

διµεταλλικό αλλά στην πράξη δεν κυκλοφόρησαν παρά ελάχιστα χρυσά νοµίσµατα.  

Η δραχµή ήταν αργυρό νόµισµα που ζύγιζε 4,477 γραµµάρια µε περιεκτικότητα 900 και 

διαιρούνταν σε εκατό µόρια, τα ονοµαζόµενα λεπτά. Το νοµισµατικό σύστηµα άρχισε να 

σταθεροποιείται και το 1841, µετά από πολυετείς προσπάθειες, ιδρύθηκε η Εθνική 

Τράπεζα µε κεφάλαιο 5.000.000 δραχµών και παραχώρηση προνοµίου για την έκδοση 

τραπεζικών γραµµατίων στον κοµιστή.  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 1842 

προικοδοτηµένη µε κεφάλαιο 3.402.000 δραχµών.  

Εννέα µήνες µετά την ίδρυσή της, κυκλοφόρησαν τραπεζογραµµάτια των 25, 50, 100 και 

500 δραχµών τα οποία το κοινό δέχθηκε µε εµπιστοσύνη θέτοντας ευνοϊκές βάσεις για τη 

νοµισµατική κυκλοφορία. Η Εθνική εξασφάλισε το 1861 ανανέωση του προνοµίου έκδοσης 

τραπεζικών γραµµατίων για 25 χρόνια καθώς και την έγκριση να εκδώσει δεκάδραχµα 

τραπεζικά γραµµάτια µέχρι του ποσού των δύο εκατοµµυρίων δραχµών.  

Παράλληλα, οι Βαυαροί οργάνωσαν το «Βασιλικόν Νοµισµατοκοπείον και Σφραγιστήριον 

Αθηνών» και το προίκισαν µε τα αναγκαία µηχανήµατα και προσωπικό. Από το 1851, τα 

αργυρά νοµίσµατα κόβονταν στη Βιέννη, µε τη µορφή του Όθωνα σε ώριµη ηλικία.  

Η δραχµή επηρεάστηκε από τη διεθνή οικονοµική συγκυρία και από τις ιστορικές τύχες του 

ελληνικού κράτους, οι οποίες αποτυπώθηκαν στην αξία της όσο και στην αισθητική της.  

Η Κρητική Επανάσταση που ξέσπασε το 1866 δηµιούργησε αυξηµένες ανάγκες για την 

Ελλάδα και οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούσε η πολεµική προπαρασκευή ανέστειλαν 

την εφαρµογή του νέου νοµισµατικού συστήµατος και επέβαλαν καθεστώς αναγκαστικής 

κυκλοφορίας για διάστηµα 14 µηνών. Η Ελλάδα, λόγω των αναστατώσεων αυτών, δεν 

κατάφερε να εφαρµόσει τον διµεταλλισµό και να καθορίσει νέες ισοτιµίες για τα διάφορα 

ξένα νοµίσµατα το 1873 ενώ από το 1876 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία άλλων νοµισµάτων 

πλην αυτών της Νοµισµατικής Ένωσης.Την εποχή αυτή κόπηκαν σε γαλλικά 

νοµισµατοκοπεία χρυσά νοµίσµατα των 5, 10, 20, 50, και 100 δραχµών, αργυρά των 5 και 

1 δραχµών και 50, 20 λεπτών καθώς και χάλκινα των 10 (διώβολα), 5 (οβολοί), 2 και 1 

λεπτών.  

Παράλληλα, γίνονταν δεκτά τα νοµίσµατα των άλλων χωρών της Λατινικής Νοµισµατικής 

Ένωσης. Το 1879 αρχίζει µια νέα περίοδος για τα οικονοµικά της Ελλάδας: είναι η εποχή 
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των δανείων του εξωτερικού, που τυπικά τελειώνει το 1893. Κυκλοφόρησαν την εποχή 

αυτή χαλκονικέλινα κέρµατα των 20, 10 και 5 λεπτών ως συνέχεια των κερµατικών 

γραµµατίων που είχαν κάνει την εµφάνισή τους στα τέλη του αιώνα. Μέχρι το 1920, η 

ισοτιµία της µε τη χρυσή λίρα της Αγγλίας παρέµενε σταθερή (25 δραχµές). Από τότε ως 

τις µέρες της Μικρασιατικής Καταστροφής υποτιµούνταν συνεχώς έως τις 140 δραχµές. 

Ακολουθεί νέα νοµισµατική κρίση που συνεχίζεται έως το 1926.  

Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος και παρά τη µεγάλη διεθνή ύφεση του 1929 και 

τις διεθνείς οικονοµικές και νοµισµατικές διαταραχές της δεκαετίας του 1930, η Ελλάδα 

κατόρθωσε να διατηρήσει σχετική νοµισµατική σταθερότητα έως την κήρυξη του Β΄ 

Παγκοσµίου πολέµου, συνδεόµενη µε το σύστηµα του Χρυσού Νοµισµατικού Κανόνα. Η 

∆ηµοκρατία είχε το 1926 κόψει χαλκονικέλινα νοµίσµατα των 2 και 1 δραχµής καθώς και 

των 50 και 20 λεπτών µε την απέριττη κεφαλή της Αθηνάς στη µία όψη τους. Τη λιτή αυτή 

εµφάνιση θα αντισταθµίσουν το 1930 ηµιαργυρά κέρµατα των 10 και 20 δραχµών 

σχεδιασµένα από τον ζωγράφο Μιχαήλ Αξελό µε τις κεφαλές της ∆ήµητρας και του 

Ποσειδώνα αντίστοιχα ενώ το χαλκονικέλινο 5δραχµο κόσµησε ο αναγεννώµενος Φοίνικας 

παραπέµποντας πίσω στην αρχή της νοµισµατικής ιστορίας του ελληνικού κράτους.  

 

Η  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩ 

 

Την πρώτη Ιανουαρίου του 2002 η δραχµή εγκαταλείπει οριστικά το προσκήνιο και 

διαβαίνει το κατώφλι της ιστορίας και την πρώτη Μαρτίου του 2002 καταργείται το 

νοµισµατικό καθεστώς των εθνικών τραπεζογραµµατίων και κερµάτων  

Την 1η Ιανουαρίου του 2002 τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ τέθηκαν σε 

κυκλοφορία σε 12 χώρες µε συνολικό πληθυσµό 308 εκατοµµυρίων ανθρώπων. 

Επρόκειτο για τη µεγαλύτερη νοµισµατική µετάβαση που έγινε ποτέ παγκοσµίως, στην 

οποία συµµετείχαν ο τραπεζικός τοµέας, οι εταιρείες χρηµαταποστολών, οι εµπορικές 

επιχειρήσεις, ο κλάδος παραγωγής και εκµετάλλευσης µηχανηµάτων που δέχονται 

µετρητά και, φυσικά, το ευρύ κοινό. Η συνεχιζόµενη επιτυχής εισαγωγή του ευρώ 

συµβάλλει σε µια Ευρώπη όπου οι άνθρωποι, οι υπηρεσίες, τα κεφάλαια και τα αγαθά 

µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα 

Τα σχέδια για ένα κοινό Ευρωπαϊκό νόµισµα ξεκίνησαν το 1969 µε την Αναφορά Barre, 

την οποία εισηγήθηκε η εξαµελής τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Η 

διαδικασία καθυστέρησε λόγω της κατάρρευσης του Συστήµατος Bretton Woods το 1971, 

µετά από τη µονοµερή απόφαση του Προέδρου Nixon να καταστήσει το δολάριο 

αµετάτρεπτο σε χρυσό και την πετρελαϊκή κρίση του 1972. Στο µεταξύ η ΕΟΚ µεγάλωσε 
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και συµπεριλάµβανε πλέον εννέα κράτη, πολλά από τα οποία δίσταζαν να εγκαταλείψουν 

το εθνικό τους νόµισµα. Σήµερα, οι συµµετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες µπορούν να 

ενσωµατωθούν σε τρία διαφορετικά οικονοµικά στάδια, τα οποία αντιστοιχούν στα ιστορικά 

στάδια της εξέλιξης της ΕΟΚ. Την 31η ∆εκεµβρίου 1998, καθορίστηκαν αµετάκλητα οι 

ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των συµµετεχόντων κρατών µελών. Την 1η 

Ιανουαρίου 1999 έγινε η εισαγωγή του ευρώ, και το ευρωσύστηµα, αποτελούµενο από την 

ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών της ευρωζώνης, ανέλαβε την 

ευθύνη για τη νοµισµατική πολιτική στη νέα ευρωζώνη. Αυτή ήταν και η αρχή µιας 

µεταβατικής περιόδου που θα διαρκούσε τρία χρόνια και θα τελείωνε µε την εισαγωγή 

χαρτονοµισµάτων και κερµάτων ευρώ και την απόσυρση των εθνικών χαρτονοµισµάτων 

και κερµάτων. Το 2000, το Συµβούλιο απεφάνθη ότι η Ελλάδα πληρούσε τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και η χώρα εισήλθε στη ζώνη του 

ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2001. 

Με τη συµµετοχή της Ελλάδας στον ισχυρό πυρήνα των κρατών της ευρωζώνης 

διαµορφώνονται νέες συνθήκες για την ελληνική οικονοµία και ισχυροποιείται η θέση της 

χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την 

ένταξή µας στην ζώνη του ευρώ είναι σηµαντικά τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους 

καταναλωτές (Τσουλφίδης, 2010). 

Η καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος αναµένεται να συµβάλλει στην: 

• διατήρηση µακροοικονοµικής σταθερότητας, µε αποτέλεσµα την αύξηση των 

επενδύσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης, 

• µείωση του κόστους συναλλαγών και εξάλειψη του συναλλαγµατικού κινδύνου, 

• διαφάνεια των τιµών των προϊόντων και υπηρεσιών και αύξηση του ανταγωνισµού, 

• ενοποίηση των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών και προσφορά νέων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

• ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών και 

επενδυτικών ευκαιριών. 

Η φυσική εισαγωγή του ευρώ αποτέλεσε το σηµαντικότερο εγχείρηµα αλλαγής νοµίσµατος 

στην ιστορία. Η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αντιµετώπισε επιτυχώς 

τη δύσκολη πρόκληση της οµαλής µετάβασης στο νέο νόµισµα. Τα συµµετέχοντα κράτη 

µέλη παρήγαγαν 15 δισ. χαρτονοµίσµατα και 51 δισ. κέρµατα, ενώ στη συνέχεια διένειµαν 

κατά τις πρώτες εβδοµάδες του 2002 περίπου 8 δισ. χαρτονοµίσµατα και 38 δισ. κέρµατα 
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σε 218.000 τραπεζικά ή ταχυδροµικά καταστήµατα, σε 2,8 εκατ. εµπορικά καταστήµατα 

και σε 302 εκατ. πολίτες εγκατεστηµένους σε 12 διαφορετικές χώρες. Επίσης, τα κράτη 

µέλη έπρεπε να αποσύρουν σε µερικές εβδοµάδες ένα µεγάλο µέρος των 9 δισ. εθνικών 

χαρτονοµισµάτων και 107 δισ. εθνικών κερµάτων που ήταν σε κυκλοφορία 

Η κοινή γνώµη για το ευρώ 

Οι Έλληνες διαµαρτύρονται ότι το ευρώ έφερε ανατιµήσεις και ότι είναι η αιτία για τις 

αυξήσεις των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών. Οι περισσότεροι θεωρούν το ευρώ ως µια 

αρνητική εξέλιξη για την ελληνική οικονοµία, συνδέοντάς το µε την ακρίβεια. Επίσης, 

κάποιο άλλη µερίδα ανθρώπων εκτιµά ότι η υιοθέτηση του ευρώ αποτελεί µειονέκτηµα για 

την Ελλάδα που θα την αποδυναµώσει στο µέλλον. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

Μάλιστα, οι Έλληνες καταναλωτές, µαζί µε τους Ισπανούς, φαίνεται να είναι οι 

περισσότερο δυσαρεστηµένοι για το ευρώ και πιστεύουν πως το ευρώ έχει οδηγήσει σε 

αυξήσεις τιµών από τη στιγµή εισαγωγής του, δηλαδή πέντε χρόνια νωρίτερα (European 

Commission, 2006). 

Ο αντίκτυπος της εισαγωγής του Euro και η κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική είχε σηµαντικές 

επιπτώσεις στην περίπτωση της Ελλάδας. Μετά την εισαγωγή της Ελληνικής οικονοµίας 

στον µηχανισµό στήριξης, δηµιουργείται το ερώτηµα ποιες θα είναι οι άµεσες και έµµεσες 

συνέπειες αυτής της οικονοµικής καθίζησης της ελληνικής οικονοµίας. (Gros, 2012). 

Ήδη, παρατηρούνται οι πρώτες αρνητικές συνέπειες στα νοικοκυριά που τινάζονται στον 

αέρα αφού ολοένα και αυξάνεται ο δείκτης τιµών καταναλωτή και η ανεργία όταν 

παράλληλα µειώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων και 

ελαστικοποιείται η εργασία . Σηµαντικό ρόλο στην αύξηση των τιµών έπαιξε η διαδοχική 

αύξηση της φορολογίας σε βασικά προϊόντα (καύσιµα, ποτών, κ.λπ.). Παράλληλα, το 

παραγόµενο εθνικό προϊόν µειώνεται δραµατικά, οι επιµέρους δείκτες (τουρισµού, 

βιοµηχανίας, αγροτικής παραγωγής, κ.λπ.) παρουσιάζουν µεγάλη ύφεση και οι αρνητικές 

επιπτώσεις στις επενδύσεις έχουν φέρει αρνητικό πρόσηµο στο ρυθµό ανάπτυξης. Αυτή η 

κατάσταση άλλαξε την αντιµετώπιση της Ελληνικής οικονοµίας από τις διεθνείς αγορές την 

τελευταία περίοδο της τρέχουσας κρίσης, θεωρώντας την πτώχευση της Ελληνικής 

οικονοµίας ή την έξοδο από το Euro σαν ένα στοίχηµα και µειώνοντας την αξιοπιστία της 

Ελληνικής οικονοµίας µέσω της διαδοχικής υποβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας 

της χώρας από τους διεθνείς οργανισµούς αξιολόγησης. (Γιαννίτσης, 2005). 
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Τα αποτελέσµατα της υιοθέτησης του σκληρού ευρώ στην ελληνική οικονοµία φαίνεται στο 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου το  οποίο  πλησίασε το 2008 στο εξαιρετικά µεγάλο 

ποσό των 45 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου ενώ το πραγµατικό ΑΕΠ (διάγραµµα 1) είχε 

αρχίσει να µειώνει τους ρυθµούς αύξησής του από το 2006 ενώ από το 2009 και µετά 

πέρασε σε αρνητικούς ρυθµούς αρχίζοντας µια τρελή καθοδική πορεία η οποία δεν έχει 

τέλος καθώς η διαδικασία της εσωτερικής υποτίµησης είχε τεθεί σε εφαρµογή. 

 

∆ιάγραµµα 1 
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Η ραγδαία και βίαιη µείωση των µισθών, αρχικά στο δηµόσιο και λίγο µετά και στον 

ιδιωτικό τοµέα, οι µειώσεις των συντάξεων, η µείωση του συνόλου των κρατικών δαπανών 

και των δηµοσίων επενδύσεων οδήγησαν την οικονοµία σε κατάρρευση εξακοντίζοντας 

την ανεργία σε πρωτόγνωρα επίπεδα (διάγραµµα 2).  

 
 

∆ιάγραµµα 2  

ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: 

Την τρέχουσα δεκαετία, το έλλειµµα στις εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδος διευρυνόταν 

παράλληλα µε τη µακρά ανοδική φάση της οικονοµικής συγκυρίας, κατά τη διάρκεια της 

οποίας ο ρυθµός ανάπτυξης υπερέβαινε το 4%. Έτσι, το έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών από 4% του ΑΕΠ περίπου στο τέλος της δεκαετίας του ’90 

έφθασε το 14% το 2008. Η ανοδική τάση του ελλείµµατος στις εξωτερικές συναλλαγές 

εξηγείται εν µέρει από την αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το οποίο 

διευρυνόταν όχι µόνο λόγω του υψηλού ρυθµού ανόδου της εγχώριας ζήτησης αλλά και εν 

µέρει για λόγους που σχετίζονται µε την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, καθώς και 

εξαιτίας διαρθρωτικών δυσκαµψιών και πολλών άλλων παραγόντων που προκαλούν τις 

διαρκείς και επίµονες απώλειες ανταγωνιστικότητας. 
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Η «απαισιοδοξία» των νοικοκυριών 

Η εισαγωγή του ευρώ φαίνεται να έχει επιδράσει αποσταθεροποιητικά στον τρόπο 

διαµόρφωσης των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τις µεταβολές των τιµών. Μάλιστα η 

επίδραση αυτή συνδέεται µε ένα κλίµα «απαισιοδοξίας» των νοικοκυριών για το ευρώ, η 

οποία αποτυπώνεται σε πολλές δηµοσκοπήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί Έλληνες 

θεωρούν ότι η µετατροπή των τιµών σε ευρώ αποβαίνει επιζήµια για τους καταναλωτές . 

Η αδυναµία πολλών νοικοκυριών να σκεφτούν σε όρους ευρώ ακόµα και σήµερα προκαλεί 

ίσως σύγχυση στην αντίληψη που έχουν για τη µεταβολή των τιµών. Τα νοικοκυριά, 

λοιπόν, όταν καλούνται να δώσουν απαντήσεις για τις µεταβολές των τιµών σε σχέση µε 

πριν πιθανόν να συγκρίνουν την τρέχουσα τιµή ενός αγαθού σε ευρώ µε την τιµή του σε 

εθνικό νόµισµα πριν το ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα νοικοκυριά να σχηµατίζουν 

εσφαλµένες αντιλήψεις για την µεταβολή των τιµών, αντιλήψεις που δεν ανταποκρίνονται 

στην πορεία του πραγµατικού πληθωρισµού. Επίσης, οι αντιλήψεις των νοικοκυριών 

πιθανόν να επηρεάζονται από σηµαντικές ανατιµήσεις αγαθών τα οποία δε 

συµπεριλαµβάνονται στον ∆ΤΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σηµαντική αύξηση 

των τιµών των κατοικιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η οποία φυσικά δεν 

περιλαµβάνεται στον υπολογισµό του πληθωρισµού (Fagan and Gaspar, 2007), 

(Arghyrou, 2006). 

Το ευρώ: βασική αιτία του ∆ηµόσιου Χρέους 

Η επίδραση του ευρώ και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας είναι έντονη στην εκτίναξη 

του ∆ηµόσιου Χρέους. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι επιβλήθηκε από την Ε.Ε ένα µοντέλο 

οικονοµικής δραστηριότητας, το οποίο οδήγησε στην παραγωγική αποδιάρθρωση της 

χώρας. ∆ηλαδή, στη µεγάλη υποβάθµιση της αγροτικής οικονοµίας και της βιοµηχανίας και 

την υποκατάστασή τους ως βασικών πηγών παραγοµένου προϊόντος από τις υπηρεσίες, 

από τις αντιπροσωπεύσεις και τις διαµεσολαβήσεις προς το διεθνές µονοπωλιακό 

κεφάλαιο . Βέβαια, ο τοµέας των υπηρεσιών είναι εξαιρετικά µεγάλος σε όλες τις 

αναπτυγµένες οικονοµίες αλλά αυτό συνδέεται µε την µετατόπιση των βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων των χωρών αυτών σε χώρες της περιφέρειας, πράγµα το οποίο δεν 

ισχύει για την Ελλάδα. Η µεταφορά κάποιων δραστηριοτήτων (π.χ. κλωστοϋφαντουργία 

κ.λπ.) από την Ελλάδα στα Βαλκάνια έχει δευτερεύουσα σηµασία, µπροστά στη δραµατική 

συρρίκνωση της βιοµηχανικής και αγροτικής παραγωγής, µπροστά στο κλείσιµο 

ολόκληρων τοµέων (π.χ. ναυπηγεία, παραγωγή οχηµάτων, λιπάσµατα) και ακόµη 
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περισσότερο µπροστά στη µη ανάπτυξη τοµέων, όπως η µικροηλεκτρονική, η ενέργεια, η 

επεξεργασία του ορυκτού πλούτου κ.λπ.  

Ιστορία της πτώσης της «Αυτοκρατορίας του Ευρώ» 

Πριν 12 χρόνια, την 1 Ιανουαρίου του 2002, οι κάτοικοι 12 χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για πρώτη φορά άρχισαν να πληρώνουν τους λογαριασµούς τους µε ένα νέο, 

ενιαίο νόµισµα το ευρώ.Σ’ αυτή την δεκαετή περίοδο µπορούµε να ξεχωρίσουµε τρία 

στάδια της ιστορίας του Ευρώ. Από το 2002 ως το 2007 ήταν η περίοδος καθιέρωσης και 

ακµής του. Από το 2008 ως το 2009, περίοδος της παγκόσµιας κρίσης και από το 2010 ως 

το 2011, περίοδος της συστηµικής κρίσης της ΕΕ (Eichengreen, 2009). 

Το 1999, υιοθέτησαν το ευρώ στις συναλλαγές χωρίς µετρητά και η συναλλαγµατική 

ισοτιµία του καθορίστηκε σε επίπεδο 1 δολάριο και 17 σεντς. Μέσα στα πρώτα τρία χρόνια 

ωστόσο το ευρώ έχασε το 30% του βάρους του. Εξάλλου, το 2002 τα συναλλάγµατα αυτά 

ευθυγραµµίστηκαν και µετά το ευρώ ποτέ πια δεν στοίχιζε λιγότερο από ένα δολάριο. 

Πολλοί εµπειρογνώµονες αναγνώρισαν την υιοθέτηση του ευρώ σαν µεγάλη κατάκτηση. Ο 

Aghvan Mikaelian, επικεφαλής της ελεγκτικής εταιρείας Audit-consulting group 

FinExpertiza (ACG FinExpertiza) είπε: «Είναι ένα, χωρίς προηγούµενο πείραµα στην 

ιστορία της ανθρωπότητας, διότι τα κράτη συµφώνησαν εθελοντικά για τις αρχές 

δηµιουργίας κοινού νοµίσµατος, χωρίς να έχουν ενιαίο Κέντρο έκδοσης και ενιαία 

δηµοσιονοµική διαχείριση. Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ διαχειρίζονται αυτοτελώς το 

δικό τους απόθεµα ευρώ». Η οικονοµία της Ευρωζώνης σήµερα είναι µία από τις 

ισχυρότερες στον κόσµο (Soukiazis, Cerqueira and Antunes, 2012). 

Ως το τέλος του 2007 το ευρώ µε ασήµαντες διακυµάνσεις αποκτούσε όλο και µεγαλύτερο 

βάρος. Συντέλεσε σε αυτό σε µεγάλο βαθµό και το ξέσπασµα της κρίσης των ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ. Εξάλλου τα αµερικανικά προβλήµατα, που χάρισαν στο 

ευρώ την µεγαλύτερη ισοτιµία του έναντι του δολαρίου, έθαψαν την σταθερή ανάπτυξη 

όλης της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι ευρωπαϊκές αρχές που εισήγαγαν το ευρώ, 

υποσχέθηκαν ότι τα χαρτονοµίσµατά τους θα είναι τα πιο ασφαλή και τα πιο 

προστατευµένα από κιβδηλεία. Αλλά να καταπολεµηθούν τελείως τα πλαστά 

χαρτονοµίσµατα δεν πέτυχαν, γιατί στους κιβδηλοποιούς είναι πολύ δηµοφιλή τα 

νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα αξίας 50 ευρώ.Η παγκόσµια κρίση του 2008-2009 

προκαλέστηκε από την αµερικανική κρίση υποθηκών του 2007. Εκείνη τη στιγµή το ευρώ 

ήταν ασφαλές καταφύγιο όπου οι επενδυτές προσπαθούσαν να κρυφτούν από τα 
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προβλήµατα της µεγαλύτερης οικονοµίας του κόσµου. Αλλά στις αρχές του 2008 έγινε 

κατανοητό ότι τα αµερικανικά προβλήµατα εξαπλώνονται σε όλο τον κόσµο. Πριν την 

ενεργό φάση της κρίσης το ευρώ πρόλαβε να σηµειώσει το ακατάριπτο µέχρι τώρα ρεκόρ. 

Το Μάρτιο του 2008 η τιµή του ευρωπαϊκού νοµίσµατος πλησίασε τα 1,6 δολάρια για ένα 

ευρώ. Αυτό το όριο δεν έχει ξεπεραστεί, και µετά η αστάθεια επικράτησε και στην Γηραιά 

Ήπειρο . Το ευρώ σώθηκε χάρη στη Γερµανία, και το ίδιο το ευρώ έσωσε την Ισπανία, την 

Ιταλία, την Ελβετία.. Από την κρίση του 2008-2009 η ενωµένη Ευρώπη βγήκε 

ακολουθώντας την πολιτική της που αναγνωρίστηκε επιτυχής. Αλλά την τελευταία στιγµή 

σε αυτό το ευρωπαϊκό τρένο πρόλαβε να µπει η Ελλάδα. Η κρίση του 2010-2011 θα 

συνεχίζεται βέβαια, το 2012  και  το  2013(Baele, Ferrando, Hördahl, Krylova and Monnet, 

2004). 

Το euro και η πρόσφατη κρίση 

Η πρόσφατη κρίση απέδειξε πως το κοινό νόµισµα παρουσιάζει ιδιαίτερες αδυναµίες. 

Μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει το κοινό νόµισµα ως το «ονοµαστικό µέσο συναλλαγής» 

παρά εκείνη την πετυχηµένη καινοτοµία που ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό όραµα της 

ενοποίησης και ολοκλήρωσης των Ευρωπαϊκών οικονοµιών και κεφαλαιαγορών. Το νέο 

νόµισµα δεν είναι κατά ανάγκη επιτυχηµένο επειδή υπάρχει ή δηµιούργησε µια νέα αγορά 

σε περιόδους οικονοµικής σταθερότητας. Η ενότητα αυτή έχει πολλά στοιχεία από την 

έρευνα και τα εµπειρικά ευρήµατα του D. Οι αναντιστοιχίες στο εσωτερικό της Ευρωζώνης 

και η αστάθεια του χρηµατοοικονοµικού της περιβάλλοντος, ιδιαίτερα µε την τρέχουσα 

κρίση, έχει σηµαντική αρνητική επίδραση σε πολλά επίπεδα, όπως στις τιµές, τις 

υπηρεσίες, τις επενδύσεις, κ.λπ. (Plosser, 2010). 

Σχεδόν πέντε χρόνια µετά την έναρξη της χειρότερης δηµοσιονοµικής και οικονοµικής 

κρίσης που έχει ζήσει η Ελλάδα µετά τον πόλεµο, οι Έλληνες φαίνεται να 

υπερασπιζόµαστε άκριτα το ευρώ, σαν να είναι ελληνική υπόθεση. Η πραγµατικότητα, 

ωστόσο, είναι ακριβώς το αντίθετο (Calomiris, 2010). 

Το Ευρώ, και όλες οι νοµισµατικές και οικονοµικές πολιτικές που συνδέονται µαζί του εδώ 

και µία δεκαετία, αποτελούν το µοχλό αποδιοργάνωσης και απαξίωσης της ελληνικής 

οικονοµίας και της παραγωγικής της βάσης. Ένας από τους σηµαντικότερους και 

αδιαµφισβήτητους παράγοντες αυτής της κρίσης απετέλεσε το χαµηλό κόστος των 

ευρωπαϊκών εισαγωγών που µετά την εισαγωγή του ευρώ έγιναν εξαιρετικά φθηνές και 

ανταγωνιστικές απέναντι στην εθνική παραγωγή όλων των οικονοµικών κλάδων, πλην των 
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κατασκευών. Όσοι πίστευαν ότι το Ευρώ θα µάς προστατεύσει από τη νοµισµατική 

αστάθεια οδήγησαν αφελώς την ελληνική οικονοµία σε έναν εξαιρετικά άνισο αγώνα 

απέναντι σε χώρες µε εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, είτε αυτά ήταν τεχνολογικά και 

οργανωτικά, όπως της Γερµανίας, είτε το χαµηλό κόστος εργασίας, όπως είναι των 

γειτονικών βαλκανικών χωρών και άλλων αναδυόµενων οικονοµιών. Το Ευρώ, αντίθετα, 

έχει ωφελήσει δυσανάλογα τις χώρες στη βόρεια ζώνη του Ευρώ που κυριαρχούν στο 

παγκόσµιο εξαγωγικό εµπόριο, όπως είναι η Γερµανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Αυστρία, 

η Σουηδία κ.α. χώρες δηλαδή που υποστήριξαν την παραγωγική τους δυναµική και την 

ανταγωνιστικότητά τους, κυρίως στηριζόµενες στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με αυτόν 

τον τρόπο το Ευρώ αποδείχτηκε ότι όχι µόνο δεν είναι ένα πραγµατικό κοινό νόµισµα, 

αλλά µάλλον ένα σύστηµα διεύρυνσης της προϋπάρχουσας άνισης παραγωγικής 

διάρθρωσης της Ευρώπης . 

Όσο οι ισχυρές οικονοµίες µέσα στην Ευρωζώνη πιέζουν τις αδύναµες οικονοµίες 

ακολουθώντας τις ατοµικές τους πολιτικές και αναβάλλοντας κρίσιµες αποφάσεις για το 

µέλλον, το Euro θα αποδυναµώνεται και οι πηγές ετερογένειας θα αυξάνονται. Έτσι, οι 

διεθνείς επενδυτές και οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν διακρίσεις ανάµεσα στις 

χώρες της Ευρωζώνης αυξάνοντας ή µειώνοντας τα επιτόκια δανεισµού τους ανάλογα µε 

την εκτίµηση της δυνητικής πιστοληπτικής τους ικανότητας και το µέγεθος του 

δηµοσιονοµικού τους ελλείµµατος χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την νοµισµατική και 

οικονοµική αλληλεγγύη µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, δηµιουργώντας έτσι τριγµούς 

σε όλες τις χώρες αλυσιδωτά. Η Ελλάδα είναι το πρώτο παράδειγµα χώρας της 

Ευρωζώνης που απέδειξε ότι η προσδοκία µιας χώρας να µοιράζεται το κοινό νόµισµα 

χωρίς να µοιράζεται µια ενιαία κοινή οικονοµική πολιτική απέτυχε και, πλέον, 

αντιµετωπίζεται ως ένα δανειζόµενο κράτος παρά ως ένα ισότιµο µέλος της Ευρωζώνης 

ακόµα και από τους ίδιους τους εταίρους της. Η ανάγκη για περαιτέρω πραγµατική 

οικονοµική ολοκλήρωση δεν είναι το αποτέλεσµα µόνο ενός ενιαίου νοµίσµατος. Σήµερα, 

οι χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να πραγµατοποιήσουν µια σειρά από σηµαντικές 

προσαρµογές για να ενισχυθεί το κοινό νόµισµα. Όσο οι χώρες της Ευρωζώνης ενισχύουν 

ορθολογικά τους όρους εκείνους που προστατεύουν την συνέχεια του ενιαίου νοµίσµατος, 

τα οφέλη θα είναι σηµαντικά και για τις χώρες-µέλη και τους πολίτες της Ευρωζώνης 

(Fatas και Mihov, 2009). 

Αν όµως έχουν έτσι τα πράγµατα τότε προς τι η είσοδος στην ΟΝΕ; Ποια ήσαν, ή είναι, τα 

προσδοκώµενα οφέλη; Αυτά προσπαθεί να τα συγκεφαλαιώσει η έκθεση της ΤτΕ στα 

παρακάτω: 
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Παράλληλα, µε την ένταξη στη ζώνη του ευρώ η χώρα δεν αντιµετωπίζει πλέον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο στις συναλλαγές της µε τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Επίσης, η χώρα έχει αποκτήσει ένα ισχυρό νόµισµα, το οποίο έχει µειώσει τις 

αβεβαιότητες που πηγάζουν από τις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του έναντι 

των άλλων νοµισµάτων. Η εξάλειψη του συναλλαγµατικού κινδύνου συνεπάγεται τη 

µείωση της επιβάρυνσης του επιτοκίου µε το αντίστοιχο ασφάλιστρο κινδύνου (risk 

premium).Ακόµη, η απόκτηση του ισχυρού νοµίσµατος συνεπάγεται µείωση των 

συνεπειών από τις απότοµες αυξήσεις των τιµών των διεθνώς εµπορεύσιµων πρώτων 

υλών. Επιπλέον, µε το ισχυρό νόµισµα ενισχύεται η σταθερότητα του εξωτερικού χρέους, 

διότι αποφεύγονται οι µεγάλες διακυµάνσεις της αξίας των υποχρεώσεων της χώρας 

εκπεφρασµένων σε άλλα νοµίσµατα. Εν ολίγοις, η συµµετοχή της χώρας στη ζώνη του 

ευρώ προσφέρει τεράστια πλεονεκτήµατα. Το σηµαντικότερο όφελος είναι το σταθερό 

οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο η οικονοµική πολιτική της χώρας αδυνατούσε να 

δηµιουργήσει. 
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ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ(ΕΡΕΥΝΑ) 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

Αφορά  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου. 

Τρόπος επικοινωνίας 

Η επιλογή του δείγµατος έγινε τυχαία. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε έντυπη µορφή.  

Χρονικό διάστηµα έρευνας 

Η δειγµατοληπτική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε τη διαδικασία των ερωτηµατολογίων. 

Η διανοµή, συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων έλαβε χώρα το χρονικό 

διάστηµα  10/3/2014  έως  15/3/2014. 

Η κωδικοποίηση και η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών πραγµατοποιήθηκε µε την 

χρήση των προγραµµάτων Microsoft Excel. 

∆είγµα 

Τον πληθυσµό του δείγµατος αποτέλεσαν 150 µαθητές  του  σχολείου  µας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δηµιουργία της κοινής αγοράς πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από την κατάλληλη 

διαµόρφωση των πολιτικών συνθηκών, των ρυθµιστικών πλαισίων και των 

χρηµατοοικονοµικών συγκλίσεων που διαµορφώνονται λειτουργικά µέσα στο χρόνο. 

Πρέπει ακόµα να ακολουθηθούν εκείνες οι πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ότι η 

Ευρωζώνη θα αποτελεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον ασφάλειας για τις 

αποταµιεύσεις και τις επενδύσεις, µε σταθερότητα στις τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών, χωρίς µεγάλες αποκλίσεις στα εργασιακά καθεστώτα και τους µισθούς και, µε 

ενιαία πολιτική ως προς τις άλλες χώρες εντός και εκτός ζώνης. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα 

έχει σηµαντικό θετικό αντίκτυπο στις τιµές των αγαθών και την ολοκλήρωση των 

κεφαλαιαγορών στην Ευρωζώνη (Furceri, 2007). Ο ρόλος της νοµισµατικής πολιτικής είναι 

να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιµών έτσι ώστε οι αγορές να µη διαστρεβλώνονται 

από τον πληθωρισµό, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί η βιώσιµη οικονοµική 

σταθερότητα εξασφαλίζοντας την οµαλή λειτουργία του συστήµατος πληρωµών και των 

αγορών, ενώ ταυτόχρονα µειώνοντας το συστηµικό κίνδυνο. Η οικονοµική αστάθεια έχει 

συνέπειες στην ευρύτερη οικονοµία και, αντίστροφα, µεταβολές των µακροοικονοµικών 

παραγόντων µπορούν µερικές φορές να έχουν συνέπειες για την οικονοµική σταθερότητα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείνοντας να επισηµάνουµε πως το νόµισµα αυτό καθεαυτό και από µόνο του δεν µπορεί 

να είναι υπεύθυνο για τις όποιες επιπτώσεις στην οικονοµία. Το νόµισµα αποτελεί όχηµα 

και µηχανισµό µέσω του οποίου ασκούνται πολιτικές. Πάντα ήταν έτσι. Σήµερα δε πολύ 

περισσότερο λόγω  της  οικονοµικής  κρίσης . Επιβάλλεται να παρθούν όλα τα αναγκαία 

µέτρα για να αποφασίσουµε εµείς για την οικονοµία µας πριν να φτάσουµε στην 

δυσάρεστη θέση να αποφασίζουν άλλοι για εµάς.  
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• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εξωτερικοί σύνδεσµοι 

www.Wikipedia.gr 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1) Πιστεύετε  ότι  η  παραµονή  στη  ζώνη  ευρώ είναι  µονόδροµος  για  τη  χώρα ;  
 
      ΝΑΙ 
 
 
      ΟΧΙ 
 
      ∆Ξ/∆Α 
 
2) Το  γεγονός  ότι  οι  τιµές  µετά  την  είσοδο  της  χώρας  στο  ευρώ  αυξήθηκαν  
σηµαντικά  οφείλεται : 
    
      ΣΤΟ  ΕΥΡΩ 
 
       
      ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
      ∆Ξ/∆Α 
 
3) Ξοδεύετε περισσότερα  χρήµατα  µετά  την  υιοθέτηση  το  ευρώ  ως  νοµίσµατος  ; 
 
     ΝΑΙ 
 
     ΟΧΙ 
 
 
     ∆Ξ/∆Α 
 
4) Πιστεύετε  ότι  η  κρίση  χρέους  στην  Ελλάδα  έχει  σχέση  µε  το  ευρώ ; 
 
 
     ΝΑΙ 
 
     ΟΧΙ 
 
 
     ∆Ξ/∆Α 
 
5) Θεωρείτε θετικό ή αρνητικό για την αντιµετώπιση της κρίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα 
είναι µέλος της Ευρωζώνης και έχει ως νόµισµα της το Ευρώ; 
 
     ΘΕΤΙΚΟ 
 
 
     ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
 
     ∆Ξ/∆Α 
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6) Πιστεύετε ότι εξαιτίας της κρίσης µπορεί ν' απειληθεί η ύπαρξη του Ευρώ; 
 

     ΝΑΙ 

     ΟΧΙ   

 

    ∆Ξ/∆Α 

 

7) Πόσο  συχνά  επισκέπτεστε  την  τράπεζα  ή  το  ΑΤΜ  για  ανάληψη  χρηµάτων 

     Κάθε  εβδοµάδα 

     Κάθε  µήνα   

 

    Όταν  χρειάζεται 

 

8) Χρησιµοποιείται πιστωτική  κάρτα  ή  µετρητά  για  τις  αγορές  σας ;   

     Πιστωτική  κάρτα 

     Μετρητά   

 

    Και  τα  δύο 

 

9) Πιστεύετε  ότι  η είσοδος  του ευρώ στη  ζωή  µας έχει επιδράσει αποσταθεροποιητικά 

στον τρόπο διαµόρφωσης των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τις µεταβολές των τιµών 

     ΝΑΙ 

     ΟΧΙ   

 

    ∆Ξ/∆Α 

10) Αν ως  νόµισµα είχαµε τη  δραχµή  θεωρείτε  ότι θα  είχαµε αντιµετωπίσει  πιο  

αποτελεσµατικά  την  κρίση ; 

     ΝΑΙ 

     ΟΧΙ   

 

   ∆Ξ/∆Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: <∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΠΟΥ  ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ>). 
1) Πιστεύετε  ότι  η  παραµονή  στη  ζώνη  ευρώ είναι  µονόδροµος  για  τη  χώρα ;  
 
      ΝΑΙ 
 
 
      ΟΧΙ 
 
      ∆Ξ/∆Α 
 
2) Το  γεγονός  ότι  οι  τιµές  µετά  την  είσοδο  της  χώρας  στο  ευρώ  αυξήθηκαν  
σηµαντικά  οφείλεται : 
    
      ΣΤΟ  ΕΥΡΩ 
 
       
      ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
      ∆Ξ/∆Α 
 
3) Ξοδεύετε περισσότερα  χρήµατα  µετά  την  υιοθέτηση  το  ευρώ  ως  νοµίσµατος  ; 
 
     ΝΑΙ 
 
     ΟΧΙ 
 
 
     ∆Ξ/∆Α 
 
4) Πιστεύετε  ότι  η  κρίση  χρέους  στην  Ελλάδα  έχει  σχέση  µε  το  ευρώ ; 
 
 
     ΝΑΙ 
 
     ΟΧΙ 
 
 
     ∆Ξ/∆Α 
 
5) Θεωρείτε θετικό ή αρνητικό για την αντιµετώπιση της κρίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα 
είναι µέλος της Ευρωζώνης και έχει ως νόµισµα της το Ευρώ; 
 
     ΘΕΤΙΚΟ 
 
 
     ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
 
     ∆Ξ/∆Α 
 
 
 
 

38% 

44% 

18% 

37% 

51% 

12% 

48% 

22% 

30% 

49% 

42% 

9% 

46% 

34% 

20% 
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6) Πιστεύετε ότι εξαιτίας της κρίσης µπορεί ν' απειληθεί η ύπαρξη του Ευρώ; 
 

     ΝΑΙ 

     ΟΧΙ   

 

    ∆Ξ/∆Α 

 

7) Πόσο  συχνά  επισκέπτεστε  την  τράπεζα  ή  το  ΑΤΜ  για  ανάληψη  χρηµάτων 

     Κάθε  εβδοµάδα 

     Κάθε  µήνα   

 

    Όταν  χρειάζεται 

8) Χρησιµοποιείται πιστωτική  κάρτα  ή  µετρητά  για  τις  αγορές  σας ;   

     Πιστωτική  κάρτα 

     Μετρητά   

 

    Και  τα  δύο 

 

9) Πιστεύετε  ότι  η είσοδος  του ευρώ στη  ζωή  µας έχει επιδράσει αποσταθεροποιητικά 

στον τρόπο διαµόρφωσης των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τις µεταβολές των τιµών 

     ΝΑΙ 

     ΟΧΙ   

 

    ∆Ξ/∆Α 

10) Αν ως  νόµισµα είχαµε τη  δραχµή  θεωρείτε  ότι θα  είχαµε αντιµετωπίσει  πιο  

αποτελεσµατικά  την  κρίση ; 

     ΝΑΙ 

     ΟΧΙ   

       

  ∆Ξ/∆Α 

 

54% 

35% 

11% 

14% 

6% 

80% 

3% 

81% 

16% 

57% 

13% 

30% 

48% 

30% 

22% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: <∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ>. 
 
Στην ερώτηση αν πιστεύετε   πως  η  παραµονή  στη  ζώνη  ευρώ  είναι  µονόδροµος  για  

την  Ελλάδα  ένα  ποσοστό 44%, υποστηρίζει  πως  ναι  το  38%  όχι  ενώ  ένα  18% 

αρνήθηκε  να  απαντήσει ή  δεν γνώριζε .(∆ιάγραµµα 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1 Αν  η  παραµονή στη  ζώνη  ευρώ  είναι  µονόδροµος  για  τη  χώρα 

 

Στην ερώτηση  που  οφείλεται  η  αύξηση  των  τιµών  µετά  την  είσοδο  της  Ελλάδα  στο  

ευρώ ένας  στους  δύο (51%)  θεωρεί  ότι  οφείλεται  σε  ανικανότητα  των  υπευθύνων  

ένα  37% στο  ευρώ  ενώ  ένα  ποσοστό 12%  αρνήθηκε  να  απαντήσει ή  δεν γνώριζε 

(∆ιάγραµµα 2) 

 

Στην ερώτηση που  οφείλεται  η  αύξηση  των  τιµών  µετά  την  είσοδο  της  Ελλάδα  στο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∆ιάγραµµα 2) Που  οφείλεται  η  αύξηση  των  τιµών  µετά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ   

38,0
44,0

18,0

0

20

40

60

80

100

ΝΑΙ ΌΧΙ ∆Ξ/∆Α

ΕΡΩΤΗΣΗ  1: Πιστεύετε  ότι  η  παραµονή στη  ζώνη  ευρώ  είναι  µονόδροµος  για  τη  χώρα ; 

ΕΡΩΤΗΣΗ  2 :Το γεγονός  ότι  οι  τιµές  µετά  την  είσοδο  της  χώρας  στο  ευρώ  αυξήθηκαν  
σηµαντικά οφείλεται.; 
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Στην ερώτηση αν ξοδεύετε  περισσότερα  χρήµατα  µετά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  ως  

νοµίσµατος το  48%, υποστηρίζει  πως  ναι  το  22%  όχι  ενώ  ένα  30% αρνήθηκε  να  

απαντήσει ή  δεν γνώριζε .(∆ιάγραµµα 3) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  3 : Ξοδεύετε  περισσότερα  χρήµατα  µετά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  ως  

νοµίσµατος ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∆ιάγραµµα 3) Αν ξοδεύετε  περισσότερα  χρήµατα  µετά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ   

 

Στην ερώτηση αν πιστεύετε  ότι  η  κρίση  χρέους  στην  Ελλάδα  έχει  σχέση  µε  το  ευρώ 
το  49%, υποστηρίζει  πως  ναι  το  42%  όχι  ενώ  ένα  9% αρνήθηκε  να  απαντήσει ή  

δεν γνώριζε .(∆ιάγραµµα 4) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  4 : Πιστεύετε  ότι  η  κρίση  χρέους  στην  Ελλάδα  έχει  σχέση  µε  το  
ευρώ ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∆ιάγραµµα 4) Αν η  κρίση  χρέους  στην  Ελλάδα  έχει  σχέση  µε  το  ευρώ ; 
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Στην ερώτηση αν θεωρείτε  θετικό  ή  αρνητικό  για  την  αντιµετώπιση  της  κρίσης  το  

γεγονός  ότι  η  Ελλάδα  είναι  µέλος  της  Ευρωζώνης  και  έχει  ως  νόµισµά της  το  ευρώ  
το  46%, έχει  θετική  άποψη  το  34% αρνητική  ενώ  ένα  20% αρνήθηκε  να  απαντήσει ή  

δεν γνώριζε .(∆ιάγραµµα 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  5 : Θεωρείτε  θετικό  ή  αρνητικό  για  την  αντιµετώπιση  της  κρίσης  το  
γεγονός  ότι  η  Ελλάδα  είναι  µέλος  της  Ευρωζώνης  και  έχει  ως  νόµισµά της  το  
ευρώ ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∆ιάγραµµα 5) Είναι  θετικό  ή  αρνητικό  το  γεγονός  ότι  η  Ελλάδα είναι  µέλος  της  
ευρωζώνης  ; 
 

Στην ερώτηση αν πιστεύετε  ότι  εξαιτίας  της  κρίσης  µπορεί  να  απειληθεί  η  ύπαρξη  

του  ευρώ το  54%, απαντά  ναι  το  35% όχι  ενώ  ένα  11% αρνήθηκε  να  απαντήσει ή  

δεν γνώριζε .(∆ιάγραµµα 6) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  6 : Πιστεύετε  ότι  εξαιτίας  της  κρίσης  µπορεί  να  απειληθεί  η  ύπαρξη  

του  ευρώ  ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(∆ιάγραµµα 6) .Απειλείτε  το  ευρώ  εξαιτίας  της  κρίσης ; 
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Στην ερώτηση πόσο  συχνά  επισκέπτεστε  την  τράπεζα  ή  το  ΑΤΜ για  νάληψη  

χρηµάτων  το  80%, απαντά  όταν  χρειάζεται  το  14% κάθε  εβδοµάδα   ενώ  ένα  6% 

κάθε  µήνα .(∆ιάγραµµα 7) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  7: Πόσο  συχνά  επισκέπτεστε  την  τράπεζα  ή  το  ΑΤΜ  για ανάληψη  
χρηµάτων  ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(∆ιάγραµµα 7).Πόσο  συχνά  επισκέπτεστε  την  τράπεζα  ή  το  ΑΤΜ  για ανάληψη  
χρηµάτων; 
 

Στην ερώτηση αν  χρησιµοποιείτε πιστωτική  κάρτα  ή  µετρητά  για  τις  αγορές  σας  η  

συντριπτική  πλειοψηφία   χρησιµοποιεί  µετρητά. Συγκεκριµένα το  81%, απαντά  µετρητά  

το  3% πιστωτική  κάρτα  ενώ  το 16%  και  τα  δύο .(∆ιάγραµµα 8) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  8 : Χρησιµοποιείτε  πιστωτική  κάρτα  ή  µετρητά  για  τις  αγορές  σας ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (∆ιάγραµµα 8).Χρησιµοποιείτε  πιστωτική  κάρτα  ή  µετρητά  για  τις  αγορές  σας  
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Στην ερώτηση αν  η  είσοδος  του  ευρώ  στη  ζωή  µας έχει  επιδράσει 

αποσταθεροποιητικά  στον τρόπο  διαµόρφωσης  των  αντιλήψεων  των  νοικοκυριών  για  

τις  µεταβολές  των  τιµών το  57%, απαντά  ναι  το  13% όχι  ενώ  το 30% αρνήθηκε  να  

απαντήσει ή  δεν γνώριζε  .(∆ιάγραµµα 9) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  9 : Πιστεύετε ότι  η  είσοδος  του  ευρώ  στη  ζωή  µας έχει  επιδράσει  
αποσταθεροποιητικά  στον τρόπο  διαµόρφωσης  των  αντιλήψεων  των  
νοικοκυριών  για  τις  µεταβολές  των  τιµών  ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση αν  ως  νόµισµα  είχαµε  τη  δραχµή  θεωρείτε  ότι  θα  είχαµε  

αντιµετωπίσει  πιο  αποτελεσµατικά  την  κρίση το  48%, απαντά  ναι  το  30% όχι  ενώ  το 

22% αρνήθηκε  να  απαντήσει ή  δεν γνώριζε  .(∆ιάγραµµα 10) 

ΕΡΩΤΗΣΗ  10 : Αν  ως  νόµισµα  είχαµε  τη  δραχµή  θεωρείτε  ότι  θα  είχαµε  

αντιµετωπίσει  πιο  αποτελεσµατικά  την  κρίση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(∆ιάγραµµα 10). Αν  ως  νόµισµα  είχαµε  τη  δραχµή  θεωρείτε  ότι  θα  είχαµε  

αντιµετωπίσει  πιο  αποτελεσµατικά  την  κρίση  
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αντιλήψεων  των  νοικοκυριών  για  τις  µεταβολές  των  τιµών  
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ΟΜΑ∆Α  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• 1 ) Καραγιάννης  Ευάγγελος        
• 2 ) Καραγιάννης  Ιωάννης  
• 3 ) Καραγκούνης  Γεώργιος 
• 4 ) Καραγκούνης Κων/νος 
• 5 ) Καρακώστας  Κων/νος 
• 6) Καρανάσος  Χρήστος 
• 7) Καραναστάσης  Μάριος 
• 8) Καραντώνη  Ευφρσύνη 
• 9) Κατόπης  Ιωάννης 
• 10) Κατόπης  Ορέστης 
• 11) Κατσαϊτης  Ερµής 
• 12) Κατσάρας  Βασίλειος 
• 13) Κατσοµήτρος  Λάµπρος 
• 14) Καφάση  Ευθυµία 
• 15) Κερπινιώτης  Νικόλαος 
• 16) Κεφάλας  ∆ηνήτριος 
• 17) Κοντοκώστας  Αλέξανδρος 
• 18) Κουκούλης  Αθανάσιος 
• 19) Κουµπούρας  Σπυρίδων 
• 20) Κουτσικαρέλη  Ευαγγελία 
• 21) Κρεµεζή  Γεωργία 
• 22) Κρικζώνη  Στυλιανή 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

• Κωνσταντίνος Φράγκος 

 

 


