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Πολιτική Οικονομία
Χρήσιμα θέματα θεωρίας για τις επικείμενες εξετάσεις
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει,
ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και
θεμάτων πολιτικής και οικονομικής
επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά
Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ξεκινούν
άμεσα την προετοιμασία των υποψηφίων σε ολιγομελείς ομίλους για το
διαγωνισμό αυτόν και παραθέτουν
χρήσιμα θέματα ανάπτυξης, τα οποία
αντλούνται από την τράπεζα των δεκάδων προσομοιωτικών εφαρμογών
που επιμελούνται οι εξειδικευμένοι
συνεργάτες μας.
Σύνταξη: Μπαντούλας Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών, εισηγητής φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η οικονομική ολοκλήρωση, εκτός από
οφέλη, συνεπάγεται και κάποια σημαντικά κόστη για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις των χωρών που συμμετέχουν.
Τα σημαντικότερα κόστη που συνεπάγεται η οικονομική ολοκλήρωση για τις επιχειρήσεις είναι:
α) Οι λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί, αντιμετωπίζουν
προβλήματα επιβίωσης αν δεν βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την τεχνολογία της παραγωγικότητάς τους,
ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.
β) Τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας διευρύνονται από την έλλειψη
προστασίας της εγχώριας παραγωγής είτε με δασμολογικές ρυθμίσεις
είτε με χρηματικές ενισχύσεις της παραγωγής.
γ) Καθώς αποσύρονται τα εθνικά
νομίσματα με την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλα τα λει-

τουργικά τους συστήματα (λογιστικές
εφαρμογές, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας, κοστολόγησης, τιμολόγησης κ.λπ.).
Τα σημαντικότερα κόστη που συνεπάγεται η οικονομική ολοκλήρωση για τα νοικοκυριά είναι:
α) Οι υπάλληλοι των μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων πλήττονται παράλληλα με τους ιδιοκτήτες τους σε
περίπτωση που αυτές δεν κατορθώσουν να επιβιώσουν.
β) Μειώνονται οι ικανότητες ορισμένων νοικοκυριών για επιεική μεταχείρισή τους με «διευκολύνσεις» και
«χάρες» από τις εθνικές και τις τοπικές
κυβερνήσεις και πολιτικούς παράγοντες. Ωφελούνται, όμως, λόγω της δικαιότερης συμπεριφοράς, τομα που
δεν διαθέτουν τέτοιες γνωριμίες και
διασυνδέσεις.
Η ΟΝΕ, η ενιαία νομισματική μονάδα και το ενιαίο νόμισμα στη συνέχεια επιφέρουν περισσότερα θετικά στις οικονομίες:
• που έχουν παραγωγική δομή και βάση,
• που υιοθετούν τη νέα τεχνολογία και
δεν είναι παραδοσιακού τύπου,
• που δεν έχουν διαρθρωτικά προβλήματα (δημοσιονομικό έλλειμμα
και χρέος, έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών),
• που έχουν ευέλικτες αγορές εργασίας,
• που έχουν ικανότητα προσαρμογής
στα νέα δεδομένα και
• έχουν συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία.
Για την ελληνική οικονομία τα
οφέλη του ευρώ και της ΟΝΕ μακροπρόθεσμα θεωρείται ότι είναι:
• Η μείωση των συναλλαγματικών
κινδύνων και του κόστους των συναλλαγών.
• Η αποτελεσματικότερη κατανομή
των πόρων μέσα από τη δυνατότητα
σύγκρισης των τιμών.
• H βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, λόγω
της ευκαμψίας των αγορών προϊόντων και εργασίας, της αύξησης του

ανταγωνισμού και της ενοποίησης
των τιμών.
• Η ύπαρξη ενιαίας αγοράς κεφαλαίων και χρήματος. που θα αποσυνδέσει
τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις
και θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση
των επιτοκίων δανεισμού.
• Η πτώση των επιτοκίων, που θα
οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση του
δημόσιου χρέους.
• Η συμμετοχή της Ελλάδας στο
ΣΣΑ, που θα οδηγεί σε μια συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία.,
• Η αντιμετώπιση από κοινού με τις
άλλες χώρες-μέλη των διεθνών οικονομικών κρίσεων.
Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα
του ευρώ για τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και δη των ελληνικών βιομηχανιών είναι τα εξής:
• Η εξάλειψη του συναλλαγματικού
κινδύνου, που δημιουργεί πλεονεκτήματα σε όλες τις επιχειρήσεις.
• Η εξάλειψη των νομισματικών
εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών.
• Η ύπαρξη σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
• Η εξάλειψη αρκετών πρακτικών
εμποδίων μεταξύ των αγορών των
κρατων-μελών.
• Η συμμετοχή σε μια παγκόσμια οικονομική δύναμη υπό τη σκεπή ενός
κοινού νομίσματος, το οποίο θα αναδειχτεί σε λίγα χρόνια σε ισχυρό πόλο
έλξης, όπως το δολάριο σήμερα.
Ο ελληνικός τουρισμός ωφελείται από το κοινό νόμισμα ως εξής:

• Το ενιαίο νόμισμα αυξάνει τα επιχειρηματικά ταξίδια σε σχέση με τα
ταξίδια αναψυχής, αφού αυξάνει
τους ρυθμούς του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και συνακόλουθα των αναγκών για επιχειρηματικά ταξίδια.
• Το ενιαίο νόμισμα φέρνει εκ των
πραγμάτων διαφάνεια στις συναλλαγές των πολιτών των χωρών-μελών
της Ε.Ε. και αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν μια κοινή
βάση σύγκρισης των τιμών.
• Το ενιαίο νόμισμα οδηγεί στη μείωση του κόστους των ταξιδιών, γιατί
ο ταξιδιώτης δεν έχει την ανάγκη για
μετατροπή των νομισμάτων, που ήταν
ένα μεγάλο κόστος.
• Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
βρίσκονται σε βελτιωμένη διαπραγματευτική ισχύ, διότι εκλείπει ο συναλλαγματικός κίνδυνος, τον οποίο
αξιοποιούσε συνήθως ο ταξιδιωτικός
πράκτορας προς ίδιον όφελος.
• Η αύξηση της σπουδαιότητας του
ευρώ στις διεθνείς συναλλαγές προβλέπεται να μειώσει το συναλλαγματικό κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές τουριστικές επιχειρήσεις.
• Η μείωση των επιτοκίων δανεισμού που επέρχεται από τη σύγκλιση των οικονομιών σχετικά με τα δημόσια ελλείμματα οδηγεί στη μείωση
του κόστος των τουριστικών επενδύσεων.
Τα οφέλη για τον ελληνικό αγροτικό τομέα είναι τα εξής:
• Οι αγρότες γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσα χρήματα θα εισπράξουν

για την παραγωγή τους, ενώ μπορούν
να επωφελούνται από τα χαμηλά επιτόκια, κυρίως για επενδύσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων και για
την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους.
• Οι αγρότες και οι συνεταιριστικές
τους οργανώσεις μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις τιμές των
πρώτων υλών τους και των εφοδίων
τους σε όλη την Ε.Ε., να συγκρίνουν
τις τιμές και να προμηθεύονται φθηνότερα για την κάλυψη των αναγκών
τους.
Οι αγρότες θα ωφεληθούν και από
τα άλλα παρεπόμενα οφέλη της κυκλοφορίας του ευρώ, όπως η εκ των
πραγμάτων αυξημένη τουριστική κίνηση και οι δυνατότητες εναλλακτικών τομέων απασχόλησης.
Οι δυσμενείς συνέπειες στην
ελληνική οικονομία από την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος
θεωρείται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν ως εξής:
• Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε κάποιον τομέα και
κλάδο παραγωγής και γι’ αυτόν το λόγο η ενιαία αγορά και το κοινό νόμισμα
επιβάλλουν τον προσδιορισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας και την απόκτηση
εξειδίκευσης με βάση αυτά.
• Σημαντική είναι η συνεχής δημοσιονομική πειθαρχία και η αναπροσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής και όλων γενικά των πολιτικών στα
νέα δεδομένα.
• Απαιτείται εκσυγχρονισμός της οικονομίας, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και
της παραγωγικότητας, που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν μειώσεις του
κόστους παραγωγής και των τιμών.
• Επιβάλλεται αναπροσαρμογή
των κρατικών θεσμών, ώστε να βοηθήσουν στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και των κεφαλαίων
και να επιτύχουν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και κατανομή των πόρων της ελληνικής οικονομίας, με βάση τα ανταγωνιστικά και τα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα.

