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Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ “ΑΔΤΝΑΜΙΑ” 

ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Η φγκριςη με την “Άλλη Όχθη” του Ατλαντικοφ 

 

Ζχουν πολλά γραφτεί για τα “λάκθ” τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και τθσ εν γζνει 

οικονομικισ πολιτικισ τθσ ςτθ διάρκεια τθσ πρόςφατθσ κρίςθσ (ζτθ 2008 – 2012), ωςτόςο θ 

κφρια παρατιρθςθ που κα μποροφςε εκ του αποτελζςματοσ να γίνει είναι θ ακόλουκθ: 

Πριν από τθν κρίςθ, το οικονομικό μζγεκοσ τθσ Ε.Ε. βάςει του Ακακάριςτου Εγχϊριου 

Προϊόντοσ (Α.Ε.Π.) υπερζβαινε το αντίςτοιχο των Η.Π.Α., ενϊ μετά από τθν κρίςθ οι Η.Π.Α. 

είναι πλζον ςε μζγεκοσ μεγαλφτερθ οικονομία από τθν Ε.Ε. βάςει του Α.Ε.Π., όπωσ δείχνει θ 

ιςτορικι εξζλιξθ των εν λόγω οικονομιϊν ςτο παρακάτω γράφθμα. 

 

Ευρωπαϊκή Ζνωςη και Η.Π.Α.  -  Ακαθάριςτο Εγχώριο Προϊόν 

(Περίοδοσ 2007 – 2016, ςε δις. Ευρϊ) 

 

 

      Πθγι: Eurostat, Economic Report of the President. 

       Σθμείωςθ: Το Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. υπολογίςκθκε βάςει ιςοτιμίασ Ευρϊ / Δολάριο Η.Π.Α. ςτο 1,1795. 

 

Αν κάποιοσ παρατθριςει το Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το ζτοσ 2007 

και μετά, δθλαδι μζχρι και το ζτοσ 2016, κα ςυμπεράνει ότι ενϊ κατά το ζτοσ 2007 το 

Α.Ε.Π. τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αντιπροςϊπευε το 106% του αντίςτοιχου των Η.Π.Α., κατά 

το ζτοσ 2016 ζφταςε να αντιπροςωπεφει μόλισ το 94%. Συνεπϊσ μζςα ςε μία δεκαετία, θ 

διαφορά των δφο Α.Ε.Π. ζφταςε περίπου το 1 τριςεκατομμφριο Ευρϊ υπζρ των Η.Π.Α. (ζτοσ 

2016) από περίπου 700 διςεκατομμφρια Ευρϊ υπζρ τθσ Ε.Ε. (ζτοσ 2007). 
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Λόγοσ “Α.Ε.Π. Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ” προσ “Α.Ε.Π. Η.Π.Α.”  (Περίοδοσ 2007 – 2016) 

 

 

              Πθγι: Eurostat, Economic Report of the President. 

 

Αναμφίβολα και οι δφο οικονομικζσ ηϊνεσ πζραςαν μια ζντονθ πολυετι κρίςθ, τόςο κυρίωσ 

χρθματοπιςτωτικι ςτθν περίπτωςθ των Η.Π.Α., όςο και κυρίωσ οικονομικι – δθμοςιονομικι 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Όμωσ οι πιο αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε επίπεδο 

ρυκμοφ ανάπτυξθσ Α.Ε.Π. διαφάνθκαν ςτθν περίπτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Ευρωπαϊκή Ζνωςη και Η.Π.Α.  -  Ετήςια Μεταβολή Ακαθάριςτου Εγχώριου Προϊόντοσ 

(Περίοδοσ 2007 – 2016, %) 

 

 

               Πθγι: Eurostat, Economic Report of the President. 
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Τα ανωτζρω είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ υποχϊρθςθ του κατά κεφαλι Α.Ε.Π. ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ Η.Π.Α. ι ακόμθ και με τθν Ιαπωνία. 

Με άλλα λόγια, θ Ευρϊπθ “κτυπικθκε” εντονότερα από τθν κρίςθ από τισ άλλεσ δφο 

οικονομικζσ ηϊνεσ. 

 

Ευρωπαϊκή Ζνωςη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία  -  Πραγματικό Α.Ε.Π. κατά Κεφαλή 

(Περίοδοσ 2007 – 2016) 

 

 

 

               Πθγι: Εκνικζσ Στατιςτικζσ Υπθρεςίεσ. 

               Σθμείωςθ: Ωσ βάςθ 100 κεωρείται το προ κρίςθσ ιςτορικό υψθλό επίπεδο. 

 

Είναι φανερό ότι θ ςτρατθγικι επιλογι να επιλφςει θ Ευρϊπθ τθν κρίςθ τθσ με μία 

“καταμεριςμζνθ” πολιτικι και όχι με μία ενιαία – δθμοςιονομικι και τραπεηικι - 

ςτρατθγικι, αποδείχκθκε ςε οικονομικό επίπεδο ςτθν πράξθ ωσ λιγότερο αποτελεςματικι 

ςε ςφγκριςθ με τισ πολιτικζσ που εφάρμοςαν για παράδειγμα οι οικονομικζσ αρχζσ των 

Η.Π.Α. ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ κρίςθσ. Η πολιτικι των Αμερικανικϊν οικονομικϊν 

αρχϊν αποδείχκθκε ςτθν πράξθ πιο αποφαςιςτικι αλλά και πιο “ςυμπαγισ”, ςε αντίκεςθ 

με τισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίεσ ιταν περιςςότερο επιμεριςμζνεσ, 

αποςπαςματικζσ και λιγότερο “επικετικζσ” ςε επίπεδο αποφαςιςτικότθτασ. 

 

Επίςθσ αυτό φαίνεται παραςτατικά και ςε χρθματιςτθριακό επίπεδο, παρατθρϊντασ τισ 

ςωρευτικζσ μεταβολζσ των χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν μεταξφ τζλουσ 2007 και Αυγοφςτου 

2017. Είναι φανερό ότι οι αδυναμίεσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςζδωςαν μικρότερθ ταχφτθτα ςτθν εξζλιξθ των μετοχικϊν αποτιμιςεων κατά τθν 

τελευταία δεκαετία ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ εξζλιξθ των Αμερικανικϊν αποτιμιςεων. 
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Χρηματιστηριακοί Δείκτες 28/12/2007 - 21/8/2017 

DJ 30 (Η.Π.Α.) 63,6% 

S&P 500 (Η.Π.Α.) 65,4% 

DAX 30 (Γερμανία) 49,6% 

CAC 40 (Γαλλία) -9,4% 

EURONEXT 100 (Εσρώπη) -0,4% 

  
 

               Πθγι: Bloomberg, Yahoo Finance!. 

 

Άλλωςτε ιδθ από το τελευταίο τρίμθνο του 2016, οι Αμερικανικζσ αγορζσ μετοχϊν είχαν 

αρχίςει να καταρρίπτουν τα ιςτορικά υψθλά τουσ επίπεδα, ςε αντίκεςθ με τισ μεγάλεσ 

Ευρωπαϊκζσ αγορζσ που κάτι τζτοιο επζτυχαν μερικοφσ ι αρκετοφσ μινεσ αργότερα, μζςα 

ςτθ διάρκεια του ζτουσ 2017. Αυτό το γεγονόσ υποδθλϊνει ότι οι αγορζσ μετοχϊν των 

Η.Π.Α. “ζκοψαν” πρϊτεσ το νιμα ςτθν ανάκτθςθ των αποτιμιςεων και ςτθν επίτευξθ 

ιςτορικϊν υψθλϊν επιπζδων ςε ςφγκριςθ με τισ αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ αγορζσ μετοχϊν, 

με τισ τελευταίεσ να “πείκουν” με μικρότερθ ταχφτθτα τουσ επενδυτζσ ωσ προσ τισ 

προοπτικζσ τουσ. 

 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD     

ngeorgiadis@valueinvest.gr     

Υπεφκυνοσ Ανάλυςθσ Αγοράσ & Μετοχϊν 

VRS (Valuation & Research Specialists)     

 

 

 

Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 
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