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Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: Έχει το Ευρώ Μέλλον; 

28 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 
 

Σε  μια  εποχή  αμφισβήτησης  του  ενιαίου  νομίσματος  στην  Ευρώπη ,  το  Κέντρο  
Ερευνών  Προοδευτικής  Πολιτικής  (ΚΕΠΠ)  οργάνωσε  σήμερα  με  μεγάλη  
επιτυχία  Συζήτηση  Στρογγυλής  Τραπέζης  με  τ ίτλο  “Έχει  το  Ευρώ  Μέλλον;” ,  
υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου  Οικονομικών  της  Ελληνικής  ∆ημοκρατίας .  Η  
Συζήτηση  κάλυψε  καίρια  θέματα  που  αφορούν  στην  Ευρωζώνη ,  τους  κινδύνους  
για  το  μέλλον  του  Ευρώ  καθώς  και  τη  θέση  των  Ευρωπαϊκών  Τραπεζών  
απέναντι  στην  κρίση .   

Ο  πρώην  Υπουργός  και  Πρόεδρος  του  ΚΕΠΠ ,  κ .  Γιάννος  Παπαντωνίου ,  
στην  ομιλία  του  τόνισε  μεταξύ  άλλων  ότι  «πρέπει  να  δημιουργηθούν  κοινά  
εργαλεία  δημοσιονομικής  πολιτικής  -  όπως  η  καθιέρωση  ευρωπαϊκών  φόρων  
και  ευρωπαϊκών  ομολόγων  -  ,  να  αναπτυχθεί  κοινή  δημοσιονομική  πολιτ ική  με  
μεταβίβαση  εξουσιών  σε  υπερεθνικές  αρχές ,  να  εξασφαλιστεί  στενός  
συντονισμός  της  οικονομικής  πολιτικής  και  να  συγκροτηθεί  αξιόπιστος  
μηχανισμός  διάσωσης  χωρών  που  αντιμετωπίζουν  πρόβλημα  χρέους». 
 
Ο  κ .  Παπαντωνίου ,  καταλήγοντας ,  είπε :  «ότι  η  επιβίωση  του  ευρώ  εξαρτάται  
από  τους  ρυθμούς  και  την  αποφασιστικότητα  που  θα  προχωρήσει  η  
δημοσιονομική  και  οικονομική  ενοποίηση .  Είναι  έτοιμες  οι  χώρες  του  πυρήνα ,  
και  ιδιαίτερα  η  Γερμανία ,  να  εκχωρήσουν  σημαντικές  εξουσίες  σε  υπερεθνικά  
όργανα ;  Είναι  διατεθειμένες  να  αποδεχθούν   ότι  η  αλληλεγγύη  είναι  το  
αναπόφευκτο  τ ίμημα  για  τα  οφέλη  που  αποκομίζουν  από  τη  συμμετοχή  στο  
ενιαίο  νόμισμα ;  Η  θα  επιλέξουν  να  συνεχίσουν  να  πορεύονται  στη  γραμμή  των  
ημίμετρων ,  ελπίζοντας  ότι  θα  αποφύγουν  το  «πικρό  ποτήρι» της  ενοποίησης ,  
αλλά  θέτοντας  σε  κίνδυνο  την  ύπαρξη  της  ευρωζώνης ;  Όμως ,  η  διάλυσή  της  θα  
είναι  μια  τραυματική  εμπειρία  για  όλες  τ ις  χώρες  – μέλη ,  και  κινδυνεύει  να  
οδηγήσει  σε   μακροχρόνια  οικονομική  και  κοινωνική  κρίση .» 
 
Η  κα .  Μιράντα  Ξαφά ,  Σύμβουλος  Επενδύσεων  IJ Partners και  πρώην  
στέλεχος  του  ∆ιεθνούς  Νομισματικού  Ταμείου  ανέφερε  ότι  «Στα  πλαίσια  
μιας  συνολικής  Ευρωπαϊκής  αντιμετώπισης  της  κρίσης ,  η  Ευρωζώνη  
θωρακίζεται  με  την  ενίσχυση  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  τη  δημιουργία   
μηχανισμού  διαχείρισης  των  κρίσεων ,  με  δυνατότητα  αναδιάρθρωσης  του  
χρέους  των  ευάλωτων  χωρών  («ελεγχόμενη  χρεοκοπία»). Στην  περίπτωση  της  
Ελλάδας  η  αναδιάρθρωση  του  χρέους  πρέπει  να  θεωρείται  ως  τελευταία  
επιλογή .   
 
Η  αναδιάρθρωση  θα  επιβαρύνει  υπέρμετρα  τ ις  Ελληνικές  τράπεζες  και  τα  ήδη  
χρεοκοπημένα  ασφαλιστικά  ταμεία  χωρίς  να  πείσει  τ ις  αγορές  ότι  το  χρέος  



είναι  βιώσιμο .  Η  προϋπόθεση  για  να  επιστρέψουμε  στις  αγορές  δεν  είναι  η  
αναδιάρθρωση ,  αλλά  η  δημιουργία  ενός  σημαντικού  πρωτογενούς  
πλεονάσματος  που  θα  μας  επιτρέψει  να  πληρώνουμε  τους  τόκους  χωρίς  να  
προσφεύγουμε  σε  περαιτέρω  δανεισμό .  Το  πρωτογενές  πλεόνασμα  που  
απαιτείται  για  να  σταθεροποιηθεί  το  χρέος  είναι  6% του  ΑΕΠ ,  με  αφετηρία  ένα  
έλλειμμα  10% το  2009, δηλ .  η  απαιτούμενη  προσαρμογή  είναι  της  τάξης  του  
16% του  ΑΕΠ .  Αν  το  χρέος  μειωθεί  κατά  50%, η  αναγκαία  προσαρμογή  
μειώνεται  κατά  3% του  ΑΕΠ ,  δηλ .  κατά  λιγότερο  από  ένα  πέμπτο .  Επομένως  
μία  αναδιάρθρωση  του  χρέους  δεν  θα  λύσει  το  δημοσιονομικό  πρόβλημα  της  
Ελλάδας .» 
 
Ο  Ανώτερος  ∆ιευθυντής  Οικονομικών  Μελετών  της  Alpha Bank κ .  Μιχάλης  
Μασουράκης τόνισε  στην  ομιλία  του  πως  «οι  ελληνικές  τράπεζες ,  αν  και  
πλήττονται  περισσότερο  από  τ ις  ευρωπαϊκές,  χωρίς  μάλιστα  να  έχουν  
συντελέσει  στην  κρίση  και  την  ύφεση ,  διατηρούν  ανέπαφες  τ ις  αναπτυξιακές  
τους  προοπτικές .   ∆ιαθέτουν  υψηλή  κεφαλαιακή  βάση  και  επαρκείς  προβλέψεις  
έτσι  ώστε  να  εξέλθουν  αλώβητες  από  την  σημερινή  αρνητική  συγκυρία .   Η  
δημοσιονομική  προσαρμογή  είναι  σε  κάθε  περίπτωση ,  όμως ,  απαραίτητη  
προϋπόθεση  για  την  αποκατάσταση  της  εμπιστοσύνης  στην  οικονομία  και  την  
ανάκαμψη  των  τραπεζών  και  της  οικονομίας .» 
 
Ο  κ .Γκίκας  Χαρδούβελης  Καθηγητής  του  Πανεπιστημίου  Πειραιά  & 
Οικονομικός  Σύμβουλος  της  Eurobank EFG  ανέφερε  ότι  η  κρίση  στην  
Ευρωζώνη  είναι  μια  από  τ ις  επιπλοκές  της  διεθνούς  κρίσης .   Ενώ ,  ο  δημόσιος  
τομέας  στην  Ευρωζώνη  δεν  είναι  τόσο  υπερ-δανεισμένος  όσο  ο  αντίστοιχος  
στις  Η .Π .Α . ,  οι  αγορές  έχουν  ευαισθητοποιηθεί  στο  ζήτημα  της  μακροχρόνιας   
σταθερότητας  της  Ευρωζώνης ,  που  πηγάζει  από  την  έλλειψη  επαρκούς  
δημοσιονομικής  πειθαρχίας .     Άλλωστε ,  η  κρίση  δεν  είναι  ίδια  ανά  χώρα  της  
Ευρωζώνης .   Στην   Ιρλανδία ,  οι  τράπεζες  και  η  φούσκα  ακινήτων  έφεραν  την  
κρίση .   Στην  Ισπανία ,  υπάρχει  πρόβλημα   με  τ ις  αποταμιευτικές  τράπεζες  
(cajas) και  τη  φούσκα  ακινήτων ,  αλλά  και  ζητήματα  ανταγωνιστικότητας  της  
οικονομίας .   Σε  Πορτογαλία ,  Ισπανία  και  Ιρλανδία  ο  ιδιωτικός  τομές  είναι  υπερ-
χρεωμένος .   Στην  Πορτογαλία  υπάρχει  και  επιπλέον  πρόβλημα  
ανταγωνιστικότητας .   Στην  Ελλάδα ,  το  πρόβλημα  είναι  ο  υπερχρεωμένος  
δημόσιος  τομέας  και  το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  της  οικονομίας .  
 
Σύμφωνα  με  τον  Χαρδούβελη ,  η  ευρωπαϊκή  κρίση  δεν  επηρεάζει  ιδιαίτερα  τις  
τράπεζες ,   παρά  μόνο  κάποιες  από  αυτές   που  λειτουργούν  σε  ορισμένες  
χώρες  της  Ευρωζώνης  με  προβλήματα ,  όπως  η  Ελλάδα .   Το  τραπεζικό  
πρόβλημα  είναι  πρόβλημα  κυρίως  του  παρελθόντος .   
 
Πολλά  συμβαίνουν  στον  παγκόσμιο  και  ευρωπαϊκό  χρηματοοικονομικό  τομέα  .    
  Νέοι  δείκτες  μόχλευσης ,  κεφαλαιακής  επάρκειας  και  ρευστότητας .     
  Καταπολέμηση  υπερκυκλικότητας  χρηματοοικονομικού  συστήματος  με  

χρήση  εργαλείων ,  όπως   
  κεφαλαιακές  απαιτήσεις   
  Τραπεζικές  προβλέψεις 
  Ενέχυρο  και  καταβολή  ασφάλειας  

  Απαιτείται  πακέτο  κανονιστικών  μέτρων  
  Απαιτείται  να  προστατευτούν  οι  επόπτες  με  τη  χρήση  κανόνων  
  Ποιος  είναι  ο  σωστός  επόπτης ;  

  Η  κεντρική  τράπεζα ;  
  Χώρα  καταγωγής  ή  χώρα  υποδοχής ;  

  Το  δίλλημα  «είναι  πολύ  μεγάλο  ΧΙ  για  να  αφεθεί  να  χρεοκοπήσει» 



  ΧΙ  μεγαλύτερα  της  δυνατότητας  των  χωρών  να  το  διασώσουν  
χωρίς  κραδασμούς  (π .χ .  Ισλανδία ,  Ιρλανδία) 

  ∆ιασύνδεση  τραπεζών  μεγαλώνει  τον  συστημικό  κίνδυνο  
  Να  μπουν  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  ως  συνάρτηση  του  μεγέθους ;  
  Η  εμμονή  στο  στόχο  του  πληθωρισμού  έχει  αυξήσει  τον  ηθικό  

κίνδυνο  
  Και  τι  γίνεται  με  τις  μεγάλες  διακρατικές τράπεζες ;  

  Οι  ρυθμιστικές  παρεμβάσεις  κοστίζουν  
  Ποιος  θα  πληρώσει ;  
  Θα  ανεβούν  τα  πραγματικά  επιτόκια ;  

 
Ο  Χαρδούβελης  καταλήγει :   
  Η  διεθνής  κρίση  έδωσε  το  έναυσμα  για  την  αναδιάρθρωση  του  

χρηματοοικονομικού  συστήματος  
  H ομάδα  των  G-20 πήρε  την  πρωτοβουλία  καθώς  η  οικονομική  και  

πολιτ ική  δύναμη  μετατοπίζεται  προς  τις  αναπτυσσόμενες  χώρες  
  Σταδιακά  ενσωματώνονται  αυστηρότεροι  κανονισμοί  που  ανεβάζουν  το  

κόστος  διαμεσολάβησης   
  Ο  χρηματοοικονομικός  τομέας  έχει  τεράστια  πολιτική  δύναμη  και  

αντιστέκεται  στις  κανονιστικές  ρυθμίσεις  ,  ιδιαίτερα  στις  ΗΠΑ  
  Προβλέπεται  μια  δεκαετία  με  μεγαλύτερη  σταθερότητα  αλλά  

χαμηλότερους  παγκοσμίους  ρυθμούς  ανάπτυξης  
  Η  ευρωπαϊκή  κρίση  ξεκίνησε  από  τη  χρηματοοικονομική  κρίση  του  

∆υτικού  κόσμου  επειδή  ευαισθητοποίησε  τ ις  αγορές  στην  εσωτερική  
συνοχή  της  Ευρωζώνης .    

  Οι  ελληνικές  τράπεζες  πάσχουν  από  την  αφερεγγυότητα  του  ελληνικού  
κράτους ,  όχι  από  δικά  τους  εσωτερικά  προβλήματα  διαχείρισης  

  Το  ζητούμενο  σήμερα  είναι  η  συνέχιση  των  διαρθρωτικών  
μεταρρυθμίσεων  και  η  έξοδος  από  την  ύφεση   

 
 
Τη  Συζήτηση  συντονίσαν  ο  κ.  Χριστόφορος  Σαρδελής, Μέλος  Δ.Σ  Εθνικής  Ασφαλιστικής    και  ο  κ. 
Αντώνης Καρακούσης, Δημοσιογράφος 
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