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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών 
Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) με τίτλο «Κρίση της Ευρωζώνης και Παγκοσμιοποίηση» 
στην οποία έγινε η παρουσίαση της Έκθεσης του Γιάννου Παπαντωνίου με θέμα “The 
Lessons of the Eurozone’s Crisis that Should Shape the EU’s G20 Stance”. 
 
Η Έκθεση αποτελεί τμήμα του Davignon Fellowship που απονεμήθηκε στον Γιάννο 
Παπαντωνίου από το ευρωπαϊκό think-tank Friends of Europe. Τον πρόλογο έγραψε ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy. Η πρώτη παρουσίαση έγινε 
στις Βρυξέλλες, στις 19  Μαΐου, σε high-level roundtable που διοργάνωσαν οι Friends of 
Europe  και οι Financial Times με θέμα “Taming the Turmoil: New Rules for Global 
Finance”. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Επίτροπος Olli Rehn. 
 

Στην παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα, ο πρώην Υπουργός κ. Γιάννος Παπαντωνίου, 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Είναι επιτακτικά αναγκαίο ένα ποιοτικό άλμα στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής ενοποίησης. Είναι αδύνατη η αποτελεσματική άσκηση 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής όταν συνυπάρχουν δεκατρία διαφορετικά κέντρα 
αποφάσεων. 
 

Οι χώρες του πυρήνα, και κυρίως η Γερμανία, αντιδρούν στη δημοσιονομική ενοποίηση της 
Ευρωζώνης, διότι συνεπάγεται μεταβιβάσεις. Αρνούνται να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους 
και ευελιξία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την αποτελεσματική στήριξη των 
υπερχρεωμένων χωρών. Αρνούνται την έκδοση Ευρωομολόγων, που θα μείωναν το κόστος 
δανεισμού των ασθενέστερων οικονομιών ενισχύοντας, παράλληλα, τη ρευστότητα στην 
αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων. Αρνούνται την εκχώρηση δημοσιονομικών εξουσιών σε 
υπερεθνικά όργανα. 
 

Αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής στάσης είναι να εισπράξουν οι αγορές μήνυμα ασθενούς 
δέσμευσης των χωρών του πυρήνα στη συνοχή και ακεραιότητα της νομισματικής ένωσης. 
Αυτό ισοδυναμεί με έμμεση πρόσκληση προς τους κερδοσκόπους να στοιχηματίσουν στη 
διάλυσή της. 



 
Όσο επικρατούν οι σημερινοί συσχετισμοί, δεν υπάρχει προοπτική ουσιαστικής προώθησης 
της ενοποιητικής διαδικασίας. 
 

Οι ασθενέστερες χώρες, και κυρίως η Ελλάδα, θα πρέπει να στηριχθούν κυρίως στις δικές 
τους δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
 

Είτε θα προχωρήσουμε, με ραγδαίες ταχύτητες, στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων ώστε να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις προοπτικές της οικονομίας 
μας. 
 

Είτε θα καθηλωθούμε στη στασιμότητα διολισθαίνοντας σε καθεστώς εξάρτησης και 
υποτέλειας, με κατάληξη τη χρεοκοπία, ή ακόμα και την έξοδο από το ευρώ. 
 

Βρισκόμαστε στο στάδιο λήψης καθοριστικών αποφάσεων. 
 

Ναι, μπορούμε.  
 

Πρέπει, όμως, να κινηθούμε αμέσως, με αποφασιστικά βήματα.»                         
 
Η κα. Μαριέτα Γιαννάκου, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε στην ομιλία της ότι 
«H σημερινή κρίση είναι πολύ σοβαρή, αλλά δεν είναι καινοφανής ιστορικά. Σημασία έχει να 
κτίσουμε νέα θεμέλια και θεσμούς στην ΕΕ για την οικονομική διακυβέρνηση μέσω των 
οποίων θα αποτρέψουμε τις ανεξέλεγκτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στον κοινωνικό 
ιστό, στο περιβάλλον και εν γένει στην ευημερία ιδιαιτέρως των πολιτών των ασθενέστερων 
στρωμάτων. Η Ελλάδα καλείται να ολοκληρώσει την πολιτειακή, πολιτική και κοινωνική 
αναδιοργάνωση της Μεταπολίτευσης με την οικονομική αναδιάρθρωση και την απελευθέρωση 
των δημιουργικών ικανοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. 
Θέλω να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον πρ. υπουργό κ. Γ. Παπαντωνίου για την καίριας σημασίας 
συμβολή του και τις πρωτότυπες ιδέες του, οι οποίες μπορούν να δώσουν ερείσματα για ένα 
γόνιμο διάλογο. Η πρωτοβουλία των ʽFriends of Europeʼ ανοίγει  ένα δημόσιο διάλογο στην 
Ευρώπη, δίνοντας την αφορμή για τη συγκρότηση μίας κοινής αντίληψης για τους στόχους και 
τα εργαλεία της οικονομικής διακυβέρνησης.» 
 
Ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής και πρώην πρόεδρος του 
Οργανισμού ∆ιαχείρισης ∆ημόσιου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ), τόνισε ότι «Η διεθνής κρίση που 
ξέσπασε το 2007 επηρέασε μόνο οριακά τα ελληνικά spreads όπως και την πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας. Ακόμη και οι αποκαλύψεις για τα θεμελιώδη μεγέθη (έλλειμμα και χρέος) 
δεν είχαν τόσο αρνητική επίδραση στην αντίληψη των αγορών για τη διαχειρισιμότητα ή μη 
των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, όσο η ίδια η διαχείριση της κρίσης, με την 
εμπλοκή των εταίρων μας και του ∆ΝΤ. Μετά ένα γιγάντιο πακέτο διάσωσης και πρωτόγνωρα 
για τα ελληνικά δεδομένα μέτρα εξυγίανσης, οι αμφιβολίες για την ελληνική  οικονομία είναι 
περισσότερες από ποτέ.  
Το ελληνικό δράμα βοήθησε να αναδειχτούν οι ατέλειες στον αρχικό σχεδιασμό της 
Ευρωζώνης. Ο επανασχεδιασμός όμως που επιχειρείται με αφορμή την ελληνική κρίση εισάγει 
νέες αντιλήψεις για τον τρόπο λειτουργίας της ΟΝΕ, οι οποίες αποκλίνουν από τις αρχικές. 
Ανεξάρτητα όμως από προθέσεις, η ΟΝΕ του μέλλοντος προδιαγράφεται περισσότερο 
διαστρωματωμένη και φοβική, λιγότερο οραματική και εγγύτερα στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη 
για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.» 



 

Ο κ. Simon Tilford, Chief economist του think-tank Centre for European Reform, σημείωσε 
ότι « ο Γιάννος Παπαντωνίου έχει δίκιο συνδέοντας την κρίση της Ευρωζώνης με την 
παγκοσμιοποίηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ευρωζώνη είναι ο μικρόκοσμος 
των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει έλλειμμα ζήτησης -και πλεόνασμα 
παραγωγής- σε ορισμένες χώρες, κυρίως τη Γερμανία. Για να καλυφθεί, είτε πρέπει να 
υπάρχει αντίστοιχα ισχυρή ζήτηση αλλού, είτε η Γερμανία να περιορίσει το δικό της 
πλεόνασμα. 
 

Πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία στην Ευρωζώνη, ανάμεσα στις χώρες με εμπορικά 
πλεονάσματα και τις χώρες με εμπορικά ελλείμματα. Η Γερμανία πρέπει να αλλάξει πολιτική 
και να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών ισορροπίας και σταθερότητας, ώστε να ξεπεραστεί 
η κρίση και να επανέλθει η Ευρωζώνη στο δρόμο της ανάπτυξης.» 
 
Η Έκθεση θα παρουσιαστεί, επίσης, στο Λονδίνο στις 9 Ιουνίου 2011, σε εκδήλωση που 
διοργανώνει το University College London, UCL European Institute, με συμμετοχή του πρώην 
Υπουργού  Οικονομίας της Γαλλίας Edmond Alphandéry, της καθηγήτριας Wendy Carlin, του 
πρώην Υποδιοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Sir John Gieves και του Γενικού Γραμματέα 
του Friends of Europe Giles Merritt. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο αναπληρωτής εκδότης των 
Financial Times Martin Dickson.   

 


