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Η Έκθεση επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τις αιτίες των κρίσεων, τόσο στην 

παγκόσμια οικονομία όσο και στην Ευρωζώνη, και καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα για τη 

διεθνή οικονομική διακυβέρνηση. 
 

Η θεμελιώδης αιτία των κρίσεων πρέπει να αναζητηθεί στις μεγάλες ανισορροπίες στα εμπορικά 

ισοζύγια, όπως προέκυψαν στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.  
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ανισορροπίες διαμορφώθηκαν ανάμεσα σε φτωχές χώρες, κυρίως την 

Κίνα, και πλούσιες χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Τα κεφάλαια ακολούθησαν λάθος δρόμο. Τα τεράστια 

πλεονάσματα των φτωχότερων χωρών χρηματοδότησαν την κατανάλωση στις ελλειμματικές 

χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. 
 

Η μαζική εισροή κεφαλαίων οδήγησε σε μείωση των επιτοκίων προκαλώντας μεγάλη αύξηση 

των δανείων, κυρίως για σπίτια και ακίνητα, με αποτέλεσμα οι τιμές να ανέβουν στα ύψη. Όταν 

έσκασαν οι φούσκες, προκλήθηκαν ζημιές στις τράπεζες, αποσταθεροποιώντας το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η υπερβολική απελευθέρωση και ανεπαρκής εποπτεία του 

παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος επέτρεψαν στις τράπεζες να εφεύρουν και να 

διαδώσουν αναξιόπιστα «παράγωγα» χρηματοοικονομικά προϊόντα, μεταφέροντας την κρίση 

στον υπόλοιπο κόσμο. 
 

Στην Ευρωζώνη, η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών χωρών επιδεινώθηκε σημαντικά σε 

σχέση με τις χώρες του πυρήνα, κυρίως τη Γερμανία, προκαλώντας ανισορροπίες στα εμπορικά 

ισοζύγια. Τα τεράστια πλεονάσματα των χωρών του πυρήνα οδήγησαν σε μεγάλες εισροές 

κεφαλαίων στις ελλειμματικές χώρες της περιφέρειας δημιουργώντας συνθήκες υπερβολικού 

δανεισμού τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. 
 

Στις δημοσιονομικά υπεύθυνες χώρες, όπως η Ισπανία, δανείστηκαν κυρίως οι ιδιώτες 

επενδύοντας σε φούσκες που, όταν έσκασαν, προκάλεσαν προβλήματα στις τράπεζες. Το 

κράτος ανέλαβε τη διάσωση των τραπεζών με αποτέλεσμα τη διόγκωση του δημοσίου χρέους. 
 

Στις  δημοσιονομικά απείθαρχες χώρες, όπως η Ελλάδα, δανείστηκε απευθείας το κράτος, με 

αποτέλεσμα την έκρηξη των ελλειμμάτων.  
 

Και στις δύο περιπτώσεις, το χρέος που προκάλεσαν οι μεγάλες εισροές κεφαλαίων κατέληξε, 

άμεσα ή έμμεσα, στο δημόσιο χρέος των ασθενέστερων χωρών. Οι δημοσιονομικές κρίσεις 

προκάλεσαν κίνδυνο χρεοκοπίας και, ενδεχομένως, διάλυσης της Ευρωζώνης. 
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Η σταθερότητα είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία. Η πρόληψη ή η 

αντιμετώπιση των ανισορροπιών αποτελεί βασική λειτουργία της οικονομικής πολιτικής. 
 

Στις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες, η λειτουργία αυτή έχει γίνει εξαιρετικά περίπλοκη.  
 

Στη θεωρία, η λύση σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται στην αυξημένη συνεργασία και ενοποίηση των 

εθνικών κέντρων πολιτικής, ώστε να εξασφαλιστεί πειθαρχία και συνοχή στον προσδιορισμό 

των στόχων και τη χρησιμοποίηση των εργαλείων για την επίτευξή τους. 
 

Στην πράξη, όμως, η ενοποίηση προσκρούει στο γεγονός ότι  τα εθνικά κέντρα έχουν 

διαφοροποιημένες προτιμήσεις και διαθέτουν αρκετές εξουσίες για να τις προωθήσουν. Όταν 

ακολουθούνται αποκλίνουσες πολιτικές, προκύπτουν κρίσεις. Το ξεπέρασμα των κρίσεων έχει 

κόστος - πολλές φορές σημαντικό κόστος. Ο επιμερισμός αυτού του κόστους ανάμεσα στον 

πυρήνα και την περιφέρεια της Ευρωζώνης αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο στην υλοποίηση 

αλλαγών στο σύστημα διακυβέρνησης για την αποκατάσταση της σταθερότητας. 
 

Το πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι πολιτικό. Η διάσταση απόψεων έχει οδηγήσει στη διαδοχική 

και καθυστερημένη λήψη ημίμετρων, που έχουν αποδειχθεί  ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της 

εξελισσόμενης κρίσης χρέους.  
 

Είναι, αντίθετα, 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. 
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Η κερδοσκοπία ασκεί πίεση – μέσω των spreads – στα χρηματοπιστωτικά συστήματα των 

υπερχρεωμένων χωρών, υπονομεύοντας τις προσπάθειες τους να ισχυροποιήσουν τις 

οικονομίες τους και να συγκλίνουν με τις προηγμένες οικονομίες. 
 

Η Γερμανία δεν φαίνεται διατεθειμένη να ξεπεράσει μικροπολιτικούς υπολογισμούς που 

ενισχύουν εθνικιστικά ανακλαστικά. Η Γαλλία και άλλες δυνάμεις που στηρίζουν την ενοποίηση, 

όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν χάσει έδαφος, για λόγους που συνδέονται με δομικές 

τάσεις αλλά και συγκυριακούς παράγοντες. 
 

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

ενοποιητικής διαδικασίας. 
 

Οι ασθενέστερες χώρες, όπως 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. 
 

Πρόσθετα δάνεια  μπορούν να προσφέρουν προσωρινές ανάσες. ∆ε λύνουν, όμως, τα 

διαρθρωτικά προβλήματα που συντηρούν τα ελλείμματα και καθηλώνουν  την παραγωγικότητα, 

αποκόπτοντας την Ελλάδα από τις αγορές - αλλά και από το σύγχρονο κόσμο. 
 

Οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την επιστροφή στην 

ανάπτυξη έχουν καθυστερήσει. Κρατισμός, έλλειψη ανταγωνισμού, γραφειοκρατία, απουσία 

επενδύσεων, οδηγούν  την οικονομία σε αργό θάνατο.  
 

Το διακύβευμα για τη χώρα μας προβάλλει, σήμερα, με ενάργεια. 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.                              


