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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία του Ευρώ, το Κέντρο 
Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και οι πρεσβείες της Γαλ
λικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας διοργάνωσαν δημόσια συζήτηση σχετικά με τη ση
μασία του κοινού νομίσματος για την προοπτική της Ευρω
παϊκής 'Ενωσης.

Η επετειακή εκδήλωση για το Ευρώ συμπίπτει με την επι
κύρωση και έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβό- 
νας, η οποία φιλοδοξεί να δώσει νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή 
ενοποίηση. Στόχος είναι η ενίσχυση και ο εκδημοκρατισμός 
της διακυβέρνησης της Ένωσης καθώς και η αναβάθμιση της 
διεθνούς παρουσίας της. Η Ευρώπη μπορεί, και πρέπει, να 
συμβάλει πιο ενεργά στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η 
ανάκαμψη και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, οι 
απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, η φτώχεια στον 
Τρίτο Κόσμο και οι κλιματικές αλλαγές. Το κοινό νόμισμα 
προσδίδει δύναμη. Η ευρωστία και η συνοχή της Ευρωζώνης 
έχουν κρίσιμη σημασία για την ενίσχυση της θέσης της Ευ
ρώπης στο διεθνές σύστημα. Η προβληματική αυτή αποτέλε-
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σε το έναυσμα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την έκ
δοση του παρόντος τόμου.

Στη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στην Παλαιό Βου
λή στις 13 Οκτωβρίου, συμμετείχαν ο Laurent Fabius, πρώην 
Πρωθυπουργός της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Nicolette 
Kressl, Υφυπουργός Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας της Γερμανίας, και ο Γιάννος Παπαντωνίου, πρώ
ην Υπουργός και Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Προοδευ
τικής Πολιτικής. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιάννης Στουρνά- 
ρας, Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο οποίος επιμελή- 
θηκε την έκδοση αυτοΰ του τόμου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

του Γιάννη Στουρνάρα1

1. Η δυναμική του ευρώ

Συμπληρώθηκαν φέτος (2009) δέκα χρόνια από την υιο
θέτηση του κοινού Ευρωπαϊκού νομίσματος, του Ευρώ.

Βλέποντας τις εξελίξεις από τη σημερινή σκοπιά, δεν μπο
ρεί παρά να συμφωνήσει ακόμα και ο πλέον σκεπτικιστής 
ότι, παρά τα εναπομένοντα προβλήματα, τα οποία θα αναλυ
θούν τόσο στην παρούσα εισαγωγή όσο και στα κείμενα που 
ακολουθούν, το εγχείρημα του ευρώ αποδείχτηκε επιτυχές. 
Μετά τις αρχικές δυσκολίες το ευρώ καθιερώθηκε, αποτελώ
ντας σήμερα παράγοντα σταθερότητας του διεθνούς νομι
σματικού συστήματος.

Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η Ευρωζώνη έχει καλύτερη

1. Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημο
νικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ
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οικονομική επίδοση από την επίδοση του αθροίσματος των 
μελών που την απαρτίζουν, το δε όφελος είναι συγκριτικά με
γαλύτερο για τις μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, 
όπως η Ελλάδα. Χωρίς το Ευρώ, σήμερα, με την μεγάλη οι
κονομική κρίση, η Ελλάδα θα είχε υποστεί μεγάλη υποτίμη
ση της δραχμής και σημαντική μείωση των ρυθμών οικονομι
κής ανάπτυξης, όπως συνέβη με την Ισλανδία και πολλές άλ
λες χώρες.

Η επιτυχής εισαγωγή του ευρώ δημιούργησε μια νομι- 
σματική/οικονομική ζώνη με μεγάλη οικονομική ισχύ (ήδη, 
με τη διολίσθηση της ισοτιμίας του δολαρίου ως προς το ευ
ρώ, η Ευρωζώνη εκτιμάται ότι έχει υψηλότερο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τις ΗΠΑ) και διαπραγματευτι
κή δύναμη ικανή να επηρεάσει τις παγκόσμιες οικονομικές 
εξελίξεις.

Όμως, η οικονομική αυτή δύναμη δεν παράγει ακόμα 
πλήρη αποτελέσματα. Η Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από σχε
τικά χαμηλό μέσο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης τα τελευ
ταία οκτιό χρόνια (1,5%), σχετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας 
(8,5%), ενώ οι χώρες-μέλη της εμφανίζονται διχασμένες σε 
μείζονα ζητήματα, όπως είναι το ορθό μείγμα της οικονομι
κής πολιτικής, η χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προϋπολο
γισμού, το μέλλον του κοινωνικού κράτους, τα όρια μεταξύ 
κράτους και αγοράς και η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές. 
Αυτός ο κατακερματισμός, ο οποίος χαρακτηρίζει τόσο τις 
πολιτικές όσο επίσης και τις σημαντικότερες αγορές προϊό
ντων και υπηρεσιοόν (παρά τις ποικίλες οδηγίες, η ΕΕ βρί
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σκεται μακριά ακόμα από το να θεωρηθεί ενιαία αγορά αγα
θών και υπηρεσιών όπως οι ΗΠΑ) είναι η βασική αιτία που 
τα οικονομικά αποτελέσματα της Ευρωζώνης εμφανίζονται 
κατώτερα των δυνατοτήτων της. Σε ορισμένες δραστηριότη
τες αιχμής, όπως για παράδειγμα η έρευνα και ανάπτυξη 
(ΙΙ&ϋ), ο κατακερματισμός εμποδίζει τη δημιουργία των 
αναγκαίων οικονομιών κλίμακας που χαρακτηρίζει τις αντί
στοιχες δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Η Ευρωζώνη έχει τη δυνατότητα, και πρέπει, να επιτύχει 
σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 
Πρώτον, για να μειώσει την ανεργία στο εσωτερικό της, ιδι
αίτερα μεταξύ των νέων, και να βελτιώσει το επίπεδο ευημε
ρίας των πολιτών της. Δεύτερον, για να συμβάλει στην άμ
βλυνση των διεθνών νομισματικών και οικονομικών ανισορ
ροπιών.

Οι υψηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης της Ευρω
ζώνης, πέρα από το όφελος για την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα βοηθήσει στο να αναβαθμιστεί ο ρόλος της στη 
διεθνή οικονομική σκηνή αλλά και να επιτευχθεί μια καλύτε
ρη διεθνής κατανομή των πόρων. Πράγματι, ένας από τους 
λόγους που αρκετοί οικονομολόγοι αντιδρούν στη μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος των ΗΠΑ και την αύξηση 
της εθνικής τους αποταμίευσης είναι ότι αυτό (το δημοσιονο
μικό έλλειμμα) αποτελεί τα τελευταία χρόνια την ατμομηχα
νή της Αμερικανικής αλλά και της διεθνούς οικονομίας, μαζί 
βεβαίως με την Κίνα και την Ινδία. Οι τελευταίες εξελίξεις, 
από τα μέσα του 2007 μέχρι σήμερα, έχουν μάλιστα ενισχύ-
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σει τα επιχειρήματα αυτά. Αν όμως η Ευρωζώνη ανακάμψει 
επαρκώς, μπορεί να γίνει και αυτή ατμομηχανή της παγκό
σμιας ανάπτυξης. Επιπλέον, θα συμβάλλει και στη μείωση 
του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ και 
στη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δο
λαρίου έναντι του ευρώ.

Από πλευράς παγκόσμιας κατανομής των πόρων, είναι 
λογικό και οικονομικά υγιές να επιταχυνθεί ο ρυθμός οικο
νομικής ανάπτυξης σε περιοχές του κόσμου που είτε το ΑΕΠ 
είναι κάτω από το δυνητικό του επίπεδο, είτε ο κίνδυνος του 
πληθωρισμού είναι μικρός, είτε υπάρχουν πλεονάσματα ή μι
κρά ελλείμματα στο δημόσιο τομέα και στο ισοζύγιο τρεχου
σών συναλλαγών.

Έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες σχετικά με τους λόγους 
που ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη είναι 
χαμηλός, ενιό υπάρχει και πληθώρα ακαδημαϊκών εργασιών 
που αναλύουν το πρόβλημα και προτείνουν λύσεις. Αποφεύ- 
γοντας την αναφορά στις πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, μπο
ρεί να τονιστεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός: Η Ευρωζώνη 
είναι μια νομισματική ένωση, αλλά δεν είναι μια πλήρης οι
κονομική ένωση, όχι μόνο υπό το πρίσμα της ενιαίας αγοράς 
αγαθιόν και υπηρεσιών που αναφέρθηκε πριν, αλλά και υπό 
το πρίσμα της άσκησης της οικονομικής πολιτικής. Η νομι
σματική πολιτική στην Ευρωζώνη αποφασίζεται σε κεντρικό 
επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενώ, 
παρεμπιπτόντως, ο κοινός στόχος για τον πληθωρισμό (ίσος 
ή μικρότερος από 2%) είναι, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς,
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αρκετά περιοριστικός. Υπάρχουν 16 διαφορετικές δημοσιο
νομικές αρχές που λειτουργούν κάτω από ένα Σύμφωνο Στα
θερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο δεν διαφοροποιείται με
ταξύ των κρατών-μελών. Υπάρχει ο Κοινοτικός Προϋπολογι
σμός, ο οποίος είναι μικρότερος του 1,2% του Κοινοτικού 
ΑΕΠ, και επομένως δεν μπορεί να διαδραματίσει οποιονδή- 
ποτε ρόλο ομοσπονδιακού τύπου. Η (αποκεντρωμένη) εισο
δηματική πολιτική σε κάθε χώρα-μέλος, σε συνδυασμό με τον 
κοινό, φιλόδοξο στόχο του πληθωρισμού, δημιουργεί πίεση 
για ανταγωνιστική μείωση των πραγματικών μισθών μεταξύ 
των κρατών-μελών, δημιουργώντας τάσεις αποπληθωρισμού 
(deflationary trends). Η κινητικότητα του εργατικού δυναμι
κού μεταξύ των κρατών-μελών είναι περιορισμένη, ενώ ποι
κίλοι περιορισμοί εμποδίζουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, την 
δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς σε 
αγαθά, και κυρίως σε υπηρεσίες. Επιπλέον, η ΕΚΤ, ως σχε
τικά νέος οργανισμός, ενδιαφέρεται να δημιουργήσει φήμη 
θεσμικής ανεξαρτησίας, και δεν δείχνει, τουλάχιστον προς 
τα έξω, διάθεση συνεργασίας ή συντονισμού με τις δημοσιο
νομικές αρχές για μεγαλύτερη συνολική οικονομική αποτελε- 
σματικότητα της Ευρωζώνης και για μεγαλύτερη χρήση του 
ευρώ στις αγορές χρήματος. Τούτων λεχθέντων, πρέπει να 
τονιστεί ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θεωρείται, πε
ρισσότερο παρά λιγότερο, ρεαλιστική και επιτυχής ως προς 
τη διαχείριση της διείσδυσης του ευρώ. Είναι εκ των πραγ
μάτων περισσότερο προσανατολισμένη στην επίτευξη του 
στόχου του πληθωρισμού παρά στη σταθεροποίηση του προϊ



όντος σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης, αφού έτσι επιτάσ
σει το καταστατικό της και η Συνθήκη, που ψηφίστηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε σύγκριση με την Ομοσπονδια
κή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed). Στην πράξη 
όμως φαίνεται ότι ακολουθεί έναν κανόνα τύπου Taylor, δη
λαδή το επιτόκιο παρέμβασης αντιδρά τόσο στις αποκλίσεις 
του πληθωρισμού από τον στόχο όσο και στις αποκλίσεις του 
προϊόντος από το δυνητικό προϊόν (‘πλήρους απασχόλησης ). 
Είναι αληθές ότι ενώ η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ουδέτερη ως προς το προϊόν, τα προβλήματα των 
χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη 
οφείλονται περισσότερο στην έλλειψη ευελιξίας των οικονο
μιών των κρατών-μελών και τη γενικότερη οικονομική τους 
πολιτική, παρά στην έλλειψη ευελιξίας της νομισματικής πο
λιτικής.

Πέραν των προβλημάτων που σχετίζονται με το κατάλλη
λο μείγμα πολιτικής, η Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από μικρή 
πρόοδο στην εισαγωγή περισσότερου ανταγωνισμού στις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, όσοι προέβλεπαν την κατάρρευ
ση του ευρώ (μεταξύ αυτών και κορυφαίοι οικονομολόγοι) 
διαψεύστηκαν, ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες. Σήμερα, 
οι εκτιμήσεις διαφέρουν, όχι βέβαια για το αν θα καταρρεύ- 
σει το ευρώ, αλλά για το πότε θα υποκαταστήσει το δολάριο 
ως διεθνές συναλλαγματικό απόθεμα.

Επίσης, όσοι θεωρούν ότι το αμερικανικό οικονομικό και
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κοινωνικό υπόδειγμα υπερτερεί σε όλα από το ευρωπαϊκό 
έχουν διαψευσθεί, γεγονός που αποδείχθηκε και από την 
τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση. Στην πραγματικότητα, το 
ευρωπαϊκό υπόδειγμα υπερτερεί σε δύο χαρακτηριστικά και 
το αμερικανικό σε ένα: Το ευρωπαϊκό υπόδειγμα υπερτερεί 
στην κοινωνική διάσταση, και είναι περισσότερο ισορροπη
μένο σε δύο βασικά μακροοικονομικά θεμελιώδη στοιχεία, 
δηλαδή στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο ισοζύγιο τρε- 
χουσών συναλλαγών. Το αμερικανικό υπόδειγμα υπερτερεί 
όσον αφορά στην ευελιξία της οικονομικής πολιτικής, στο 
βαθμό ‘ενοποίησης’ και ανταγωνισμού στις αγορές προϊό
ντων και υπηρεσιών, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και 
την καινοτομία.

Ορισμένα, έστω και μικρά, βήματα προόδου, τόσο από 
την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προ
σφοράς, θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση 
στην οικονομική επίδοση της Ευρωζώνης:

Πρώτον και με την εμπειρία της τρέχουσας κρίσης, απαι
τείται ένα περισσότερο ευέλικτο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Η de facto ευελιξία που επιδεικνύεται λόγω της 
κρίσης πρέπει να θεσμοθετηθεί, διαφορετικά το Σύμφωνο 
κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι είναι εκτός πραγματικότητας. 
Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην οικονο
μική διάρθρωση των κρατών-μελών, όπως για παράδειγμα το 
κατά κεφαλήν εισόδημα, το αρχικό απόθεμα κεφαλαίου και 
ο δημογραφικός παράγοντας. Σε έναν ελάχιστο βαθμό, οι 
ανάγκες υποδομής και οι συνέπειες του γηράσκοντος πληθυ-



σμοΰ πρέπει να ληφθούν υπόψη σας υποχρεώσεις των κρα- 
τών-μελών όσον αφορά στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Αυτό όμως απαιτεί διαφορετικά κριτήρια από τα 
σημερινά. Πρακτικά θα έπρεπε τα κριτήρια να επικεντρώνο
νται κυρίως στη δυναμική του δημοσίου χρέους και στη λεγά
μενη ‘διατηρησιμότητα’ (sustainability) της δημοσιονομικής 
κατάστασης και όχι τόσο στο τρέχον έλλειμμα.

Δεύτερον, απαιτείται μια περισσότερο δημιουργική συ
νεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
των δημοσιονομικών αρχών καθώς και βελτίωση στην θεσμι
κή οργάνωση της ΕΚΤ. Για παράδειγμα, χρειάζεται ένας 
συμμετρικός και ενδεχομένως περισσότερο ρεαλιστικός στό
χος για τον πληθωρισμό, η δημοσιοποίηση των πρακτικών 
των συζητήσεων στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, ο 
διορισμός μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 
όχι αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών και των 
Κεντρικιόν Τραπεζών των κρατών-μελών, αλλά επίσης από 
τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο, 
καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων εποπτείας των τραπεζών 
στην ΕΚΤ, μαζί με τη δυνατότητα να δρα ως ‘καταφύγιο 
έσχατου δανεισμού (lender of last resort). Η συνεργασία με
ταξύ της ΕΚΤ και των δημοσιονομικών αρχών δε θέτει σε 
κίνδυνο τη θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Βασικές αρχές 
ρεαλισμού και η ύπαρξη συνεργειών υπαγορεύουν τη συνερ
γασία, εφόσον ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης παραμένει 
ασθενής και ο κίνδυνος της ύφεσης παραμένει σημαντικός.

Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ δημοσιονομικής και νο
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μισματικής πολιτικής, και η μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση 
των αντίστοιχων μέσων είναι αναγκαίες συνθήκες για μια 
βιώσιμη ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, για την εξάλειψη των 
χαμηλών προσδοκούν και τη δημιουργία εμπιστοσύνης στην 
ικανότητα των αρχών να ανατρέπουν αρνητικές τάσεις. Ο 
συντονισμός που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της πρόσφατης 
κρίσης για τη διάσωση τραπεζών που βρίσκονταν σε κίνδυνο 
δείχνει ότι τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά, και 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτει στέρεες βάσεις για το μέλλον.

Αυτές οι βελτιώσεις στο μείγμα πολιτικής και στη θεσμική 
οργάνωση θα μπορούσαν να παράγουν καλύτερα αποτελέ
σματα αν συνοδευτούν από αλλαγές στην πλευρά της προ
σφοράς. Αρκετοί θεωρούν ότι η σχετικά ασθενής οικονομική 
επίδοση της Ευρωζώνης οφείλεται και σε διαρθρωτικά εμπό
δια στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών αγαθών, 
υπηρεσιών και εργασίας (Έυρωσκλήρυνση’) και προτείνουν 
αντίστοιχα μέτρα, όπως πιο απλή και αποτελεσματική κρατι
κή ρύθμιση στις αγορές, απλούστερους κανόνες στη χρήση 
γης, διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμι
κού, λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια στη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνορια
κές εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Τα εργατικά συνδικάτα στην ΕυρωζοΑη εκφράζουν σκε
πτικισμό και συνήθως ανθίστανται σε αλλαγές στην αγορά 
εργασίας φοβούμενοι ότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δου
λειά τους. Αυτό οφείλεται κυρίως σε λανθασμένες προτε
ραιότητες και πολιτικές, καθώς και σε μη πρόσφορη επικοί-



νωνιακή πολιτική σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας πρέπει να σχε
διάζονται με μεγάλη προσοχή, αφοΰ πολλές ακαδημαϊκές 
μελέτες δείχνουν πρώτον, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα 
συναντώνται στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και όχι 
στις αγορές εργασίας, δεύτερον, ότι οι πραγματικές διαφο
ρές στην επίδοση μεταξύ των αγορών εργασίας της Αμερι
κής και πολλών κρατών-μελών της ΕΕ είναι στην πραγματι
κότητα πολύ μικρές, εάν ορισμένα κρίσιμα χαρακτηριστικά, 
όπως για παράδειγμα ο χρόνος της εκπαίδευσης, ληφθούν 
κατάλληλα υπόψη, και τρίτον, ότι οι θεσμοί στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 
την ανεργία. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές πρέπει να στηρίζο
νται κατά το δυνατόν σε συναίνεση και στην ύπαρξη ενός 
‘κοινωνικού δικτύου ασφαλείας’ (social safety net) προκει- 
μένου να προστατευθούν όσοι θα επηρεαστούν αρνητικά 
από τις αλλαγές αυτές και δεν έχουν τα εισοδηματικά μέσα 
να τις αντιμετωπίσουν.

Συνοψίζοντας, μπορεί να λεχθεί ότι η επίτευξη καλύτερων 
επιδόσεων στην Ευρωζιονη απαιτεί, από την πλευρά της συ
νολικής ζήτησης, μια περισσότερο εποικοδομητική συνεργα
σία μεταξύ της ΕΚΤ και των δημοσιονομικών αρχών και με
γαλύτερη ευελιξία στη χρήση δημοσιονομικών και νομισμα
τικών μέσων πολιτικής. Από την πλευρά της προσφοράς, 
απαιτούνται αλλαγές που αφενός ‘ενοποιούν’ την ευρωπαϊκή 
αγορά και αφετέρου ενισχύουν τον ανταγωνισμό στις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι σφάλμα να πιστεύεται ότι η
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χρόνια υποτονική οικονομική επίδοση της Ευρωζώνης οφεί
λεται μόνο στην πλευρά της προσφοράς ή μόνο στην πλευρά 
της ζήτησης. Στην πραγματικότητα οφείλεται και στις δύο 
πλευρές και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όλο και περισ
σότερες φωνές, από τον ακαδημαϊκό, τον επιχειρηματικό και 
τον κοινωνικό χώρο ζητούν την απόρριψη μονομερών και 
δογματικοϊν πολιτικών στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση δο
κιμασμένων και επιτυχημένων οικονομικών και κοινωνικών 
υποδειγμάτων.

2. Η ελληνική οικονομία: Προτάσεις για μια επιτυχή
προσαρμογή

Α. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Η φράση «συγκρατημένη αισιοδοξία» χαρακτηρίζει τη ση
μερινή διεθνή οικονομική κατάσταση. Μετά από ένα «κατα
στροφικό» πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το δεύτερο 
τρίμηνο υπήρξε σταθεροποίηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ) τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις μεγαλύτερες 
οικονομίες της Ευρωζώνης, ενώ τα αποτελέσματα του τρίτου 
τριμήνου και οι προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο είναι θετι
κές. Στις τελευταίες προβλέψεις του, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) είναι πιο αισιόδοξο από πριν τόσο για την πο
ρεία της παγκόσμιας οικονομίας όσο και για τις συνολικές 
εκτιμώμενες ζημιές του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με 
βάση την Έκθεση του περασμένου Οκτωβρίου, το ΔΝΤ προ
βλέπει τον παγκόσμιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το
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2010 σε +3,1% από -1,1% που εκτιμά ότι θα είναι το 2009. 
Για την Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει στην 
Έκθεση του Φθινοπώρου ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 
+0,7% για το 2010, από -4% που εκτιμά ότι θα είναι το 2009.

Επομένως, μπορεί να λεχθεί ότι η διεθνής κρίση υποχω
ρεί. Ουδείς όμως είναι βέβαιος αν η ανάκαμψη που σημειώ
νεται θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η κατάσταση μοιάζει με 
αυτή ενός ασθενούς που μόλις ανέκαμψε μετά από μια επι
κίνδυνη και δυνητικά θανατηφόρα πνευμονία, χάρη σε μια 
αποτελεσματική αντιβίωση που χορηγήθηκε με Κεϋνσιανή 
συνταγή. Ανά πάσα στιγμή όμως μπορεί να ξανακυλήσει, 
αφού τα βασικά αίτια, δηλαδή οι αδυναμίες του χρηματοπι
στωτικού συστήματος και οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορ
ροπίες, δεν έχουν θεραπευτεί εντελώς.

Η βασική διαπίστωση είναι ο ρεαλισμός με τον οποίο όλες 
οι κεντρικές τράπεζες, αλλά και οι κυβερνήσεις, ανεξαρτή
τως πολιτικής τοποθέτησης, αντιμετώπισαν την κρίση αυτή. Η 
διδασκαλία του Keynes και των επιγόνων του, καθώς και τα 
βασικά διδάγματα της κρίσης του 1929, φαίνεται ότι εμπεδώ
θηκαν και, παρά τις όποιες παραλείψεις, δεν επαναλήφθη- 
καν τα μεγάλα λάθη της εποχής εκείνης. Βέβαια, απομένουν 
ακόμα πολλά να γίνουν, όπως η τελική μορφή της νέας αρχι
τεκτονικής εποπτείας και ελέγχου του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής για την 
εξάλειψη των μεγάλων διεθνών ανισορροπιών, η στροφή από 
τις μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες προς τις δαπάνες προς 
όφελος της κοινωνίας, των φτωχών και του περιβάλλοντος. Η
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ενεργοποίηση της Ομάδας των 20 (Θ-20) είναι αναμφισβήτη
τα ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση του διεθνούς οικο
νομικού συντονισμού.

Β. Η ελληνική οικονομία: το κρίσιμο ζήτημα

Η νέα κυβέρνηση βρίσκει την οικονομία σε κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Τα προβλήματα είναι πολλά. Σε πολλά ση
μεία η σημερινή κατάσταση, οικονομική και πολιτική, θυμί
ζει το τέλος του 1993. Και τότε υπήρχε στασιμότητα του 
ΑΕΠ, μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 14% 
του ΑΕΠ, δυσμενείς προσδοκίες, και, τελικά, αλλαγή της 
κυβέρνησης. Όμως, η μετέπειτα πορεία της οικονομίας δε 
δικαίωσε τους απαισιόδοξους. Με τη συνεπή εφαρμογή 
μιας ρεαλιστικής οικονομικής πολιτικής, η οικονομία γνώ
ρισε μια δεκαπενταετία (1994-2008) υψηλής ανάπτυξης (μέ
σος ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 4%), ταχείας 
προσέγγισης του επιπέδου ευημερίας της Ευρωζώνης (σή
μερα η Ελλάδα διαθέτει το 86,1% του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
της Ευρωζώνης σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής δύνα
μης σε σύγκριση με 71,6% το 1999), αφού βεβαίως ικανο
ποίησε τα κριτήρια σύγκλισης το δεύτερο ήμισυ της δεκαε
τίας του 1990 και έγινε μέλος της Ευρωζώνης. Επομένως, το 
κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μπορεί να επιτευχθεί και σήμερα 
η δημοσιονομική ανάταξη της οικονομίας και η επιστροφή 
της σε αναπτυξιακή πορεία, όπως έγινε και τότε. Πιο συγκε
κριμένα, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Μπορεί να 
υπάρξει δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 8% του 
ΑΕΠ σε ορίζοντα τετραετίας και, ταυτοχρόνως, επιστροφή
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των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης στην τάση της προηγού
μενης δεκαετίας;

Η εμπειρία του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1990 εί
ναι θετική και ενδεικτική. Όμως, τότε, μεγάλο μέρος της προ
σαρμογής επιτεύχθηκε με τη μείωση των επιτοκίων η οποία, 
παράλληλα, λειτούργησε και ως ‘ωστικό κύμα’, μαζί βέβαια 
με την αξιοπιστία που προσέδωσαν στην οικονομία η υιοθέ
τηση του ευρώ, τα κοινοτικά κονδύλια και η απελευθέρωση 
του τραπεζικού συστήματος. Σήμερα η δυναμική όλων αυτών 
των στοιχείων έχει εξαντληθεί, με την εξαίρεση βεβαίως των 
πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΣΠΑ). Τι θα μπορούσε να τα υποκαταστήσει; Η απάντηση 
είναι: Οι ανεκμετάλλευτες αναπτυξιακές δυνατότητες: Ο 
ΟΟΣΑ (OECD) και η Διεθνής Τράπεζα (World Bank) κατα
τάσσουν πολύ χαμηλά, σχεδόν στις τελευταίες θέσεις, την Ελ
λάδα (α) στην αποτελεσματικότητα και την ένταση του αντα
γωνισμού στις αγορές, (β) στην αποτελεσματικότητα της δη
μόσιας διοίκησης, (γ) στην αποτελεσματικότητα του φορολο
γικού συστήματος και των δημοσίων δαπανών, (δ) στην απο
τελεσματικότητα της παιδείας και γενικά του «τριγώνου της 
γνώσης» (παιδεία-έρευνα-καινοτομία), (ε) στην επάρκεια 
των θεσμών και του κοινωνικού κεφαλαίου. Επομένως, μία 
συστηματική μεταρρυθμιστική προσπάθεια ‘απελευθέρωσης’ 
της οικονομίας από περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε άλλες 
εποχές και θεσμικής εξυγίανσης (κλειστά επαγγέλματα, ιδι
αίτερα στις μεταφορές, cabotage, ωράρια λειτουργίας, πα
ρεμβάσεις στη διαμόρφωση των τιμών πολλών αγαθών και
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υπηρεσιών που δεν έχουν πλέον κοινωνικό αντίκρισμα, πα
ράλογες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, πολυνομία και πλήθος ερ
μηνευτικών εγκυκλίων, έλλειψη κωδικοποίησης νομοθεσίας, 
πλήθος επικαλύψεων αρμοδιοτήτων δημοσίων υπηρεσιών και 
οργανισμών), μπορεί να προκαλέσει ένα νέο ‘ωστικό’ ανα
πτυξιακό κύμα, το οποίο θα διευκολύνει παράλληλα τη δημο
σιονομική προσαρμογή. Έ χει εκτιμηθεί ενδεικτικά από τον 
ΟΟΣΑ, αλλά και από άλλους διεθνείς και εγχώριους οικονο
μικούς οργανισμούς, ότι το μέγεθος αυτού του ωστικού κύμα
τος είναι τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ. Οι πηγές αυτού του 
οφέλους θα αναφερθούν παρακάτω.

Η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση έχει δύο ειδών 
επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία. Επιπτώσεις στη λεγό- 
μενη «πραγματική» οικονομία, που είναι βραχυπρόθεσμες, 
και επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού του δημοσίου και των 
τραπεζών, που είναι κυρίως μακροπρόθεσμες. Οι βραχυπρό
θεσμες επιπτώσεις είναι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, μάλλον 
ήπιες, αν τις συγκρίνουμε με τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης 
και του ΟΟΣΑ. Το 2008, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 2,0% στην 
Ελλάδα έναντι 0,6% στην Ευρωζώνη. Το 2009, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 1,1% στην Ελλά
δα, έναντι μείωσης 4% στην Ευρωζώνη. Αυτό οφείλεται κυ
ρίως, αν και πολλοί ίσως το θεωρήσουν παράδοξο, στην εσω
στρέφεια της ελληνικής οικονομίας, και ιδιαίτερα στο μικρό 
ποσοστό εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ (20% 
στην Ελλάδα, έναντι 30%-70% στις άλλες μικρές - ανοιχτές 
οικονομίες της Ε.Ε.). Αντίθετα, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις,



που συνδέονται με την αύξηση των περιθωρίων δανεισμού 
(spreads) του μακροπρόθεσμου δανεισμού του δημοσίου εί
ναι πιο επώδυνες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη α) το μεγάλο 
συνολικό εξωτερικό χρέος και β) η μείωση του ρυθμού ανά
πτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Στην κορύφωση της κρί
σης, το περιθώριο δανεισμού για τα ελληνικά ομόλογα είχε 
φτάσει στις 300 μονάδες βάσης, για να μειωθεί στις 170 μο
νάδες σήμερα, μείωση η οποία οφείλεται κυρίως στη ρευστό
τητα που έχει διοχετευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) και δευτερευόντως στη μερική ομαλοποίηση 
που έχει επιτευχθεί στις αγορές ομολόγων.

Η ελληνική οικονομία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσο
στά δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τον ΟΟΣΑ, το οποίο μάλιστα αυξήθηκε σημαντικά πρό
σφατα (113,4% του ΑΕΠ το 2009). Όσο τα πράγματα διε
θνώς έβαιναν ομαλά, δεν υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότη
σης, ενώ η ένταξη στο ευρώ οδήγησε σε μεγάλη μείωση του 
κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Σήμερα όμως, 
με τη διεθνή κρίση, το μεγάλο δημόσιο χρέος και οι ανάγκες 
αναχρηματοδότησής του αναδεικνύονται σε μείζον πρόβλη
μα: Το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί, ενώ ο ρυθμός οικο
νομικής ανάπτυξης έχει γίνει αρνητικός. Αυτό σημαίνει ότι η 
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, η οποία σε πολύ υψηλό 
ποσοστό αφορά τόκους που πληρώνονται εκτός Ελλάδος 
αφού το δημόσιο χρέος αναχρηματοδοτείται κυρίως από ξέ
νες πηγές, στερεί πόρους από τις επενδύσεις, το κοινωνικό 
κράτος και την παιδεία.
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Η Ελλάδα, με άλλα λόγια, έχει φτάσει σε κρίσιμο σταυ
ροδρόμι όσον αφορά στο δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομι
κά της ελλείμματα. Δεν την αφορούν πλέον τα επιχειρήματα 
εκείνα που «βλέπουν» και τις θετικές πλευρές του δημόσιου 
δανεισμού, αφού ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης υπολείπε
ται σήμερα του επιτοκίου δανεισμού, ενώ τα πρωτογενή κρα
τικά πλεονάσματα του παρελθόντος έχουν μετατραπεί σε ελ
λείμματα. Οι επιπτώσεις της περαιτέρω αύξησης του δημοσί
ου χρέους είναι απόλυτα αρνητικές. Παρ’ όλ’ αυτά, σήμερα, 
το επίπεδο της συνολικής ζήτησης στην οικονομία διατηρεί
ται χάριν του δανεισμού από το εξωτερικό στον οποίο προ
βαίνουν το δημόσιο, οι τράπεζες και ορισμένες δημόσιες κυ
ρίως επιχειρήσεις. Αυτό όμως έχει υψηλό κόστος, το οποίο 
πληρώνεται αργότερα. Για αργότερα όμως έχουμε μεταθέσει 
ήδη πολλές υποχρεώσεις. Είναι, λοιπόν, σκόπιμο να αρχί
σουμε να μειώνουμε τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο 
χρέος πριν φτάσουμε σε σημείο στο οποίο δεν θα υπάρχει 
επιστροφή. Και φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά, ιδιαίτερα 
αν υπάρξουν συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικα
νότητας του ελληνικού δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η πρό
σφατη προειδοποίηση της ΕΚΤ (στις αρχές Νοεμβρίου) περί 
σταδιακής αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής πρέ
πει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Γ. Τα προβλήματα τον ελληνικού αναπτυξιακού προτύπου 
και προτάσεις προσαρμογής τον

Το δημοσιονομικό είναι χωρίς αμφιβολία το πιο άμεσο 
και πιεστικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι
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όμως το μοναδικό. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει γενικότερο πρό
βλημα αναπτυξιακού προτύπου. Τα ελαττοψατα του τρέχο
ντος αναπτυξιακού προτύπου είναι, λίγο πολύ, γνωστά:

-  Ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή, την κατανάλωση, την ελλειμ- 
ματική δημόσια διαχείριση και τις εισαγωγές εις βάρος της 
αποταμίευσης και των εξαγωγών.

-  Ενθαρρύνει την πρόωρη συνταξιοδότηση εις βάρος της ερ
γασίας.

-  Εμποδίζει την επιχειρηματικότητα και θέτει φραγμούς 
στον ανταγωνισμό.

-  Ευνοεί τον κομματισμό και τα δίκτυα γνωριμιών εις βάρος 
της αξιοκρατίας και της αριστείας.

-  Δεν αποθαρρύνει την ανάπτυξη εξωθεσμικών σχέσεων με
ταξύ του κράτους και ποικίλων επιχειρηματικών, συνδικα
λιστικών και κομματικών συμφερόντων.

-  Δε μεριμνά επαρκώς για το περιβάλλον, για ζητήματα δια
φάνειας, διαφθοράς, και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα αίτια των ελαττωμάτων του αναπτυξιακού προτύπου 
είναι μια σειρά από παθογένειες που κυρίως χαρακτηρίζουν 
το ελληνικό δημόσιο. Παραδείγματος χάριν:

-  Μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα νοσοκομεία, δε 
χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, ενώ δε 
γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή της συνταγογράφησης και 
άλλων πράξεων.
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-  Υπάρχουν υποχρεωτικές ή συνιστώμενες κατώτατες τι
μές, οι οποίες θεσπίζονται σε σχετικά υψηλό επίπεδο σε 
αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως, π.χ. τα αντίγραφα 
φάρμακα και τα ξενοδοχεία, με ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
είτε στη δημόσια δαπάνη είτε στον ανταγωνισμό, ή και 
στα δύο μαζί.

-  Η δημόσια περιουσία δεν έχει καταγραφεί και αποτιμη- 
θεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτιμηθεί και η συ
νολική απόδοσή της.

-  Δεν υπάρχει μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
στις περισσότερες δραστηριότητες του δημοσίου, με απο
τέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής πολιτικής 
κινήτρων και ανταγωνισμού εντός του δημόσιου τομέα 
(π.χ. μεταξύ των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων κτλ.).

-  Το κράτος φορολογεί με μοναδιαίους συντελεστές επί του 
τζίρου, και όχι στη βάση βιβλίων εσόδων-εξόδων, πολλές 
επιχειρήσεις, ακόμα και όταν σε ορισμένους κλάδους κα
θορίζει τα ποσοστά κέρδους τους.

-  Το θεσμικό πλαίσιο και η τραπεζική πρακτική ευνοούν τη 
χρήση επιταγών εις βάρος της έκδοσης τιμολογίων, γεγο
νός που αποτελεί την κύρια αιτία της φοροδιαφυγής.

Αυτές οι στρεβλώσεις ερμηνεύουν και αντανακλώνται 
στο υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, τη χαμηλή ανταγω
νιστικότητα, τις χαμηλές επιδόσεις του εκπαιδευτικού συ
στήματος, την υψηλή ανεργία των νέων, το ελλειμματικό
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ασφαλιστικό σύστημα, τη μεγάλη αύξηση των δαπανιόν, την 
ελλιπή λειτουργία του ανταγωνισμού, την ανεπαρκή δημό
σια διοίκηση.

Είναι φανερό ότι απαιτείται ένα νέο πρότυπο για το μέλ
λον, που να περιλαμβάνει το δημόσιο τομέα, τη λειτουργία 
των αγορών, την ανταγωνιστικότητα, το κοινωνικό κράτος 
και τους θεσμούς, εξειδικεύοντας μετρήσιμους στόχους και 
τα μέσα επίτευξής τους. Χωρίς αμφιβολία, η θεραπεία του 
«μεγάλου ασθενούς», του κράτους, είναι βασικό μέσο προ
σέγγισης του νέου αναπτυξιακού προτύπου. Στο πλαίσιο αυ
τό η κυβέρνηση είναι σκόπιμο να εκπονήσει και δημοσιοποι
ήσει ένα δεκαετές πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η τρωθείσα εμπιστοσύνη. Το πρόγραμμα αυ
τό θα μπορούσε, εντελώς ενδεικτικά, να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βασικοί Στόχοι με ορίζοντα δεκαετίας (2020)

Α. Πραγματική σύγκλιση με την Ευρωζώνη, με βάση το κα
τά κεφαλήν εισόδημα (σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστι
κής δύναμης): Αυτό είναι εφικτό μέσα στα επόμενα δέκα 
χρόνια αν διατηρηθεί η μέση διαφορά μεταβολής της πα
ραγωγικότητας Ελλάδος-Ευρωζώνης της προηγούμενης 
δεκαετίας (περίπου 1,5%). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο 
σχετικός δείκτης (το κατά κεφαλήν εισόδημα) εκτιμάται 
σήμερα (2009) σε 86,1% έναντι 71,6% το 1999.

Β. Μέσος δεκαετής ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης πλησίον
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του 3,5%: Ο ρυθμός οικονομικής ανόδου της Ελληνικής 
οικονομίας για την επόμενη δεκαετία μπορεί να τεθεί 
πλησίον του μέσου όρου της προηγούμενης δεκαετίας, 
2000-2009, δηλαδή πλησίον του 3,5%. Ο στόχος αυτός εν
δεχομένως φαίνεται υπεραισιόδοξος, πεποίθησή μας 
όμως είναι ότι είναι εφικτός. Πρώτον, όπως ήδη αναφέρ
θηκε, σύμφωνα με τις περισσότερες ενδείξεις, η διεθνής 
κρίση φαίνεται ότι κορυφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 
2009. Δεύτερον, και σημαντικότερο, οι δυνατότητες για 
περαιτέρω αύξηση του δυνητικού προϊόντος στην ελληνι
κή οικονομία είναι πολύ μεγάλες, όπως θα επιχειρηματο
λογήσουμε παρακάτω, αρκεί να υιοθετηθούν τα κατάλλη
λα μέτρα. Βασική προϋπόθεση είναι ότι ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη την επό
μενη δεκαετία δε θα είναι μικρότερος του 1,5%, δηλαδή 
όσος ήταν τη δεκαετία 2000-2009.

Γ. Αναδιάρθρωση της συνολικής ζήτησης: Στόχος είναι η μεί
ωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών κατά 10 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέσα 
στην επόμενη δεκαετία. Αυτό συναρτάται: Πρώτον με αύ
ξηση των εξαγωγών, που σήμερα είναι περίπου στο 23% 
του ΑΕΠ (όταν στις άλλες μικρές οικονομίες της Ε.Ε. ποι- 
κίλει από 30% έως 90% περίπου) κατά 10% του ΑΕΠ την 
επόμενη δεκαετία. Η αύξηση του μεριδίου των Ελληνικών 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 έως σήμερα και η βελ
τίωση της σύνθεσης των εξαγωγών με διπλασιασμό (περί



που) του ποσοστού των εξαγόμενων μεταποιητικών προϊό
ντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας αποτελεί ε'νδειξη ότι 
αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Δεύτερον, με αύξηση της 
εθνικής αποταμίευσης επίσης κατά 10 εκατοστιαίες μονά
δες του ΑΕΠ, στόχος ο οποίος συναρτάται κυρίως με τη δη
μοσιονομική εξυγίανση.

Δ. Αναδιάρθρωση του προσφερόμενου προϊόντος: Η Ελλά
δα χρειάζεται να παράγει και να εξάγει πιο ανταγωνιστι
κά προϊόντα και υπηρεσίες, δηλαδή να μετακινηθεί από 
προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής τεχνολογίας και ποιοτι
κού περιεχομένου σε μεσαίας/υψηλής τεχνολογίας και 
ποιότητας. Πρέπει να συνδυάσει τα συγκριτικά της πλεο
νεκτήματα με τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. 
Για παράδειγμα, μπορεί, στην κατεύθυνση αυτή, να εξά
γει βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και τη μεσογει
ακή της διατροφή. Να συνδυάσει τουριστική δραστηριότη
τα για ολόκληρο το έτος με την μοναδική πολιτιστική της 
κληρονομιά, το κλίμα της και την ποικιλία της θάλασσας 
και του βουνού. Μπορεί να γίνει χώρα διαμονής, για με
γάλο μέρος του έτους, μελών της γενιάς που αναμένεται 
να συνταξιοδοτηθεί σε όλο το Δυτικό Κόσμο τα επόμενα 
χρόνια (baby boomers). Μπορεί συνακολούθους να επεν
δύσει στο χώρο της υγείας σε ‘κέντρα αποκατάστασης’. 
Μπορεί να επενδύσει στην ‘πράσινη οικονομία’, εκμεταλ
λευόμενη τους ισχυρούς ανέμους και τον άφθονο ήλιο της.

Ε. Μείωση του ποσοστού της ανεργίας στο 5%: Ουσιαστικά
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πρέπει να τεθεί ως στόχος η πλήρης απασχόληση, ιδιαίτε
ρα των νέων.

Στ. Μείωση του δημόσιου χρέους στο 75% του ΑΕΠ.

Ζ. Βελτίωση της δημόσιας παιδείας σε όλες τις βαθμίδες: 
Θέσπιση μετρήσιμων στόχων ανόδου στην κλίμακα PISA 
του ΟΟΣΑ (σήμερα η Ελλάδα είναι προτελευταία) και 
στη διεθνή κατάταξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ
μάτων της χώρας.

Η. Βελτίωση του «κοινωνικού κεφαλαίου»: Θέσπιση μετρή
σιμων στόχων στις κλίμακες διεθνούς κατάταξης διαφά
νειας, διαφθοράς, επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικό
τητας, εμπιστοσύνης και κοινωνικών ανισοτήτων.

Βασικά Μέσα

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η Ελλάδα χρει
άζεται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομικές, κοινω
νικές, θεσμικές, στη λειτουργία των αγορών και του ανταγω
νισμού. Ενδεικτικά απαιτούνται:

Α) Δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 8% του ΑΕΠ 
μέχρι το τέλος του 2013, και κατόπιν σταδιακός μηδενι
σμός του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σε συνάρ
τηση α) με τον οικονομικό κύκλο και β) με το στόχο του 
δημόσιου χρέους στο 75% του ΑΕΠ το 2020. Η δημοσιο
νομική προσαρμογή πρέπει να στηρίζεται τόσο στη μείω
ση των δαπανών, όσο και στην αύξηση των εσόδων, εν
δεικτικά ως εξής:
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(α) Σταδιακή μείωση των δημοσίων δαπανών, με την 
εγκαθίδρυση ενιαίου λογιστικού και πληροφορια
κού συστήματος ελε'γχου, μέτρησης και αξιολόγησης 
των δαπανών, με την επιβολή μέτρων διαφάνειας 
(μέσω ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές και δημοσιο
ποίησης των αποτελεσμάτων όλων των μονάδων που 
απαρτίζουν το δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανόμενης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), καθώς και εξειδικευ- 
μένων μέτρων που αφορούν τις δαπάνες υγείας (με 
προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου των δα
πανών στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα ασφαλι
στικά ταμεία, με την αξιολόγηση των αποτελεσμά
των των ιατρικών πράξεων και με την εισαγωγή 
στοιχείων ανταγωνισμού μεταξύ των νοσοκομείων), 
κοινωνικής ασφάλισης (με τη θέσπιση κανόνων βιω
σιμότητας όπως εξηγείται παρακάτω) και άμυνας 
(με ενοποίηση μονάδων, δημιουργία κοινών λογιστι
κών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής για 
τους τρεις κλάδους, αναθεώρηση των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων). Επίσης, με την κατάργηση εκατο
ντάδων, κυριολεκτικά άχρηστων σήμερα, δημοσίων 
οργανισμών. Τέλος, με τη μείωση του συνολικού μι- 
σθολογικού κόστους του Δημόσιου Τομέα με : ί) Πά
γωμα όλων των προσλήψεων, με εξαίρεση τους ελά
χιστους υπαλλήλους με εξειδικευμένες γνώσεις και 
ϋ) Αυστηρή συγκράτηση των μίσθιόν και κάθε είδους 
αμοιβών.
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(β) Σταδιακή αύξηση των κρατικών εσόδων, μέσω της δη
μιουργίας κοινής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, 
ενοποίησης εισπρακτικών μηχανισμών (φόρων και ει
σφορών), δειγματοληπτικών ελέγχων μεταξύ μονάδων 
υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, υπαγωγής όλων των 
εισοδημάτων στην ενιαία φορολογική κλίμακα χωρίς 
εξαιρέσεις και εξωλογιστικούς προσδιορισμούς εισο
δήματος, φορολόγησης όλων των επιχειρήσεων στη 
βάση βιβλίων εσόδων-εξόδων, πρόσβασης των φορο
λογικών αρχών σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 
φορολογουμένων. Επίσης, με αύξηση των ειδικών φό
ρων κατανάλωσης στα καύσιμα, τα αλκοολούχα ποτά 
και τα τσιγάρα.

Β) Μέτρα βιωσιμότητας του διανεμητικού ασφαλιστικού συ
στήματος (το οποίο σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο κίν
δυνο δημοσιονομικής εκτροπής μεσοπροθέσμως):

-  σταδιακή προσαρμογή του ποσοστού αναπλήρωσης: η 
αύξηση της μέσης σύνταξης σε κάθε ένα από τα 13 τα
μεία πρέπει να υπολείπεται της αύξησης του αντίστοι
χου μέσου μισθού (ή αμοιβής) τουλάχιστον κατά 1,5% 
ετησίως, εξισορροπώντας έτσι τις επιπτώσεις της αύξη
σης του ποσοστού εξάρτησης των ηλικιωμένων από τον 
ενεργό πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη (α) την μεταβο
λή της απασχόλησης και (β) την κρατική επιχορήγηση.

-  σύγκλιση, σε πρώτη φάση, των αναλογιστικών παραμέ
τρων όλων των ταμείων με αυτές του ΙΚΑ.



Γ) Καταγραφή, αποτίμηση και αξιοποίηση της περιουσίας 
του ελληνικού δημοσίου: Η Ελλάδα είναι χώρα με υψηλό 
δημόσιο χρέος. Παραδόξως, ουδείς έχει ασχοληθεί συ
στηματικά με την άλλη πλευρά του ισολογισμού, δηλαδή 
με την περιουσία του ελληνικού δημοσίου και την αξιο
ποίησή της. Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες του 
ΟΟΣΑ, όπου δεν έχει καταγραφεί, αποτιμηθεί και αξιο- 
ποιηθεί η περιουσία του δημοσίου στο σύνολό της. Και 
όταν λέμε δημόσιο, εννοούμε όχι μόνο την Κεντρική Δι
οίκηση, αλλά και όλους τους Οργανισμούς όπου μαζί με 
την Κεντρική Διοίκηση απαρτίζουν τη Γ ενική Κυβέρνηση 
σύμφωνα με τον ορισμό της Συνθήκης.

Δ) Ενίσχυση του ανταγωνισμού, της παραγωγής και της επι
χειρηματικότητας με:

-  δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, δηλαδή του κό
στους και του χρόνου συμμόρφωσης στις διοικητικές 
πράξεις που σήμερα ανέρχεται σε 7% περίπου του ΑΕΠ 
έναντι 3,5% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείω
ση του κόστους και του χρόνου συμμόρφωσης στις διοι
κητικές πράξεις μπορεί να επιτευχθεί με την κωδικοποί
ηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, τον περιορισμό των 
ερμηνευτικών εγκυκλίων και τον περιορισμό των επικα
λύψεων των αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών.

-  άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, με έμφαση στις 
μεταφορές

-  αλλαγή του τρόπου χορήγησης των ποικίλων αδειών από
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τους δημόσιους φορείς με κριτήριο τη μεγιστοποίηση 
του ανταγωνιστικού οφέλους,

-  κατάργηση των περιορισμών στη λειτουργία του αντα
γωνισμού (από τις ρυθμίσεις στις αγορές καυσίμων μέ
χρι το cabotage) καθώς και στην είσοδο και έξοδο επι
χειρήσεων στους ποικίλους κλάδους οικονομικής δρα- 
στηριότητος.

Ε) Εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους ίσων 
ευκαιριών, με:

-  θέσπιση, σε πέντε χρόνια (την 1.1.2015) ενός ελάχιστου 
εισοδήματος για όλους τους πολίτες

-  ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσια παιδεία, 
υγεία και πολιτισμό

-  προστασία του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύ
σεων ως στοιχείου κοινωνικής ισορροπίας

-  μεταρρύθμιση της δημόσιας παιδείας σε όλες τις βαθμί
δες, δίνοντας έμφαση στην κριτική ικανότητα, με εκ- 
συγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, εισαγωγή 
κριτηρίων αξιολόγησης, εκπαίδευσης των εκπαιδευτι
κών, μεγαλύτερης αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, 
προώθησης της αριστείας με την επαναφορά, μεταξύ 
άλλων, του θεσμού των προτύπων δημόσιων σχολείων.

Στ) Θεσμική ανασυγκρότηση και θεμελίωση ενός σύγχρο
νου κράτους δικαίου, με:



-  αλλαγή του εκλογικού νόμου, με κατάργηση του σταυ
ρού προτίμησης

-  αποκοπή του ομφάλιου λώρου μεταξύ πολιτικών κομμά
των και της δημόσιας διοίκησης με την εγκαθίδρυση 
υφυπουργών με θητεία, εκλεγμένων μετά από διακομ
ματική διαβούλευση μεταξύ πολιτών εγνωσμένης αξίας 
και ανεξαρτησίας.

-  ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

-  ανεξαρτησία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ηγεσία 
των οποίων, καθώς και όλων των εποπτικών και ρυθμι
στικών αρχών, θα πρέπει να τοποθετείται μετά από ου
σιαστική διακομματική διαβούλευση

-  επαγγελματικές, και όχι κομματικές, διοικήσεις δημο
σίων επιχειρήσεων και οργανισμών

-  διαφάνεια, με αυστηρή εφαρμογή των διεθνών λογιστι
κών προτύπων στους λογαριασμούς των εισηγμένων επι
χειρήσεων και τραπεζών, αλλά και σε όλους τους δημόσι
ους οργανισμούς και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομέ
νων και αυτών που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-  κατάργηση των μεταχρονολογημένων επιταγών σε δύο 
χρόνια (1.1.2012), με παράλληλη τροποποίηση του θε
σμικού πλαισίου ώστε το τιμολόγιο να είναι απολύτως 
αποδεκτό από τις τράπεζες ως πιστωτικός τίτλος (ενί
σχυση του factoring).
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι στόχοι και τα μέσα που ανα
φέρθηκαν πρέπει να ποσοτικοποιηθούν σε ένα δεκαετές 
πρόγραμμα προσαρμογής για κάθε έναν από τους τέσσερις 
βασικούς άξονες (δημοσιονομικός, ανταγωνιστικότητα, θε
σμοί, κοινωνικό κράτος) ενώ οι μεταρρυθμίσεις είναι προ
τιμότερο να γίνουν ταντοχρόνως και στους τέσσερις. Ειδι
κότερα, οι μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής βάσης πρέπει 
οπωσδήποτε να συνοδεύουν τη δημοσιονομική προσαρμο
γή. Διαφορετικά, με μόνη τη δημοσιονομική προσαρμογή, 
υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η ζήτηση και να αυξηθεί η 
ανεργία.

Με τα μέσα που προαναφέρθηκαν μπορεί να υλοποιη
θούν, όπως ήδη ειπώθηκε, οφέλη της τάξης του 10% του 
ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι εκτι
μήσεις αυτές έχουν γίνει από τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, το ΙΟΒΕ, το 
ΚΕΠΕ, την Τράπεζα ης Ελλάδος και άλλους οργανισμούς, 
και αναφέρονται στα εξής:

• Η βελτίωση του ρυθμιστικού και ανταγωνιστικού πλαισί
ου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυ
ξήσει το ΑΕΠ κατά 3,5%.

• Η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων 
στις διοικητικές ρυθμίσεις αναμένεται να αυξήσει το 
ΑΕΠ κατά 3,5%.

• Η απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων» (περί
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που 70 τον αριθμό) αναμένεται να αυξήσει μόνιμα το ρυθ
μό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,5%.

• Η αύξηση στις εισαγωγές κεφαλαίων για άμεσες ξένες 
επενδύσεις (η Ελλάδα κατατάσσεται στη θέση 121 από 
141 χώρες ανάλογα με τις ξένες επενδύσεις που πραγμα
τοποιούνται στη χώρα, ενώ η θεωρητική της δυνατότητα, 
σύμφωνα με ένα δείκτη 12 θεμελιωδών μεγεθών της Πα
γκόσμιας Τράπεζας, θα μπορούσε να ήταν στη θέση 36) 
εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην 
αύξηση του ΑΕΠ, αν και δεν έχει αποτιμηθεί ποσοτικά το 
όφελος αυτό.

• Η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών κατά 45 μονάδες 
στο πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ (δηλαδή κατά 3,5%), 
στο οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται, όπως ήδη προαναφέρ- 
θηκε, προτελευταία, συναρτάται με μόνιμη αύξηση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 1% ετησίως, σύμφωνα με εκτι
μήσεις του ΙΟΒΕ.

• Η διείσδυση του διαδικτύου και η χρήση συστημάτων πλη
ροφορικής στην οικονομία και ιδιαίτερα στις δημόσιες 
υπηρεσίες (η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
Ε.Ε. στη χρήση του διαδικτύου και σε δαπάνες σε συστή
ματα πληροφορικής) αναμένεται να αυξήσει δραστικά την 
παραγωγικότητα σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, αν και 
δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί ποσοτικά η επίπτωση αυτού 
του παράγοντα.

• Η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου θα μπορούσε
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να αυξήσει τόσο τα δημόσια έσοδα, όσο και τον ρυθμό οι
κονομικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει εκτίμηση για το όφε
λος αυτό, το οποίο για να ποσοτικοποιηθεί, θα πρέπει 
πρώτα να γίνει καταγραφή και αποτίμηση της δημόσιας 
περιουσίας.

Λ. Συμπεράσματα

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω 
είναι σαφές: Προβλήματα υπάρχουν, με πιο άμεσο το δημο
σιονομικό. Υπάρχουν όμως και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες, 
που μπορούν να προκύψουν από τη θεραπεία των παθογε- 
νειών του δημόσιου τομέα και την άρση συγκεκριμένων ανα
χρονιστικών περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα 
που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και είναι σήμερα υπεύθυ
νοι για την εξαιρετικά χαμηλή κατάταξη της ελληνικής οικο
νομίας στους παγκόσμιους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Αυ
τά απαιτούν μια συστηματική και συνεχή μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια. Το αποτέλεσμά της θα είναι ένα μεγάλο «ωστι
κό» κύμα οικονομικής ανάπτυξης. Εναπόκειται στη διορατι
κότητα και αποφασιστικότητα του πολιτικού συστήματος να 
αντιληφθεί έγκαιρα πού «γέρνει η ζυγαριά» του κόστους- 
οφέλους αυτής της προσπάθειας.



ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: 
H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

του Laurent Fabius2
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρε'σβεις, Κυ

ρίες και Κύριοι,

Επιθυμώ, κατ’ αρχάς, να δηλώσω ότι αισθάνομαι μεγάλη 
ευχαρίστηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Αθήνα, και να 
πω στο φίλο μου Γιάννο ότι η πρόσκλησή του με άγγιξε βαθιά. 
Επιθυμώ επίσης να δηλώσω, και οι παριστάμενοι θα το κατα
νοήσουν, ότι εκτιμώ βαθύτατα, νομίζω ότι όλοι μας εκτιμούμε 
βαθύτατα, το γεγονός ότι, παρά την πιεστική εργασία που 
έχουν να αντιμετωπίσουν, και αναφέρομαι στους νε'ους υπουρ
γούς της νέας κυβέρνησης, βρήκαν το χρόνο να βρίσκονται εδώ 
απόψε για να συμμετάσχουν σε αυτήν τη συζήτηση. Πιστέψτε 
με, αυτό είναι κάτι που πραγματικά εκτιμώ βαθύτατα.

1. Ευρώ: Κοινό σημείο αναφοράς
Κυρίες και Κύριοι,
Έχουν περάσει ήδη δέκα χρόνια από την εισαγωγή του

2. Πρώην Πρωθυπουργού της Γαλλικής Δημοκρατίας.
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ευρώ και θα έλεγα ότι το ευρώ σήμερα είναι μια πραγματι
κότητα και ταυτόχρονα μια πηγή έκπληξης. Η πραγματικότη
τα βρίσκεται στην τσέπη μας. Είναι αυτά τα χαρτονομίσματα, 
αυτά τα κέρματα που τώρα πια χρησιμοποιούμε χωρίς μεγά
λη δυσκολία. Η έκπληξη δεν αφορά το ίδιο το νόμισμα, εφό
σον η έννοια του νομίσματος, κυρίως ως μέσο συναλλαγής, 
είναι τόσο αρχαία όσο και η έννοια της πόλης. Η έκπληξη 
έχει να κάνει με το ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 
καταφέραμε να εισάγουμε και να εδραιώσουμε ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόμισμα, το δικό μας ένα και μοναδικό νόμισμα. 
Στην πραγματικότητα αυτό το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα εί
ναι μοναδικό για δυο λόγους: επειδή είναι το μόνο νόμισμα 
που χρησιμοποιείται στις 16 χώρες που κυκλοφορεί έως σή
μερα, αλλά και επειδή προηγείται ενός πολίτικου σχηματι
σμού που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Διότι όλες οι 
εμπειρίες νομισματικής ενοποίησης του παρελθόντος ήταν 
αυτοκρατορικής έμπνευσης, θα έλεγα μάλιστα ιμπεριαλιστι
κής. Η αυτοκρατορία έκοβε νόμισμα για να «πολεμήσει» πιο 
αποτελεσματικά τους αντιπάλους της, οι οποίοι στη συνέχεια 
γίνονταν υπήκοοί της. Η πραγματικά εντυπωσιακή ιδιαιτερό
τητα της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης έγκειται στο 
γεγονός ότι προέκυψε μέσα από μια διαδικασία βούλησης, 
μια πρωτοβουλία που μοιράστηκαν ισομερώς όλοι οι εταίροι, 
οι εμπνευστές του εγχειρήματος, με στόχο την οικοδόμηση 
μιας Ευρώπης ισχυρής και αλληλέγγυας. Επομένως, το ευρώ 
είναι σήμερα ένας συνδετικός κρίκος πραγματικά ξεχωρι
στός. Και είναι τόσο ξεχωριστός που πολλοί χτυπούν την
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πόρτα μας για να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, είναι και ένα σημείο αναφοράς στο οποίο μάλιστα 
θα επιμείνω στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου. Το ευρώ θέ
τει μια σειρά ερωτημάτων (άλλωστε βρισκόμαστε εδώ για να 
σκεφτούμε το παρελθόν και να σκεφτούμε και το μέλλον), 
ερωτήματα που ορισμένες φορές είναι αρκετά επίφοβα. 
Επομένως, θα ήθελα από τη μια πλευρά να υπενθυμίσω τα 
γεγονότα, ειδικά εγώ που είχα την τύχη να συνδεθώ από την 
πρώτη στιγμή με αυτήν τη μεγάλη κατάκτηση, και από την άλ
λη να θέσω μερικά ερωτήματα για το μέλλον.

Κατ’ αρχάς τα γεγονότα. Τα γεγονότα, λοιπόν, είναι αρ
κετά αντιφατικά. Το πρώτο γεγονός, παρόλο που οι Ευρω
παίοι παραδόξως δεν το συνειδητοποίησαν, είναι ότι το ευρώ 
γνώρισε τεράστια επιτυχία, κυρίως εν μέσω κρίσης. Από την 
είσοδο της Σλοβακίας και μετά, δηλαδή από την 1η του πα
ρελθόντος Ιανουάριου, έχουμε 330.000.000 Ευρωπαίους που 
βιώνουν το ευρώ καθημερινά. Και δεν πρόκειται για την 
πρώτη επιτυχία του ενιαίου νομίσματος. Παρόλο που οι τε
λευταίες ευρωπαϊκές εκλογές σημαδεύτηκαν από ισχυρή 
αποχή, παρόλο που η Ευρώπη αμφισβητείται συχνά, καθώς 
κατηγορείται ότι δεν είναι αρκούντως προστατευτική, το ευ
ρώ εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά κοινό σημείο αναφοράς 
μεταξύ των Ευρωπαίων. Είναι κοινό σημείο αναφοράς ακό
μη και αν δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Είναι κοινό ση
μείο αναφοράς κατ’ αρχάς για τους ταξιδιώτες, τους τουρί
στες, που δεν χρειάζεται πλέον να αλλάζουν νόμισμα, μια και 
όλοι γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αλλαγής συναλλάγματος
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ήταν κάποτε αναγκαία και στην πραγματικότητα ιδιαίτερα 
περίπλοκη και δαπανηρή. Το ευρώ έχει επιτύχει. Έ χει επι
τύχει για τις ευρωπαϊκές πληρωμές επειδή καταργήθηκαν οι 
πράξεις κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Έ χει επιτύχει 
για τους καταναλωτές επειδή μπορούν πλέον να συγκρίνουν 
τις τιμές, έχει επιτύχει επειδή το ένα τρίτο του εξωτερικού 
εμπορίου διεκπεραιώνεται πλέον εντός των συνόρων τους 
έναντι του ενός τετάρτου δέκα χρόνια πριν, έχει επιτύχει 
επειδή το ένα τρίτο των συνολικών επενδύσεων της Ευρώπης 
γίνεται σήμερα στο εσωτερικό της Ευρωζώνης έναντι μόλις 
ενός πέμπτου δέκα χρόνια πριν. Και κάτι ακόμη σημαντικό, 
αν και είναι κάπως αόριστο για τους συμπολίτες μας: το ευ
ρώ είναι το δεύτερο αποθεματικό νόμισμα και η αυξητική τά
ση, που παρουσιάζει στα πλαίσια των διεθνών αποθεματικών 
νομισμάτων, είναι συνεχής. Βρισκόταν στο 17,5% το 1999 και 
σήμερα αγγίζει το 27%. Σήμερα, λοιπόν, δέκα χρόνια μετά 
την εισαγωγή του, και δέκα χρόνια δεν είναι τίποτα αν τα 
υπολογίσουμε στην κλίμακα των μεγάλων διεθνών ανακατα
τάξεων, το ένα τέταρτο των εμπορικών συναλλαγών και πε
ρίπου οι μισές διεθνείς υποχρεώσεις διεκπεραιώνονται σε 
ευρώ. Έναν παρόμοιο απολογισμό, από τότε που ενεργοποι
ήθηκε η όλη διαδικασία, ούτε που τον φανταζόμαστε. Και εί
ναι επίσης απολύτως αλήθεια ότι, εν μέσο) της παρούσας κρί
σης, η συμβολή του ευρώ στη σταθερότητα των εθνικών οικο
νομιών των κρατών μελών είναι αδιαμφισβήτητη και πασι
φανής. Λίγο πριν, κατά την εισαγωγή σε αυτήν τη συζήτηση, 
ειπώθηκε, αναφορικά με την Ελλάδα, ότι πιθανότατα η χώρα
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σας θα αντιμετώπιζε δυσκολίες με το νόμισμά της εάν δεν εί
χε υιοθετήσει το ευρώ. Κι εγώ δηλώνω ότι το ίδιο θα μπο
ρούσε να συμβεί και με τη Γαλλία, παρόλο που η Γαλλία εί
ναι λίγο μεγαλύτερη σε μέγεθος από την Ελλάδα. Το ίδιο θα 
μπορούσε να ισχύσει και για άλλες χώρες, κάποιες από αυ
τές που συγκροτούν σήμερα την Ευρωζώνη. Οι εξελίξεις θα 
ήταν πράγματι καταστροφικές, ενώ θα επηρεάζονταν αρνη
τικά και άλλοι τομείς, εάν στη χρηματοπιστωτική κρίση, στην 
οικονομική κρίση, στην κοινωνική κρίση, στην οικολογική 
κρίση θα έπρεπε να προσθέσουμε και μια νομισματική κρίση 
με ό,τι αυτή συνεπάγεται, καθώς μπορούμε να προβλέψουμε 
μετά βεβαιότητας τον καταιγισμό των υποτιμήσεων και τη 
συνεπακόλουθη αύξηση των επιτοκίων. Αυτό ακριβώς που 
συνέβη με τα εθνικά νομίσματα. Αληθεύει εξάλλου ότι οι χώ
ρες, που βρίσκονται στην περιφέρεια, αντιμετωπίζουν συχνά 
σοβαρές δυσκολίες, ότι ορισμένες από αυτές απέφυγαν την 
καταστροφή χάρη στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ παράλληλα μια σειρά χωρών ενεργοποίησαν τους απαι- 
τούμενους μηχανισμούς για να προσχωρήσουν στο ευρώ το 
συντομότερο δυνατό. Αυτή η συρροή, ωστόσο, μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα, καθώς δεν αρκεί να προσχωρή
σουν, πρέπει επίσης να επιδείξουν σεβασμό στις κοινοτικές 
αρχές και, όπως λέει και ένας παλιός μας συνάδελφος, ο 
Υπουργός Οικονομικών, που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, η 
κατάσταση δυσκολεύει επειδή τα μέλη προσχωρούν για να 
«παίξουν ποδόσφαιρο», μόλις όμως ενταχθούν στη λέσχη, 
δηλώνουν ότι θα «παίξουν ράγκμπι».



Παρόλα αυτά, και επειδή πρε'πει πάντα να κοιτάζουμε και 
λίγο πιο μακριά, υπάρχουν ερωτηματικά και ενστάσεις σχε
τικά με το ευρώ. Θα αναφέρω δυο: η πρώτη ένσταση είναι ότι 
πολλοί συμπολίτες μας, και διενεργήθηκαν δημοψηφίσματα 
για το εν λόγω θέμα σε όλη την Ευρώπη, θεωρούν ότι η με
τάβαση στο ευρώ ήταν η αιτία μιας ιδιαίτερα σοβαρής ανό
δου των τιμών. Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε ακριβείς μετρήσεις 
πάνω στο ζήτημα αυτό, μετρήσεις οι οποίες έδειξαν ότι όσον 
αφορά τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (αναφέρομαι στο 
ψωμί, τον καφέ, κλπ.) η άνοδος εξαιτίας του ευρώ ήταν μια 
πραγματικότητα. Στα προϊόντα, ωστόσο, πιο περιορισμένης 
κατανάλωσης, παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές μια σταθε
ρότητα. Και για να προχωρήσουμε βαθύτερα τις παρατηρή
σεις μας, οφείλω να αναφέρω ότι πολλοί αναλυτές μελέτησαν 
το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, πράγματι, πολ
λές επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλοι διανομείς εκμεταλ
λεύτηκαν σε ένα μικρό βαθμό τη μετάβαση στο ευρώ για να 
στρογγυλοποιήσουν τα περιθώριά τους. Πρόκειται για ένα 
φαινόμενο που στατιστικά είναι υπαρκτό, αλλά, κυρίως από 
ψυχολογικής άποψης, είχε, θα έλεγα, εξαιρετικά αρνητική 
επίδραση στους συμπολίτες μας.

Μια δεύτερη ένσταση σχετικά με το ευρώ συνδέεται με τη 
διαχείρισή του, παρόλο που η παράμετρος αυτή δεν αφορά τη 
μεγάλη μάζα των πολιτών αλλά ένα μικρό αριθμό πιο εξειδι- 
κευμένων κύκλων, οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με την αρ
χή του ευρώ αλλά με τους όρους διαχείρισης του ευρώ. Κατά 
συνέπεια υπάρχουν επικρίσεις, που ακούγονται εδώ και εκεί.
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Αναφέρονται στις ενέργειες της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας, στις κυβερνήσεις και στον τρόπο που συμπεριφέρονται 
ως προς το θέμα, στον ανεπαρκή συντονισμό, στα προβλήματα 
των εμπορικών ισοζυγίων, σε τούτο και σε εκείνο.

Θα ήθελα, λοιπόν, στο σημείο αυτό να θέσω έναν αριθμό 
ερωτημάτων, που πρόκειται να είναι μέρος των μεγάλων 
ερωτημάτων που θα ανακύψουν στο μέλλον και στα οποία, 
και με την ευκαιρία θα ήθελα να υπενθυμίσω με έναν τρόπο 
σύντομο και περιεκτικό τα γεγονότα, θα κληθούμε να δώ
σουμε απαντήσεις, εάν επιθυμούμε την ενδυνάμωση του ευ
ρό'), ώστε να διαδραματίσει ένα ρόλο ακόμη πιο σημαντικό 
στο μέλλον.

2. Για την ενίσχυση της δυναμικής του ευρώ

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν 
έχει λήξει ακόμα. Κρίση χρηματοπιστωτική, που ευτυχώς δεί
χνει να υποχωρεί, κρίση οικονομική, που είναι ιδιαίτερα πε
ρίπλοκη, κρίση κοινωνική, η οποία αναμφίβολα καταγράφε
ται σε ορισμένες χώρες, κρίση οικολογική, και εδώ έχουμε 
πολλά να κάνουμε... Στο σημείο αυτό, οι παρατηρήσεις μου 
θα είναι αρκετά αμφισβητήσιμες σε σχέση με όσα υποστήρι
ξα προηγουμένως, εφόσον η επιχειρηματολογία που ανέπτυ
ξα έως τώρα δεν ήταν παρά ένας απολογισμός. Εάν επιχει
ρήσω να σκεφτώ ως εκατό τοις εκατό Ευρωπαίος, τα προ
βλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου 
το ευρώ όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί ακό
μη περισσότερο, οφείλω να σας πω το εξής: πιστεύω ότι θα
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πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε τρία βασικά μέτω
πα ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι το νομισματικό μέτωπο, κα
θώς οψείλουμε να προσδιορίσουμε σαφέστερα τη θέση και 
το ρόλο του ευρώ απέναντι στα άλλα ισχυρά νομίσματα. Το 
δεύτερο αφορά το μέτωπο της οικονομίας και εδώ αντιλαμ
βανόμαστε πλήρως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρή
σουμε μακροπρόθεσμα αυτό το ένα και μοναδικό νόμισμα, 
εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών και 
φορολογικών πολιτικών. Και το τρίτο είναι ένα μέτωπο πολι
τικού και δημοκρατικού χαρακτήρα, εφόσον, εάν επιθυμού
με να επιτύχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση στα οικονομικά 
και φορολογικά ζητήματα, θα πρέπει προφανώς να ανοίξει 
οπωσδήποτε ένα μέτωπο που να αφορά την πολιτική και τη 
δημοκρατία.

Ας δώσουμε, παρακαλώ, λίγη μεγαλύτερη προσοχή στο 
ακόλουθο θέμα, που δεν είναι ένα θέμα αόριστο αλλά ένα 
θέμα εξαιρετικά συγκεκριμένο, αφού αφορά τη συναλλαγμα
τική ισοτιμία του ευρώ. Δεν κοίταξα σήμερα το απόγευμα 
ποια ήταν η ισοτιμία αυτή σε σχέση με το δολάριο, υπήρξε 
όμως μια περίοδος κατά την οποία η συναλλαγματική ισοτι
μία κυμαινόταν μεταξύ 0,80 και 1,20. Εχτές ήταν 1,48, γεγο
νός που, προφανώς, αλλάζει ριζικά τα πράγματα. Και αν 
προσπαθήσει κανείς να σκεφτεί σε βάθος -  βρισκόμαστε άλ
λωστε εδώ για να διατυπώσουμε τις βαθύτερες σκέψεις μας -  
τους λόγους για τους οποίους καταγράφεται η εν λόγω εξέλι
ξη σε βάρος του δολαρίου, και παράλληλα να αξιολογήσει το 
ευρώ, θα αντιληφθεί ότι οι λόγοι είναι πολλαπλοί και ότι
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στους λόγους αυτούς εντάσσεται το γεγονός ότι ορισμένα νο
μίσματα χειραγωγούνται, θα έλεγα, πολιτικά. Αναφέρομαι 
στην περίπτωση του αμερικανικού δολαρίου, για το οποίο 
γνωρίζουμε ότι χειραγωγείται ευρέως, όχι αποκλειστικά αλ
λά ευρέως, από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και 
από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Αναφέρομαι βε
βαιότατα και στην περίπτωση ενός νομίσματος όπως το κινε
ζικό νόμισμα. Αυτό το έργο παίζεται χωρίς εμάς, τους Ευρω
παίους, επειδή εμείς επιλέξαμε να ακολουθήσουμε μια δια
χείριση που δεν είναι μια ενεργή διαχείριση του ευρώ και να 
αφήσουμε το ευρώ να κυμαίνεται σύμφωνα με τους νόμους 
της αγοράς. Προφανώς, η διακύμανση αυτή, ακόμη και αν 
δεν επεμβαίνουμε άμεσα, έχει επιπτώσεις στις οικονομίες 
μας και ειδικότερα στον τομέα της εργασίας, στον τομέα της 
βιομηχανίας, στα εδάφη μας, στην τεχνογνωσία μας. Το ισχυ
ρό ευρώ, όπως αναφέρεται πολλές φορές από κάποιους, το 
«ακριβό» ευρώ, όπως αναφέρεται συχνά από άλλους, επιτά
χυνε την πτώση του αμερικανικού νομίσματος, διαδικασία η 
οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών ενός 
αριθμού πρώτων υλών. Και τι θα συμβεί εάν, μια εξέλιξη που 
δεν είναι καθόλου απίθανη, το ευρώ «πετάξει» προς τα 1,80 
δολάρια, ακόμη και μέχρι τα 2 δολάρια; Υπάρχει επομένως 
στο σημείο αυτό ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα απόλυτα ρεα
λιστικό, που τίθεται πιεστικά και μπορούμε να το αναλύσου
με εν συντομία με τον εξής τρόπο: Είναι δυνατόν να αφή
σουμε δυο από τα σημαντικότερα διεθνή νομίσματα, για να 
μην αναφέρουμε και τη βρετανική λίρα, να χειραγωγούνται



πολιτικά, ενώ το δικό μας θα εξαρτάται ουσιαστικά από την 
αγορά, ιδίως τώρα, αυτήν τη χρονική στιγμή που καταγράφε
ται μια σημαντική απώλεια της εμπιστοσύνης των επενδυτών 
προς το δολάριο; Δεν θα ήταν εντυπωσιακό, στα πλαίσια του 
παραπάνω συλλογισμού, να μην αρχίσουν να τίθενται ερωτή
ματα που δεν είχαν διατυπωθεί ποτέ στο παρελθόν, δηλαδή 
μερικά χρόνια πριν; Για παράδειγμα, και δεν έχει σχέση μό
νο με τις περιπτώσεις της Κίνας και της Ρωσίας αλλά και με 
άλλες χώρες, υπάρχει ένα ερώτημα που αρχίζει να τίθεται 
επίμονα. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε ένα διε
θνές νόμισμα ευρύτερου βεληνεκούς, όπως τα Ειδικά Τρα- 
βηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) του Διεθνούς Νομισματικού Τα
μείου; Έ να νόμισμα που θα αντιμετώπιζε όλα τα μεγάλα νο
μίσματα του κόσμου μέσα στα πλαίσια μιας μεταρρύθμισης 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου; Σε σχέση με το εν λό
γω ζήτημα αρχίζουν πλέον να εγείρονται ερωτήματα και να 
διατυπώνονται διάφορες σκέψεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
και, επιτρέψτε μου να πω, λυπηρό, που η συνάντηση κορυφής 
της Ομάδας των 20 στο Πίτσμπεργκ, η οποία θεωρείται από 
πολλές απόψεις επιτυχής, δεν άγγιξε το νομισματικό ζήτημα, 
ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το ζήτημα του «ακρι
βού Ευρώ» επηρεάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη 
βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και, κατά κάποιον τρόπο, το 
Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ευρώπης. Και γιατί υπάρχει μια 
τόσο ισχυρή προτίμηση στο Ευρώ; Επειδή τα κράτη επιθυ
μούν να διαφοροποιήσουν το αποθεματικό τους νόμισμα, κα
θώς δεν θέλουν πλέον να περιορίζονται μόνο στο δολάριο.
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Και αυτό συμβαίνει αφενός επειδή καταγράφεται μια δυσπι
στία προς το δολάριο, εξαιτίας της διατάραξης των ισορρο
πιών στην αμερικανική οικονομία, και αφετέρου επειδή πολ
λές χώρες εκδήλωσαν την επιθυμία να χρησιμοποιούν το νό
μισμά τους ως εργαλείο dumping, παρά τις όποιες αντίθετες 
κατά καιρούς πληροφορίες, ενώ παράλληλα καταγράφεται 
μια αλλαγή στη στάση των ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες 
επέλεξαν να μην παρεμβαίνουν σε αυτού του είδους το σύ
στημα. Και όλα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να οξυνθούν, 
κυρίως εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία περί της προετοιμα
σίας ενός είδους ‘Ομάδας των 2’ μεταξύ Αμερικής και Κίνας, 
μια εξέλιξη που θα έθετε την Ευρώπη, κατά συνέπεια και το 
ευρώ, σε δύσκολη θέση. Θα μπορούσα, μάλιστα, να παρο
μοιάσω αυτήν την κατάσταση με μια ανάλογη που συμβαίνει 
στην ιδιωτική ζωή. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως 
δεν είναι καθόλου επιθυμητό και ευχάριστο να συμμετέχει 
κανείς σε ένα τρίγωνο. Αναφέρομαι στην περίπτωση που, 
πάντα στην ιδιωτική ζωή, δυο άτομα συμφωνούν μεταξύ τους 
και ένα τρίτο αναγκάζεται να βρεθεί στη θέση του απλού πα
ρατηρητή. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ευχάριστη στην ιδιω
τική ζωή, άλλα ούτε και στη δημόσια ζωή. Για να ανατρέ
ψουμε τις τάσεις αυτές, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε μια 
σειρά ερωτημάτων, στα οποία δεν θα απαντήσω. Μήπως θα 
χρειαζόταν μια στάση πιο βολονταριστική από την πλευρά 
των κρατών-μελών και της Κεντρικής Τράπεζας; Μήπως θα 
χρειαζόταν η έκδοση ενός ή περισσοτέρων μεγάλων δανείων 
σε ευρώ, για παράδειγμα, μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ



των ευρωπαϊκών χωρών, μια πρωτοβουλία που θα ήταν πολύ 
πιο αποτελεσματική από τα εθνικά δάνεια χωριόν, που είναι 
ήδη καταχρεωμένες; Τα δάνεια αυτά θα μπορούσαν να χρη
ματοδοτήσουν την πράσινη ανάπτυξη, να συμβάλουν στην 
εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών και να προμηθεύ
σουν την αγορά με ευρώ, εφόσον αυτή η αγορά είναι σήμερα, 
από δομικής άποψης, αρνητική, καθώς τείνει περισσότερο 
προς την πλευρά της ζήτησης του ευρώ παρά της προσφοράς, 
γεγονός που υποκινεί την άνοδο του ευρώ. Σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, τίθεται ένα ερώτημα που έχει άμεση σχέση με την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογικής και κοινωνικής πο
λιτικής της Ευρώπης. Όταν διαπραγματευτήκαμε τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ το 1992, η Ευρώπη των Δώδεκα συνένωνε 
στους κόλπους της χώρες με παρόμοιο επίπεδο ζωής. Και 
όταν νέες χώρες προσχώρησαν στην ομάδα μας, τις βοηθήσα
με καθοριστικά. Σήμερα, το επίπεδο ζωής μεταξύ των χωρών 
μελών διαφοροποιείται σημαντικά, ενώ παράλληλα καταγρά
φεται ένα είδος ανταγωνισμού, κυρίως φορολογικού, με στό
χο την επιτάχυνση της σύγκλισης, γεγονός που δημιουργεί 
προβλήματα σε αυτή καθαυτή τη διάθεση των δημόσιων πό
ρων σε εθνικό επίπεδο, όπως και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τη 
στιγμή που θα ήταν αναγκαίες νέες δημόσιες πρωτοβουλίες, 
με στόχο την ανάπτυξη και τον εργασιακό τομέα.

Παρόλα αυτά, τίθεται ένα πρόβλημα ανταγωνισμού, όπως 
ανέφερα και στην αρχή αυτής της ομιλίας. Πώς θα καταφέ
ρουμε, διαχρονικά, να αποκτήσουμε ένα σταθερό ενιαίο νό
μισμα, εάν οι οικονομικές πολιτικές παρουσιάζουν τόσο με
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γάλες αποκλίσεις, πώς θα καταφέρουμε, διαχρονικά, να απο
κτήσουμε μια ενιαία αγορά εάν, για παράδειγμα, η φορολό- 
γηση των επιχειρήσεων διαφέρει τόσο πολύ μεταξύ των εταί
ρων, καθώς κυμαίνεται από 0% έως και 30% ανάλογα με τη 
χώρα; Κατά συνέπεια οφείλουμε, και εδώ απλά ανοίγω το 
θέμα, να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μαζί, με στόχο 
μια μεγαλύτερη φορολογική και κοινωνική εναρμόνιση, όχι 
επιβάλλοντας μια γκιλοτίνα, αλλά προσδιορίζοντας, όπως το 
κάναμε και στο παρελθόν μιλώντας για νομισματικά πλαίσια 
(μηχανισμούς, συστήματα) με περιορισμούς και στις δυο 
πλευρές, φορολογικά πλαίσια σε συνδυασμό με κοινωνικά 
πλαίσια, τα οποία θα μας επέτρεπαν να επιτύχουμε σταδια
κά τη σύγκλιση. Αυτή η κοινωνική και χρηματοπιστωτική 
εναρμόνιση απαιτεί ταυτόχρονα, και πρόκειται για μια μόνο 
πτυχή του θέματος, μια νέα διαχείριση, η οποία να προσεγγί
ζει πιο ρεαλιστικά την οικονομική πολιτική της Ευρώπης μέ
σα στο πλαίσιο της νομισματικής καθοδήγησης του ευρώ. Θυ
μάμαι καλά, καθώς συμμετείχα προσωπικά στη συγκεκριμέ
νη συζήτηση μεταξύ του Καγκελαρίου Κολ, του Φρανσουά 
Μιτεράν και του Ζακ Ντελόρ, ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή 
την περίοδο εισαγωγής του ευρώ, η Γερμανία του Καγκελα
ρίου Κολ έκανε μια μεγάλη θυσία που εγκατέλειπε το μάρκο, 
και ήταν απόλυτα φυσικό. Η Γερμανία, λοιπόν, ευχήθηκε και 
επεδίωξε τη δημιουργία μια ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας, η οποία δεν θα υποτάσσει τη νομισματική 
κυριαρχία της Ευρώπης στα αποκλίνοντα εθνικά συμφέρο
ντα των κρατών μελών. Εκείνη ακριβώς την εποχή προβλέ-
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φτηκε και μια άλλη παράμετρος: το Συμβούλιο των Υπουρ
γών Οικονομικών της Ευρωζώνης να έχει τη δυνατότητα κα
θορισμού προσανατολισμών της συναλλαγματικής πολιτικής 
σε ειδικές ωστόσο συνθήκες, δηλαδή μετά από οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής και πάντα υπό εξαιρετικά ειδικές συνθήκες, εφόσον το 
θέμα θα αφορούσε στενά τη συναλλαγματική πολιτική. Προ
φανώς, οι συνθήκες από τότε έχουν αλλάξει πολύ, καθώς 
έχουν περάσει πολλά χρόνια, και θα ήταν χρήσιμο να εξά
γουμε κάποια συμπεράσματα από όλα αυτά, έναν απολογι
σμό, όχι όμως αυτά που ακούω κάποιες φορές να λέγονται 
όταν αμφισβητείται η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας, μια ιδιότητα που είναι απολύτως αναγκαία. 
Θεωρώ, παρόλα αυτά, ότι το να είναι κανείς ανεξάρτητος 
δεν σημαίνει να είναι απομονωμένος, κάτι που βίωσα ως 
Υπουργός Οικονομικών, και ότι αυτό που χρειαζόμαστε εί
ναι ένας ειλικρινής διάλογος, θα έλεγα πιο ειλικρινής, ανά
μεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωζώνη, 
διάλογος ο οποίος θα καταλήξει σε μια ρεαλιστική στρατηγι
κή, έναν οικονομικό και ταυτόχρονα εξειδικευμένο προ
γραμματισμό του Ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, είναι βέβαιο 
ότι θα προκόψει μια σειρά ερωτημάτων, όπως: με ποιο τρόπο 
πρέπει να επανεξετάσουμε το ρόλο του Ειυχψτοιιρ προκει- 
μένου να μετατραπεί σε ένα πραγματικό οικονομικό καθο
δηγητή της Ευρωζώνης, με ποιο τρόπο αυτό το Ειιπ^τοιιρ 
μπορεί να συνδυάσει στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές 
σχετικές με τον τομέα της εργασίας, καινοτόμες στρατηγικές
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και στρατηγικές ρύθμισης των δημοσιονομικών, με ποιο τρό
πο μπορούμε να εδραιιόσουμε έναν καλύτερο έλεγχο του δη
μόσιου ελλείμματος ώστε να αποφεύγεται η επιβολή κανό
νων, καθώς σε τελική ανάλυση οι κανόνες αυτοί δεν γίνονται 
σεβαστοί και κάθε μέλος ακολουθεί λίγο ως πολύ τη δική του 
διαφορετική κατεύθυνση, με ποιο τρόπο αυτή η κοινή δημο
σιονομική καθοδήγηση θα ενσωματωθεί στους αντικειμενι
κούς νομισματικούς στόχους; Τα παραπάνω σημαίνουν, και 
ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν μετασχηματισμοί 
που θα αφορούν το ΕιιπψμΌΐιρ, ότι, για παράδειγμα, και δεν 
είναι καμιά επαναστατική καινοτομία αυτό που λέω, το 
Ειιπ^τοιιρ θα μπορούσε να εκπροσωπεί τα κράτη, που το 
απαρτίζουν, στους κόλπους των διεθνών οικονομικών θε
σμών. Στο σημείο αυτό τίθεται ένα ιδιαίτερο ερώτημα σχετι
κά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολλές χώρες που 
ανήκουν στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη έχουν η καθεμιά 
τις δικές της ποσοστώσεις στα πλαίσια του Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου. Μια παρόμοια ιδιαιτερότητα θα μπορού
σε να εξηγηθεί εάν κάθε χώρα είχε το δικό της νόμισμα. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ποια είναι η λογική, εφόσον 
τώρα πια στους κόλπους ενός οργανισμού όπως το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο κυκλοφορεί ένα ενιαίο νόμισμα; Ποια η 
λογική να υπάρχουν διαφορετικές ποσοστώσεις; Με το πα
ραπάνω ερώτημα θέτω προς εξέταση όλες τις σχετικές πολι
τικές εμπλοκές, καθώς, εάν επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη 
δύναμη και το ρόλο του ευρώ, τα ερωτήματα αυτά δεν μπο
ρούν να μην τεθούν.
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Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Πρε'σβεις, Αγαπητοί φίλοι, Κυ
ρίες και Κύριοι,

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο εν λόγω απολογισμός 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός, πολύ πιο σημαντικός από ό,τι φα
νταζόμαστε εμείς, εφόσον μαζί με άλλους συμβάλαμε στην ει
σαγωγή του Ευρώ, πολύ πιο δυνατός από αυτό που αντιλαμ
βάνονται οι συμπολίτες μας, τους οποίους φυσικά δεν απα
σχολούν τα ερωτήματα που συζητήσαμε εμείς απόψε. Εάν, 
ωστόσο, συμφωνούμε ότι ο απολογισμός αυτός είναι εξαιρετι
κά σημαντικός, και πρέπει να είναι ειδικότερα εδώ σήμερα 
που εορτάζουμε αυτόν τον απολογισμό, εάν επιθυμούμε να 
διατηρήσουμε το ευρώ και στο μέλλον, θα πρέπει να θέσουμε 
τώρα, σήμερα, μεσούσης της κρίσης, τη στιγμή που στον κόσμο 
βρίσκεται σε εξέλιξη και παρεμβαίνει μια καθοριστική αλλα
γή, τις ερωτήσεις που θα αφορούν το ευρώ του μέλλοντος.

Ο Ζαν Μονέ, μέσα από το ρόλο του στο Β" Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με τη διορατικότητα που τον χαρακτήριζε, έγραψε 
την παρακάτω φράση: «Από τη στιγμή που μια ιδέα ανταπο- 
κριθεί στις ανάγκες της εποχής, παύει να ανήκει σε αυτούς 
που την επινόησαν και είναι πιο δυνατή από αυτούς οι οποί
οι την διαχειρίζονται». Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ 
όμορφη φράση, που ταιριάζει με πολλά πράγματα στη δημό
σια ζωή και κυρίως στο Ευρώ. Το ευρώ ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της εποχής, δεν ανήκει πλέον σε αυτούς που το επι
νόησαν και είναι πιο δυνατό από αυτούς που το διαχειρίζο
νται. Αυτοί που το διαχειρίζονται, ωστόσο, και αυτοί που το
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επινόησαν πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα νέα ερωτήματα 
που τίθενται σήμερα για το ευρώ και τις απαντήσεις που κα
λούνται να δώσουν. Εδώ το διακύβευμα δεν είναι μόνο η επι
τυχία του νομίσματος μας, είναι η θέση της Ευρώπης στον κό
σμο και, κατά συνέπεια και κατά κάποιον τρόπο, η ισορρο
πία αυτού του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.

Ερώτηση -  Απάντηση

Καλησπέρα. Θα απευθυνθώ στον κύριο Πρόεδρο Φαμπι- 
ούς στα γαλλικά και ελπίζω οι παριστάμενοι συμπατριώτες 
μου να με συγχωρήσουν.

Κύριε Πρόεδρε,

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος και είμαι 
Λέκτορας τον Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris II. 
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να 
σας συγχαρώ για την ενδιαφέρουσα, θα έλεγα μάλιστα εξαι
ρετικά εύστοχη παρέμβασή σας. Εύστοχη διότι, κατά τη γνώ
μη μου τουλάχιστον, εγείρει ένα καίριο ερώτημα, αυτό που 
κρύβεται πίσω από την εν λόγω νομισματική ένωση και αφο
ρά την πιθανή πολιτική ένωση. Απευθύνω, λοιπόν, την ερώτη
σή μου σε σας, αλλά βεβαίως και στους άλλους παριστάμε- 
νους υπουργούς. Δ εν θα ήταν λογικό, θα έλεγα μάλιστα και 
αναγκαίο, για να αναφερθώ στον Ζαν Μονέ, τα μέλη του 
Eurogroup να σκεφτούν στο άμεσο μέλλον ένα σχήμα πολιτι
κής ένωσης υπό τη μορφή ομοσπονδίας, σχεδόν ομοσπονδίας 
ενδεχομένως, η οποία θα αποτελούσε ένα υποσύνολο της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης; Ευχαριστώ πολύ.
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Θα δοκιμάσω να απαντήσω, καθώς πρόκειται για ένα ιδι
αίτερα ευρΰ θέμα. Ωστόσο, όπως υπογραμμίσατε και εσείς, 
πρόκειται για μια απολύτως ουσιαστική ερώτηση και πιστεύω 
ότι στις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν καταγράφεται μια 
σύγκλιση απόψεων. Και εξηγούμαι: εάν επιθυμούμε να ενδυ
ναμώσουμε το ευρώ και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα 
του μέλλοντος, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πολίτικου 
χαρακτήρα. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα. Φυσικά με τη σπου- 
δαιότητα που ενέχει ένα νόμισμα, δεν είναι ωστόσο παρά ένα 
νόμισμα. Και, για να λειτουργήσει με αποτελεσματικό και 
αρμονικό τρόπο, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μια σειρά 
προϋποθέσεων, στις οποίες δεν μπορούμε να απαντήσουμε 
παρά μόνο με πολιτικές πρωτοβουλίες. Θα σας περιγράφω με 
συνοπτικό τρόπο τη δική μου αίσθηση για το θέμα. Από τη 
στιγμή που κινούμαστε στο πεδίο των γεγονότων, των διαπι
στώσεων και των ιστορικών αναλύσεων, είναι φυσικό να αγ
γίζουμε και το πεδίο των αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι, 
εφόσον αφορούν το μέλλον, είναι αρκετά αμφισβητήσιμοι. 
Πιστεύω ότι έχουμε δυο επιλογές πιθανών λύσεων: εάν επι- 
λέξουμε την πριότη λύση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
εποικοδομητικά τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των χω
ρών, που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εναρμονί
σουν προοδευτικά τις διαδικασίες πραγμάτωσης, τις πολιτι
κές τους, και τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των χωρών 
αυτών θα αποφασίσει σταδιακά να κάνει τα απαραίτητα πο
λιτικά βήματα ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η σύγκλι
ση. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι αυτό ήταν το αρχικό μοντέλο της
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Ευρώπης. Όταν η Ευρώπη δημιουργήθηκε, ο αριθμός των 
χωρών μελών ήταν περιορισμένος και οι χώρες αυτές χαρα
κτηρίζονταν από ένα παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης και συ- 
γκλίνουσες απόψεις, και αυτό έπρεπε να συμβαίνει. Η ιδέα, 
λοιπόν, ήταν να κτίσουμε μαζί μια πολιτική οντότητα, η οποία 
πιθανόν να χρειαζόταν χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Πα
ρόλα αυτά, η εν λόγω ιδέα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό ση
μαίνει ότι σήμερα υπάρχουν χώρες, που αντιμετωπίζουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκεπτικισμό, και αναφέρομαι στις χώ
ρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, όπως η Μεγάλη Βρε
τανία, η οποία, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που την διοι
κεί, εξακολουθεί να έχει αντιρρήσεις, κυρίως όσον αφορά τις 
πολιτικές αποφάσεις. Η Μεγάλη Βρετανία, όμως, δεν είναι η 
μόνη, καθώς υπάρχουν και άλλες. Παρόλα αυτά, αντιλαμβα
νόμαστε ότι εάν αυτό το οικοδόμημα ενισχυθεί και το σύνολο 
των χωρών, που αποτελούν την Ευρώπη, αποφασίσει να προ
χωρήσει σε θετικά πολιτικά βήματα, τότε θα είναι ευκολότε
ρη η προσχώρηση, διότι, όπως γνωρίζουμε όσο η Ευρώπη δι
ευρύνεται, τόσο αυτή η σύγκλιση περιπλέκεται.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα άλλο πεδίο, διαφορετικό από 
αυτό που αναφέρατε και το οποίο, με τεχνικούς όρους, είναι 
ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, λόγω των ήδη υπαρχουσών Συνθη
κών, ενώ σαφώς θα ενισχυθεί εάν υπογραφεί η μελλοντική 
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Το πεδίο αυτό ονομάζεται «Ενι- 
σχυμένες Συνεργασίες». Είναι όντως μια ονομασία άκομψη. 
Ο αγγλικός όρος είναι «Enhanced Cooporations». Η εν λόγω 
ιδέα υποστηρίζει ότι, επειδή είναι δύσκολο να συγκλίνουν
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όλοι πολιτικά, ένας αριθμός χωρών που το επιθυμεί, μπορεί 
να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να προχωρήσει. Η αλή
θεια, πάντως, είναι ότι η Ευρωζώνη είναι μια μορφή Ενισχυ- 
μένης Συνεργασίας. Και υπάρχουν και άλλες. Οι χώρες, που 
υπέγραψαν τη Σύμβαση του Σένγκεν, αποτελούν επίσης μια 
μορφή Ενισχυμένης Συνεργασίας και βέβαια αντιλαμβανό
μαστε ότι υπάρχουν και άλλα παρόμοια σχήματα στον τομέα 
της ενέργειας και όχι μόνο. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη 
εναλλακτική έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει πραγ
ματικότητα σε σχέση με τα άλλα ανάλογα «προϊόντα», καθώς 
διαπιστοίνουμε ότι όσο η Ευρώπη διευρύνεται τόσο δυσκο
λότερο είναι να διαμορφωθούν κοινοί θεσμοί. Το αντιλαμ
βανόμαστε πολύ καλά αυτό από τις δυσκολίες που αντιμετω
πίζουμε αυτήν τη στιγμή. Επομένως, εγώ προσωπικά τάσσο
μαι υπέρ των συγκεκριμένων και σαφών πολιτικών. Ταυτό
χρονα ωστόσο, μια που βρισκόμαστε εδώ για να προβληματι
στούμε λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα εμπειρία μας, θα 
πρέπει να υπολογίσουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η εν 
λόγω πολιτική, εάν τελικά «πάρουμε» αυτόν το δρόμο. Πράγ
ματι, αν επιθυμούμε να επινοήσουμε έναν όρο, νομίζω ότι 
αυτός είναι ο σωστός, «ο δρόμος που θα πάρουμε». Στο ση
μείο αυτό θα υπάρξουν δυο κατηγορίες εμπλεκομένων χω
ρών. Οι χώρες που θα συμπορευτούν και οι χώρες που δεν θα 
ανήκουν στον κύκλο αυτόν, αλλά και δεν θα επιθυμούν να 
εκτοπιστούν στην περιφέρεια. Και ενδεχομένως να μην θέ
λουν να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κύκλο, αλλά ούτε και 
να εκτοπιστούν στην περιφέρεια. Επομένως, εδώ χρειάζεται
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ιδιαίτερη προσοχή, ιυστε ο κύκλος αυτός να παραμείνει ανοι
χτός. Θα σας αφηγηθώ ένα περιστατικό, που δεν είναι γνω
στό και εκτυλίχθηκε ανάμεσα στη Γερμανία, τη Γαλλία και 
την Αγγλία. Μπορώ να το διηγηθώ, επειδή τώρα πια ανήκει 
στην ιστορία. Το περιστατικό αυτό προέρχεται από μια συ
ζήτηση που είχα με τον Φρανσουά Μιτεράν παρόντος και του 
Χέλμουτ Κολ. Ο Καγκελάριος Κολ και ο Πρόεδρος Φραν
σουά Μιτεράν συζητούσαν για τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία 
εκείνη την περίοδο διατηρούσε πολλές επιφυλάξεις. Θυμά
μαι πολύ καλά την ανάλυση του Φρανσουά Μιτεράν, στον 
οποίο άρεσε ιδιαίτερα να διατυπώνει αποφθέγματα. Είπε, 
λοιπόν, σχετικά: «Οι Άγγλοι δεν αισθάνονται αυθόρμητα Ευ
ρωπαίοι, ανήκουν όμως στην Ευρώπη. Υπάρχει, ωστόσο, κά
τι που τους αρέσει ακόμη λιγότερο από το να συνταχθούν με 
την Ευρώπη, η περίπτωση Γερμανοί και Γάλλοι να συμφω
νούν σε κάποιο θέμα και αυτοί να μην συμμετέχουν». Η φρά
ση αυτή εμπεριέχει το στοιχείο της πρόκλησης, πρόκειται 
όμως για έναν ιστορικό συλλογισμό που προσεγγίζει κατά 
κάποιον τρόπο την αλήθεια.

Και για να ολοκληρώσω, θέλω να συμπληρώσω τα εξής: 
Σήμερα, το Ευπ^τουρ έχει να αντιμετωπίσει την επίσημη υι
οθέτηση ενός Συντάγματος, ενός πολιτικού οικοδομήματος. 
Δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι προφανούς οι άλλες χώρες θα 
βρεθούν σταδιακά με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, όπως 
λέμε. Εγώ κλείνω προς την άποψη ότι πρέπει να προχωρή
σουμε και να κάνουμε αυτό το βήμα, αφήνοντας ωστόσο διά
πλατα ανοιχτή την πόρτα και στους άλλους.



Και μια τελευταία λέξη. Σύντομα, εφόσον η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας υιοθετηθεί, θα κληθούμε να επιλέξουμε Πρόε
δρο για την Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα έχει εν
διαφέρον να δούμε εάν ο πρόεδρος αυτός θα προέρχεται 
από μια χώρα της Ευρωζώνης. Εγώ, επειδή αυτή τη στιγμή 
ανήκω στην αντιπολίτευση, επομένως η άποψή μου δεν δε
σμεύει τη χώρα μου, μπορώ να σας πω τι σκέφτομαι. Εάν θέ
λουμε να ενισχύσουμε το ευρώ ως νομισματικό και ταυτό
χρονα ως πολιτικό εργαλείο, θα πρέπει ο μέλλων πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προέρχεται από μια χώρα, η 
οποία ανήκει στην Ευρωζώνη.

64 L. FABIUS, N. KRESSL, Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ευχαριστώ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: 
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

της Nicolette Kressl3

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς 
του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών, κ. 
Hans Eichel. Ο κύριος Eichel δεν μπορούσε δυστυχούς να έρ
θει, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, και μου ζήτησε να 
τον εκπροσωπήσω εδιο.

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι σαφής: «Δέκα χρόνια μετά: 
Η δυναμική του ευρώ». Δεν είναι ερώτηση, αλλά διαπίστωση. 
Μια διαπίστωση που δεν αντανακλά ένα θεωρητικό ευχολό
γιο, αλλά επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση.

Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για ό,τι έχουμε επιτύχει 
μέχρι σήμερα. Πριν αναλάβουμε το εγχείρημα του κοινού νο
μίσματος υπήρχαν πολλοί σκεπτικιστές στον αγγλοσαξωνικό

3. Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γ ερμανίας.
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χώρο, στον χώρο των επιστημών, αλλά και σε εμάς, στη Γερ
μανία. Κανείς δεν πίστευε ότι η νομισματική ένωση θα είχε 
να επιδείξει μια τόσο επιτυχημένη πορεία μετά από 10 χρό
νια. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυθοΰμε στις δάφνες 
μας. Κυρίως οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι η επιτυχία του 
ευρώ, του κοινού μας νομίσματος, απαίτησε πολλή εμπειρο- 
γνωμοσύνη, σκληρή δουλειά και κυρίως πολιτική ταύτιση και 
δύναμη επιβολής -  και θα συνεχίσει να τα απαιτεί σε ακόμα 
μεγαλύτερο βαθμό, προκειμένου να διατηρήσουμε τη δυνα
μική που είχαμε ως τώρα.

Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων δέκα 
ετών θα επικεντρωθώ στην τρέχουσα συγκυρία, τις προκλή
σεις που προκύπτουν από αυτή καθώς και σε πιθανές προ
σεγγίσεις λύσεων.

1. Ανασκόπηση πορείας ευρώ
Το ευρώ υιοθετήθηκε την 1η Ιανουάριου 1999, αρχικά 

ως λογιστική μονάδα σε 11 κράτη μέλη της Ε.Ε., ενώ η Ελ
λάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουάριου 
2001. Τα δώδεκα μέλη τολμήσαμε την 1η Ιανουάριου 2002 
να μπούμε στην πραγματική περιπέτεια ενός κοινού νομί
σματος πέρα από εθνικά σύνορα, ενώ προηγουμένως το ευ
ρώ αποτελούσε για τους περισσότερους από εμάς μόνο ένα 
θεωρητικό κατασκεύασμα χωρίς καμιά σημασία στην κα
θημερινή ζωή.

Σήμερα το ευρώ αποτελεί πλέον ένα σταθερό νόμισμα για 
περισσότερα από 300 εκατομμύρια ανθρώπους σε 16 κράτη
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μέλη της Ε.Ε.4, ενώ και άλλα κράτη επιδιώκουν την υιοθέτη
σή του.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το ευρώ έγινε σύμ
βολο της ενότητας και αξιόπιστο νόμισμα αναφοράς σε μια 
οικονομικά ανασφαλή και ταραχώδη εποχή.

Τα πλεονεκτήματα του κοινού νομίσματος έγιναν γρήγο
ρα ορατά -  και αισθητά:

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενοποιήθηκαν με αποτέλε
σμα να βελτιωθούν σημαντικά οι χρηματοδοτικοί και πιστο- 
ληπτικοί όροι σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και να ση
μειωθεί σημαντική άνοδος των ιδιωτικών και δημόσιων επεν
δύσεων. Τα επιτόκια των νομισμάτων όλων των κρατών της 
Ευρωζώνης συνέκλιναν προς το χαμηλότερο επιτόκιο και όχι 
-  όπως είχαν προβλέψει μερικοί -  προς τον αριθμητικό μέσο 
όρο όλων των επιτοκίων.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια εκτεταμένη εναρμόνιση 
των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων για 
τον πληθωρισμό σε ένα επίπεδο το οποίο φάνταζε προηγου
μένως ανέφικτο για πολλές από τις χώρες της ευρωζώνης.

Το κοινό νόμισμα κατέστησε δυνατή την εντατικοποίηση 
των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χιυρών της Ευρωζώ

4. Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιτα
λία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλο
βακία, Σλοβενία, Φινλανδία.
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νης, οι πληρωμές απλοποιήθηκαν, ενώ απαλείφθηκαν τα έξο
δα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις μετατροπές νομι
σμάτων.

Πέραν αυτών το ευρώ εδραιώθηκε την τελευταία δεκα
ετία ως δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα μαζί με το δολά
ριο ΗΠΑ.

Αλλά και η κατάσταση της απασχόλησης σημείωσε σημα
ντική βελτίωση μέχρι το 2008.

Ένας από τους θεματοφΰλακες της επιτυχίας είναι η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία από τις απαρχές 
της υιοθέτησης του ευρώ συνιστά ένα σταθερό θεσμικό πλαί
σιο με σαφή σταθεροποιητικό προσανατολισμό που βασίζε
ται στις ακόλουθες αρχές:

ο στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρι
κών τραπεζών καθώς και στη μεγάλη διαφάνεια 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την ΕΚΤ

ο στη σταθερότητα των τιμών ως πρωταρχικού στό
χου της νομισματικής πολιτικής

ο στο σύνολο κανόνων του Συμφώνου Σταθερότη
τας και Ανάπτυξης

ο στη ρήτρα, ‘Νο-δαίΐ-οιιΐ:’ (όχι μεταφορά ευθύνης 
για χρέη) της Συνθήκης.

Μερικές σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τα δυο πρώ
τα σημεία: Η διατήρηση σταθερότητας των τιμών είναι η ση
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μαντικότερη συμβολή που μπορεί να έχει η νομισματική πο
λιτική -  και επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -  
στην ανάπτυξη και επομένως στην ευημερία και στην προα
γωγή της απασχόλησης. Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τρά
πεζας από πολιτικές επιρροές αποτελεί αναγκαία προϋπόθε
ση για την επιτυχή επίτευξη αυτού του στόχου. Η χρηματοοι
κονομική κρίση έδειξε ότι το ευρώ λειτουργεί ως μέσο με- 
τριασμού των επιπτώσεων της κρίσης και ‘άγκυρα’ σταθερό
τητας και ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Τα μεμονω
μένα κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι εκτεθειμένα σε λιγό- 
τερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις προκαλούμενες από 
την κρίση από αυτές που θα είχαν να αντιμετωπίσουν αν εξα
κολουθούσαν να υπάρχουν τα εθνικά νομίσματα. Επιπλέον, 
η ΕΚΤ συμβάλλει αποτελεσματικά μαζί με τις άλλες κεντρι
κές τράπεζες στη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματο
οικονομικού συστήματος.

2. Προκλήσεις και προοπτικές

Σκοπός της υιοθέτησης του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης ήταν να τεθούν τα θεμέλια για υγιή και στέρεα 
δημόσια οικονομικά με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ευ
ρωζώνη. Το σύμφωνο συνοδευόταν από τη ρήτρα ‘no-bail- 
out’ της Συνθήκης που προβλέπει ότι τα μεμονωμένα μέλη 
και η Κοινότητα δεν φέρουν ευθύνη για τα χρέη άλλων κρα
τών μελών. Σκοπός της είναι με αυτόν τον τρόπο να απαλει- 
φθούν τα όποια κίνητρα για ανάρμοστη εθνική διαχείριση, 
όπως για παράδειγμα η υλοποίηση δημοσιονομικών πολιτι
κών χωρίς μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
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Συμφωνούμε όλοι -  εδώ στην αίθουσα αυτή, στα κράτη 
μέλη της Ε.Ε. και στις Βρυξέλλες -ότι ενόψει των ιστορικών 
διαστάσεων της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης 
απαιτούνται έκτακτα δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά 
και νομισματικά μέτρα.

Από τη σκοπιά της Γερμανίας είναι επιβεβλημένο, μετά 
από τα διάφορα μέτρα βοήθειας και στήριξης που ελήφθησαν 
λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, να επιστρέφουμε σύ
ντομα και με διάρκεια σε μια πολιτική που θα διέπεται από 
τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
Αυτό δεν είναι μόνο προς όφελος του κοινού μας νομίσματος, 
αλλά και κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους της ευρωζώνης.

Οι προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι σήμερα 
είναι οπωσδήποτε δραματικές και θεαματικές, αλλά και οι 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια θα 
απαιτήσουν να επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση. Ανα
φέρω μόνο μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

ο το αυξανόμενο χρέος των κρατούν μελών

ο οι συνδεόμενες με αυτό υποχρεώσεις μείωσης του ελ
λείμματος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος

ο οι δημογραφικές αλλαγές στους πληθυσμούς μας.

Προσεγγίσεις λύσεων υπάρχουν σε διάφορους τομείς, οι 
οποίοι είναι όλοι σημαντικοί και θα πρέπει να μας βοηθή
σουν από κοινού να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση αυτή.
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Αναφέρω στο σημείο αυτό τη δημοσιονομική στρατηγική 
εξόδου από την κρίση, τη βελτίωση του συντονισμού και της 
αμοιβαίας εποπτείας καθώς και τις διαρθρωτικές μεταρρυθ
μίσεις.

Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρί
σης -  για τη σταθεροποίηση των χρηματοοικονομικών αγο
ρών και τη στήριξη της οικονομίας -  έχουν σοβαρές αρνητι
κές επιπτιόσεις στους δημόσιους προϋπολογισμούς σε όλη 
την Ε.Ε.

Τα δημοσιονομικά, κυρίως, μέτρα ενίσχυσης θα πρέπει να 
αρθούν το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων και για να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Εφόσον προβλέπεται να σημειωθεί θετική οικονομική 
ανάπτυξη χωρίς μέτρα στήριξης της οικονομίας, μπορούμε 
να μιλάμε για αυτόνομη και διατηρήσιμη άνοδο. Αυτό το θε
ωρούμε ως προϋπόθεση για την έναρξη της εφαρμογής μιας 
δημοσιονομικής στρατηγικής εξόδου, η οποία κατά την άπο
ψή μας θα πρέπει να είναι δεδομένη στα κράτη μέλη, το αρ
γότερο από το 2011 και μετά.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ψήφισε τις εκθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας επιτήρη
σης σε εννέα κράτη μέλη της Ε.Ε. Έτσι, στα τέλη της χρονιάς 
που διανύουμε θα βρίσκονται συνολικά 20 κράτη μέλη υπό 
επιτήρηση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Γερμανία.

Οι συστάσεις που διατύπωσε το Συμβούλιο των Υπουρ-
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γών Οικονομικών, στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, συνι- 
στούν ένα λογικό πλαίσιο για την απαιτούμενη εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών, προκειμένου να στραφούν προς 
το μέλλον. Είναι σαφές για όλους μας ότι η εφαρμογή των 
συστάσεων αυτών θα συνοδεύεται από σημαντικές τομές και 
αποφάσεις -  επομένως αυτό που χρειάζεται στην προκειμέ
νη περίπτωση είναι πολιτική βούληση, ή δέσμευση, όπως 
αναφέρεται στις Βρυξέλλες.

Τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε στην Ε.Ε. και στην 
ευρωζώνη ότι η οικονομική εποπτεία και ο συντονισμός δεν 
πραγματοποιήθηκαν με τον βέλτιστο τρόπο τα τελευταία χρό
νια. Η κρίση βέβαια δεν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, 
όμως σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιπτώσεις της δεν θα 
ήταν τόσο σοβαρές σε ορισμένες χώρες.

Επομένως, η τρέχουσα κατάσταση θα πρέπει να μας δι
δάξει ότι η εποπτεία της οικονομικής πολιτικής στην Ε.Ε. και 
κυρίως στην ευρωζώνη πρέπει να ενισχυθεί. Συγχρόνως, θα 
πρέπει να υπάρξουν ανοικτές συζητήσεις στον κύκλο των ει- 
δικονν, με πιο ακριβείς, κατά το δυνατόν, συστάσεις από αυ
τές που είχαν διατυπωθεί ως τώρα και με επικέντρωση σε συ
γκεκριμένες προβληματικές περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται και η συνεχιζόμενη ανάγκη 
εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Από τις αρχές της κρίσης παρατηρούνται διαφοροποιή
σεις στην εξέλιξη των πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω των 
κινδύνων για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό των κρατών με
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λών της ευρωζώνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται 
κυρίως στη διαφορετική αξιολόγηση των χωρών της Ευρω
ζώνης από τις χρηματοοικονομικές αγορές. Στο σημείο αυ
τό υπάρχει σαφής συνάφεια με τα δημοσιονομικά ελλείμμα
τα και τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
που, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν συσσωρευτεί μέσα στα 
προηγούμενα χρόνια και δεν προέκυψαν τώρα λόγω της 
κρίσης.

Η ύπαρξη του κοινού νομίσματος μας εξαναγκάζει 
όλους λοιπόν σε διαρθρωτική πειθαρχία. Καθώς δεν υφί- 
σταται πλέον η δυνατότητα υποτιμήσεων και εφαρμογής 
εθνικών μέτρων για τα επιτόκια, θα πρέπει σε μια νομι
σματική ένωση να εφαρμοστούν διαρθρωτικές διαδικασίες 
προσαρμογής που θα αντισταθμίσουν τις απώλειες αντα
γωνιστικότητας λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης 
των οικονομιών.

Συνεπώς, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 
χωρών της Ευρωζώνης είναι απαραίτητη η εφαρμογή των 
στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσα- 
βόνας. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγι
κότητας, η προαγωγή της καινοτομίας και η αύξηση της οι
κονομικής μεγέθυνσης.

Πριν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου μια σύντομη παρατήρη
ση σχετικά με τη μελλοντική μας προοπτική. Την τελευταία 
δεκαετία, και κυρίως τους τελευταίους μήνες, το κοινό μας 
νόμισμα επέδειξε πράγματι μια δυναμικότητα. Για να δια
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σφαλιστεί και στο μέλλον, εκτός από τις προαναφερθείσες 
«προσεγγίσεις λύσεων» για την αντιμετώπιση της κρίσης και 
τη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη μια ακόμα βασική αρχή.

Η διεύρυνση της Ευρωζώνης θα συνεχιστεί και στο μέλ
λον. Όμως θα πρέπει να έχουμε όλοι επίγνωση του γεγονό
τος ότι μόνον η αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων σύγκλισης 
που έχουν τεθεί και εξακολουθούν να ισχύουν είναι προς 
όφελος τόσο του υπό ένταξη κράτους όσο και της ήδη υφι
στάμενης νομισματικής κοινότητας.

Ιδιαίτερα από τη σημερινή κρίση διαφαίνεται ότι οι απο
κλίσεις οποιοσδήποτε μορφής μπορούν να επιφέρουν κατα
στάσεις αστάθειας οι οποίες -  εφόσον πια δεν υφίσταται νο
μισματική κυριαρχία -  απαιτούν για την αντιμετώπισή τους 
μεγάλες προσπάθειες πολιτικής φύσης.

Είμαι βέβαιη ότι θα διατηρηθεί η δυναμικότητα του ευρώ. 
Η Ευρωζώνη δεν είναι ‘closed shop’ (‘κλειστή λέσχη’). Μετά 
το κύμα διεύρυνσης της Ε.Ε., το 2004 εντάχθηκαν τέσσερα 
ακόμα μέλη5 στη νομισματική ένωση. Η Ευρωζώνη θα συνε
χίσει να εντάσσει και άλλα μέλη και η δυναμικότητα του κοι
νού μας νομίσματος δεν θα γίνεται αισθητή μόνο στα κράτη 
που έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ, αλλά θα έχει θετικό αντί- 
κυπο - όπως συνέβαινε μέχρι τώρα -  σε διεθνές επίπεδο.

5. Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ:
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Του Γιάννου Παπαντωνίου6

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση 
για τα 10 χρόνια από τη δημιουργία του ευρώ. Μας τιμά η πα
ρουσία ενός εκλεκτού συναδέλφου στο Συμβούλιο ECOFIN 
της εποχής εκείνης, του πρώην Πρωθυπουργού της Γαλλίας 
Laurent Fabius που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊ
κή οικονομική και νομισματική ενοποίηση, καθώς και της 
Υφυπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Nicolette Kressl.

Μετά τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους, 
θα επικεντρωθώ επιλεκτικά σε ορισμένες πτυχές της λει
τουργίας του κοινού μας νομίσματος.

1. Διακυβέρνηση

Η δημιουργία μιας πολυεθνικής νομισματικής ένωσης θέ-

6. Προέδρου του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, Πρώην 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
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τει κρίσιμα θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής. Στο εθνι
κό κράτος υπάρχουν ενιαίες αρχές νομισματικής πολιτικής, 
δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και εποπτικής λειτουργίας.

Η εθνική Κεντρική Τράπεζα εκδίδει το εθνικό νόμισμα 
και ελέγχει την κυκλοφορία του.

Το Υπουργείο Οικονομικών καταρτίζει τον προϋπολογι
σμό και ασκεί τη δημοσιονομική και φορολογική πολιτική.

Η Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και 
εθνικοί εποπτικοί οργανισμοί ρυθμίζουν, εποπτεύουν και εγ- 
γυώνται τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην Ευρωζώνη ενιαία αρχή υπάρχει μόνο για τη νομι
σματική πολιτική. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ). Η δημοσιονομική πολιτική και η εποπτεία του χρη
ματοπιστωτικού συστήματος ασκούνται από 16 ξεχωριστές 
εθνικές αρχές.

Οι συνέπειες αυτών των αδυναμιών στο σύστημα διακυ
βέρνησης της Ευρωζώνης φάνηκαν στη διάρκεια της σημερι
νής κρίσης. Τα μέτρα αναθέρμανσης των οικονομιών που υι
οθετήθηκαν το 2008 δεν είχαν συνοχή. Ήταν άνισα και ανα- 
ντίστοιχα με τις δυνατότητες των χωρών -  μελών. Ιδιαίτερα η 
Γερμανία ήταν σε θέση να στηρίξει περισσότερο την εσωτε
ρική ζήτηση. Προτίμησε, αντίθετα, επικαλούμενη επιχειρή
ματα όπως το μελλοντικό βάρος του ασφαλιστικού προβλή
ματος, να περιμένει να αποδώσουν τα πακέτα στήριξης άλ
λων χωρών, όπως των ΗΠΑ και της Κίνας, για να ανακάμψει
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μέσω εξαγωγών η οικονομία της. Εξάλλου, η σύνθεση των 
πακέτων διαφοροποιείται ανάμεσα στις χώρες -  μέλη. Σε 
ορισμένες χώρες επικράτησαν οι μειώσεις της φορολογίας, 
ενώ σε άλλες οι επιδοτήσεις της απασχόλησης ή η αύξηση 
των δημοσίων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται 
συγκεχυμένα μηνύματα και να αποδυναμώνεται η εμβέλεια 
της στήριξης. Σε ότι αφορά τα κλαδικά προγράμματα στήρι
ξης, ιδιαίτερα για την αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν συχνά 
προστατευτικό χαρακτήρα που περιορίζει δραστικά τη συμ
βολή τους στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας στο 
σύνολό της.

Εξάλλου, η παγκόσμια κρίση ανέδειξε ρωγμές στην Ευ
ρωζώνη. Η απουσία κεντρικής εποπτικής αρχής για το χρη
ματοπιστωτικό σύστημα έθεσε σε αμφισβήτηση την ικανότη
τα αδύναμων χωρών -  μελών να διασώσουν τις τράπεζές 
τους. Οι πιστοληπτικοί κίνδυνοι διαφοροποιήθηκαν έντονα 
με αποτέλεσμα υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η 
Ιταλία, να δανείζονται με πολύ υψηλότερα επιτόκια σε σχέ
ση με τη Γερμανία. Η τάση αυτή, ενισχυμένη από αρνητικές 
αξιολογήσεις διεθνών οργανισμών, μπορεί να οδηγήσει σε 
πιστωτικές κρίσεις, ακόμα και σε πτώχευση χωρών.

Οι αδυναμίες διακυβέρνησης της Ευρωζώνης αντιμετω
πίζονται μόνο με ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η 
απουσία κεντρικής δημοσιονομικής και εποπτικής αρχής δη
μιούργησε εντάσεις στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Έξω 
από την Ευρωζώνη, η αμφισβήτηση της σταθερότητας των 
τραπεζικών συστημάτων εκδηλώθηκε με συναλλαγματικές
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υποτιμήσεις, ως αποτέλεσμα μεγάλων ανατροπών στις ροές 
κεφαλαίων. Τα κεφαλαιακά ισοζύγια επιδεινώθηκαν σημα
ντικά στις περισσότερες αδύναμες οικονομίες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολι
κής Ευρώπης, οι οποίες προσχώρησαν με την τελευταία δι
εύρυνση.

Στην Ευρωζώνη, οι περισσότερο αδύναμες οικονομίες 
προστατεύονται καλύτερα λόγω του ευρώ, αλλά, όπως ανα
φέρθηκε, αντιμετωπίζουν κινδύνους πιστωτικής κρίσης. Για 
την αποτροπή παρόμοιων κινδύνων και τη διασφάλιση της 
σταθερότητας η ΕΚΤ θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη 
ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώ
νης και το Συμβούλιο Eurogroup την ευθύνη διάσωσης των 
τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Εξάλλου, η έκδοση ευρωομολόγων που θα καλύπτουν το 
σύνολο της Ευρωζώνης αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από 
τη Γερμανία, η οποία είναι απρόθυμη να καλύψει υπερχρεω
μένους εταίρους. Μπορεί, ασφαλώς, να αναζητηθεί ένας μη
χανισμός αποζημίωσης για τη Γερμανία με αντίστοιχη επιβά
ρυνση των αδύναμων οικονομιών. Θα ανταποκρινόταν στο 
μακροχρόνιο συμφέρον της, ως της δεσπόζουσας δύναμης 
της Ευρωζώνης, να πληρώσει ένα τίμημα για την εξασφάλιση 
της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του κοινού νομίσμα
τος. Το πρόβλημα έγκειται στην αναζήτηση του «σωστού» τι
μήματος.

Η έκδοση ευρωομολόγων και η δημιουργία αγοράς κρατι
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κών ομολόγων της Ευρωζώνης θα μπορούσε να προσφέρει 
διέξοδο στο σημερινό πιστοληπτικό πρόβλημα, αν ληφθεί 
υπόψη ότι ενδεχόμενη εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) στη διαδικασία διάσωσης θα αποτελέσει 
πλήγμα στην αξιοπιστία του ευριο εξασθενίζοντας παράλλη
λα τη συνοχή της Ευρωζώνης. Αν δομηθεί σωστά, δεν θα έχει 
μεγάλο κόστος για τη Γερμανία, ενώ θα συμβάλει στην ενο
ποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης.

Εξίσου σημαντικός στόχος είναι ο ισχυρότερος συντονι
σμός των δημοσιονομικών πολιτικών, ώστε να προληφθούν 
αποκλίνουσες συμπεριφορές από την πλευρά των χωρών -  
μελών της Ευρωζώνης. Η ενίσχυση των εξουσιών του 
Eurogroup καθώς και του ECOFIN θα ενισχύσει την αποτε- 
λεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ θα δια
μορφώσει ένα πιο ισορροπημένο πλαίσιο συνεργασίας με 
την ΕΚΤ. Η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική πρέπει 
να λειτουργούν με καλύτερη αρμονία σε σχέση με την πα
ρούσα κατάσταση, ώστε να προωθούνται αποτελεσματικά οι 
στόχοι για ανάπτυξη, απασχόληση και πληθωρισμό. Η ανε
ξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας δεν πρέπει να οδηγεί σε 
συνθήκες ανταγωνισμού με τους στόχους της δημοσιονομικής 
πολιτικής.

Η ανασυγκρότηση του συστήματος διακυβέρνησης της 
Ευρωζώνης έχει κρίσιμη σημασία για τη βελτίωση των οικο
νομικών της επιδόσεων. Η αποτελεσματική άσκηση οικονο
μικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συμ
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βάλλει στην επίτευξη σημαντικά υψηλότερων ρυθμών ανά
πτυξης σε σχέση με την Ευρωζώνη. Χωρίς επιτάχυνση της 
ανάπτυξης, η Κοινωνική Ευρώπη θα παραμείνει εξαγγελία 
χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

2. Προοπτική
Το ευρώ έχει ήδη κατακτήσει τη θέση ενός παγκόσμιου 

νομίσματος, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθεματικό από 
πολλές χώρες. Αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάληψη πα
γκόσμιου ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παγκόσμιες 
προκλήσεις έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, είτε αφο
ρούν τις απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, κυρίως 
από τη διάδοση των πυρηνικών όπλων καθώς και όπλων μα
ζικής καταστροφής, είτε συνδέονται με τη σταθερότητα της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, τη φτώχεια στον Τρίτο Κό
σμο και τις κλιματολογικές αλλαγές.

Η παγκόσμια διακυβέρνηση χρειάζεται μεγάλη ενίσχυση. 
Είναι θετικό ότι ήδη πραγματοποιούνται βήματα αναβάθμι
σης των διεθνών οικονομικών οργανισμών, ιδιαίτερα του 
ΔΝΤ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ανάγκη από περισ
σότερα κεφάλαια για την έξοδο από την κρίση, αλλά και για 
την αντιμετώπιση χρόνιων οικονομικών και κοινωνικών προ- 
βλημάτων. Πρέπει να ενισχυθεί η εποπτεία του χρηματοπι
στωτικού συστήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει, επι
πλέον, ζήτημα με το συντονισμό της μακροοικονομικής πολι
τικής, ώστε να αποτραπούν μεγάλες ανισορροπίες στα εμπο
ρικά ισοζύγια, οι οποίες μπορούν να αποσταθεροποιήσουν
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το σύστημα. Η μετατροπή του Θ20 σε μόνιμο φόρουμ παγκό
σμιας οικονομικής διακυβέρνησης, με ατζέντα που θα καλύ
πτει θέματα μακροοικονομικής πολιτικής, εμπορικής πολιτι
κής, καθώς και συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα μπορούσε να 
συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, μεγάλες πρωτο
βουλίες πρέπει να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κλιματολογι- 
κών αλλαγών.

Η ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση υπήρξε μια επιτυ
χία. Το ευρώ κατέκτησε μια θέση ανάλογη με το δολάριο 
στην παγκόσμια οικονομία. Όμως, η επιρροή της Ευρώπης 
είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός 
ότι υπάρχει οικονομική ισοδυναμία. Η αποτελεσματική ανά
ληψη παγκόσμιων ευθυνών προϋποθέτει ισχυρή ιυθηση στη 
διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης. Η Συνθήκη της Λισσα- 
βόνας, που τίθεται πλέον σε εφαρμογή, αποτελεί βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση. Η δημιουργία θέσεων Προέδρου και 
Εκπροσώπου Εξωτερικών Υποθέσεων, η καθιέρωση αποτε
λεσματικότερου συστήματος λήψης αποφάσεων καθώς και η 
ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
συμβάλουν στη διαμόρφωση και προβολή ενιαίας πολιτικής 
στα μεγάλα διεθνή θέματα.

Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η πρόοδος της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Θυμίζει την εικόνα ενός ποτηριού που ορισμένοι 
το βλέπουν μισογεμάτο, ενώ άλλοι μισοάδειο. Ο δρόμος που 
έχει διανυθεί από το 1957, όταν υπογράφηκαν οι πρώτες Ευ
ρωπαϊκές Συνθήκες, είναι αναμφισβήτητα σημαντικός. Αν
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κριθεί, όμως, ανάλογα με το μέγεθος των σημερινών προκλή
σεων, είναι ανεπαρκής. Η δυναμική που αναπτύσσουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε συνδυασμό με την ανά
δειξη νέων οικονομικών υπερδυνάμεων, όπως η Κίνα και η 
Ινδία, και την επάνοδο της Ρωσίας στο διεθνές προσκήνιο, 
κινδυνεύουν να οδηγήσουν την Ευρώπη στο περιθώριο των 
παγκόσμιων εξελίξεων. Όσο δύσκολο και να φαίνεται σήμε
ρα, η ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει σε υψηλότερα στάδια.

3. Συνοχή

Τίθεται το ερώτημα: Συμβάλλει η λειτουργία της Ευρωζώ
νης στη σύγκλιση των επιδόσεων και του βιοτικού επιπέδου 
των χωρών -  μελών; Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό 
το ερώτημα με αναφορά στην Ελλάδα.

Όπως γνωρίζουμε, η χώρα μας μέχρι τα μέσα της δεκαε
τίας του ’90 είχε εξαιρετικά αδύναμες οικονομικές επιδό
σεις: χαμηλή ανάπτυξη, τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα, 
πολύ υψηλό πληθωρισμό και επιτόκια, ασταθές νόμισμα. Η 
ένταξη στην Ευρωζώνη διαμόρφωσε νέες συνθήκες, που οδή
γησαν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, με τη δραστική 
μείωση των ελλειμμάτων και του πληθωρισμού, και στην επι
τάχυνση της ανάπτυξης. Την τελευταία δεκαετία ο ρυθμός 
ανάπτυξης ήταν 4% σε ετήσια βάση, περίπου τριπλάσιος σε 
σχέση με την προηγούμενη εικοσαετία.

Η αναβάθμιση των οικονομικών επιδόσεων της χώρας κα
τά την περίοδο πριν από την ένταξη το 2000 στηρίχθηκε σε 
πολιτικές σταθεροποίησης, σε σημαντικές διαρθρωτικές αλ
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λαγές καθώς και στην πραγματοποίηση μεγάλων έργων υπο
δομών. Το αναπτυξιακό υπόδειγμα αξιοποίησε την αυξημένη 
εμπιστοσύνη που απέκτησαν καταναλωτές και επενδυτές με 
την εξασφάλιση σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος. Χα
μηλός πληθωρισμός, χαμηλά επιτόκια, ισχυρό νόμισμα, οδή
γησαν σε υψηλότερα επίπεδα την καταναλωτική και επενδυ
τική δαπάνη. Χάρη στις διαρθρωτικές αλλαγές και στον εκ
συγχρονισμό των υποδομών, η παραγωγική βάση της χώρας 
ανταποκρίθηκε θετικά στην αύξηση της ζήτησης. Στη συνέ
χεια, όμως, διευρύνθηκαν υπέρμετρα τα ελλείμματα του εξω
τερικού ισοζυγίου, αντανακλώντας υστερήσεις στην προσαρ
μογή της οικονομίας στο νέο ανταγωνιστικό διεθνές περι
βάλλον. Ο ιδιωτικός και δημόσιος δανεισμός ακολούθησε 
έντονα ανοδική πορεία. Η χώρα άρχισε να ζει πάνω από τις 
οικονομικές της δυνατότητες. Οι αποταμιεύσεις κατευθύνο- 
νταν σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη των δημοσιονομικών ελ
λειμμάτων, οι παραγωγικές επενδύσεις εξασθένησαν, η 
ανταγωνιστικότητα υποβαθμίστηκε.

Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση 
της μεταπολεμικής περιόδου. Το μόνο συγκρίσιμο προηγού
μενο ήταν το πετρελαϊκό σοκ της περιόδου 1973-74, που 
επαναλήφθηκε το 1979, προκαλώντας φόβους μακροχρόνιου 
στασιμοπληθωρισμού. Όμως, το πρόβλημα της δεκαετίας του 
’70 δεν συνδέονταν με υστέρηση της παγκόσμιας ζήτησης, αλ
λά με μετακινήσεις πόρων - μέσω της ανατίμησης του πετρε
λαίου - που απαιτούσαν κυρίως χειρισμούς αποκατάστασης 
μακροοικονομικών ισορροπιών, ιοστε να εξασφαλιστεί η επι
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στροφή σε ομαλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας. Η 
έξοδος από εκείνη την κρίση δεν οδήγησε σε ριζικά νέα πρό
τυπα ανάπτυξης, με εξαίρεση το στοιχείο της εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Σήμερα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Πρώτον, η πα
γκόσμια ζήτηση υπέστη μεγάλες απώλειες και ανακάμπτει με 
αργούς και αβέβαιους ρυθμούς. Παρά τα πρωτοφανή πακέτα 
αναθέρμανσης των οικονομιών και τη συντονισμένη χαλάρω
ση της νομισματικής πολιτικής, δεν διαφαίνεται επάνοδος σε 
ομαλά επίπεδα δραστηριότητας, ιδιαίτερα στις προηγμένες 
χώρες, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η ανεργία 
συνεχίζει να αυξάνεται και να αποκτά χαρακτηριστικά χρό
νιου προβλήματος.

Δεύτερον, οι αιτίες της κρίσης, εστιασμένες στις λειτουρ
γικές αρρυθμίες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστή
ματος και στις μεγάλες ανισορροπίες στα εξωτερικά ισοζύ
για των οικονομικών υπερδυνάμεων, κυρίως στο εμπορικό 
ισοζύγιο ΗΠΑ -  Κίνας, δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται 
με αποτελεσματικό τρόπο. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος εί
ναι συντηρητικές και προσφέρουν μικρή προστασία απέναντι 
στο ενδεχόμενο νέων κρίσεων λόγω είτε αλόγιστου δανει
σμού είτε υπερβολιόν στη χρηματοοικονομική καινοτομία. 
Εξάλλου, παρά την ενεργοποίηση του ΰ20, η παγκόσμια οι
κονομική διακυβέρνηση δεν διαθέτει τα μέσα να αμβλύνει 
ανισορροπίες (για παράδειγμα, επηρεάζοντας τον καθορι
σμό των συναλλαγματικοί ισοτιμιών).
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Τρίτον, παρακαταθήκη της παγκόσμιας κρίσης είναι τα 
δημοσιονομικά προβλήματα που προκάλεσαν οι δέσμες μέ
τρων αναθέρμανσης των οικονομιών. Το δημόσιο χρέος των 
προηγμένων χωρών έχει αυξηθεί υπέρμετρα, καθιστώντας 
αναγκαία την εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών, οι οποίες 
θα επιδράσουν αρνητικά στους ρυθμούς ανάκαμψης.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον και την αβέβαιη 
προοπτική που διαγράφεται, η θέση της Ελλάδας επιβαρύνε
ται με πρόσθετα προβλήματα. Καταρχήν, η χώρα μας είναι 
αντιμέτωπη με μια δημοσιονομική κρίση, οι διαστάσεις της 
οποίας ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια του προβλήματος των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών -  με εξαίρεση την Ιρλανδία. Η τε
ράστια αύξηση του ελλείμματος έχει δημιουργήσει συνθήκες 
εκρηκτικής ανόδου του δημόσιου χρέους, με κίνδυνο να προ- 
κληθεί πιστωτική κρίση. Το κόστος δανεισμού μπορεί να 
εκτιναχθεί σε ύψη που θα είναι δύσκολο να αντέξει η οικο
νομία. Δεν αποκλείεται, εξάλλου, να προκύψει πρόβλημα 
κάλυψης των δανειακών αναγκών, με αποτέλεσμα την ανα
γκαστική λήψη οδυνηρών μέτρων που θα οδηγήσουν σε μεί
ωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, το οποίο περιορίζει τις δυνα
τότητες συμμετοχής στην παγκόσμια ανάκαμψη. Η παραγωγή 
παραμένει καθηλωμένη σε παραδοσιακούς κλάδους έντασης 
εργασίας και, κατά συνέπεια, είναι ευάλωτη στον ανταγωνι
σμό των χωρών χαμηλού εργατικού κόστους. Η απουσία με
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ταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν υπεύθυνη 
για την επιδείνωση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας.

Η συνύπαρξη δημοσιονομικού εκτροχιασμού και ανταγω
νιστικής υστέρησης αποκλείουν την επάνοδο της χώρας σε 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ακόμα και στην περίπτωση δυ
ναμικής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάγκη 
άσκησης αυστηρής περιοριστικής πολιτικής σε συνδυασμό με 
την απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού οδηγούν σε στα
σιμότητα των εισοδημάτων και συνεχή αύξηση της ανεργίας.

Η αποτροπή αυτής της δυσμενούς προοπτικής επιβάλλει 
την άσκηση επιθετικής πολιτικής για την άμεση αντιμετώπιση 
του δημοσιονομικού προβλήματος και της υστέρησης της 
ανταγωνιστικότητας.

Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να είναι εμπροσθο- 
βαρής. Η μείωση του ελλείμματος πρέπει να συντελεστεί σε 
μεγάλο βαθμό στην αρχή της θητείας της σημερινής κυβέρ
νησης, προτού αναλωθεί πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο. Είναι, 
εξάλλου, αυτονόητο ότι δεν πρέπει να στηριχθεί σε νέες φο
ρολογίες, αλλά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 
της σπατάλης στο δημόσιο.

Κρίσιμη σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη
τας έχει η μετάβαση στην οικονομία της γνιόσης, σε νέες τε
χνολογίες και προηγμένα σχήματα οργάνωσης. Καταρτισμέ
νο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ανάπτυξη της 
έρευνας, θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον που ευνοεί την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αποτελούν προϋπο
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θέσεις μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Οι δημόσιες επεν
δύσεις και τα κοινοτικά προγράμματα πρέπει να στηρίξουν 
την εισαγιυγή νέων τεχνολογιών καθώς και την πράσινη ανά
πτυξη. Η πληροφορική και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
πρέπει να έχουν υψηλή συμμετοχή.

Μοχλό για τη δημοσιονομική εξυγίανση και για την ανα
βάθμιση του παραγωγικού δυναμικού αποτελούν διαρθρωτι
κές αλλαγές στο κράτος και τους θεσμούς. Κομματισμός, 
αναξιοκρατία, γραφειοκρατία, διαφθορά, υποθάλπουν τη 
φοροδιαφυγή, οδηγούν σε κατασπατάληση των πόρων, και 
καταπνίγουν την επιχειρηματικότητα. Η διεύρυνση των ελε
γκτικών εξουσιών της Βουλής, η διασφάλιση της ανεξαρτη
σίας και της εύρυθμης λειτουργίας της δικαιοσύνης καθώς 
και η ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών θα συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό της διοίκησης.

Εξάλλου, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διευρυνόμενες 
ανισότητες και η υποβάθμιση της παιδείας και του κοινωνι
κού κράτους. Η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να συμβά- 
λει στην αναδιανομή του εισοδήματος. Μεταρρυθμίσεις είναι 
αναγκαίες σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Κεντρική επι
δίωξη της αλλαγής στα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να εί
ναι η εξασφάλιση πραγματικής αυτονομίας, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τα προγράμματα σπουδών, τις προσλήψεις και απο
δοχές του διδακτικού προσωπικού, και τον τρόπο επιλογής 
των φοιτητών. Η κατοχύρωση της αυτοτέλειας πρέπει να συν
δυαστεί με την καθιέρωση αντικειμενικών συστημάτων άξιο-



λόγησης και τη σύνδεσή τους με το επίπεδο χρηματοδότησης. 
Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας χρειάζεται επαναστα
τική αλλαγή, με στόχο τον απεγκλωβισμό των δημοσίων πα
νεπιστημίων από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κράτους 
και τη δημιουργία κινήτρων για την αναβάθμιση της λειτουρ
γίας τους. Παράλληλα, πρέπει να ανασυγκροτηθεί το κοινω
νικό κράτος, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της απα
σχόλησης, ώστε να βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Το παράδειγμα της Ελλάδας δίνει μια απάντηση στο ερώ
τημα για τη συνοχή. Η συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση, 
όπως η Ευρωζώνη, προσφέρει ισχυρό πλεονέκτημα σε αδύ
ναμες οικονομίες, μέσα από την εδραίωση συνθηκών σταθε
ρότητας και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Όμως, η 
αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος προϋποθέτει διαρ
θρωτικές αλλαγές, ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή στις 
απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού σε συνθήκες κοι
νωνικής συνοχής.

Σε αυτό το κρίσιμο μεταίχμιο βρίσκεται, σήμερα, η Ελλά
δα. Αν δεν ανακτήσει τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων, θα 
χάσει το τραίνο της εποχής της.

Η πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση είναι να προχωρήσει 
σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές ανοίγοντας νέους δρόμους 
ανάπτυξης και προόδου.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Laurent Fabius

Ημερομηνία Γέννησης: 20 Αυγούστου 1946

Εθνικότητα: Γαλλική

1946- Γεννήθηκε στις 20 Αυγού
στου στο Παρίσι. Γάλλος 
πολιτικός της αριστερός.

1978- Εκλέγεται στην Εθνική Συ
νέλευση

1981-1983 Μετά τη νίκη των Σοσιαλιστών, υπηρετεί ως 
Υπουργός Προϋπολογισμού και Υπουργός 
Έρευνας και Βιομηχανίας.

1984-1986 Πρωθυπουργός της Γαλλίας με το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα. Ο Φαμπιούς παραιτήθηκε μετά την ήττα 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας.

1988- Επιστροφή σε θέση εξουσίας ως Πρόεδρος της 
Εθνικής Συνέλευσης.
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1992- Ανέρχεται στη θέση του Πρώτου Γραμματέα (Γε
νικός Γραμματέας) του Σοσιαλιστικού Κόμματος

1995- Πρόεδρος της σοσιαλιστικής ομάδας στην Εθνική 
Συνέλευση

2000-2002 Υπουργός Οικονομικών επί πρωθυπουργίας 
Lionel Jospin

2005- Ο Φαμπιούς διαφώνησε με το Κόμμα του και αντι- 
στρατεύτηκε στο προτεινόμενο Ευρω-Σύνταγμα, 
το οποίο απέρριψαν οι Γάλλοι ψηφοφόροι.

2006- Διεκδίκησε ανεπιτυχώς τη θέση του υποψηφίου 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την προεδρία 
της Γαλλίας.

N ic o l e t t e  K r e ssl

Καθηγήτρια εμπορικών σχολών

Μέλος της Γερμανικής Ομο
σπονδιακής Βουλής

Κοινοβουλευτική Υφυπουργός 
στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικονομικών

Γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1958 στο Χαϊλμπρόν.

Μετά το Απολυτήριο Λυκείου φοίτησε στο Ανώτατο Παι
δαγωγικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Στουτ
γάρδης και έλαβε το πτυχίο της Β’ Κρατικής Εξέτασης (2. 
Staatsexamen) μετά από περίοδο άσκησης στο Μάνχαϊμ.

Δίδαξε σε εμπορική επαγγελματική σχολή τεχνολογία για 
αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες και εργάστηκε επίσης ως κα- 
θηγήτρια στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στον 
τομέα της συνεχιζόμενης κατάρτισης για την απόκτηση του 
τίτλου αναγνώρισης από το επιμελητήριο.

Μέλος της Γερμανικής Ένωσης για το Περιβάλλον και την



Προστασία της Φάσης (BUND), του συλλόγου «Φίλοι της Φά
σης», της κοινωφελοάς οργάνωσης AWO, της Ένωσης Κατα
ναλωτών Βάδης Βυρτεμβέργης, του Σωματείου για την Εκ
παίδευση και την Επιστήμη GEW, της Πρωτοβουλίας Gustav 
Heinemann, μέλος του Εποπτικοά Συμβουλίου της κοινωφε- 
λοάς οργάνωσης AWO Baden-Baden, μέλος του εποπτικοά 
συμβουλίου του κοινωφελοάς ιδράματος Lebenshilfe 
Rastatt/Murgtal, μέλος του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακα
δημίας Μέσων Ενημέρωσης και Εκδηλώσεων Baden-Baden

Προσχώρησε στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα 
(SPD) το 1984

Μέλος του τοπικοά Συμβουλίου (1988-1999 και 2001- 
2005) και του Προεδρείου (1995-1999 και 2001-2005) του Σο- 
σιαλδημοκρατικοά Κόμματος Βάδης Βυρτεμβέργης.

Το έργο της στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή

Από το 1994 μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής

1994-2002 Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερμα
νικής Ομοσπονδιακής Βουλής

1999-2002 Αναπληρώτρια εκπρόσωπος για θέματα οικο
νομικής πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας SPD

Έως το 2002 Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Τοπικής Ομά
δας SPD Βάδης Βυρτεμβέργης στη Γερμανική Ομοσπονδια
κή Βουλή
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2002-2007 Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας SPD, αρμόδια για τους τομείς Οικογένεια, Τρίτη Ηλι
κία, Γυναίκες και Νέοι καθώς και Εκπαίδευση και Έρευνα

Από τον Νοέμβριο του 2007 Κοινοβουλευτική Υφυπουρ
γός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών.

Συμμετοχή σε όργανα και οργανισμούς

Κ οινο βουλευτική  ομάδα SPD

• Μέλος του “Netzwerk Berlin” και συνεκδότρια του περιο- 
δικοά “Berliner Republik”.

Γ ερ μ α ν ική  Ο μοσπ ονδιακή Βουλή

• Ως το 2007 μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης Ομο
σπονδιακής Βουλής -  Ομοσπονδιακοά Συμβουλίου

• Ως το 2007 μέλος της Κοινής Επιτροπής Ομοσπονδιακής 
Βουλής -  Ομοσπονδιακοά Συμβουλίου

• Μέλος της γερμανο-αμερικανικής, γερμανο-βρετανικής, 
γερμανο-γαλλικής και γερμανο-ισραηλινής ομάδας βου
λευτών

• Ως το 2005 μέλος της Επιτροπής για τον Εκσυγχρονισμό 
του συστήματος ομόσπονδων κρατών.

SPD Βάδης Β υρτεμβέργης

• Μέλος του τοπικοά Συμβουλίου της Ομάδας Εργασίας 
Σοσιαλδημοκρατών Γυναικών, 1989 έως 1997
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• Μέλος του τοπικού Συμβουλίου SPD, 1988 έως 1999 και 
2001 έως 2005

• Μέλος του τοπικού Προεδρείου του κόμματος, 1995 έως 
1999 και 2001 έως 2005.

Δ ραστηριότητα  σε επ ιχειρήσ εις

• DEG -  Γερμανική Εταιρία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
GmbH, Κολωνία, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου

• Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μέσων Ενημέρωσης και Εκδηλώ
σεων GmbH, Baden-Baden, μέλος του Συμβουλίου.

Δ ραστηριότητα  σε συλλόγους, συνδέσμους κα ι ιδρύματα

• Κοινωφελής οργάνωση πρόνοιας των εργαζομένων AWO 
Baden-Baden, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, συμμε
τοχή αμισθί

• Εγγεγραμμένος Σύλλογος Αρωγής για Άτομα με Πνευμα
τική Υστέρηση, τοπικό τμήμα Rastatt/Murgtal, μέλος του 
εποπτικού συμβουλίου, συμμετοχή αμισθί

• Ίδρυμα Εβραϊκού Μουσείου Βερολίνου, αναπληρώτρια 
του Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού Karl Diller στο Διοι
κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ΓΐΑΝΝΟΣ ΠΑΙΙΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Γιάννος Παπαντωνίου γεννήθηκε 
το 1949. Σπούδασε Οικονομικά στα 
Πανεπιστήμια Αθηνών και Ουισκόν- 
σιν (ΗΠΑ), Ιστορία στο Πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης (Παρίσι, Γαλλία) και 
πήρε Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικο
νομικά από το Πανεπιστήμιο του Κέι- 
μπριτζ (Βρετανία).

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, δίδαξε στο Οι
κονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλλη
λα εργάστηκε στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομι
κών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Διετέλεσε στέλεχος του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι από το 1978 ως 
το 1981. Την ίδια περίοδο ήταν Σύμβουλος του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Το 1981 εκλέγεται ευρωβουλευτής. Το 1984 αναλαμβάνει 
καθήκοντα Συμβούλου του Πρωθυπουργού σε θέματα ΕΟΚ.
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Από τον Ιούνιο του 1989 μέχρι το 2007 εκλέγεται βουλευ
τής στην Α’ Περιφέρεια Αθήνας.

Έ χει διατελέσει Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, 
Υπουργός Εμπορίου, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οι
κονομικών και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ως Υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την περίοδο 
1994-2001 ο Γιάννος Παπαντωνίου χάραξε και υλοποίησε τις 
πολιτικές που οδήγησαν στην ένταξη της χώρας στην Οικο
νομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου είναι Πρόεδρος του Κέντρου 
Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής.

Με τις ιδέες και το έργο του, ο Γιάννος Παπαντωνίου έχει 
συμβάλει στη διαμόρφιοση της σύγχρονης ευρωπαϊκής φυ
σιογνωμίας της Ελλάδας.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου έχει συγγράψει πολλά άρθρα 
και βιβλία, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

-  “Foreign Trade and Industrial Development: Greece and 
the EEC”, Cambridge Journal o f Economics, March 1979.

-  Διανομή του Εισοδήματος και Συσσώρευση του Κεφαλαί
ου, η Ελληνική Εκβιομηχάνιση: 1958-1973, Εκδόσεις ΠΑ- 
ΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, 1979

-  “Growth and Recession in Western Europe” in Maurice 
Zeitlin (ed.), Political Power and Social Theory, JAI press, 
London, 1982.
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Ευρώπη και Εθνική Στρατηγική, ΑΙΧΜΗ, Αθήνα, 1993

Σύγχρονο Κράτος για μια ισχυρή Κοινωνία, ΕΞΑΝΤΑΣ, 
Αθήνα, 2003

«Εισαγωγή: Η Ένταξη στην ΟΝΕ και ο Εκσυγχρονισμός 
της Ελληνικής Οικονομίας, 1994-2001» στον τόμο Ελλάδα: 
Η  Ένταξη· στην ΟΝΕ και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος, 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα, 2004

Το Επόμενο Βήμα, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα, 
2006

«Κεντροαριστερά και Μεταρρυθμίσεις» στον τόμο Για μια 
Προοδευτική Πολιτική (Επιμέλεια: X. Τσούκας), Εκδόσεις 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα, 2007

«Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης» στον τόμο 
με τον ίδιο τίτλο (Επιμέλεια: Δ. Ξενάκης), Εκδόσεις ΠΑ- 
ΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, 2009.

«Πολιτική και Οικονομία» στον τόμο Παρεμβάσεις για την 
Ευρώπη (Επιμέλεια: Δ. Ξενάκης και Θ. Πελαγίδης), Εκ
δόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών 
Προοδευτικής Πολιτικής και το Κέντρο Θεσμικών Μεταρ
ρυθμίσεων, Αθήνα, 2009.



Γ ιά ν ν η ς  Σ τ ο υ ρ ν α ρ α ς

Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι Καθη
γητής στο Τμήμα Οικονομικών Επι
στημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Επιστημονικός Διευθυντής του 
ΙΟΒΕ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οι
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστη
μίου Αθηνών το 1978 και απέκτησε 
Master και Διδακτορικό (MPhil 1980,
DPhil 1982) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο οποίο 
και εργάστηκε από το 1981 έως το 1985 ως Research Fellow 
και Lecturer στο Κολλέγιο St. Catherine’s και ως ερευνητής 
στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Σπουδών. Την περίοδο 1986- 
1989 εργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Οι
κονομίας και Οικονομικών σε θέματα Δημοσίων Επιχειρή
σεων και Εισοδηματικής Πολιτικής και στη συνέχεια της 
Τραπέζης της Ελλάδος (1989-1994) σε θέματα Νομισματικής 
Πολιτικής. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο
μικών, από το 1994 έως τον Ιούλιο του 2000, συμμετείχε στο
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σχεδίασμά της μακροοικονομικής και διαρθρωτικής πολιτι
κής εκπροσωπώντας το Υπουργείο στη Νομισματική Επιτρο
πή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε, επίσης, στις δια
πραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ και 
είχε την ευθύνη για τις ετήσιες διαβουλεΰσεις με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον 
ΟΟΣΑ. Από το 1994 έως το 1997 ήταν Αντιπρόεδρος της Δη
μόσιας Επιχείρησης Αερίου, ενώ από το 1998 έως τον Ιούλιο 
του 2000 ήταν μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους. Από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι τον Μάρ
τιο του 2004 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εμπορικής Τράπεζας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνι
κών Τραπεζών. Από το 2005 έως το 2008 ήταν Διευθύνων 
Σύμβουλος στην ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή. Σήμερα είναι 
Επιστημονικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ.



Στο βιβλίο αυτό οι Laurent Fabius, Nicolette Kressl, Γιάννος 
Παπαντωνίου και Γιάννης Στουρνάρας αποτιμούν την δεκαετή 
εμπειρία του Ευρώ και προτείνουν δόκιμες λύσεις προκειμένου η 
Ευρωζώνη να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και ευρωστία. Στη 
συζήτηση φωτίζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις της Γαλλικής 
και της Γερμανικής Σχολής όσο και η άποψη της Ελλάδας, μιας 
μικρής χώρας-μέλους της Ευρωζώνης η οποία αντιμετωπίζει ιδιαί
τερα έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία θα είχαν πολύ 
σοβαρότερες επιπτώσεις χωρίς την προστασία που της παρέχει η 
συμμετοχή της στην Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα προτεί- 
νεται ένας οδικός χάρτης ανάταξης της οικονομίας της με δεκαε
τή ορίζοντα.

Και οι τέσσερις συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η εισαγωγή του 
Ευρώ ήταν επιτυχής, με ιδιαίτερα οφέλη για τις μικρές, περιφερει
ακές οικονομίες της Ευρωζώνης, ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσης. 
Τα μέτρα και οι πολιτικές που προτείνονται για το μέλλον του Ευρώ 
έχουν στόχο την ενίσχυση και τον εκδημοκρατισμό της διακυβέρ
νησης της Ένωσης καθώς και την αναβάθμιση της διεθνούς 
παρουσίας της. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «η Ευρώπη μπο
ρεί, και πρέπει, να συμβάλει ενεργότερα στην αντιμετώπιση προ
κλήσεων όπως η ανάκαμψη και η σταθερότητα της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, η φτώ
χεια στον Τρίτο Κόσμο και οι κλιματικές αλλαγές. Το κοινό νόμισμα 
προσδίδει δύναμη. Η ευρωστία και η συνοχή της Ευρωζώνης 
έχουν κρίσιμη σημασία για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης 
στο διεθνές σύστημα».
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