
 
    

 

 
 

 
 

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 

Εσπερίδα για την οικονομική κρίση στο American College of Thessaloniki 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα που διοργάνωσε το Anatolia Institute 
of Management Leadership (IML) του American College of Thessaloniki (ACT) σε 
συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ). Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης 
ήταν η παρουσίαση του συλλογικού τόμου της ΕΕΤ με θέμα «Η Διεθνής Κρίση, η Κρίση 
στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα». Πρόκειται για την 6η 
κατά σειρά ετήσια επιτυχημένη εκδήλωση που διοργανώνει το IML, σκοπός του οποίου 
είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Τον συλλογικό τόμο, που περιέχει 34 
άρθρα σε 7 θεματικές ενότητες, επιμελήθηκαν οι κκ. Γκίκας Χαρδούβελης και Χρήστος 
Γκόρτσος.   

Ομιλητές της εσπερίδας ήταν ο Kαθηγητής Αρχοντής Πάντσιος, Κοσμήτορας 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ACT, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας 
Χαρδούβελης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και Γενικός 
Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χρήστος Γκόρτσος, ενώ τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Πάσχος Μανδραβέλης. 

Ο κ. Πάντσιος στην ομιλία του προσέγγισε το θέμα «Συστημική Κρίση και Διαμάχες 
στην Ευρωζώνη». Μετά από μια ιστορική αναδρομή σε συστήματα σταθερών ισοτιμιών 
που απέτυχαν (Κανόνας Χρυσού, Bretton Woods), καθώς και τα κοινά τους σημεία, 
παρουσίασε τα αντιφατικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της Ζώνης του Ευρώ που 
την κάνουν ευάλωτη σε οικονομικούς κραδασμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε 
ένα σύστημα με κοινό νόμισμα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΟΝΕ, δεν πρέπει να 
ελέγχονται μόνο τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κάποιων χωρών, 
αλλά και τα αντίστοιχα πλεονάσματα κάποιων άλλων, όπως της Γερμανίας, ώστε να μην 
δημιουργούνται μεγάλες ανισορροπίες. Βιώσιμη λύση στην ΟΝΕ θα υπάρξει μόνον όταν 
υπάρξουν μηχανισμοί παραγωγικής μεταβίβασης δημοσιονομικών πόρων από 
πλεονασματικές προς ελλειμματικές χώρες και με την υιοθέτηση πολιτικών που 
αυξάνουν την ζήτηση στις πλεονασματικές χώρες. Έτσι αποφεύγεται η μονοσήμαντη 
επώδυνη προσαρμογή στις ελλειμματικές χώρες με μακροχρόνια λιτότητα που ενέχει 
κινδύνους διάχυσης της ύφεσης. 

Ο κ. Χαρδούβελης με τη σειρά του αναφέρθηκε στο ιστορικό της κρίσης και στο πώς 
φτάσαμε στα αδιέξοδα του σήμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι αγορές προ 
δεκαετίας έβλεπαν με το ίδιο μάτι όλες τις χώρες της ΟΝΕ, ως εκ τούτου τα περιθώρια 



 
    

 

 
 

 
 

επιτοκίων με τα Γερμανικά Bund (spreads) ήταν σχεδόν μηδενικά. Η διαφημιζόμενη 
πειθαρχία της αγοράς ήταν ανύπαρκτη μέσα στην Ευρωζώνη και έτσι οι χώρες 
οδηγήθηκαν σε απόκλιση ανταγωνιστικότητας αντί για σύγκλιση. Σήμερα οι αγορές 
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ευρωπαϊκή Περιφέρεια, αφού αφυπνίστηκαν στις 
ατέλειες του οικοδομήματος της Ευρωζώνης και κυρίως την έλλειψη μηχανισμού 
δημοσιονομικών μεταβιβάσεων καθώς και διαθρωτικών αλλαγών στην Περιφέρεια. Οι 
Ευρωπαίοι πολιτικοί επανασχεδιάζουν την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης ώστε να 
υπάρξει μακροχρόνια σταθερότητα στο κοινό νόμισμα, αλλά αυτό γίνεται με 15 χρόνια 
καθυστέρηση, ενώ οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες αντί να επιλύουν τα προβλήματα της 
κρίσης, τα επιτείνουν, αφού οι απαιτούμενες γενναίες ενέργειες για επίλυση της κρίσης 
δημιουργούν «ηθικό» κίνδυνο και  έτσι αντιτίθενται στην μακροχρόνια αρχιτεκτονική.  

Ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε ότι σήμερα η κρίση έχει ξεφύγει από τα όρια της Ελλάδας 
και αγγίζει την Ιταλία.  Για την επίλυσή της, περιέγραψε τρόπους ενίσχυσης του ρόλου 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Οικονομικής 
Σταθερότητας, καθώς και της έκδοσης Ευρωομολόγων, αφού σήμερα η αγορά δεν έχει 
ισχυρό αντίπαλο απέναντί της και μπορεί ανενόχλητα να επιφέρει ακόμα και την πλήρη 
κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος.   

Ο κ. Γκόρτσος υποστήριξε ότι η ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης του τραπεζικού (και 
εν γένει του χρηματοπιστωτικού) συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή 
χρηματοπιστωτική κρίση κατέστη απαραίτητη, τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό, όσο και 
σε εθνικό επίπεδο, τονίζοντας, όμως, ότι σημασία δεν έχει η ποσότητα των νέων 
κανόνων ρυθμιστικής παρέμβασης, αλλά η προσφορότητα και η καταλληλότητά τους. 
Υποστήριξε, επίσης, ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση, διεθνώς, 
της ποιότητας της ασκούμενης εποπτείας, καθώς σε πολλά κράτη (και όχι πάντως στην 
Ελλάδα) το πρόβλημα κατά την εξέλιξη της κρίσης δεν ήταν η έλλειψη κανόνων, αλλά η 
πλημμελής παρακολούθηση της τήρησής τους.  

Τέλος, σε σχέση με τον ανασχεδιασμό και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης επεσήμανε ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις συζητούμενες 
προτάσεις δεν είναι συμβατές με την ισχύουσα Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η υλοποίησή τους πιθανόν να πρέπει να οδηγήσει σε 
αναθεώρησή της, με όλους τους κινδύνους που εγκυμονούν σχετικά (κυρίως δε τη 
βραδύτητα λήψης των σχετικών αποφάσεων).  

Ο Συλλογικός Τόμος «Η Διεθνής Κρίση, η Κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό 
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» είναι διαθέσιμος σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών www.hba.gr  


