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Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam 

Christine Lagarde, ladies and gentlemen, dear friends, and there are many friends here: I see 

Joe and Jeffrey and Kemal, 

I’d like to thank you for honouring me with this invitation to speak to such a distinguished 

audience. I assume that this is in recognition not of some academic work I have done on the 

title of the topic, but because of the scars I and my country bear, having made enormous 

efforts to survive in this new world of new capitalism. 

So let me talk to you of my experience, and I hope this will help our discourse today. I will 

speak of the myths that surround our crisis. But before I begin, I’d simply like to make a 

statement that yes, Europe has been going through a crisis, but despite all the doomsayers 

about Europe and the euro, it is my true belief, and from my experience this past year, that we 

not only have the capacity but we also have the will not only to survive but to prosper and 

work together. 

So my comments are here in fact to open up further the debate of how we can further 

strengthen this community of values, our family that is called the European Union. 

Myth number one: The crisis in Greece was one of debt and deficit. Too much spending, too 

much leisure, too much profligacy. And therefore the pain of austerity is now the cure, the 

catharsis, to a Greek term. 

No, debt was just the tip of the iceberg, the symptom rather than the underlying cause. The 

real problem was one of governance, lack of monitoring, lack of transparency, bad allocation 

of funds rather than the lack of funds, unequal distribution of money rather than profligate 

spending by all, clientelism rather than meritocracy, graft rather than the rule of law, unequal 

privileges rather than a sense of justice for all. 

And this, for example, fuelled tax evasion, where the grey economy some international bodies 

say could account to 35-40% of Greek GDP, compared to a possible 15% in Germany. 

However, in other ways the Greek crisis underlines the nature of the crisis in the US, the 

financial markets, where lack of transparency, lack of monitoring, fraudulent allocation of 

triple-A bonds, the, in reality, toxic bonds, corrupt practices were at the core of the freefall of 

the US and then the world economy. 

It shows the lack of the necessary governance structures, or even more so the capture of our 

democratic governance structures, by very strong special interests. It also highlighted a deep 

injustice: the privatisation of profit and the socialisation of losses and debt. 

Ireland is a case in point, although with its own intrinsic problems it is in essence paying for, 

the people of Ireland are paying for the toxic practices of an international financial system. 



And this is a politically unsustainable practice in our democracies. Again, one that challenges 

us to look at our governance structures and make sure that they are transparent, 

democratically responsible and just. 

So yes, we have had to make sacrifices in Greece, to deal with the symptom of debt and 

deficit, cutting wages in the public sector, revamping our pension system, hiking taxes, 

putting an excise on profitable businesses, cutting spending in most areas, from defence to 

transport, merging or privatising public companies. 

This has allowed us to achieve the very difficult goal of cutting our deficit by more than 6% 

this year, an achievement few believed we could have accomplished. But we have done so. 

However, our real task, the task of my government today, is to make deeper changes, create a 

society of transparency and good governance. Rather than dispensing privileges for the few 

and for special interests, we want to guarantee basic rights for all, justice, equality, welfare 

and jobs, and at the same time create the conditions for sustainable growth in a country which 

has great potential, comparative advantages in so many areas, from agriculture to tourism, to 

clean energy, shipping, and of course culture. 

And we are doing so by major reforms, tax reforms, reforms in transparency by bringing all 

our funding in the public sector online – today everything is online – fighting corruption in 

the health sector, opening up professions. These are just some of the few things we have done 

and are continuing to do. 

A second myth is that the markets will solve the problems. We simply have to take the 

necessary measures, as countries, and if we had taken all the necessary measures, everything 

would be on track. 

Well, we are on track, and Greece has been successful in accomplishing its goals this last year. 

And this is not my assessment; this is the Commission’s, the ECB’s and the IMF’s combined 

assessment. 

And yet not only Greece but others in the eurozone are being pressured towards exclusion 

from the markets, with inordinately high spreads or terms of lending. 

Markets are not some divine entity, nor are they the devil. They are made up of human beings, 

heads of corporations, hedge funds, banks, enterprises and consumers. So we must very 

simply understand that there are different interests at play. 

And our governance challenge here is whether we organise these interests in a way we 

regulate, so that markets work for the common good, or they become increasingly a tool for 

the concentration of power and privilege of the few. 

I say this because today we are faced with a huge concentration of financial power. For 

example, according to a recent article in the New York Times, only a handful of nine 

anonymous people, as they say, more or less control various derivative markets. 

And more and more analysts are telling us that the core problem of the recent Great Recession, 

as with the Great Depression, is inequality: Bob Reich, Joe Stiglitz, Paul Krugman, to 

mention some. The huge inequalities in our societies and between countries and continents are 



also the underlying cause for much suffering, crime, corruption, even the undermining of our 

democratic institutions, as this concentrates power in the hands of the few. 

On the other hand, equality. The societies that are more equal are healthier, more robust, more 

cohesive, more competitive, more happy. So in our new globalised capitalist world, we must 

strive for governance to regulate and harness the positive power of markets, in a way that also 

brings justice and equality to our societies. 

And this ties in with the third myth, that member states in the European Union can, with the 

appropriate austerity measures and reforms, accomplish their mission alone. If each and every 

country is fiscally responsible, then the problem will vanish. No need for stronger governance 

structures in the European Union. No need for solidarity, particularly to countries that have 

not been responsible in their practices. 

But this myth avoids three basic problems. First, the recent global crisis revealed some of the 

missing bricks in the architecture of our common currency, an architecture of having a 

common currency without at the same time having a common treasury, an attempt to replace 

the latter with coordinated fiscal and, to a certain extent, structural policies which haven’t 

worked as efficiently as we would have liked. At the same time, fiscal expansion had been 

used to combat the weak demand that accompanied the financial crisis. 

Secondly, the problems are much wider, much more diverse than simply fiscal consolidation 

at the national level. Let me just mention a few: 

High anxiety, insecurity in the markets; insecurity in our populations; prophecies of doom; 

market worries about future debt, competitiveness, growth potential of the European Union 

economies; credit rating agencies that are accountable to no one yet their behind-closed-doors 

actions can profoundly distort and affect national and global economies. And we see that 

today concerning many EU economies. 

Tax evasion but also particularly tax havens. Yes, we the governments are in need to collect 

revenue, and we do so. Yet big interests can escape through tax havens, which are helped by 

the financial system. This is both untenable and unjust to our societies, when we are trying to 

put our house in order. It is robbery of our growth potential and our potential to invest in the 

welfare of our citizens. 

Again, we can only solve these problems by close cooperation, stronger regulation and 

economic governance, not by going alone but through greater European integration. 

Finally, we know that Europe is challenged today by a waning competitiveness and 

comparatively slow growth. We are facing an historical shift in the world economy towards 

Asia and other emerging economies. And this is a fact, an irreversible fact. 

We are challenged by a competitiveness that is not always based on quality but often on 

inequality. Cheap labour, lack of collective bargaining, lack of democratic or social rights, 

ease of downgrading the environment: these may in the short run give a comparative 

advantage to some countries. Yet this is not the model we can or should emulate. 

Our response must be one of quality of products, of massive investment in the new prospect 

of green and clean development. And this means investment in education, investment in 



innovation, investment in infrastructure from communication and transportation to energy, 

investment in social welfare of our citizens. 

I say this also to highlight the fact that yes, we were in need of solidarity, we in Greece and in 

Ireland recently, to deal with the very hostile markets that gave us no time to make the 

necessary changes. 

This is why we in the European Union set up the ESFS and the financial mechanism for 

countries in need, to give the time to these countries to make the necessary reforms. 

The European Union, with whatever difficulties and delays, did step up to the challenge. And 

I believe that this will has been complemented in recent decisions, when we say we will do 

everything necessary to achieve stability in the European Union and the eurozone. 

And here let me take the opportunity to extend my thanks for the support that the French 

government, Mr. Fillon, has demonstrated, and the warm solidarity we have received from the 

French people. This is highly appreciated in Greece and by the Greek people. 

But my point is a broader one. We must not misinterpret this as some form of charity, not 

only because we will be paying back in full – and that despite all the doomsayers – but 

because the challenge is a much wider one. It is a European one, a threefold challenge. 

One, of stabilisation in a world of uncertainty. Yes, these mechanisms are a form of 

stabilisation – not simply solidarity, of stabilisation for all in Europe. 

Secondly, regulation of our financial system, making it more transparent and fair, and again 

investing in the real economy. 

Thirdly, a growth scenario for jobs, competitiveness and green development. 

So allow me to conclude with some more concrete proposals. The eurozone response has been 

so far threefold: embarking on a vigorous fiscal consolidation, improving surveillance through 

the new framework for economic governance, creating a financial stabilisation mechanism. 

The results, however, are still not the desired ones, as the markets seem to continue to have 

doubts about our determination and resolution to deal with the crisis. And this is in contrast to 

our real intentions. 

In order to produce a more credible strategy, we can deal with three further issues that have a 

direct impact on debt, sustainability of countries in trouble, and reverse the situation leading 

to an exit from the crisis. 

First we need to take action that will break the procyclical influence of the credit rating 

agencies for countries in trouble. Especially for countries that are benefiting from the 

European crisis support mechanism, as their economy is frequently scrutinised by our 

institutions, their reports could be used in conjunction, or even instead of the CRA reports in 

cases of collateral assessments. More generally, the regulatory framework of these agencies 

has to improve. 



Second, the characteristics, scope and lending terms of the European stabilisation mechanisms 

have to improve further and become more effective in dealing with debt sustainability and 

market imperfections. We have to think again about the seniority or not of the European 

stability mechanism loans. 

The loans themselves should be given at rates and duration that fit better to the characteristics 

of advanced countries, which cannot experience growth rates similar to those of emerging 

economies, with which the IMF lending terms are more aligned. 

I fully realise that in no case we should allow for moral hazard problems. I am sure we can 

find other solutions to this problem, while at the same time raising a wall to face market 

aggression and give a helping hand to economies in trouble. 

Third, we have to think more about growth, both at member state level and at the EU level. In 

this way, we will endeavour to improve further the prosperity of our citizens and find the 

resources that will reduce our debts much faster. 

While restoring budgetary discipline is imperative, without a reasonably dynamic economy 

this goal cannot be achieved, let alone the goals of high employment and social peace. There 

is no room to provide economic stimulus at the level of national policies, as we have seen, but 

room does exist however at the level of the European Union. 

And the European Union has great possibilities. If we compare it to the United States, which 

has a huge federal debt, there is no such debt at the EU level. We have to take a strong and 

visible initiative to open the growth chapter of the European Union anti-crisis policies. 

Without such a growth chapter, the reform of economic governance will be incomplete, and 

even the stability part is doomed to fail. 

Markets will only calm down if they are convinced that the Union is capable to return to a 

path both of stability and of growth. Only by combining stability and growth, political and 

social stability can be secured. 

Finally, we should use all the possible tools in a toolbox to make our efforts successful. And 

here there is an open discussion on a number of tools, and I’d like to mention them. The 

financial transaction tax, a tool which could give own resources to the European Union. Very 

important. 

Tax on CO2 or the so-called greenhouse gases tax, another resource which would also help us 

move towards green development, but also create own resources for the European Union. 

Thirdly, the Eurobonds. There is growing support for the issuance of Eurobonds, as an 

effective financial instrument that can help Europe achieve major policy objectives. 

Eurobonds will facilitate the financing of infrastructure projects, and other investments that 

can enhance growth, and particularly the green growth. Eurobonds will help reduce growing 

tensions in the sovereign bond markets, and persisting stresses in the banking systems and 

thus facilitate the adjustment efforts of countries aimed at restoring sound public finances. 

In this way, Eurobonds will contribute to the financial stability and economic prosperity of the 

euro area as a whole. All euro area countries will be better off, economically and financially, 



if we succeed to resolve this crisis, safeguard financial stability in the euro area as a whole, 

and support our common currency, the euro. 

Countries with fiscal problems and structural weakness, including my own, will have to 

continue to do their homework to restore sound public finances and improve competitiveness. 

But Eurobonds certainly are not a substitute for this necessary adjustment we are making in 

each of our countries and in Greece. But it can serve as an effective complementary means to 

help resolve the euro area debt crisis and foster, used as a tool, for economic and green growth. 

Ladies and gentlemen, for the past three years the global economy has been caught in the 

worst financial crisis since the Great Depression. Millions of lost jobs, trillions of euros’ 

worth of wealth have been destroyed, and economic growth across the world has ground to a 

halt, while our citizens have been burdened with massive new public debt and in some cases 

watched their democratic sovereignty being put at risk. 

Here today we are meeting to take the next steps to bring forth a new world. Unlike so many 

meetings we have all attended in the past year, here today, instead of squabbling over who 

pays for what, who bails out whom, we must set out the design that will provide the collective 

action, the comprehensive action needed to restore the proper balance between markets and 

governments. And we owe this to our citizens, and that is the least we can do. 

We also know that our political voice in Europe, whether it is in our own region or a wider 

region such as the Mediterranean, the Middle East, the Black Sea, the Caucasus or Africa, will 

be affected by these changes and these decisions. 

And here France and Greece have been working and are working closely together on regional 

issues, such as in the Mediterranean. Here, instead of a top-down approach based on the 

dispensation of unilateral aid, the European Union is now building a much more equal 

partnership with our neighbours in the Mediterranean. 

We have also taken an initiative, Greece with Turkey and other countries – and of course 

France is involved – in dealing with the Mediterranean climate change issue, and seeing this 

as a positive force for cooperation, dealing with conflicts such as the one in the Middle East – 

and we all want to see a peaceful settlement as soon as possible in the Middle East – but also 

seeing how green development can be an opportunity for jobs and growth in the 

Mediterranean and in Europe, while dealing with the environmental problem. And of course 

Jeffrey Sachs as been very helpful in helping us working on this issue. 

So I am very confident that, working together, we can also become a catalyst not only for 

conflict resolution, but for a stronger voice for democracy, human rights, prosperity around 

our world. 

So before I close, I would like to take this opportunity to thank our host country, France, not 

only for organising this event but again for the solidarity you have shown. And I wish you 

well in your role this year at the head of the G20. 

You have a great challenge ahead of you, and global democratic governance will be on our 

agenda for years to come. 



This is a challenge for the world. And we support French efforts to reform the global 

monetary system, to control the fluctuation of prices for essential commodities and staple 

foods, and of course to help in regulating our world economy. 

And Europe can and must play its part. I, too, often believe that we do not understand or 

realise the real potential Europe has in this world. If we work together, if we believe in 

Europe, we can help make this world a better, more just, more democratic, more green place 

for our citizens around the globe. 

Greece is going through a difficult crisis. But be sure we are making this crisis an opportunity 

for change and for prosperity for our people, for a very different Greece, one we are proud of. 

My hope is that the Greek crisis will also become an opportunity for Europe and the world. 

Thank you very much. 

(sources : site du PM grec http://www.primeminister.gov.gr/english/2011/01/06/new-world-

new-capitalism-symposium-in-paris-prime-ministers-speech/)  
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Οµιλία Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου στην ∆ιηµερίδα «Νέος 

Κόσµος, Νέος Καπιταλισµός» στο Παρίσι 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011 

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

>> Το βίντεο της οµιλίας. 
[1]

 

>> Φωτογραφικό υλικό. 
[2]

 

 [3]
Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Besson. 

Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Fillion, 

Κυρία Christine Lagarde, 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι – και υπάρχουν πολλοί φίλοι στην αίθουσα, βλέπω  τον 

Τζο, τον Τζέφρυ και τον  Κεµάλ – σας ευχαριστώ για την  τιµητική πρόσκληση να µιλήσω 

ενώπιον ενός διακεκριµένου ακροατηρίου. Υποθέτω ότι αυτό δεν έγινε ως αναγνώριση του 

θεωρητικού έργου µου στο θέµα που αναφέρεται στον τίτλο της διηµερίδας, αλλά λόγω 

αυτών που έχουµε υποστεί, εγώ και η χώρα µου, µετά τις τεράστιες προσπάθειές µας να 

επιβιώσουµε στο νέο κόσµο του νέου καπιταλισµού. 

Θα σας µιλήσω λοιπόν για την εµπειρία µου, ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τη σηµερινή 

µας  συζήτηση. Θα µιλήσω για τους µύθους που περιβάλλουν την κρίση  που περνάµε. 



Προηγουµένως, όµως, θα ήθελα να πω απλώς ότι, πράγµατι, η Ευρώπη περνάει µία κρίση, 

αλλά ότι παρά τις καταστροφικές προβλέψεις για την Ευρώπη και το ευρώ, είµαι πεπεισµένος 

– και λόγω της εµπειρίας µου, τον χρόνο που πέρασε – όχι µόνο ότι µπορούµε, αλλά και 

θέλουµε, όχι απλά να επιβιώσουµε, αλλά και να ευηµερήσουµε και να συνεργαστούµε. 

Θα µιλήσω, λοιπόν, µε σκοπό να ανοίξει ακόµα περισσότερο  η συζήτηση για το πώς 

µπορούµε να ενισχύσουµε περαιτέρω αυτή την  κοινότητα αξιών, την οικογένειά µας που 

ονοµάζεται «Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Πρώτος µύθος: η κρίση στην Ελλάδα ήταν κρίση χρέους και ελλείµµατος. Υπερβολικές 

δαπάνες, πάρα πολλές αργίες, άσωτη συµπεριφορά. Οπότε η ποινή της λιτότητας αποτελεί τη 

θεραπεία, την κάθαρση – για να χρησιµοποιήσω µια ελληνική λέξη. 

Λάθος. Το χρέος ήταν απλώς  η κορυφή του παγόβουνου, το σύµπτωµα και όχι η πραγµατική 

αιτία. Το πραγµατικό πρόβληµα ήταν η διακυβέρνηση, η έλλειψη επιτήρησης, η έλλειψη 

διαφάνειας, η κακή κατανοµή των κονδυλίων και όχι η έλλειψή τους, η άνιση κατανοµή του 

χρήµατος και όχι αλόγιστες δαπάνες που έκαναν οι πάντες, οι πελατειακές σχέσεις που 

αντικατέστησαν την αξιοκρατία, η συναλλαγή που αντικατέστησε την έννοµη τάξη, τα 

προνόµια που αντικατέστησαν το αίσθηµα της δικαιοσύνης προς όλους. 

Η κατάσταση αυτή εξέθρεψε, παραδείγµατος χάριν, τη φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία, 

σύµφωνα µε κάποιους διεθνείς Οργανισµούς, έφθασε στο 35-40% του ελληνικού ΑΕΠ, όταν 

στη Γερµανία ήταν πιθανώς 15%. 

Η ελληνική κρίση, όµως, επισηµαίνει  µε διαφορετικό τρόπο και τη φύση της  κρίσης στις 

ΗΠΑ, στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπου η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη επιτήρησης, η 

ψευδής αξιολόγηση των οµολόγων µε «3Α», τα τοξικά – στην πραγµατικότητα – οµόλογα και 

οι διεφθαρµένες πρακτικές, αποτέλεσαν την πραγµατική αιτία της κατάρρευσης της 

αµερικανικής και κατόπιν της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Αποδεικνύεται η απουσία  των απαραίτητων δοµών διακυβέρνησης  ή, ακόµα περισσότερο, 

το γεγονός  ότι οι δοµές της δηµοκρατικής µας διακυβέρνησης πέρασαν στα  χέρια πολύ 

ισχυρών ειδικών συµφερόντων. Ήρθε επίσης στην επιφάνεια µια σοβαρή αδικία: η 

ιδιωτικοποίηση των κερδών αφενός και η κοινωνικοποίηση των ζηµιών και του χρέους 

αφετέρου. 

Η Ιρλανδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Παρόλο που έχει δικά της, εγγενή 

προβλήµατα, στην ουσία, πληρώνει – ο λαός της Ιρλανδίας – τις τοξικές πρακτικές του 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Στις δηµοκρατίες µας, η πρακτική αυτή δεν είναι βιώσιµη  πολιτικά.  Πρόκειται και πάλι για 

µια πρακτική, που µας αναγκάζει  να εξετάσουµε τις δοµές διακυβέρνησης  που διαθέτουµε 

και να φροντίσουµε  να έχουν διαφάνεια, δηµοκρατική υπευθυνότητα και δικαιοσύνη. 

Πράγµατι, λοιπόν, στην Ελλάδα, αναγκαστήκαµε να κάνουµε θυσίες για να αντιµετωπίσουµε 

τα συµπτώµατα, δηλαδή, το χρέος και το έλλειµµα. Μειώσαµε τους µισθούς των δηµοσίων 

υπαλλήλων, αναµορφώσαµε το σύστηµα των συντάξεων, ανεβάσαµε τη φορολογία, 

επιβάλαµε ειδική εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, περιορίσαµε τις δαπάνες στους 

περισσότερους τοµείς, από την άµυνα µέχρι τις µεταφορές, συγχωνεύσαµε ή 

ιδιωτικοποιήσαµε δηµόσιες επιχειρήσεις. 



Με αυτό τον τρόπο, επιτύχαµε τον εξαιρετικά δύσκολο στόχο του περιορισµού του 

ελλείµµατος πάνω από 6% φέτος. Πρόκειται για επίτευγµα, που ελάχιστοι πίστευαν ότι θα 

καταφέρουµε. Τα καταφέραµε, όµως. 

Το πραγµατικό καθήκον  µας, όµως, το καθήκον που έχει η  Κυβέρνησή µου τώρα, είναι να 

επιφέρει βαθύτερες αλλαγές, να δηµιουργήσει µια κοινωνία στην οποία θα υπάρχει διαφάνεια 

και καλή διακυβέρνηση. ∆εν θέλουµε να δίνουµε προνόµια µόνο σε κάποιους και σε οµάδες 

ειδικών συµφερόντων. 

Θέλουµε να εγγυηθούµε βασικά δικαιώµατα σε όλους, δικαιοσύνη, ισότητα, κοινωνική 

περίθαλψη και θέσεις εργασίας και, ταυτόχρονα, να δηµιουργήσουµε συνθήκες βιώσιµης 

ανάπτυξης σε µια χώρα που έχει τεράστιο δυναµικό και συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε πάρα 

πολλούς τοµείς, στη γεωργία, τον τουρισµό, την καθαρή ενέργεια, τη ναυτιλία και, φυσικά, 

στον πολιτισµό. 

Αυτό το επιτυγχάνουµε  µε µεγάλες µεταρρυθµίσεις, φορολογικές  µεταρρυθµίσεις, 

µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της διαφάνειας, µε το να εµφανίζονται όλα τα κονδύλια του 

δηµοσίου τοµέα  στο διαδίκτυο – τα πάντα πλέον σήµερα είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο – 

µε την καταπολέµηση της διαφθοράς στον τοµέα της υγείας, µε το άνοιγµα των κλειστών 

επαγγελµάτων. Αυτά είναι µόνο κάποια από όσα κάναµε και συνεχίζουµε να κάνουµε. 

Ο δεύτερος µύθος είναι  ότι τα προβλήµατα θα τα λύσουν οι αγορές. Εµείς πρέπει να λάβουµε 

τα απαραίτητα µέτρα ως χώρες, µέτρα που αν είχαν ληφθεί, θα ήµασταν στο σωστό δρόµο. 

Λοιπόν, εµείς είµαστε  πλέον στο σωστό δρόµο και  η Ελλάδα έχει καταφέρει να 

πετύχει  τους στόχους της φέτος. Αυτό δεν  αποτελεί δική µου εκτίµηση, είναι η κοινή 

εκτίµηση της Commission, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ. 

Παρά ταύτα, όχι µόνον  η Ελλάδα, αλλά και άλλα µέλη της  Ευρωζώνης υφίστανται πιέσεις 

για  αποκλεισµό τους από τις αγορές, µε τα υπερβολικά υψηλά spreads και τους όρους 

δανεισµού. 

Οι αγορές δεν είναι  ούτε θεϊκά όντα, ούτε και ο σατανάς. Αποτελούνται από ανθρώπους, 

επικεφαλείς  µεγάλων επιχειρήσεων, hedge funds, τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

Πρέπει λοιπόν, απλούστατα, να καταλάβουµε ότι εδώ εµπλέκονται διάφορα συµφέροντα. 

Στον τοµέα της διακυβέρνησης, λοιπόν, η πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσουµε είναι αν 

θα οργανώσουµε  αυτά τα συµφέροντα µε έναν τρόπο ώστε να τα ρυθµίζουµε, προκειµένου οι 

αγορές να λειτουργούν για το κοινό όφελος, ή αν θα γίνουν αυτά τα συµφέροντα όλο και 

περισσότερο εργαλεία συγκέντρωσης εξουσίας και προνοµίων για τους λίγους. 

Τα λεω αυτά, επειδή σήµερα αντιµετωπίζουµε τεράστια συγκέντρωση  οικονοµικής δύναµης. 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε ένα πρόσφατο άρθρο  των New York Times, µια µικρή οµάδα 

εννέα ανώνυµων ανθρώπων, όπως λένε, πάνω – κάτω, ελέγχουν διάφορες αγορές παραγώγων. 

Όλο και περισσότεροι αναλυτές µάς λένε ότι η ουσία  του προβλήµατος της 

πρόσφατης  οικονοµικής κρίσης – της Μεγάλης  Ύφεσης – όπως και το πρόβληµα 

της  κρίσης του ’29, είναι η ανισότητα. Μεταξύ αυτών είναι ο Bob Reich, ο Joe Stiglitz, ο 

Paul Krugman και άλλοι. Οι τεράστιες ανισότητες µέσα στις κοινωνίες µας και ανάµεσα στις 

χώρες και τις ηπείρους, αποτελούν επίσης τη βασική αιτία εξαιτίας της οποίας υποφέρουν οι 



άνθρωποι, όπως επίσης και για το έγκληµα, τη διαφθορά, ακόµα και για την υπονόµευση των 

δηµοκρατικών µας θεσµών, δεδοµένου ότι έτσι συγκεντρώνεται δύναµη στα χέρια των λίγων. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει  η ισότητα. Οι κοινωνίες όπου υπάρχει  µεγαλύτερη ισότητα 

είναι πιο υγιείς, πιο εύρωστες, πιο συνεκτικές, πιο ανταγωνιστικές, πιο ευτυχισµένες. Έτσι 

λοιπόν, σε αυτό το νέο, παγκοσµιοποιηµένο, καπιταλιστικό µας κόσµο, οφείλουµε να 

φροντίσουµε ώστε η διακυβέρνηση να ρυθµίζει και να περιορίζει τη θετική δύναµη των 

αγορών, για να προσφέρει και δικαιοσύνη, και ισότητα στις κοινωνίες µας. 

Και αυτό συναρτάται µε τον  τρίτο µύθο, που λεει ότι τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι σε θέση, µε τα κατάλληλα µέτρα λιτότητας  και τις µεταρρυθµίσεις, να 

επιτύχουν  από µόνα τους την αποστολή τους. Αν επιδείξουν όλες οι χώρες δηµοσιονοµική 

πειθαρχία, το πρόβληµα θα εξαφανιστεί. ∆εν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερες 

δοµές διακυβέρνησης, δεν χρειάζεται αλληλεγγύη, ιδιαίτερα προς χώρες που δεν εφάρµοσαν 

υπεύθυνες πρακτικές. 

Ο µύθος αυτός, όµως, παραβλέπει τρία βασικά προβλήµατα. Πρώτον, ότι  η πρόσφατη 

παγκόσµια κρίση ανέδειξε κάποια κενά στην αρχιτεκτονική του  κοινού µας νοµίσµατος, 

όπου υπάρχει  κοινό νόµισµα, χωρίς να υπάρχει  και κοινό Υπουργείο Οικονοµικών, και 

επιχειρείται να αντικατασταθεί από συντονισµένες δηµοσιονοµικές και, σε κάποιο βαθµό, 

διαρθρωτικές πολιτικές, οι οποίες δεν ήταν όσο αποτελεσµατικές θα θέλαµε. Ταυτόχρονα, 

χρησιµοποιήθηκε η δηµοσιονοµική ανάπτυξη, για να αντιµετωπιστεί η χαµηλή ζήτηση που 

συνόδεψε την χρηµατοπιστωτική κρίση. 

∆εύτερον, ότι τα προβλήµατα είναι πολύ ευρύτερα, πολύ πιο σύνθετα, από την απλή 

δηµοσιονοµική ενοποίηση  σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να αναφέρω  κάποια από αυτά: η 

µεγάλη ανησυχία, η ανασφάλεια στις αγορές, η ανασφάλεια των πολιτών, η 

καταστροφολογία, οι ανησυχίες των αγορών για το µελλοντικό χρέος, την ανταγωνιστικότητα, 

τις δυνατότητες ανάπτυξης των οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οίκοι αξιολόγησης, 

που δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν, αλλά αυτά τα οποία κάνουν εν κρυπτώ µπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρές στρεβλώσεις και να επηρεάσουν τις οικονοµίες σε εθνικό, αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο. Αυτό, εξάλλου, το διαπιστώνουµε σήµερα σε πολλές οικονοµίες της Ε.Ε. 

Η φοροδιαφυγή και  ιδιαιτέρως οι φορολογικοί παράδεισοι. Βεβαίως, εµείς, οι κυβερνήσεις, 

πρέπει να συγκεντρώνουµε έσοδα και αυτό κάνουµε. Υπάρχουν όµως µεγάλα συµφέροντα, 

που µπορούν και διαφεύγουν µέσω φορολογικών παραδείσων και τους βοηθά το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αυτό, ούτε είναι δυνατόν να συνεχιστεί, ούτε και είναι δίκαιο 

για τις κοινωνίες µας, σε µια στιγµή όπου προσπαθούµε να βάλουµε τάξη στα του οίκου µας. 

Αποτελεί καταλήστευση του αναπτυξιακού µας δυναµικού και της δυνατότητάς µας να 

επενδύσουµε στην κοινωνική προστασία των πολιτών. 

Επαναλαµβάνω ότι τα προβλήµατα αυτά µπορούν να λυθούν µε στενή συνεργασία, ισχυρή 

απελευθέρωση και οικονοµική διακυβέρνηση και όχι ακολουθώντας µοναχικό δρόµο, αλλά 

µέσα από µεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Γνωρίζουµε, τέλος, ότι  σήµερα η Ευρώπη αντιµετωπίζει δυσκολίες, λόγω φθίνουσας 

ανταγωνιστικότητας και σχετικά χαµηλής ανάπτυξης. Ζούµε µια ιστορική µετατόπιση της 

παγκόσµιας οικονοµίας προς την Ασία και τις άλλες αναδυόµενες οικονοµίες. Αυτό αποτελεί 

γεγονός, είναι αµετάκλητο. 



Έχουµε να αντιµετωπίσουµε  µία ανταγωνιστικότητα, που δεν  στηρίζεται πάντα στην 

ποιότητα, αλλά συχνά στηρίζεται στην ανισότητα. Η φθηνή εργασία, η απουσία συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων, η απουσία δηµοκρατικών ή κοινωνικών δικαιωµάτων, η ευκολία στην 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, είναι στοιχεία που, βραχυπρόθεσµα, µπορεί να αποτελούν 

συγκριτικό πλεονέκτηµα για κάποιες χώρες. Το µοντέλο αυτό, όµως, εµείς δεν µπορούµε και 

δεν πρέπει να το µιµηθούµε. 

Η απάντησή µας πρέπει να δοθεί µε προϊόντα ποιότητας, µε µαζικές επενδύσεις στη νέα 

προοπτική  της πράσινης και καθαρής ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται επενδύσεις στην παιδεία, 

επενδύσεις στην καινοτοµία, επενδύσεις στις υποδοµές, σε τοµείς από τις επικοινωνίες και τις 

συγκοινωνίες ως την ενέργεια, επενδύσεις στην κοινωνική προστασία των πολιτών. 

Τα λεω αυτά και για να επισηµάνω το γεγονός ότι, πράγµατι, χρειαστήκαµε αλληλεγγύη στην 

Ελλάδα και την Ιρλανδία πρόσφατα, για να αντιµετωπίσουµε τις εξαιρετικά επιθετικές αγορές, 

που δεν µας επέτρεψαν να κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές. 

Γι’ αυτό το λόγο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίσαµε το ESFS και το µηχανισµό 

σταθερότητας, για να δώσουµε στις χώρες που είχαν προβλήµατα, το χρόνο να προβούν στις 

αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις, ανταποκρίθηκε στην 

πρόκληση. Πιστεύω δε, ότι αυτή η βούληση επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες 

αποφάσεις, όταν λέµε ότι θα πράξουµε τα δέοντα για να υπάρξει σταθερότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γαλλική Κυβέρνηση και τον κ. Fillon, 

για την υποστήριξη που µας παρείχαν, καθώς και τον Γαλλικό λαό για τη µεγάλη του 

αλληλεγγύη. Είναι κάτι που εκτιµούν ιδιαίτερα η Ελλάδα και ο Ελληνικός λαός. 

Το ζήτηµα, όµως, είναι ευρύτερο. ∆εν πρέπει αυτές οι κινήσεις να παρερµηνεύονται και να 

θεωρούνται µια µορφή φιλανθρωπίας, όχι µόνον επειδή θα επιστρέψουµε στο ακέραιο ό,τι 

µας έχει δοθεί – διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες – αλλά επειδή η πρόκληση είναι ευρύτερη. 

Πρόκειται για ευρωπαϊκή, για τριπλή πρόκληση, που αφορά: 

Πρώτον, στη σταθερότητα σ’ έναν κόσµο αβεβαιότητας. Πράγµατι, αυτοί οι µηχανισµοί 

αποτελούν µια µορφή σταθερότητας – όχι απλά αλληλεγγύης, αλλά σταθερότητας – όλης της 

Ευρώπης. 

∆εύτερον, στη ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος, καθιστώντας το δικαιότερο 

και µε µεγαλύτερη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία. 

Τρίτον, σε καλύτερες προοπτικές για θέσεις εργασίας, ανταγωνιστικότητα και πράσινη 

ανάπτυξη. 

Θα ήθελα να ολοκληρώσω, µε ορισµένες πιο συγκεκριµένες προτάσεις. Μέχρι τώρα, η 

Ευρωζώνη αντέδρασε µε τρεις τρόπους: µε τη θέσπιση µιας δυναµικής δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης, µε τη βελτίωση της επιτήρησης µέσα από το νέο πλαίσιο οικονοµικής 

διακυβέρνησης και µε τη δηµιουργία του µηχανισµού οικονοµικής σταθερότητας. 



Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµα τα επιθυµητά, δεδοµένου ότι οι αγορές φαίνεται 

να εξακολουθούν να διατηρούν αµφιβολίες, ως προς την αποφασιστικότητά µας να 

αντιµετωπίσουµε την κρίση. Αυτό όµως είναι αντίθετο µε τις πραγµατικές µας προθέσεις. 

Για να υπάρξει πιο αξιόπιστη στρατηγική, πρέπει να δούµε ακόµα τρία ζητήµατα, που 

επηρεάζουν άµεσα το χρέος και τη σταθερότητα των χωρών που έχουν προβλήµατα, 

αντιστρέφοντας την κατάσταση και οδηγώντας σε έξοδο από την κρίση. 

Πρώτον, πρέπει να λάβουµε µέτρα, για να σταµατήσει η πολυκυκλική επιρροή των οίκων 

αξιολόγησης για τις χώρες που έχουν προβλήµατα. Κυρίως για τις χώρες που υποστηρίζονται 

από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης, επειδή οι οικονοµίες τους ελέγχονται συχνά από τα 

δικά µας όργανα και οι εκθέσεις τους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, σε συνδυασµό ή 

στη θέση των εκθέσεων των οίκων αξιολόγησης, σε περιπτώσεις αξιολόγησης των εγγυήσεων. 

Γενικά, το ρυθµιστικό πλαίσιο αυτών των οίκων πρέπει να βελτιωθεί. 

∆εύτερον, τα χαρακτηριστικά, η εµβέλεια και οι όροι δανεισµού των ευρωπαϊκών µέσων 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω και να καταστούν 

αποτελεσµατικότερα στην αντιµετώπιση της βιωσιµότητας του χρέους και των ατελειών των 

αγορών. Πρέπει να ξανασκεφτούµε την παλαιότητα ή µη των δανείων του ευρωπαϊκού 

µηχανισµού σταθερότητας. 

Τα δάνεια πρέπει να χορηγούνται µε τόκο και διάρκεια, που αρµόζουν περισσότερο στα 

χαρακτηριστικά των προηγµένων χωρών, που δεν έχουν αυξητικούς ρυθµούς, 

συγκρινόµενους µε εκείνους των αναδυοµένων οικονοµιών, µε τις οποίες είναι πιο 

ευθυγραµµισµένοι οι όροι δανεισµού του ∆ΝΤ. 

Αντιλαµβάνοµαι πλήρως ότι δεν θα πρέπει να µας απασχολούν τα προβλήµατα ηθικού 

κινδύνου. Είµαι βέβαιος ότι θα βρούµε άλλες λύσεις, χτίζοντας ένα τοίχο προστασίας κατά 

των επιθέσεων των αγορών και βοηθώντας παράλληλα τις οικονοµίες που έχουν προβλήµατα. 

Τρίτον, πρέπει να σκεφτούµε περισσότερο το θέµα της ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο χωρών, 

όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο, θα προσπαθήσουµε να αυξήσουµε την ευηµερία 

των πολιτών µας και να βρούµε τους πόρους που θα µειώσουν ταχύτερα τα χρέη µας. 

Ενώ η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας είναι επιτακτική, χωρίς µία ευλόγως 

δυναµική οικονοµία, αυτός ο στόχος δεν είναι εφικτός, πόσο µάλλον οι στόχοι της υψηλής 

απασχόλησης και της κοινωνικής ηρεµίας. ∆εν υπάρχουν περιθώρια οικονοµικών κινήτρων 

σε επίπεδο εθνικών πολιτικών, όπως είδαµε, αλλά υπάρχουν περιθώρια σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές δυνατότητες. Αν τη συγκρίνουµε µε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες, που έχουν τεράστιο οµοσπονδιακό χρέος, η Ε.Ε. δεν έχει τέτοιο χρέος. Πρέπει να 

αναλάβουµε δυναµική και ορατή πρωτοβουλία, για να ανοίξουµε το κεφάλαιο της ανάπτυξης 

και των πολιτικών αντιµετώπισης των κρίσεων στην Ε.Ε. Χωρίς αυτό το αναπτυξιακό 

κεφάλαιο, η µεταρρύθµιση της οικονοµικής διακυβέρνησης θα είναι ατελής, αλλά και το 

σκέλος της σταθερότητας θα είναι καταδικασµένο σε αποτυχία. 

Οι αγορές θα ηρεµήσουν, µόνο αν πεισθούν ότι η Ε.Ε. είναι ικανή να ξαναβρεί το δρόµο της 

σταθερότητας και της ανάπτυξης. Μόνο αν συνδυαστούν σταθερότητα και ανάπτυξη, µπορεί 

να διασφαλιστούν πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. 



Τέλος, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε όλα τα µέσα που διαθέτουµε, για να στεφθούν οι 

προσπάθειές µας µε επιτυχία. Εδώ υπάρχει ανοικτή συζήτηση, σχετικά µε ορισµένα µέσα, 

στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ: 

Ο φόρος επί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, ένα πολύ σηµαντικό µέσο, που θα 

εξασφαλίσει ίδιους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο φόρος επί του διοξειδίου του άνθρακα, ή ο επονοµαζόµενος φόρος επί των αερίων του 

θερµοκηπίου, µια άλλη πηγή, που θα µας βοηθούσε να βαδίσουµε στο δρόµο της πράσινης 

ανάπτυξης, δηµιουργώντας παράλληλα ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τρίτον, τα ευρωοµόλογα. Υπάρχει αυξανόµενη υποστήριξη για την έκδοση ευρωοµολόγων, 

ως αποτελεσµατικού µηχανισµού, που θα βοηθήσει την Ευρώπη στην υλοποίηση µεγάλων 

στόχων. Τα ευρωοµόλογα θα διευκολύνουν τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και άλλων 

επενδύσεων, που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα της πράσινης 

ανάπτυξης. Με τα ευρωοµόλογα, θα περιοριστούν οι εντάσεις που αντιµετωπίζουν οι αγορές 

κρατικών οµολόγων και οι συνεχείς πιέσεις που υφίστανται τα τραπεζικά συστήµατα, 

διευκολύνοντας τις προσπάθειες προσαρµογής των χωρών, που επιζητούν δηµοσιονοµική 

εξυγίανση. 

Συνεπώς, τα ευρωοµόλογα θα συµβάλλουν στην χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και την 

οικονοµική ευηµερία της Ευρωζώνης γενικότερα. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης θα βρεθούν 

σε καλύτερη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση, αν κατορθώσουµε να βγούµε 

από την κρίση, να διαφυλάξουµε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη 

συνολικά και να στηρίξουµε το κοινό µας νόµισµα, το ευρώ. 

Οι χώρες µε δηµοσιονοµικά προβλήµατα και διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως η δική µου, θα 

εξακολουθούν να είναι επιµελείς στην προσπάθειά τους για δηµοσιονοµική εξυγίανση και 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Ωστόσο, τα ευρωοµόλογα δεν υποκαθιστούν τις αναγκαίες προσαρµογές που γίνονται σε 

κάθε χώρα, και στην Ελλάδα. Μπορούν όµως να χρησιµεύσουν ως αποτελεσµατικό 

συµπληρωµατικό µέσο, για την αντιµετώπιση της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, και να 

ενισχύσουν την οικονοµική και την πράσινη ανάπτυξη. 

Κυρίες και κύριοι, την τελευταία τριετία, η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε αντιµέτωπη µε τη 

χειρότερη χρηµατοπιστωτική κρίση από την εποχή της µεγάλης κρίσης του 1929. 

Εκατοµµύρια άνεργοι, τρισεκατοµµύρια χρηµάτων χάθηκαν, η οικονοµική ανάπτυξη σε όλη 

την υφήλιο σταµάτησε, ενώ οι πολίτες µας επωµίστηκαν το βάρος ενός τεράστιου, νέου 

δηµόσιου χρέους και, σε µερικές περιπτώσεις, είδαν να κινδυνεύουν τα δηµοκρατικά κρατικά 

τους οµόλογα. 

Βρισκόµαστε σήµερα εδώ, για να κάνουµε τα νέα βήµατα, που θα δηµιουργήσουν ένα νέο 

κόσµο. Αντίθετα από πολλές άλλες συναντήσεις του περασµένου χρόνου, αντί να 

λογοµαχούµε για το ποιος θα πληρώσει τι και ποιος θα διασώσει ποιον, πρέπει να 

καταστρώσουµε το σχέδιο µιας συλλογικής δράσης, της συνολικής δράσης που απαιτείται για 

την αποκατάσταση της σωστής ισορροπίας ανάµεσα σε αγορές και κυβερνήσεις. Είναι χρέος 

µας απέναντι στους πολίτες µας και είναι το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτούς. 



Γνωρίζουµε, επίσης, ότι η πολιτική µας φωνή στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για την περιοχή 

µας, είτε για την ευρύτερη περιοχή, όπως τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Μαύρη 

Θάλασσα, τον Καύκασο ή την Αφρική, θα επηρεαστεί από αυτές τις αλλαγές και αποφάσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, Γαλλία και Ελλάδα συνεργάζονται στενά σε περιφερειακά θέµατα, όπως 

στην Μεσόγειο. Εδώ, αντί να υπάρχει µια προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω», µε βάση 

την παροχή µονοµερούς βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαµορφώνει πιο ισότιµη συνεργασία 

µε τους µεσογειακούς µας γείτονες. 

Αναλάβαµε επίσης µια πρωτοβουλία, Ελλάδα και Τουρκία, στην οποία συµµετέχει φυσικά 

και η Γαλλία, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής στη Μεσόγειο, 

θεωρώντας ότι αυτή είναι µια θετική δυναµική συνεργασίας και αντιµετώπισης συγκρούσεων, 

όπως της Μέσης Ανατολής – όλοι επιθυµούµε ειρηνική διευθέτηση του Μεσανατολικού, το 

ταχύτερο δυνατό – αλλά και ότι η πράσινη ανάπτυξη µπορεί να καταστεί ευκαιρία για 

δηµιουργία θέσεων εργασίας και για ανάπτυξη στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, συµβάλλοντας 

παράλληλα στην αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος. Η συµβολή του Jeffrey 

Sachs υπήρξε φυσικά πολύτιµη σε αυτή την περίπτωση. 

Είµαι λοιπόν βέβαιος ότι, µε τη συνεργασία µας, µπορούµε να ενεργήσουµε ως καταλύτης, 

όχι µόνο για τη διευθέτηση των συγκρούσεων, αλλά και για να ισχυροποιήσουµε τη φωνή 

µας υπέρ της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ευηµερίας σε όλη την 

υφήλιο. 

Προτού τελειώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη χώρα που µας φιλοξενεί, την Γαλλία, όχι 

µόνο για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, αλλά και για την αλληλεγγύη της. Σας εύχοµαι 

κάθε επιτυχία φέτος, στο ρόλο σας ως επικεφαλής της οµάδας του G20. 

Η πρόκληση που έχετε να αντιµετωπίσετε είναι µεγάλη και η παγκόσµια δηµοκρατική 

διακυβέρνηση θα παραµείνει στην ατζέντα µας για πολλά χρόνια. 

Αυτή είναι µια πρόκληση, που αφορά όλη την υφήλιο. Υποστηρίζουµε, συνεπώς, τις 

προσπάθειες της Γαλλίας, που έχουν ως αντικείµενο τη µεταρρύθµιση του παγκόσµιου 

νοµισµατικού συστήµατος, τον έλεγχο των διακυµάνσεων των τιµών βασικών προϊόντων και 

τροφίµων και, φυσικά, τη ρύθµιση της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Η Ευρώπη µπορεί και πρέπει να παίξει το ρόλο της. Και εγώ, πιστεύω συχνά ότι δεν 

καταλαβαίνουµε, ή δεν συνειδητοποιούµε την πραγµατική δύναµη της Ευρώπης στον κόσµο. 

Αν δουλέψουµε µαζί, αν πιστέψουµε στην Ευρώπη, µπορούµε να συµβάλουµε στη 

δηµιουργία ενός καλύτερου, δικαιότερου, δηµοκρατικότερου και πιο πράσινου κόσµου για 

τους πολίτες όλης της υφηλίου. 

Η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια δύσκολη κρίση. Να είστε όµως βέβαιοι, ότι θα µετατρέψουµε 

την κρίση σε ευκαιρία και ευηµερία για το λαό µας, για µια Ελλάδα πολύ διαφορετική, για 

την οποία θα είµαστε υπερήφανοι. 

Ελπίδα µου, είναι η ελληνική κρίση, να γίνει ευκαιρία και για όλη την Ευρώπη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 



∆ικτυακός τόπος : http://www.primeminister.gov.gr 

Σύνδεσµος Άρθρου: http://www.primeminister.gov.gr/2011/01/06/4005 

 [1] >> Το βίντεο της οµιλίας. : http://www.youtube.com/watch?v=3pYC2GqEus4 

[2] >> Φωτογραφικό υλικό. : 

http://www.flickr.com/photos/primeministergr/sets/72157625762710070/ 
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