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Κχξηε Πξφεδξε, 
Κχξηε Υπνπξγέ, 
Κχξηε Γηνηθεηά, 
Κχξηε Πξφεδξε θαη  
Κχξηε Γηεπζχλνληα Σχκβνπιε ηεο Eurobank, 
Δθιεθηνί Πξνζθεθιεκέλνη, 
Κπξίεο θαη Κχξηνη, 
 

Ι. Εηζαγσγή 

Με κεγάιε επραξίζηεζε απνδέρηεθα ηελ πξφζθιεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Eurobank λα ζπκκεηάζρσ 

ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ έρεη δηηηφ ζθνπφ: (i) ηνλ ενξηαζκφ ησλ 30 εηψλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Eurobank θαη (ii) ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαζεγεηή Φξήζηνπ Γθφξηζνπ, ην νπνίν εμεηάδεη 

θαη αμηνινγεί ηελ ηζηνξία ηεο Τξάπεδαο θαηά ηα πξψηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπραξηζηψ ηνπο 

δηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ θ. Φσθίσλα Καξαβία γηα ηα θηινθξνλεηηθά 

ηνπ ιφγηα.  

Η εθδήισζε έρεη πξνθαλψο ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Eurobank – ηνπο κεηφρνπο, ηα ζηειέρε, ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο ηεο Τξάπεδαο. Η ηζηνξία, φκσο, ηνπ Ιδξχκαηνο έρεη γεληθφηεξν 

ελδηαθέξνλ: γηα ηνπο εξεπλεηέο – ηνπο ηζηνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο – ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο, θαζψο θαη γηα ην επξχ θνηλφ, δηφηη ε 

κειέηε ηνπ θαζεγεηή Φ. Γθφξηζνπ εμεηάδεη πνηθίια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δπλακηθή πνξεία ηεο 

Τξάπεδαο απφ ην 1989 κέρξη ην 2008 ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηηο ζεκαληηθέο, ηζηνξηθέο εμειίμεηο ζην 

ξαγδαία κεηαβαιιφκελν καθξννηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν.  

Η δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ίδξπζεο, αλάπηπμεο θαη εδξαίσζεο ηεο Τξάπεδαο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο Τξάπεδαο, αιιά θαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ 

εηθνζαεηία απηή. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα (1) γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ γεγνλφησλ θαη παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηεο Τξάπεδαο θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη (2) γηα ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ 

ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ πξνθιήζεσλ γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εζληθή 

νηθνλνκία ζε έλα εμαηξεηηθά αβέβαην θαη ζχλζεην γεσπνιηηηθφ θαη δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

ΙΙ. Η δπλακηθή αλάπηπμε ηεο Eurobank ζε ζπζηεκηθή ηξάπεδα κε δηεζλή ραξαθηήξα: Σύλνςε, 
Χαξαθηεξηζηηθά θαη Σπκβνιή ηνπ Βηβιίνπ 

Τν βηβιίν ηνπ θ. Γθφξηζνπ είλαη δηαξζξσκέλν ζε ηέζζεξα θχξηα κέξε. Σηα πξψηα ηξία, ν 

ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα γεγνλφηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ηεο 

Τξάπεδαο ζε ηξεηο ρξνληθέο ππφ-πεξηφδνπο: 
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• ηελ επηαεηή πεξίνδν 1989-1995, πνπ αθνξά ζηελ ίδξπζε ηεο Τξάπεδαο, κε ηελ επσλπκία 

Δπξσεπελδπηηθή Τξάπεδα, θαη ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο, 

• ηελ εμαεηία 1996-2001, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Τξάπεδαο, θαη 

κέζσ πνιιαπιψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, θαη 

• ηελ πεξίνδν 2002-2008, θαηά ηελ νπνία ε Eurobank εμειίρζεθε ζε ζπζηεκηθή ηξάπεδα θαη 

απέθηεζε αμηφινγε δηεζλή παξνπζία. 

Σην ηέηαξην κέξνο ηνπ βηβιίνπ εμεηάδνληαη δηαρξνληθά νξηζκέλα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, φπσο ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, ε δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

H θαηαιεθηηθή ελφηεηα πξνβαίλεη ζε κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηεο Τξάπεδαο απφ 

ηελ ίδξπζή ηεο έσο ην 2008, θαζψο θαη ζε κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε θαη απνηίκεζε ησλ 

θαηαηγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κεηά ην 2008, ηδίσο ηελ πεξίνδν ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. 

Η θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Eurobank εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ζηξαηεγηθή, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ ξφιν 

ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηε ζηαδηαθή εμέιημή ηεο ζε ζπζηεκηθή ηξάπεδα. Ιδηαίηεξν θαη 

ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κειέηεο είλαη φηη ε αλάιπζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ιδξχκαηνο 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ξηδηθψλ θαη ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ ζην καθξννηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζην λέν πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σπγθεθξηκέλα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο ελνπνίεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ θαη 

ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο Eurobank ζε ζπζηεκηθή ηξάπεδα κε δηεζλή ραξαθηήξα. 

Η έκθαζε απηή, ε νπνία αληαλαθιά ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηνπ θαζεγεηή Φξήζηνπ Γθφξηζνπ, είλαη ρξήζηκε δηφηη εκπινπηίδεη ην βηβιίν κε πνιιά ζηνηρεία 

θαη εθηελή αλάιπζε γηα ηελ επξσπατθή λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ελνπνίεζε θαη ηελ 

θαζνξηζηηθή ηεο επίδξαζε ζηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ εθζπρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Ο θαζεγεηήο Φξήζηνο Γθφξηζνο δηαζέηεη βαζηά γλψζε θαη εθηελή εκπεηξία ηνπ ειιεληθνχ θαη 

επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο 

θαη ηνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Η 

βησκαηηθή ηνπ γλψζε απνξξέεη απφ ην πνιπδηάζηαην έξγν ηνπ γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα, έρνληαο δηαηειέζεη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ επί 17 έηε θαη 

πξφεδξνο ή κέινο επξσπατθψλ αθαδεκατθψλ ζπκβνπιίσλ θαη νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα 

ζέκαηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Θα ήζεια λα πξνζζέζσ, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φηη 

είρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ καδί ηνπ θαη λα ζπδεηήζσ ζρεηηθά ζέκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 
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ηεο ζεηείαο κνπ ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα. Η 

πξνζσπηθή επαθή ηεθκεξηψλεη αβίαζηα ηνλ πξνεγνχκελν ζρνιηαζκφ. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ 

ζπζηάζεθε, απνηεινχκελεο απφ ηνπο δφθηνξεο Βαξβάξα Λαιηψηε, Μαξία Φξηζηίλα 

Φαηδετσάλλνπ θαη Κσλζηαληίλν Σηξαηή, ε νπνία αλέιαβε ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ αθνξνχζε ζηελ ίδξπζε θαη ηηο εξγαζίεο ηεο Τξάπεδαο, ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Τξάπεδαο. 

Σπλνςίδνληαο, ζέισ λα ηνλίζσ φηη ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή Φ. Γθφξηζνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, 

απνηειεί κηα νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε ζπκβνιή φρη κφλν ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Eurobank αιιά θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο εμειίρζεθε ηελ 

εηθνζαεηία 1989-2008 ζην πιαίζην ηνπ ξηδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

θαη ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζπλαξηάηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 

Σηε ζπλέρεηα, ζεσξψ ρξήζηκν λα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα ζπλαθή αιιά γεληθφηεξα ζέκαηα, πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ηζηνξία ηεο Τξάπεδαο θαη αθνξνχλ ζην παξειζφλ θαη ην 

κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο εμειηζζφκελεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Σπγθεθξηκέλα: 

• ηηο επηπηψζεηο ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ ζηελ πνξεία ηεο 

Τξάπεδαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο πξηλ εθδεισζεί ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, 

• ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επεξέαζαλ ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

• ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Τξαπεδηθήο Έλσζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηέινο 

• ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη, ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ηηο εμειίμεηο ζην δηεζλέο γεσπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη κε ηελ πξφνδν πνπ ζα ζεκεησζεί ζηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. 

III. Η επίδξαζε ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ηεο έληαμεο ηεο Ειιάδαο ζηελ ΟΝΕ ζηελ 
πνξεία ηεο Τξάπεδαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλακόξθσζε ηνπ 
ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

Η δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο επεξέαζε θαηαιπηηθά ηελ εμέιημε ηεο Eurobank ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ήδε απφ ην 1988, βαζηθφο ζθνπφο θαη θπξίαξρν θίλεηξν γηα ηελ ίδξπζε ηεο 
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Τξάπεδαο, ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ αλακελφκελσλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ απφ ηε δηαθαηλφκελε 

δπλακηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ εληαία αγνξά ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπκπιεξσκαηηθφ θίλεηξν γηα ηελ ίδξπζε ηεο Τξάπεδαο ήηαλ ε αλακελφκελε 

απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ε αλακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε 

ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πνιιαπιψλ θαη ζπρλά αζθπθηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

θαη ε πηνζέηεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ.   

Η πξνβιεπφκελε αλακφξθσζε θαη απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ επηβεβιεκέλε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εχξπζκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά ήηαλ 

θαη αλαγθαία ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο ελζσκάησζεο ηεο Διιάδαο ζηελ εληαία αγνξά. Οη 

πξνζδνθίεο απηέο επαιεζεχηεθαλ ηα επφκελα ρξφληα. Η ζηαδηαθή αλακφξθσζε θαη απειεπζέξσζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην πιαίζην θαη ησλ πξνηάζεσλ ηεο Έθζεζεο Θ. 

Καξαηδά, κε Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κε ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθε λέν 

πιαίζην φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαη 

θαηαξγήζεθαλ ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έζεηαλ πηζησηηθνχο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

Με Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΠΓ/ΤΔ 1778/1990) εγθξίζεθε, ηνλ Ινχιην ηνπ 

1990, ε ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο κε ηελ επσλπκία Δπξσπελδπηηθή Τξάπεδα, θαη, κεηά ηελ έθδνζε 

απαηηνχκελσλ Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ε Τξάπεδα απέθηεζε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη 

λνκηκνπνηήζεθε ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1990. 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Τξάπεδαο ηελ επφκελε εμαεηία 1996-2001 θαη ε δπλακηθή επέθηαζή ηεο ζε 

ζπζηεκηθή ηξάπεδα κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ηελ πεξίνδν 2002-2008 ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ, ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2001, ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Η πξψηε 

πεξίνδνο ηαρείαο αλάπηπμεο ηεο Τξάπεδαο αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ρψξαο γηα 

ηε κεηάβαζε ζην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα, ελψ ε δπλακηθή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηξάπεδαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην επλντθφ νηθνλνκηθφ θαη λνκηζκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εμαεηίαο 

2002-2008 πνπ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ.  

Σήκεξα, κε λσπή αθφκε ηελ επψδπλε εκπεηξία απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ιίγνη ζπκνχληαη ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Διιάδαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξηλ 

εθδεισζεί ε θξίζε. Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ην 1990, ε πνιηηηθή απφθαζε λα πηνζεηεζεί σο 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ 

ΟΝΔ ην 2001 θαη ηα κέηξα πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ιεηηνχξγεζαλ σο 

θηλεηήξηα δχλακε θαη έδξαζαλ σο θαηαιχηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επίηεπμε 

πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επί 14 ζπλερή έηε (1994-2007), κεηά απφ κηα 
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παξαηεηακέλε πεξίνδν πςεινχ πιεζσξηζκνχ, ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ, απμαλφκελνπ ρξένπο θαη 

ηζρλήο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ (1996-2000) πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, ν κέζνο ξπζκφο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε ζην 3,7% θαη ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ζηαζεξά ζην 3,2% 

ην 2000, ελψ ζηελ επηαεηία (2001-2007), κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδψλε, ν εηήζηνο 

ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε ζην 4% θαη ν πιεζσξηζκφο ζην 2,9% θαηά κέζνλ 

φξν. 

Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή πξφζθνξεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ην 2001, πινπνηήζεθαλ ζηαδηαθά, απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, αλ 

θαη ζε κηθξφηεξν απφ ηνλ ελδεδεηγκέλν βαζκφ. Σηηο κεηαξξπζκίζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην επνπηείαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ε 

ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ ζπλέβαιαλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

αλακφξθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ πην απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαη ζηε δηακφξθσζε πξφζθνξσλ ζπλζεθψλ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ε ζεκαληηθή θαη 

ζπλερήο αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά, ηδίσο κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ, θαη ε νπνία απνηππψλεηαη θαη ζηελ αχμεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Τξάπεδαο θαη ε εμέιημή ηεο ζε ζπζηεκηθή ηξάπεδα κε 

δηεζλή ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

ηζρπξήο αλάπηπμεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αμηνζεκείσηε αλακφξθσζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. H ακθίδξνκε απηή ζρέζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πηζησηηθήο επέθηαζεο ζπλέβαιε νπζησδψο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Βαζκηαία, φκσο, επεηδή ε πνιηηηθή απηή δελ ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε δηεχξπλζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο, απφ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο αλάινγε κε ηελ άλνδν ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο, νδήγεζε ζε ελίζρπζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ζπλέβαιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επίδξαζε άιισλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, ζε ζεκαληηθή απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιε δηεχξπλζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

IV. Η δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2010-2018 θαη ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα  

Αζθαιψο, ε ζνβαξή θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα δελ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

ππεξβνιηθή επέθηαζε ησλ πηζηψζεσλ ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Ωζηφζν, ε κεγάιε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε 
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ηεο επίδξαζεο ησλ δχν βαζηθψλ αηηηψλ ηεο θξίζεο: πξψηνλ, ησλ ππεξβνιηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε επίπεδν πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ 

λα αλαρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κε εχινγνπο φξνπο θαη, δεχηεξνλ, ηεο κεγάιεο 

απψιεηαο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηέιεζκα εγρψξησλ 

πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο κε πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ δηαξζξσηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη αληηθεηκεληθή αλάιπζε ησλ 

αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο απαηηεί κεγαιχηεξε «ρξνληθή απφζηαζε» απφ ηα γεγνλφηα. 

Ωζηφζν, ηα αίηηα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη, γεληθφηεξα, ζηελ επξσδψλε έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο - 

ηζηνξηθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο - θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε ζε ρψξεο ηεο επξσδψλεο ζπγθιίλνπλ, κε νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ζρεηηθή ζεκαζία ηνπο ζε επηκέξνπο ρψξεο. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηά πξνθχπηνπλ ρξήζηκα δηδάγκαηα (i) γηα ηελ εθαξκνγή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνάγεη θαη 

δηαζθαιίδεη ηζρπξή θαη βηψζηκε αλάπηπμε θαη (ii) γηα ηε δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ εληζρχεη ηελ επξσζηία θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Τν ζπλαθέο ζέκα, πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη είλαη επίθαηξν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ πνιηηηθήο δελ αθνξά κφλν ζηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ θξίζε, αιιά ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ θαη κεραληζκψλ 

πνπ πξνζδηφξηζαλ ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Δπηηξέςηε κνπ κηα ζχληνκε, αιιά πεξηεθηηθή 

αλαθνξά ζε απηφ ην δήηεκα. 

Μηα πξψηε δηαπίζησζε πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ην βάζνο θαη ε επηκνλή ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ Διιάδα δελ νθείιεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ επξψ, ε νπνία πξνθαλψο ζπλεπάγεηαη φηη ε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

δελ απνηειεί κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ή απφ πεξηνξηζκνχο ζηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, φπσο είρε ππνζηεξηρζεί απφ 

θάπνηνπο νηθνλνκνιφγνπο ή πνιηηηθνχο, νη νπνίνη είραλ πξνηείλεη ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ηελ 

επξσδψλε, πξνζσξηλά έιεγαλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα 

θαη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ρψξαο κε κηθξφηεξν θφζηνο. Η απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ απηψλ 

ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία γηαηί ζηεξηδφηαλ ζε έσια 

επηρεηξήκαηα θαη αλεδαθηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η πξσηνθαλήο κείσζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ήηαλ 

ην απνηέιεζκα ηεο ζσξεπηηθήο επίδξαζεο, θαη ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο, δηαθφξσλ 
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παξαγφλησλ - νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ - πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξηζκέλσλ πνπ είραλ 

ζπληειέζεη ζηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. Θα αλαθεξζψ κφλν ζε ηξεηο. 

Πξψηνλ, ην κείγκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε δελ ήηαλ ην βέιηηζην. Δπεηδή ηφζν 

ην ρξένο φζν θαη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ εμαηξεηηθά πςειφ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, 

φπσο θαη νη κειινληηθέο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ, 

απαηηνχζαλ ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ζε άιιεο επάισηεο ρψξεο 

ηεο επξσδψλεο. Όκσο, ε αλακελφκελε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

κπνξνχζε θαη έπξεπε λα κεηξηαζηεί κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ πνιηηηθήο, ηδίσο 

δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζα ζηήξηδαλ ηε δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο κε 

αχμεζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ, φπσο ζπλέβε ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. 

Γπζηπρψο, ην κείγκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε, ηδίσο ζε νξηζκέλεο 

θάζεηο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, δελ ήηαλ ην πην πξφζθνξν, ψζηε λα εληζρπζεί 

επαξθψο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε απαζρφιεζε. Γφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε απφ ηελ 

ελδεδεηγκέλε ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή παξά ζηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη, ηαπηφρξνλα, ζα δηεπθφιπλαλ ηελ 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. Φξεζηκνπνίεζα ηε θξάζε ην «κείγκα πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε 

ζηελ πξάμε», επεηδή ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηδίσο ην δεχηεξν πξφγξακκα γηα 

ην νπνίν ε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ην 2012 είρε ηελ επζχλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο 

επξσπαίνπο εηαίξνπο θαη ην Γ.Ν.Τ, αιιά θαη ηα άιια πξνγξάκκαηα, πεξηειάκβαλαλ πνιιά 

δηαξζξσηηθά θαη ζεζκηθά κέηξα πνπ εάλ εθαξκφδνληαλ πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά ζα είραλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα κεηξίαδαλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

Γεχηεξνλ, ε έληνλε πνιηηηθή αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ θνκκάησλ, ε άλνδνο ηνπ ιατθηζκνχ θαη ησλ 

αθξαίσλ ζέζεσλ έθαλαλ αδχλαηε, γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηε ζπλαίλεζε ή έζησ 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξφζθνξεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Η ηνμηθή πνιηηηθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξάηεζε ηελ πεξίνδν εθείλε ππνλφκεπζε ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

πινπνηείην, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη ηε 

κεγάιε εθξνή θεθαιαίσλ. Απηφ είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζπληειψληαο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε 

δηαπίζησζε κε νδεγεί ζηνλ ηξίην βαζηθφ παξάγνληα θαη κεραληζκφ πνπ εμεγεί ην κέγεζνο θαη ηελ 

επηκνλή ηεο θξίζεο θαη αθνξά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Η δηαζχλδεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα – ελαιιαθηηθά, ε αιιειεπίδξαζε 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ – απνηέιεζε έλαλ ζεκαληηθφ 
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παξάγνληα πνπ πεξηφξηζε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δπζρέξαλε ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Η 

θαηνρή θξαηηθψλ ηίηισλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε αμία ησλ νπνίσλ κεηψζεθε, ε αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ιφγσ ηεο θαηά 

θαηξνχο καδηθήο εθξνήο θαηαζέζεσλ, επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ, 

κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί αλαγθαία ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, ε νπνία, 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλνιηθά ή ελ κέξεη κε ηε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο, 

κέζσ ηνπ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΤΦΣ). Σηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο αλαθεθαινπνηήζεηο ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, ην 2012, ην 2014 θαη ην 

2015, απμάλνληαο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο θαη δπζρεξαίλνληαο ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

V. Η Επξσπατθή Τξαπεδηθή Έλσζε θαη ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

Ο θαχινο θχθινο κεηαμχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δηαδξακάηηζε 

αξλεηηθφ ξφιν θαη είρε ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ζε πνιιέο ρψξεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2007-2009, θαζψο θαη ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ 

επξσδψλε. Καηά κηα εθηίκεζε, απηφο ν θαχινο θχθινο νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 

απφ 4,5 ηξηζεθ. επξψ ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηε δηάζσζε ηξαπεδψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηελ πεξίνδν ησλ δχν κεγάισλ θξίζεσλ.  

Έρεη ζπρλά αλαθεξζεί φηη νη θξίζεηο ζπλνδεχνληαη απφ επθαηξίεο, θαη είλαη γεγνλφο φηη ζε ζέκαηα 

πνιηηηθήο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο απνθάζεσλ θαη πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ πξνβιήκαηα θαη θίλδπλνη πην απνηειεζκαηηθά ζην κέιινλ. Οη δχν 

ζπλερφκελεο θξίζεηο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε ησλ εγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηε Σχλνδν 

Κνξπθήο ηνλ Ινχλην ηνπ 2012, φηαλ ε θξίζε ρξένπο ήηαλ ζηελ θνξχθσζή ηεο, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Τξαπεδηθήο Έλσζεο, απνηεινχκελεο απφ ηξεηο ππιψλεο: ηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ 

Μεραληζκφ, ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο θαη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ. 

Η πινπνίεζε ηεο απφθαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά επεηδή απαηηνχζε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

ζεζκηθέο αιιαγέο θαη ζχλζεην πξνπαξαζθεπαζηηθφ έξγν απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη 

ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ δχν πξψησλ ππιψλσλ ηεο Τξαπεδηθήο 

Έλσζεο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ηα επφκελα ρξφληα, κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2014, ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (SSM), πνπ επνπηεχεη απεπζείαο ηηο κεγαιχηεξεο θαη 

ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο ηξάπεδεο ζηελ επξσδψλε θαη ηε δεκηνπξγία ην 2016 ηνπ Δληαίνπ Μεραληζκνχ 

Δμπγίαλζεο (SRM), πνπ απνζθνπεί ζηε ζπληεηαγκέλε εμπγίαλζε πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ κε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία. 

Η δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Τξαπεδηθήο Έλσζεο απνηειεί κηα κεηαξξχζκηζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξσδψλε θαη 

εηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο. Τα νθέιε είλαη ζεκαληηθά θαη πνιιαπιά. Με ηελ δεκηνπξγία ησλ δχν 
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ππιψλσλ ηεο βειηηψζεθε ε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη εληζρχζεθε ε επξσζηία, ε 

αλζεθηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαζεηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Ωζηφζν, ε Τξαπεδηθή Έλσζε δελ έρεη νινθιεξσζεί, δέθα ρξφληα κεηά ηελ απφθαζε δεκηνπξγίαο 

ηεο, δηφηη ν ηξίηνο ππιψλαο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Σχζηεκα Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί, ελψ είρε θαζπζηεξήζεη έσο ην 2021, θαη δελ έρεη αθφκε πιήξσο ηεζεί ζε ηζρχ θνηλφο 

κεραληζκφο αζθαιείαο (common fiscal backstop) ηνπ Δληαίνπ Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο, κε ηε κνξθή 

πηζηνιεπηηθήο γξακκήο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Σηαζεξφηεηαο. Η ρξήζε ηνπ φξνπ 

«κεραληζκφο» γηα φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ίζσο δαιίδεη - εηδήκνλεο θαη κε! O βαζηθφο ιφγνο γηα 

ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο παξαιείςεηο είλαη φηη ε νινθιήξσζε ηεο Τξαπεδηθήο Έλσζεο απαηηεί έλαλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ δεκνζηνλνκηθήο ελνπνίεζεο ζηελ επξσδψλε.  

Η παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ (ηεο λφζνπ COVID-19), κε ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, αλέδεημε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε νινθιήξσζεο ηεο Τξαπεδηθήο 

Έλσζεο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο κηαο βαζηάο θαη εληαίαο επξσπατθήο θεθαιαηαγνξάο. Τν 2021 

ειήθζεζαλ, ηειηθά, απνθάζεηο θαη δξνκνινγήζεθαλ ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε νινθιήξσζεο ηεο Τξαπεδηθήο Έλσζεο. Σπγθεθξηκέλα, ηξνπνπνηήζεθαλ (i) ε Σπλζήθε 

γηα ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Σηαζεξφηεηαο (ESM) θαη (ii) ε Γηαθπβεξλεηηθή Σπκθσλία γηα ην 

Δληαίν Τακείν Δμπγίαλζεο (SRM) ηξαπεδψλ, ψζηε κεηά ηελ θχξσζε ηεο αλαζεσξεκέλεο Σπλζήθεο 

απφ ηα θξάηε-κέιε, λα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2022 ν θνηλφο κεραληζκφο αζθαιείαο (common backstop 

mechanism) ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δμπγίαλζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ, επνκέλσο, αμηνζεκείσηα 

βήκαηα πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο Τξαπεδηθήο Έλσζεο, ελψ, παξάιιεια, ειήθζεζαλ, ή 

πξνηάζεθαλ πξνο επεμεξγαζία, κέηξα γηα ηελ εκβάζπλζε θαη ελνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 

θεθαιαηαγνξψλ.  

Πάλησο, παξά ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ην 2021 θαη ζην ηξέρνλ έηνο, δελ έρνπλ αθφκε ιεθζεί 

απνθάζεηο θαη δξνκνινγεζεί νη απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο γηα άιια εθθξεκή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ελίζρπζε θαη νινθιήξσζε ηεο Τξαπεδηθήο Έλσζεο. Η δεκηνπξγία ηνπ ηξίηνπ ππιψλα ηεο 

Τξαπεδηθήο Έλσζεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ, θαη, γεληθφηεξα, ε 

βειηίσζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη επηβεβιεκέλεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ 

ησλ θαηξψλ.  

Η εμειηζζφκελε δηεζλήο γεσπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε θαζηζηά αλαγθαία ηελ άκεζε πινπνίεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ ξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη νινθιήξσζε ηεο Τξαπεδηθήο 

Έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εκβάζπλζε θαη ελνπνίεζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ ζηελ επξσδψλε. Τα 

νθέιε γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία ζα είλαη ζεκαληηθά. 
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Γεληθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο επηβάιιεηαη ε επηηάρπλζε ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο ζε πνιινχο ηνκείο. Απηή ε 

δηαπίζησζε κε νδεγεί ζηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζα δηαηππψζσ ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. 

VI. Πξνθιήζεηο γηα ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε 

Η απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο κεγάιεο θαη ζπλζέηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θξίζεο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερηδφκελσλ, θαη ελδερνκέλσο απμαλφκελσλ, γεσπνιηηηθψλ 

εληάζεσλ απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πξφθιεζε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Η εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, εθηφο απφ ην αλππνιφγηζην αλζξψπηλν θφζηνο, έρεη 

πξνθαιέζεη ηελ ξαγδαία, κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ πνπ ελίζρπζαλ 

ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο πνπ ήδε είραλ εθδεισζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Η άλνδνο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζηελ Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα ζε απαξάδεθηα πςειά επίπεδα, πνπ δελ 

είραλ θαηαγξαθεί γηα δεθαεηίεο, θαη ην ελδερφκελν ν πςειφο πιεζσξηζκφο λα απνθηήζεη κνληκφηεξν 

ραξαθηήξα, έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

έγθαηξε απνθιηκάθσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ε απνθπγή δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ 

ζην θφζηνο παξαγσγήο, πνπ ζα απαηηνχζε ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ζην κέιινλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Η ελεξγεηαθή θξίζε, ν πςειφο 

πιεζσξηζκφο θαη ην ηέινο ηεο εμαηξεηηθά δηεπθνιπληηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ αλαπφθεπθηα ζπλεπάγνληαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη πξνζθνξάο θαη ηελ 

ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην 

δπζκελέο ζελάξην χθεζεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθψλ 

γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ή άιισλ εμσγελψλ δηαηαξαρψλ. 

Η πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εμειηζζφκελεο θξίζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε, απαηηνχλ ελδειερή αλάιπζε θαη ζπζηεκαηηθή 

πξνεηνηκαζία, ιφγσ ησλ κεηαβαιιφκελσλ δηεζλψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο απμεκέλεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη ελδερφκελσλ δηαηαξαρψλ ζηηο 

αγνξέο. Απνηειεζκαηηθά θαη ζηνρεπκέλα κέηξα απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ, απνηέιεζκα ηνπ εχξνπο ηεο πνιηηηθήο πνπ νξζψο εθαξκφζηεθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο θαη ζπλέπεηα ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο, ην νπνίν ζε ζρέζε κε ην 

ΑΔΠ είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ-θξαηψλ ηεο επξσδψλεο.  

Η δεχηεξε πξφθιεζε, πνπ αθνξά ακεζφηεξα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη επξχηεξα ηελ 

εζληθή νηθνλνκία, ζπλαξηάηαη κε ην απφζεκα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δάλεησλ (ΜΔΓ), ην νπνίν 

παξακέλεη πςειφ, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ, ζην 12,8 % ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021, 
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ζεκαληηθά πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ 2,1% ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βεβαίσο, πξέπεη 

λα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε κεγάιε απνκείσζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

θαηά 90,3 δηζεθ. επξψ, απφ ην πςειφηεξν επίπεδν πνπ θαηαγξάθεθε ην 2016 ζε 18,4 δηζεθ. επξψ 

ζην ηέινο ηνπ 2021. 

Πάλησο, ε ππνρψξεζε ησλ ΜΔΓ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα 

αμηνζεκείσηε, θαηά 28,8 δηζεθ. επξψ, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2021, έρεη επηηεπρζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ ηηηινπνίεζε δαλείσλ θαη ηε κεηαβίβαζε ζε επελδπηηθά ηακεία θαη, επνκέλσο, πθηζηάκελα 

ΜΔΓ εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Η πεξαηηέξσ κείσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ πξνθιήζεηο πνπ 

απαηηνχλ ζπλερή θαη έληνλε πξνζπάζεηα, ηδίσο ζην πεξηβάιινλ πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη 

επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ΜΔΓ. 

Ταπηφρξνλα, φκσο, ζεηηθφ ζηνηρείν ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία είλαη ε απμεκέλε ξεπζηφηεηα πνπ 

δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο πνπ δηακνξθψλεη πξφζθνξεο ζπλζήθεο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε βηψζηκσλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο.  

Τέινο, νθείισ λα ηνλίζσ, πνιχ ζπλνπηηθά, ηελ πξφθιεζε γηα ηνλ ειιεληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλή 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν νξίδνληα, απφ ηελ απμαλφκελε πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη άιινπο θνξείο λα 

πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη λα δεκηνπξγνχλ ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ αληαγσληζηηθά ησλ ηξαπεδψλ. Δηδηθφηεξα, ε εληππσζηαθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία 

ζην νηθνζχζηεκα ησλ θξππηνλνκηζκάησλ θαη ε εκπινθή ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαηαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηα θξππηνλνκίζκαηα πξνζθέξνπλ θαη 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Γελ αλαθέξνκαη ζε 

θξππηνλφλνκηζκα, φπσο ην Bitcoin, πνπ δελ έρνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήκαηνο θαη 

δελ απνηεινχλ κέζα απνζήθεπζεο αμίαο θαη ζπλαιιαγψλ ζηαζεξήο νλνκαζηηθήο αμίαο, αιιά ζην 

αλαδπφκελν νηθνζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ θξππηνλνκηζκάησλ, ησλ ιεγφκελσλ stablecoins πνπ 

απνζθνπνχλ λα ζπλδέζνπλ ηελ αμία θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο κε ζπκβαηηθά λνκίζκαηα πνπ 

εθδίδνληαη απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο. Τα stablecoins δεκηνπξγνχληαη γηαηί ηθαλνπνηνχλ ηε δήηεζε 

ρξεζηψλ, αιιά ελέρνπλ ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο πνπ, κεηαμχ άιισλ, πεγάδνπλ απφ ηελ δηαζχλδεζή 

ηνπο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Η εληππσζηαθή αλάπηπμή ηνπο θαη ε 

ελδερφκελε, πηζαλή δεκηνπξγία ςεθηαθψλ λνκηζκάησλ απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην αλαδπφκελν νηθνζχζηεκα ησλ 

θξππηνλνκηζκάησλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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Κχξηεο θαη Κχξηνη, 
Αγαπεηνί θίινη, 

Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ε εζληθή νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

άιισλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηε δηεζλή γεσπνιηηηθή, ελεξγεηαθή 

θαη νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία είλαη πην ζπλζέηε θαη απεηιεηηθή απφ ηηο θξίζεηο πνπ βηψζακε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Η απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο επηβάιεη ηελ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζε πνιινχο ηνκείο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηε 

δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ηεο Έλσζεο. Η ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλψλ απνθάζεσλ δελ είλαη 

εχθνιε ππφζεζε. Όπσο θαη ζην παξειζφλ, δηαθνξεηηθέο εζληθέο ζπλζήθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο 

θαζηζηνχλ ην εγρείξεκα δχζθνιν. Ωζηφζν, εθηηκψ φηη, φπσο θαη ζην παξειζφλ, ε θξίζε ζα δξάζεη 

σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο ζηελ Έλσζε θαη, εηδηθφηεξα, γηα 

ηελ πηνζέηεζε ελφο πξφζθνξνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή πην ζπληνληζκέλεο θαη ζπλεθηηθήο 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε. 

Οη πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ επηβάινπλ έλα quantum leap πξνο ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε. 

VIΙ. Σπκπέξαζκα θαη Επίινγνο 

Κχξηεο θαη Κχξηνη, 

Οινθιεξψλνληαο, επηζπκψ λα εθθξάζσ ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο Τξάπεδαο ζην 

παξειζφλ θαη εηιηθξηλείο επρέο γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηεο ζην κέιινλ. 

Αλακθίβνια, ε επέηεηνο ηεο ίδξπζεο ηεο Eurobank πξηλ 30 ρξφληα θαη ε εκπεξηζηαησκέλε 

παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε, ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή Φ. Γθφξηζνπ, ηεο δπλακηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Τξάπεδαο ηελ εηθνζαεηία 1998-2008, απνηεινχλ νξφζεκα ζηελ ηζηνξία ηεο. 

Τα επηηεχγκαηα ηεο Τξάπεδαο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ 

ηδξπηψλ, ησλ ζεκειησηψλ, ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τξάπεδαο, πνπ κε ην 

έξγν ηνπο ζπλέβαιαλ δηαρξνληθά ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμε ζε ζπζηεκηθή 

ηξάπεδα κε δηεζλή ραξαθηήξα. Η ζεκεξηλή ενξηαζηηθή εθδήισζε είλαη αθηεξσκέλε ζηα ζηειέρε θαη 

ζε φιν πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηα πξνεγνχκελα 30 

ρξφληα. Τνπο αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα. 

Όζνλ αθνξά ζην κέιινλ, εχρνκαη ζηε Γηνίθεζε, ηα ζηειέρε θαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο λα 

επηηχρνπλ, κε ηελ επηινγή ηεο πξφζθνξεο ζηξαηεγηθήο, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηε 

δεκηνπξγηθή εξγαζία, λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο άκεζεο θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο ζην πιαίζην ηεο εμειηζζφκελεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. 
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Τέινο, επηηξέςηε κνπ λα δηαηππψζσ κηα γεληθφηεξε πξνζδνθία θαη ζπλαθφινπζε επρή πνπ αθνξά 

ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πνπ εθπξνζσπείηαη κε ηελ παξνπζία πξνέδξσλ θαη 

ζηειερψλ ηνπ ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε. Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ παγθφζκηα, επξσπατθή θαη ειιεληθή 

νηθνλνκία είλαη πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο, αιιά νξζνινγηθά εθηηκψ φηη ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα έρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο - κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο - λα ηηο αληηκεησπίζεη κε επηηπρία, ζε έλα 

πεξηβάιινλ πξφζθνξεο νηθνλνκηθήο θαη δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο θαη εζληθήο νκνςπρίαο, θαη λα 

απνηειέζεη εθ λένπ κνριφ πξνφδνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δχρνκαη ε πξνζδνθία απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Σαο επραξηζηψ. 

 


