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Πρόλογος επιμελητών

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο παρών συλλογικός τόμος είναι το προϊόν πρωτοβουλίας που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2010 το 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, υπό την Προεδρία του πρώτου επιμελητή 
του τόμου και την ενεργή συμμετοχή του δεύτερου ως μέλους. Ο τόμος είναι ένας ακόμα κρίκος στην 
αλυσίδα των πρωτο βουλιών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για την έγκυρη ανάλυση των συνθη-
κών και των παραγόντων που επιδρούν, θετικά ή αρνητικά, στη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, αλλά και γενικότερα, της ελληνικής οικονομίας. 

Αφορμή για τη συγγραφή του τόμου υπήρξε η διαπίστωση της ανάγκης για μια ενδελεχή επι-
στημονική ανάλυση των επιμέρους πτυχών της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη, 
με επίκεντρο βέβαια την Ελλάδα, καθώς και των επιπτώσεών της στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Κρίθηκε, επίσης, σκόπιμο να μελετηθούν και οι εξελίξεις που αφορούν την τρέχουσα ανα-
μόρφωση τόσο της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη διεθνή χρη-
ματοπιστωτική κρίση -η οποία σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε και στην εκδήλωση της δημοσιονομικής 
κρίσης στην ευρωζώνη- όσο και του εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου που το διέπει σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος είχαν και τα  υπόλοιπα μέλη του 
Επιστημονικού Συμβουλίου, οι κκ. Νίκος Βέττας, Ηλίας Λεκκός, Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Μιχάλης 
Μασουράκης, Δημήτρης Μόσχος, Παύλος Μυλωνάς, Δημήτρης Σπανοδήμος και Νίκος Τραυλός. Ταυτό-
χρονα, αναζητήθηκε η συνδρομή και άλλων ειδικών από τις δεξαμενές της ακαδημαϊκής και τραπεζι-
κής κοινότητας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και θετικά. Το προϊόν εκτιμούμε ότι δικαιώνει τόσο 
τη διαπίστωση της ανάγκης όσο και την επιλογή των συγγραφέων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά 
για την ουσιαστική συμβολή τους.   

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Καθηγητή Βασίλη 
Ράπανο, ο οποίος προλογίζει τον παρόντα τόμο συνεχίζοντας με συνέπεια μια παράδοση για την ΕΕΤ, 
και του οποίου το ενδιαφέρον για ουσιαστική, τεκμηριωμένη και νηφάλια ανάλυση στην εξαιρετικά 
δύσκολη σημε ρινή οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, αναβαθμίζει τον δημόσιο διάλογο και δίνει 
έναν τόνο αισιοδοξίας για το μέλλον. 

Αθήνα, Ιούνιος 2011
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