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Η Ελλάδα κυριαρχεί στους τίτλους των διεθνών ΜΜΕ για σχεδόν δέκα χρόνια. Μετά την ξαφνική 
αποκοπή της από τις διεθνείς χρηµαταγορές στις αρχές του 2010, εκτυλίχθηκε στη χώρα µια 
πραγµατική οικονοµική τραγωδία.  

Η ελληνική κρίση, η οποία προκλήθηκε από τη µεγάλη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση και ύφεση 
του 2008-09, είχε ως υπόβαθρο τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας αλλά 
και τις αδυναµίες της αρχιτεκτονικής της ίδιας τη ζώνης του ευρώ. Η κρίση µεταδόθηκε στη 
συνέχεια σε άλλες οικονοµίες της περιφέρειας της ζώνης του ευρώ. Η Ελλάδα, όντας το πρώτο 
θύµα της κρίσης, έπρεπε να προσαρµοσθεί άµεσα και αναγκάστηκε να υιοθετήσει ένα εξωτερικά 
επιβληθέν πρόγραµµα, το οποίο µε τη σειρά του οδήγησε στη βαθύτερη και µακρύτερη ύφεση της 
µεταπολεµικής ιστορίας της χώρας.  

Μεταξύ του 2007 και του 2016, το πραγµατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα µειώθηκε σχεδόν 
κατά το ένα τέταρτο. Το ποσοστό ανεργίας τετραπλασιάστηκε. Κορυφώθηκε στο 27,9% του 
εργατικού δυναµικού τον Ιούλιο του 2013, από 7,3% τον Μάιο του 2008, και έκτοτε µειώνεται µε 
πολύ αργό ρυθµό. 

Εκατοµµύρια Έλληνες αντιµετώπισαν το φάσµα της φτώχειας και εκατοντάδες χιλιάδες 
µορφωµένοι και εξειδικευµένοι  Έλληνες νέοι µετανάστευσαν σε άλλες χώρες της ΕΕ και του 
υπόλοιπου κόσµου, καθώς οι πραγµατικοί µισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα µειώθηκαν 
σηµαντικά και η ανεύρεση κατάλληλων και ικανοποιητικά αµειβόµενων θέσεων εργασίας έγινε 
εξαιρετικά δύσκολη. 

Η ελληνική τραγωδία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Εξελίχθηκε σταδιακά µετά την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 1981 και ιδιαίτερα µετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ 
το 2001. Οι ανισορροπίες που προέκυψαν υπήρξαν το αποτέλεσµα των διαρθρωτικών αδυναµιών 
της ελληνικής οικονοµίας, των µακροοικονοµικών πολιτικών της δεκαετίας του ’80, της 
ανεπάρκειας των προσπαθειών µακροοικονοµικής προσαρµογής που έκαναν διαδοχικές ελληνικές 
κυβερνήσεις κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν και του γεγονότος ότι η Ελλάδα εισήλθε στη 
ζώνη του ευρώ χωρίς να έχει αντιµετωπίσει ούτε το δηµοσιονοµικό της πρόβληµα αλλά ούτε και το 
πρόβληµα της χαµηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.  

Οι δυσµενείς εξελίξεις όµως των τελευταίων δέκα χρόνων φέρουν και την ανεξίτηλη σφραγίδα της 
µονοµερούς περιοριστικής πολιτικής της “τρόϊκας” του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), 
της Επιτροπής της ΕΚ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία σχεδίασε τα 
διαδοχικά προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής µετά το 2010. Οι εγγενείς αδυναµίες της ζώνης 
του ευρώ, και ιδιαίτερα το γεγονός ότι απέχει πολύ από το να είναι µία βέλτιστη νοµισµατική ζώνη, 
διαδραµάτισαν επίσης σηµαντικό ρόλο στην ελληνική κρίση. 
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Η χώρα οδηγήθηκε τελικά σε κρίση λόγω της διαχρονικής αδυναµίας της να χειριστεί 
ικανοποιητικά το αµείλικτο δίληµµα µιας µικρής ανοικτής οικονοµίας µε χαµηλή διεθνή 
ανταγωνιστικότητα, η οποία λειτουργεί σε ένα καθεστώς ελεύθερης κινητικότητας κεφαλαίων και 
αµετάκλητα καθορισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, όπως η ζώνη του ευρώ.  

Μια τέτοια οικονοµία, όπως πρώτος ανέδειξε ο Robert Mundell το 1963, αντιµετωπίζει ένα 
δίληµµα µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας, δεδοµένου ότι έχει µόνο ένα µέσο 
µακροοικονοµικής σταθεροποίησης, τη δηµοσιονοµική πολιτική, µε το οποίο θα πρέπει να 
επιδιώκει να ικανοποιήσει δύο αντικρουόµενους στόχους.  

Μια επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική την οδηγεί προς την πλήρη απασχόληση εις βάρος όµως 
ενός διευρυνόµενου ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μια περιοριστική 
δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να διορθώσει το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
αλλά σε βάρος της απασχόλησης και της παραγωγής, µε τη δηµιουργία οικονοµικής ύφεσης.  

Η υποτίµηση του νοµίσµατος, η οποία θα µπορούσε να βοηθήσει στην πιο ικανοποιητική επίλυση 
ενός τέτοιου διλήµµατος, δεν αποτελεί επιλογή σε µία ζώνη ενιαίου νοµίσµατος, όπως η ευρωζώνη. 
Αυτό το δίληµµα δεν αντιµετωπίστηκε µόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλες τις οικονοµίες της 
περιφέρειας της ζώνης του ευρώ, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Εξάλλου, η 
συσσώρευση ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που οδήγησαν σε κρίση δεν 
περιορίστηκε στην Ελλάδα. Υπήρξε χαρακτηριστικό και των υπολοίπων χωρών της περιφέρειας της 
ζώνης του ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισµένα από τα προβλήµατα που µαστίζουν την 
Ελλάδα οφείλονται και σε συστηµικές αδυναµίες στον σχεδιασµό της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, 
παραµένει γεγονός ότι η Ελλάδα είχε βαθύτερες και πιο σοβαρές µακροοικονοµικές ανισορροπίες 
από ό,τι η υπόλοιπη περιφέρεια της ευρωζώνης. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η σηµαντική και έντονη πτώση των πραγµατικών επιτοκίων που 
συνόδευσε την ένταξη στην ευρωζώνη, εξαιτίας της εξάλειψης του κινδύνου υποτίµησης του 
νοµίσµατος, οδήγησε σχεδόν αµέσως σε σηµαντική αύξηση των εγχώριων επενδύσεων και µείωση 
των εθνικών αποταµιεύσεων. Ως αποτέλεσµα, η µεν οικονοµική ανάπτυξη επιταχύνθηκε λόγω της 
αύξησης της εγχώριας ζήτησης, αλλά σηµειώθηκε και σηµαντική διεύρυνση του ελλείµµατος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της χαµηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της 
αύξησης των επενδύσεων σε σχέση µε τις αποταµιεύσεις. Η παρατεταµένη διεύρυνση του 
ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η συσσώρευση εξωτερικού χρέους στη 
δεκαετία µετά την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη και προ του ξεσπάσµατος της κρίσης ήταν ο 
κύριος παράγων που συνετέλεσε στην ένταση και τη διάρκεια της κρίσης. 

Επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας, τόσο η δηµοσιονοµική όσο και η εισοδηµατική πολιτική 
χαλάρωσαν σηµαντικά αµέσως µετά την ένταξη στην ευρωζώνη το 2001. Αυτή η χαλάρωση 
προσέφερε περισσότερα καύσιµα στην οικονοµική µεγέθυνση αλλά και στη διεύρυνση του 
ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  

Πρωτοβουλίες όπως η υπερβολική αύξηση των µισθών και των συντάξεων, οι φορολογικές 
περικοπές, οι προσλήψεις στο δηµόσιο, οι αυξήσεις στις στρατιωτικές προµήθειες και η 
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων οδήγησαν σε περαιτέρω επιδείνωση του δηµοσιονοµικού 
προβλήµατος και επιδείνωσαν τα προβλήµατα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου 
πληρωµών. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι δηµοσιονοµικές και οι 
εισοδηµατικές πολιτικές διαφορετικών κυβερνήσεων µετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ έδωσαν 
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υπερβολική έµφαση στον στόχο της τόνωσης της εγχώριας ζήτησης, προκειµένου να προωθηθεί η 
ανάπτυξη και η απασχόληση, και ανεπαρκή έµφαση στη βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και τη διόρθωση των εξωτερικών ανισορροπιών. 

Από την άλλη πλευρά, µετά την κρίση του 2010 και την υιοθέτηση του εξωτερικά επιβληθέντος 
προγράµµατος προσαρµογής, η έµφαση της µακροοικονοµικής πολιτικής µετατοπίστηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στην αντιµετώπιση των εξωτερικών ανισορροπιών, χωρίς όµως µέριµνα για τα 
εγχώρια εισοδήµατα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Ως αποτέλεσµα αυτής της απότοµης αντιστροφής της πολιτικής, υπήρξε µια καταστροφικά µεγάλη 
και παρατεταµένη ύφεση για την ελληνική οικονοµία, όπου κάθε εκατοστιαία µονάδα βελτίωσης 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση µε το ΑΕΠ κόστιζε περίπου δυόµισι εκατοστιαίες 
µονάδες του ΑΕΠ από την άποψη της µείωσης της συνολικής εγχώριας παραγωγής, και περίπου 
µιάµιση εκατοστιαία µονάδα του συνολικού εργατικού δυναµικού, όσον αφορά την αύξηση της 
ανεργίας. Έτσι, το κόστος σε σχέση µε τη απώλεια παραγωγής και θέσεων εργασίας υπήρξε 
υπερβολικό. 

Ποια ήταν όµως ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού και ιδιαίτερα του τραπεζικού τοµέα σε όλα αυτά.  
Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας συνετέλεσε σηµαντικά και στην διεύρυνση του ισοζυγιου τρεχουσών 
συναλλαγών στην δεκαετία πριν την κρίση και στην ένταση και διάρκεια της ύφεσης µετά την 
κρίση; Υπήρξε ταυτόχρονα το όχηµα µέσω του οποίου δηµιουργήθηκαν οι εξωτερικές 
ανισορροπίες που οδήγησαν στην κρίση, αλλά και το όχηµα µέσω του οποίου µεταδόθηκε και 
εντάθηκε η ίδια η κρίση. Η υπερβολική πιστωτική επέκταση στην περίοδο πριν την κρίση, µέσω 
της αύξησης της µόχλευσης (leverage) των ελληνικών τραπεζών είχε ως συνέπεια την υπερβολική 
αποµόχλευση (deleveraging) µετά το ξέσπασµα της κρίσης, και της δηµιουργία πιστωτικής 
ασφυξίας, που συνετέλεσε τόσο στην ένταση όσο και στη διάρκεια της κρίσης.  

Όπως ήδη ανέφερα, η συµµετοχή στη ζώνη του ευρώ οδήγησε σε σηµαντική µείωση όχι µόνο των 
ονοµαστικών, αλλά και των πραγµατικών επιτοκίων. Καθώς η Ελλάδα λειτουργούσε σε περιβάλλον 
χαµηλών επιτοκίων, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση µπορούσαν να δανείζονται µε 
πολύ χαµηλά επιτόκια, γεγονός που τους ώθησε να αυξήσουν τις επενδύσεις και να µειώσουν τις 
αποταµιεύσεις τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του τραπεζικού δανεισµού και την 
ταχεία επέκταση του ενεργητικού των εγχώριων τραπεζών, οι οποίες µε τη σειρά του δανείστηκαν 
από το εξωτερικό. Το σηµαντικό πλεόνασµα της ιδιωτικής αποταµίευσης έναντι των επενδύσεων, 
το οποίο κατά το παρελθόν συνέβαλε στη διατήρηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα, ακόµη και µε την παρουσία ελλειµµάτων της γενικής κυβέρνησης, 
µετατράπηκε σταδιακά σε σηµαντικό έλλειµµα το οποίο χρηµατοδοτήθηκε µε τραπεζικό δανεισµό. 

Η αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης,ήδη από το 1998, από τη µία ενίσχυσε τη 
συνολική ζήτηση και οδήγησε σε σχετικά υψηλά ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης και µείωση της 
ανεργίας. Ωστόσο, οι υψηλότερες επενδύσεις και η κατανάλωση είχαν επίσης ως αποτέλεσµα την 
έκρηξη των ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το ήδη υψηλό δηµόσιο χρέος της 
Ελλάδας, που ήταν κυρίως εγχώριο, µετατράπηκε γρήγορα σε εξωτερικό χρέος. Το ελληνικό κράτος 
µπορούσε µετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ να δανείζεται από το εξωτερικό µε χαµηλά επιτόκια, 
ενώ οι ελληνικές τράπεζες χρησιµοποίησαν τα σηµαντικά αποθέµατα κρατικών οµολόγων τους ως 
εξασφαλίσεις για να δανείζονται από τις τράπεζες στην υπόλοιπη ΕΕ. Αυτά τα εξασφαλισµένα µε 
κρατικά οµόλογα δάνεια από το εξωτερικό επέτρεψαν στις ελληνικές τράπεζες να καλύψουν την 
αυξηµένη και πιο κερδοφόρα ζήτηση για πιστώσεις από τα εγχώρια νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
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Οι συνολικές εγχώριες πιστώσεις επεκτάθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, τροφοδοτώντας την έκρηξη και 
στο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Οι συνολικές πιστώσεις µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αυξήθηκαν από 81,5% του ΑΕΠ 
το 1999 σε 131,3% το 2009. Πενήντα εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Οι συνολικές πιστώσεις προς 
τον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκαν από 34,2% του ΑΕΠ το 1999 σε 105,1% το 2009. Εβδοµήντα 
εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Το σύνολο των εγχώριων πιστώσεων προς το δηµόσιο, µέσω της 
διακράτησης κρατικών οµολόγων µειώθηκε από 47,2% του ΑΕΠ το 1999 σε µόλις 26,2% το 2009. 
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι ελληνικές τράπεζες χρησιµοποιούσαν τα κρατικά οµόλογα 
ως διασφαλίσεις για να δανειστούν από ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς τράπεζες για τη 
χρηµατοδότηση του υπερβολικά αυξηµένου δανεισµού του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα. 

Έτσι, η έκρηξη των πιστώσεων διευκόλυνε, διατήρησε και χρηµατοδότησε τόσο το αυξηµένο 
έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όσο και τη διεθνοποίηση του χρέους της γενικής 
κυβέρνησης. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει έντονη ανοδική τάση 
ήδη από το 1995. Το µέσο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε από το 0,9% 
του ΑΕΠ στο 5,1% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 1995-99, στο 9,3% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 
2000-2004 και στο 13,1% ΑΕΠ κατά την περίοδο 2005-2009. Το δηµόσιο χρέος, τα δύο τρίτα του 
οποίου διακρατούσαν αρχικά κυρίως οι ελληνικές τράπεζες, µετατράπηκε γρήγορα σε εξωτερικό 
χρέος. 

Όπως και σε πολλές άλλες χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης, οι κίνδυνοι από την εξέλιξη του 
ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αγνοήθηκαν σε µεγάλο βαθµό για πολλά 
χρόνια, λόγω της µη δικαιολογηµένης αίσθησης ασφάλειας που προέκυψε από τη συµµετοχή στη 
ζώνη του ευρώ, την ανάκαµψη του ποσοστού µεγέθυνσης του πραγµατικού ΑΕΠ και τη µείωση της 
ανεργίας χωρίς αύξηση του πληθωρισµού.  

Ένα πρόγραµµα σταθεροποίησης µετά τους Ολυµπιακούς αγώνες, κατά την περίοδο 2005-2007, 
δεν µπόρεσε να αντιστρέψει τις εξελίξεις αυτές, καθώς µάλιστα διακόπηκε λόγω της πολιτικής 
αστάθειας που προκλήθηκε µε τις εκλογές του 2007 και της διεθνούς οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008-09. 

Μετά την κρίση ο τραπεζικός δανεισµός ακολούθησε αντίστροφη πορεία, λόγω της ταχύτατης 
αποµόχλευσης που απαιτήθηκε, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί χρηµατοπιστωτική ασφυξία, η 
οποία ενίσχυσε τόσο την ένταση όσο και τη διάρκεια της ύφεσης. 

Τόσο τα επιτόκια χορηγήσεων όσο και οι καταθέσεις άρχισαν να αυξάνονται µετά το 2010. Η 
πιστωτική επέκταση επιβραδύνθηκε και τελικά µετατράπηκε σε συρρίκνωση καθώς οι ελληνικές 
τράπεζες άρχισαν να αιµορραγούν και καταθέσεις, εξαιτίας µιας µαζικής φυγής κεφαλαίων. 

 Ήταν το αποτέλεσµα αυτό αναπόφευκτο; Οχι απαραίτητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων θα είχαν 
αποτρέψει τη φυγή κεφαλαίων και την πιστωτική κρίση, αλλά δεν προτάθηκαν τότε ούτε από την 
τρόϊκα ούτε από την ελληνική κυβέρνηση. Κακώς. Μία οικονοµία σε κρίση, η οποία δεν έχει και 
επαρκή άλλα µέσα πολιτικής, δικαιολογείται απόλυτα να αναστείλει προσωρινά την ελεύθερη 
κίνηση κεφαλαίων, καθώς η φυγή κεφαλαίων επιδεινώνει την κρίση.  

Μετά την αποτυχία του πρώτου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής και τις αυξανόµενες 
προσδοκίες για την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη (Grexit), συµφωνήθηκε ένα δεύτερο 
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πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής τον Ιούλιο του 2011. Ωστόσο, η φυγή κεφαλαίων εντάθηκε, 
καθώς το δεύτερο πρόγραµµα προέβλεπε επίσης µερική αποµείωση του ελληνικού χρέους µέσω της 
συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα (PSI) τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2012. Αυτή η πρόβλεψη, 
καθώς και η ενδεχόµενη µείωση, οδήγησαν σε νέα πιστωτική κρίση, η οποία ενέτεινε και παρέτεινε 
την ύφεση. Το περιθώριο των επιτοκίων των ελληνικών 10ετών κρατικών οµολόγων άρχισε να 
αυξάνεται πάλι το δεύτερο εξάµηνο του 2011, έφθασε στο 27,4% τον Φεβρουάριο του 2012 και 
παρέµεινε περίπου 20% µέχρι την παρέµβαση του Draghi ότι θα κάνει "οτιδήποτε χρειάζεται” για 
τη διάσωση της ευρωζώνης, τον Ιούλιο του 2012. Η αποµείωση του ελληνικού χρέους που τελικά 
“συµφωνήθηκε” µε τις τράπεζες στο πλαίσιο του PSI ήταν υψηλότερη από ό,τι αναµενόταν αρχικά, 
επιδεινώνοντας περαιτέρω την πιστωτική κρίση και δηµιούργησε την ανάγκη για νέα 
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το σύνολο των τραπεζικών πιστώσεων µειώθηκε 
κατά 26% ή από 160% του ΑΕΠ σε 137% του ΑΕΠ. 

Η πιστωτική κρίση επιδεινώθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2015, µετά την εκλογή της κυβέρνησης 
Τσίπρα και την σχεδόν καταστροφική προσπάθεια επαναδιαπραγµάτευσης των όρων της διάσωσης 
της Ελλάδας. Τα περιθώρια επιτοκίων αυξήθηκαν και η φυγή κεφαλαίων επανεµφανίστηκε. 
Ωστόσο, µετά την επιβολή ελέγχων κεφαλαίου τον Ιούλιο του 2015 και τη συµφωνία για την τρίτη 
διάσωση τον Αύγουστο του 2015, οι πιστωτικές συνθήκες βελτιώθηκαν σταδιακά, αν και η 
συρρίκνωση των πιστώσεων συνεχίστηκε το 2017, αν και µε βραδύτερο ρυθµό. 

Καταλήγω µε µερικές σκέψεις για το ρόλο του τραπεζικού τοµέα µετά την ολοκλήρωση των 
προγραµµάτων προσαρµογής. 

Θα πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Στο νέο πλαίσιο που δηµιουργείται, µε τη 
δειλή έστω δηµιουργία µιας τραπεζικής ένωσης, θα πρέπει να υπάρξει περιορισµένη αύξηση της 
µόχλευσης των τραπεζών που δεν θα υπερβαίνει τον επιδιωκόµενο ρυθµό µεγέθυνσης του 
ονοµαστικού ΑΕΠ. Θα πρέπει να αποφευχθεί ο κύκλος έκρηξης-κατάρρευσης των περασµένων δύο 
δεκαετιών. Η ευθύνη για αυτό είναι τόσο των διοικήσεων των τραπεζών όσο και των εποπτικών 
αρχών. 

Επιπλέον, καθώς ο κύκλος έκρηξης κατάρρευσης της τελευταίας εικοσαετίας έχει οδηγήσει σε 
σηµαντική αποδυνάµωση της θέσης των τραπεζών, θα πρέπει να υπάρξει θαραλλέα αντιµετώπιση 
του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων ώστε να ενισχυθεί η κεφαλαιακή κατάσταση 
των τραπεζών και να υπάρξουν επαρκείς πιστώσεις για νέες δραστηριότητες. 

Το εγχείρηµα δεν είναι εύκολο. Ιδιαίτερα σε µία νοµισµατική ένωση όπως η ευρωζώνη η οποία δεν 
έχει προχωρήσει σε επαρκείς µεταρρυθµίσεις. Είναι αντίστοιχης δυσκολίας µε την προσπάθεια 
ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης χωρίς εκ νέου έκρηξη των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. 
Ωστόσο, η εξυγίανση των τραπεζών και η συνετή, εφεξής, πολιτική χρηµατοδότησης της 
οικονοµίας είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας µετά την πολυετή 
κρίση. 

N5


