Πρόλογος

Το 2014 συνιστά έτος καμπής για την ελληνική οικονομία και, πιθανότατα, θα σηματοδοτήσει τον
τερματισμό της βαθύτερης μεταπολεμικής ύφεσης.
Είναι πλέον κοινός τόπος πως η κρίση στη χώρα μας προήλθε από τον δημόσιο τομέα, με το
δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 να ξεπερνά το 15% του ΑΕΠ και το χρέος να ανεβαίνει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε μη βιώσιμα επίπεδα. Η δημοσιονομική κρίση βρήκε την ελληνική οικονομία μπροστά
σε μια άλλη κρίση, εκείνη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Με την ανταγωνιστικότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών της να είναι σε φθίνουσα πορεία, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έφτασε να είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Μέσα στη δίνη
της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία προηγήθηκε χρονικά κατά δύο έτη, η ελληνική οικονομία
βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κρίση «δίδυμων ελλειμμάτων».
Ωστόσο, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης αρχίζουν να διαμορφώνονται κατάλληλες συνθήκες για σταδιακή οικονομική ανάκαμψη. Τα επόμενα τρίμηνα είναι κρίσιμα
για την παγίωση και επαύξηση της τρέχουσας δυναμικής, ειδικά μετά την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσματος στον προϋπολογισμό, καθώς και πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
ενώ αναμένεται να βοηθήσουν επικουρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης, για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους, αλλά και την πιο ενεργό αναπτυξιακή στήριξη της
ελληνικής οικονομίας.
Τη δοκιμασία της προσαρμογής τη βιώσαμε και εξακολουθούμε να τη βιώνουμε όλοι. Αυτό που
πλέον προέχει, μετά από έξι δύσκολα χρόνια και μεγάλο κοινωνικό τίμημα, είναι η διατήρηση της
δημοσιονομικής εξυγίανσης και η απελευθέρωση, μέσω συνεχών και πραγματικών μεταρρυθμίσεων,
του σημαντικού αναπτυξιακού αποθέματος που διαθέτει η χώρα και το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε
συσσωρευμένες στρεβλώσεις του παρελθόντος. Μόνον έτσι θα εξασφαλιστεί η επιστροφή των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το τεράστιο πρόβλημα της
ανεργίας που δημιούργησε η αναγκαστική προσαρμογή.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, για τρίτη φορά την τελευταία δεκαετία, υπό την υποδειγματική
επιμέλεια του εκάστοτε προέδρου του Επιστημονικού της Συμβουλίου και του Γενικού της Γραμματέα,
έρχεται να συνδράμει με νηφαλιότητα και επιστημονική τεκμηρίωση στον δημόσιο διάλογο για το
νέο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας. Επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, αλλά και άνθρωποι της πράξης, με
γνώση και εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα, προσπαθούν μέσα από τις αναλύσεις τους να
περιγράψουν τα προβλήματα, να αναδείξουν τις υπάρχουσες αδυναμίες και, κυρίως, να διατυπώσουν
προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τις προοπτικές ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας.
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Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επιθυμώ να εκφράσω
τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλες και όλους τους συγγραφείς, καθώς και στους επιμελητές, για
τη συμβολή τους στην έκδοση του άρτιου αυτού τόμου.
Οι ελληνικές τράπεζες, με αποφασιστικότητα και τεχνογνωσία, θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις επίτευξης του νέου ενάρετου κύκλου της οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια
ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Είμαι αισιόδοξος πως το ίδιο θα πράξουν και
οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, το πολιτικό μας σύστημα, η δικαιοσύνη, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι
φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών, τα ελληνικά νοικοκυριά.
Φεβρουάριος 2014
Γεώργιος Ζανιάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤ
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