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Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralampos-
gkotsis)
Καθηγητής Οικονοµικών του πανεπιστηµίου Πειραιώς

Nέα εποχή για τις τράπεζες
Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα γνώρισε στις µέρες µας τη µεγαλύτερη
µεταρρύθµιση της ιστορίας του. Από το 1927 που οργανώθηκε σε µια σύγχρονη
τραπεζική αγορά, ως τις σηµαντικότατες παρεµβάσεις της Έκθεσης Καρατζά και
τις συγχωνεύσεις του 1996-2000. οι τράπεζές µας λειτούργησαν συχνά µε λάθη,
αστοχίες και παραλείψεις, αλλά τελικά χωρίς να δηµιουργήσουν ανεπανόρθωτη
βλάβη για την οικονοµία µας.

Αντίθετα, µε το ξέσπασµα της δηµοσιονοµικής κρίσης άρχισαν να εµφανίζονται τα
πρώτα σύννεφα στον τραπεζικό ουρανό. Στην αρχή ήταν οι αγορές, εθελοντικές ή
µη, κρατικών οµολόγων για τη …στήριξη των Spreads, στη συνέχεια  µε το
βάθεµα της ύφεσης, ήλθαν τα κόκκινα δάνεια. Έτσι, ο πρώτος λογαριασµός µας
προέκυψε από το PSI,  ο δεύτερος µας εστάλη από την Blackrock. Συνολικά
δηµιουργήθηκαν ανάγκες για ανακεφαλαιοποίηση σχεδόν 50 Δις Ευρώ, που
φορτώθηκαν στο δηµόσιο χρέος.

Οι προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι στην αρχή, κυρίως από την πλευρά των
δανειστών µας, ήταν να διαλυθούν στην ουσία οι τράπεζες και να κάνουν µια νέα
αρχή σπάζοντάς τες σε καλό και κακό κοµµάτι. Υπερίσχυσε ευτυχώς η άποψη που
υποστήριζε, ότι το ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσµα σε ότι αφορά την εξυγίανσή
τους, θα µπορούσε να επιτύχει κανείς και µε µια γενναία εκ βάθρων
αναδιάρθρωση σε δύο φάσεις. Πρώτον, να υπάρξει συγχώνευση σε 4 συστηµικές
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τράπεζες µε την απορρόφηση των υπολοίπων, κάτι που ήδη έγινε, και σε δεύτερη
φάση να υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα αναδιοργάνωσης, που θα στοχεύει σε
συγκεκριµένη στρατηγική για τα επόµενα χρόνια και του οποίου η επεξεργασία
έχει ήδη αρχίσει.

Μέσα σε ενάµισι χρόνο εξαφανίσθηκαν 14 τράπεζες, µερικές από τις αυτές µε
µακρά και σπουδαία ιστορία. Η Αγροτική Τράπεζα, η Εµπορική Τράπεζα, το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κ.α. Η µόνη από τις µικρές τράπεζες που κατάφερε να
επιβιώσει, ολοκληρώνοντας µε επιτυχία την αναγκαία αύξηση κεφαλαίου, ήταν η
Τράπεζα Αττικής, η οποία διατήρησε έτσι και την αυτονοµία της. Όλες οι άλλες
βρίσκονται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους. Η επόµενη µέρα βρήκε το
τραπεζικό µας σύστηµα να έχει µια αυστηρά ολιγοπωλιακή δοµή, η οποία έχει
πλεονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατά της. Σαφώς µειώνεται το κόστος
λειτουργίας και συνεπώς και το κόστος χρήµατος. Επίσης,  όταν ανοίξουν οι
αγορές θα είναι  ευκολότερο λόγω µεγέθους να δανείζονται στις αγορές χρήµατος
και κεφαλαίου στο εξωτερικό. Από την άλλη δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε το
γεγονός, ότι µικρότερος αριθµός τραπεζών σηµαίνει για τις επιχειρήσεις και
λιγότερες επιλογές δανεισµού. Είναι δε γνωστό, ότι κυρίως οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις απευθύνονταν µέχρι τώρα στις µικροµεσαίες τράπεζες και εύρισκαν
µεγαλύτερη κατανόηση στα προβλήµατά τους, οι οποίες τώρα δεν υπάρχουν.

Σε κάθε περίπτωση το µέλλον θα δείξει κατά πόσον η νέα δοµή του τραπεζικού
συστήµατος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη βασική του αποστολή. Δηλαδή,
να συλλέγει µε επιτυχία τις καταθέσεις του κοινού, εµπνέοντας εµπιστοσύνη και να
τις διοχετεύει στην πραγµατική οικονοµία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Μέχρι τότε οι τράπεζές µας έχουν να αντιµετωπίσουν σηµαντικά προβλήµατα:

1. Την οργανωτική ενσωµάτωση των τραπεζών που απορρόφησαν καθώς και την
αναδιάταξη των δικτύων µε στόχο τις οικονοµίες κλίµακος. Δυστυχώς στις
συγχωνεύσεις ένα και ένα δεν κάνει δύο, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων
ενάµισι. Έτσι θα πρέπει να κλείσουν καταστήµατα αλλά και να µειωθεί και το
προσωπικό µε τη µέθοδο βέβαια της εθελουσίας εξόδου και όχι µε απολύσεις.

2. Την αποµόχλευση του δανεισµού που βρίσκεται 60 δις Ευρώ πάνω από τις
καταθέσεις. Στο βαθµό που δεν υπάρξουν σηµαντικές εισροές καταθέσεων, η
αποµόχλευση µε τη µείωση των παρεχοµένων δανείων θα αποστερήσει από τις
επιχειρήσεις µέρος της ήδη ανεπαρκούς χρηµατοδότησης µε αρνητικές επιδράσεις
στη διαµόρφωση του ΑΕΠ.

3. Την αποτύπωση της πραγµατικής κεφαλαιακής κατάστασης των ιδρυµάτων
µετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, µε δεδοµένο ότι αυτή έγινε µε στοιχεία του



τέλους του 2011, όπου εν τω µεταξύ έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια (29%). Σε κάθε περίπτωση αυτή θα φανεί στα  Stress
Tests  που ετοιµάζονται για το Σεπτέµβριο καθώς και στη νέα έκθεση της
Blackrock  το Νοέµβριο, η οποία έχει ήδη αρχίσει τη συγκέντρωση των στοιχείων
από τις τράπεζες.

Από δω και πέρα η πορεία των τραπεζών είναι συνυφασµένη µε εκείνη της
οικονοµίας. Αν υπάρξουν πολιτικές που να δίνουν λύση στα βασικά προβλήµατα
της οικονοµίας, τότε και οι τράπεζες θα σταµατήσουν να αιµορραγούν και θα είναι
σε θέση να παράσχουν οµαλά τις υπηρεσίες τους στην πραγµατική οικονοµία και
στους πολίτες. Σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσουν να βυθίζονται στις
επισφάλειες κάτι που φαίνεται και από την εξέλιξη των καλών κοµµατιών των
τραπεζών που διασπάστηκαν, οι οποίες καταγράφουν ήδη µεγάλα ποσά
καθυστερούµενων δανείων.
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