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Γκότσης Χαράλαμπος

Ζητείται ασφαλής τράπεζα!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/04/2013 05:45
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Ο σεισµός που έγινε µε το κούρεµα των καταθέσεων προκάλεσε στη νησιωτική χώρα ένα
καταστρεπτικό τσουνάµι. Στα πρώτα θύµατα συγκαταλέγονται δύο τράπεζες. Η µία
καταστράφηκε ολοσχερώς, η άλλη προς το παρόν διασώθηκε, βαριά όµως τραυµατισµένη.
Επεται το κλείσιµο επιχειρήσεων, η απώλεια θέσεων εργασίας και η εξαθλίωση ενός
τµήµατος του κυπριακού λαού. Απλοί πολίτες, εταιρείες, οργανισµοί έχασαν τεράστιες
περιουσίες.
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Τα προβλήµατα από την κακοδιαχείριση των δύο µεγάλων τραπεζών έδωσαν την αφορµή
στον κ. Σόιµπλε· ο οποίος στηριζόµενος σε µια έκθεση της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας
Πληροφοριών της Γερµανίας (BND) απαίτησε από την κυπριακή κυβέρνηση να συρρικνώσει
το τραπεζικό της σύστηµα στο 40% του µεγέθους του.

Γνώμες- ΕΝΦΙΑ: ΕΝορχηστρωμένος Φθόνος

(κατά) Ιδιοκτητών Ακινήτων

26/08/2014 06:00

27
Γνώμες- Οι Γάλλοι συγκρούονται με τη

Παρακάµπτοντας τα θέµατα που εγείρονται σχετικά µε το αν έχει την αρµοδιότητα, η άποψη
του φιλελεύθερου κ. Σόιµπλε είναι και επί της ουσίας άστοχη και εντελώς λανθασµένη. Είναι
παραδεκτό στην οικονοµία της αγοράς ότι το µέγεθος ενός τοµέα της οικονοµίας, συνεπώς
και του τραπεζικού, εξαρτάται από τη ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Εκεί µεταφέρονται οι παραγωγικοί συντελεστές, επειδή βρίσκουν καλύτερες αποδόσεις. Το
πρόβληµα συνεπώς του τραπεζικού συστήµατος δεν βρίσκεται στο µέγεθος, αλλά στην
ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών του.
Ετσι, αντί κατά περίπτωση να λαµβάνονται από τους ισχυρούς πολιτικές αποφάσεις σχετικά
µε την επικινδυνότητα µιας ή περισσότερων τραπεζών θα ήταν προτιµότερο να προχωρήσει η
τραπεζική µεταρρύθµιση του συνόλου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, ώστε να
λειτουργεί µε ενιαίους κανόνες, που να παρέχουν ασφάλεια όχι µόνο στους καταθέτες, αλλά
και στην ίδια τη βιωσιµότητα των τραπεζών.
Τι χρειάζεται να γίνει;
1) Ενιαία τραπεζική εποπτεία. Η περίπτωση της Κύπρου έδειξε ολοφάνερα ότι η εποπτεία των
νοµισµατικών αρχών απέτυχε παταγωδώς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο των
αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για την ενιαία τραπεζική ένωση, θα πρέπει, τουλάχιστον
για τις 600 συστηµικές τράπεζες της Ευρώπης, να διαθέτει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς,
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καθώς και τα απαιτούµενα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου.
2) Διαχωρισµός επενδυτικών και εµπορικών τραπεζών. Είναι καιρός, προτού ξεσπάσει µια
δεύτερη χρηµατοοικονοµική κρίση, να ληφθούν αποφάσεις που να διαχωρίζουν τις κλασικές
εργασίες της συγκέντρωσης αποταµιεύσεων και χορήγησης δανείων από τις γεµάτες
κινδύνους τοποθετήσεις των επενδυτικών τραπεζών. Ετσι, οι µεν εµπορικές τράπεζες δεν θα
χρησιµοποιούν τις καταθέσεις των πολιτών για να χρηµατοδοτούν κερδοσκοπικές
δραστηριότητες, οι δε επενδυτικές θα προµηθεύονται τα κεφάλαια από επενδυτές που
αναλαµβάνουν, λόγω υψηλότερων αποδόσεων, κινδύνους που συνεπάγονται ενίοτε και τη
χρεοκοπία.
3) Δηµιουργία ταµείου σωτηρίας τραπεζών. Το ταµείο αυτό θα αφορά µόνο τις εµπορικές
τράπεζες και θα χρησιµοποιεί κεφάλαια από εισφορές των ίδιων των τραπεζών, ώστε ούτε οι
φορολογούµενοι να πληρώνουν τις αστοχίες διοικήσεων και εποπτικών αρχών, αλλά ούτε και
οι αποταµιευτές.
Η προώθηση αυτών των ρυθµίσεων το γρηγορότερο δυνατό αποτελεί τη µοναδική εγγύηση
για ασφαλείς τράπεζες ώστε και οι καταθέτες να µη χρειάζεται να αξιολογούν οι ίδιοι τις
τράπεζες, πράγµα πολύ δύσκολο, αλλά και οι οικονοµίες, όπως τώρα της Κύπρου, να µην
καταστρέφονται.
Ο κ. Χαράλαµπος Γκότσης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
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