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Τα τρύα μϋτωπα τησ κρύςησ
Η ελλθνικι κρίςθ ζχει τρεισ αλλθλζνδετεσ εςτίεσ, τθ δθμοςιονομικι, τθ μακροοικονομικι και
τθν τραπεηικι, με κάκε μία να ενιςχφει και να ανατροφοδοτεί τισ άλλεσ δφο. Τα μζτρα που
υιοκετικθκαν το 2010 για τθν αντιμετϊπιςθ του δθμοςιονομικοφ προβλιματοσ αφαίρεςαν
ςθμαντικά ποςά από τθν ενεργό ηιτθςθ, ενιςχφοντασ τθν φφεςθ, θ οποία είχε εκδθλωκεί ιδθ
από το 2008. Αυτό ανατροφοδότθςε το δθμοςιονομικό πρόβλθμα, υποςκάπτοντασ τθν
φοροδοτικι ικανότθτα και αυξάνοντασ τθν πίεςθ για κοινωνικζσ δαπάνεσ. Η απαξίωςθ των
κρατικϊν ομολόγων μετζφερε τθν κρίςθ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα με τισ απϊλειεσ να
κλειδϊνονται οριςτικά με το PSI και τθν «εκελοντικι» επαναγορά. Παράλλθλα, θ φφεςθ και θ
εςωτερικι υποτίμθςθ οδιγθςαν ςε κλιμακοφμενθ αδυναμία του ιδιωτικοφ τομζα να
εξυπθρετιςει τα δάνειά του και, προκειμζνου να αποκαταςτακεί θ κεφαλαιακι επάρκεια των
τραπεηϊν, προςτζκθκαν ςτο δθμόςιο χρζοσ ςχεδόν τριάντα μονάδεσ επί του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα,
θ πιςτωτικι ςυρρίκνωςθ ςυνεχίηει να ςτραγγαλίηει τον ιδιωτικό τομζα, ενιςχφοντασ τθν
αδυναμία εξυπθρζτθςθσ των παλιϊν δανείων.
Πρόκειται επομζνωσ για μια κλαςςικοφ τφπου περιδίνθςθ τθσ οικονομίασ ανάμεςα ςτισ τρεισ
αυτζσ εςτίεσ, χωρίσ ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ ςτακεροποιθτικοφ χαρακτιρα, προκαλϊντασ
τεράςτιο κοινωνικό κόςτοσ και εμφανι ριγματα ςτον ιςτό τθσ οικονομίασ.
Η υποβακμιςμζνθ ποιότθτα των ιςολογιςμϊν των τραπεηϊν και των επιχειριςεων ζχει
υποςκάψει τισ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των βαςικϊν ςυντελεςτϊν τθσ αλυςίδασ παροχισ
ρευςτότθτασ ςε όλα ςχεδόν τα επίπεδα, από τισ νομιςματικζσ αρχζσ μζχρι τον τελευταίο
δανειολιπτθ. Οι προβλθματικζσ αυτζσ ςχζςεισ ςυνιςτοφν ςιμερα το βαςικό αίτιο τθσ
διαπιςτωμζνθσ αδυναμίασ χρθματοδότθςθσ τθσ οικονομίασ. Οι δυνατότθτεσ άντλθςθσ
ρευςτότθτασ από το Ευρωςφςτθμα ζχουν μειωκεί λόγω τθσ υποβακμιςμζνθσ ποιότθτασ των
διακζςιμων ενεχφρων, δθλαδι των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τραπεηϊν, με αποτζλεςμα να
ζχει περιοριςτεί ποςοτικά θ ρευςτότθτα και, ςτο βακμό που παρζχεται, να είναι ιδιαίτερα
ακριβι. Για τον ίδιο λόγο, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ ςυνεχίηουν να είναι αποκομμζνεσ από τθν
διατραπεηικι αγορά, με ςυνζπεια να παρεμποδίηεται θ ροι τθσ διακζςιμθσ ρευςτότθτασ ςε
επίπεδο Ευρωηϊνθσ προσ τθν ελλθνικι οικονομία. Τζλοσ, θ ςχζςθ μεταξφ τραπεηϊν και
δανειολθπτϊν ζχει καταςτεί προβλθματικι. Επιχειριςεισ και νοικοκυριά ζχουν αυξθμζνεσ
ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ ενϊ οι τράπεηεσ αμφιςβθτοφν τθν ικανότθτά τουσ να εξυπθρετιςουν
τα δάνειά τουσ, πζραν του ότι ζχει μειωκεί και θ αξία των εγγυιςεων.

Η κατϊςταςη τησ οικονομύασ και του τραπεζικού ςυςτόματοσ
Η κατάςταςθ ςε κάκε ζνα από τα τρία μζτωπα περιγράφεται αναλυτικά ςτα δφο πρϊτα
κεφάλαια τθσ μελζτθσ. Η ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν ΟΝΕ ιταν ζνα κετικό ςοκ, βαςικά λόγω των
χαμθλϊν επιτοκίων, το οποίο όμωσ οδιγθςε ςε υπεραιςιόδοξεσ προςδοκίεσ και υπερβολικι
ςυςςϊρευςθ χρζουσ, δθμόςιου και ιδιωτικοφ, με ρυκμοφσ που υπερζβαιναν αυτοφσ τθσ
αφξθςθσ του εκνικοφ ι του ιδιωτικοφ ειςοδιματοσ. Ήταν επομζνωσ κζμα χρόνου θ εκδιλωςθ
μιασ κρίςθσ χρθματοδότθςθσ και θ διακοπι του ενάρετου αυτοφ κφκλου. Δεν υπιρξε όμωσ κάτι
που να προϊδεάηει για τθν καταςτροφικι διαχείριςθ αυτισ τθσ κρίςθσ, τόςο από τισ ελλθνικζσ
όςο και από τισ βορειοευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ.
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Βαςικοί μακροοικονομικοί και δθμοςιονομικοί δείκτεσ ςτοιχειοκετοφν αξιοςθμείωτθ πρόοδο
ςε οριςμζνα μζτωπα, όπωσ θ ταχεία μείωςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν και ο
δραςτικόσ περιοριςμόσ του πρωτογενοφσ δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ. Οι επιτυχίεσ όμωσ
αυτζσ ςυντελοφνται με τεράςτιο κοινωνικό κόςτοσ, ςε όρουσ απϊλειασ ειςοδιματοσ,
καταςτροφισ κεφαλαίου και ανεργίασ. Ενδεικτικά, μεταξφ 2009 και 2013 το πρωτογενζσ
ζλλειμμα ςαν ποςοςτό του ΑΕΠ αναμζνεται να ζχει μειωκεί κατά δζκα ποςοςτιαίεσ μονάδεσ,
ενϊ το κυκλικά προςαρμοςμζνο, δθλαδι το ζλλειμμα που λαμβάνει υπόψθ και τθν επίδραςθ
τθσ φφεςθσ ςτα δθμοςιονομικά μεγζκθ, αναμζνεται να ζχει βελτιωκεί κατά 16,4 ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ, ςθμειϊνοντασ μάλιςτα το υψθλότερο πλεόναςμα τθσ Ευρωηϊνθσ (6,5%). Η τεράςτια
φφεςθ προκάλεςε, όπωσ φαίνεται, από μόνθ τθσ ζνα ζλλειμμα 6,4% επί του ΑΕΠ, το οποίο
όμωσ δεν δθμιουργεί ςυνκικεσ επιβράβευςθσ, ϊςτε να υπάρξει κάποια χαλάρωςθ για το
ςπάςιμο του φαφλου κφκλου.
Υπιρξαν βζβαια και αςτοχίεσ ςτον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ, οι οποίεσ αναδείχτθκαν με
τθν κάπωσ προςχθματικι ςυηιτθςθ γφρω από το δθμοςιονομικό πολλαπλαςιαςτι. Η χϊρα
ςυμφϊνθςε να υλοποιιςει ζνα αυςτθρό πρόγραμμα λιτότθτασ όντασ ιδθ ςε φφεςθ, ενϊ ιταν
γνωςτό ότι αυτό ενζχει ςοβαρό κίνδυνο πλιρουσ μακροοικονομικοφ εκτροχιαςμοφ και
αποτυχίασ, ςε αντίκεςθ με προγράμματα που ειςάγονται ςε φάςθ ανάκαμψθσ. Επίςθσ, ζνα
μεγάλο μζροσ τθσ μείωςθσ των δαπανϊν προιλκε τελικά από τθ δραςτικι μείωςθ του
προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων, όπου ο πολλαπλαςιαςτισ είναι ςθμαντικά μεγαλφτεροσ
από αυτόν των υπόλοιπων δθμοςιονομικϊν μεταβλθτϊν. Παράλλθλα, τα προγράμματα
προςαρμογισ επεκτάκθκαν πζραν του δθμοςιονομικοφ, περιλαμβάνοντασ μζτρα βελτίωςθσ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ μζςω τθσ εςωτερικισ υποτίμθςθσ, τθσ μείωςθσ δθλαδι των ονομαςτικϊν
ειςοδθμάτων, βακαίνοντασ ζτςι τθν φφεςθ. Ταυτόχρονα όμωσ υπιρξαν περιςτολζσ ςτθ
χρθματοδότθςθ ακόμθ και τομζων υψθλισ παραγωγικότθτασ, όπωσ θ βιομθχανία, θ οποία
ςυνεχίηει να ςυρρικνϊνεται και εξ αυτοφ του λόγου. Υπιρξε επομζνωσ ζλλειψθ εςωτερικισ
ςυνοχισ ςτα προγράμματα προςαρμογισ, θ οποία μοιραία υποςκάπτει το αποτζλεςμα.

Το νϋο παραγωγικό πρότυπο
Πίςω από τθ βίαιθ αυτι προςαρμογι υποκρφπτεται θ ςυγκαλυμμζνθ φιλοδοξία να καταςτεί θ
Ευρωηϊνθ του Μάαςτριχτ πιο λειτουργικι, χωρίσ δθλαδι υπερβολικά χρθματοοικονομικά
ελλείμματα που δθμιουργοφν τθν ανάγκθ αμοιβαιοποίθςθσ χρεϊν. Στο πρϊτο κεφάλαιο
αναδεικνφονται οι εςωτερικζσ ανιςορροπίεσ τθσ Ευρωηϊνθσ με προζλευςθ τα ιςοηφγια
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, για τα οποία δεν υπιρχε καμία πρόβλεψθ ςτθν αρχικι ςυνκικθ.
Για αρκετά χρόνια, τα πλεονάςματα χωρϊν του βορά κάλυπταν τα ελλείμματα του νότου μζςω
των κεφαλαιαγορϊν και τθσ διατραπεηικισ αγοράσ, υποεκτιμϊντασ τουσ κινδφνουσ επειδι, ςτθ
λογικι τθσ νομιςματικισ ζνωςθσ, θ διακοπι τθσ ανακφκλωςθσ των πλεοναςμάτων μζςω των
κεφαλαιαγορϊν αυτόματα υποκακίςταται με άνευ ορίων πιςτϊςεισ και χρεϊςεισ μεταξφ των
κεντρικϊν τραπεηϊν που ςυμμετζχουν ςτο Ευρωςφςτθμα. Αυτό ςυνζβθ, ςε μεγάλθ ζκταςθ,
μετά το 2009, δθμιουργϊντασ τθν εντφπωςθ ότι οι ελλειμματικζσ χϊρεσ ιταν ςε κζςθ να
ςυςςωρεφουν απρόςκοπτα υποχρεϊςεισ ζναντι των κεντρικϊν τραπεηϊν των πλεοναςματικϊν
χωρϊν, μζςω του ςυςτιματοσ αυτόματων διακανονιςμϊν ΕΚΤ, το TRAGET2. Επρόκειτο
επομζνωσ για ζνα de facto αμοιβαιοποιθμζνο χρζοσ, το οποίο όμωσ είχε προκφψει χωρίσ τθν
παραβίαςθ κάποιασ ςυνκικθσ, αλλά λόγω τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ τθσ νομιςματικισ
ζνωςθσ. Το γεγονόσ ότι τα «δάνεια» αυτά είχαν χορθγθκεί χωρίσ όρουσ, μνθμόνια ι
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χρονοδιαγράμματα προςαρμογισ αποκάλυψε ρωγμζσ ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ Ευρωηϊνθσ,
οδθγϊντασ τόςο ςε αυςτθροποίθςθ του δθμοςιονομικοφ ςυμφϊνου όςο και ςε ζνα
διευρυμζνο ςφμφωνο για τθν εξάλειψθ γενικότερων μακροοικονομικϊν ανιςορροπιϊν, με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα ανταγωνιςτικότθτασ και εξωτερικϊν ελλειμμάτων. Ζτςι προζκυψε
θ ανάγκθ μιασ γενικότερθσ προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε ζνα νζο εξωςτρεφζσ
παραγωγικό πρότυπο, με τθν εςωτερικι υποτίμθςθ να προςκζτει βακμοφσ δυςκολίασ ςτθ
δθμοςιονομικι προςαρμογι και ςτισ δυνατότθτεσ εξυπθρζτθςθσ των ιδιωτικϊν δανείων.
Ο κίνδυνοσ αποτυχίασ του προγράμματοσ ζφερε ςτο προςκινιο και το ενδεχόμενο εξόδου τθσ
χϊρασ από τθν Ευρωηϊνθ, προκαλϊντασ ςθμαντικζσ απϊλειεσ κατακζςεων και κατάρρευςθ τθσ
πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ των τραπεηϊν, οι οποίεσ αποκόπθκαν από τθν διατραπεηικι αγορά.
Μοναδικι εξωτερικι πθγι ρευςτότθτασ ιταν και παραμζνει το Ευρωςφςτθμα, δθλαδι θ ΕΚΤ
και ο εφεδρικόσ μθχανιςμόσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ο ELA, με τον τελευταίο να εφαρμόηει
πιο ελαςτικά κριτιρια αποδοχισ ενεχφρων αλλά και με ςθμαντικά υψθλότερο κόςτοσ χριματοσ
(περίπου 4%). Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί ότι από τθν ολοκλιρωςθ του PSI μζχρι τισ αρχζσ του
2013, ο ELA ιταν θ αποκλειςτικι πθγι ρευςτότθτασ. Ταυτόχρονα, το PSI και θ «εκελοντικι»
επαναγορά τίτλων του ελλθνικοφ δθμοςίου, περιόριςαν ςθμαντικά τθ διακεςιμότθτα τίτλων
κατάλλθλων για χριςθ ενεχφρων, ιδιαίτερα αυτϊν που είναι αποδεκτοί από τθν ΕΚΤ. Για όλουσ
αυτοφσ τουσ λόγουσ, θ μζγιςτθ διακζςιμθ ρευςτότθτα του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ
ζχει περιοριςτεί ςθμαντικά, ενϊ ζχει αυξθκεί το μζςο κόςτοσ άντλθςισ τθσ. Επομζνωσ, το νζο
παραγωγικό πρότυπο προωκείται χωρίσ πρόβλεψθ χρθματοδότθςθσ και μζριμνα για
ςυμμετρικζσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ Ευρωηϊνθσ, τουλάχιςτον όςον αφορά το
κόςτοσ τθσ ρευςτότθτασ.

Οι ελαττωματικού μηχανιςμού μετϊδοςησ τησ νομιςματικόσ
πολιτικόσ του Ευρωςυςτόματοσ
Το τρίτο κεφάλαιο τθσ μελζτθσ επικεντρϊνεται ςτισ δυνατότθτεσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ
ςυςτιματοσ να ςυνδράμει ςτθν ανάταξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ. Σε πρϊτο επίπεδο, ςτοιχειοκετείται με διάφορουσ δείκτεσ ότι, ςυνολικά,
ςτθν Ευρωηϊνθ αρχίηουν να διαμορφϊνονται ςυνκικεσ πλεονάηουςασ ρευςτότθτασ, με
ςθμαντικό όμωσ πρόβλθμα κατανομισ τθσ. Η Ευρωηϊνθ είναι νομιςματικά κατακερματιςμζνθ,
με ηϊνεσ χωρϊν που απολαμβάνουν πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται από τθ
νομιςματικι χαλάρωςθ, με άλλεσ να είναι εντελϊσ αποκομμζνεσ, όπωσ θ Ελλάδα, και με
ενδιάμεςεσ περιπτϊςεισ, όπωσ π.χ. θ Ιςπανία. Υπάρχει επομζνωσ μια διαςτρωμάτωςθ ςε
προνομιοφχεσ και μθ νομιςματικζσ ηϊνεσ, θ οποία φαίνεται να διαρκρϊνεται ςε αντιςτοιχία με
το αξιόχρεο των χωρϊν, με τισ πιο αδφναμεσ (υψθλά spreads) να καταβάλλουν υψθλότερο
κόςτοσ χριματοσ από το Ευρωςφςτθμα, το οποίο ςτθ ςυνζχεια μετακυλφεται ςτα τραπεηικά
επιτόκια κατακζςεων και δανειςμοφ.
Προβλιματα αυτοφ του είδουσ κα μποροφςαν κεωρθτικά να ξεπεραςτοφν είτε με τθν ζκδοςθ
ευρωομολόγων είτε με επιλεκτικζσ μαηικζσ αγορζσ από τθν ΕΚΤ κρατικϊν ομολόγων των χωρϊν
που τελοφν υπό πίεςθ εκ μζρουσ των αγορϊν. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ομοιογενοποιείται
αυτόματα θ ποιότθτα των ενεχφρων, οπότε εξομοιϊνεται το κόςτοσ άντλθςθσ ρευςτότθτασ. Στθ
δεφτερθ περίπτωςθ, θ ΕΚΤ μπορεί να κζτει ςαφι όρια ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκιακϊν
περικωρίων, αυξάνοντασ ταυτόχρονα τθ νομιςματικι βάςθ χωρϊν που απειλοφνται από τισ
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αγορζσ. Αξίηει ίςωσ να ςθμειωκεί ότι, αν οι αγορζσ τθσ ΕΚΤ είχαν γίνει ςτθν ζκταςθ τθσ
κεντρικισ τράπεηασ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, αγοράηοντασ δθλαδι περίπου το 25% του χρζουσ
τθσ Ευρωηϊνθσ, το ποςό κα ιταν € 2,5 τρισ, ζναντι των € 210 δισ που ζχει τοποκετιςει
ςυνολικά. Καμία όμωσ από αυτζσ τισ επιλογζσ δεν είναι ορατι βραχυ-μεςοπρόκεςμα, λόγω
κυρίωσ ενςτάςεων τθσ Γερμανίασ.

Ο γόρδιοσ δεςμόσ τησ χρηματοδότηςησ
Υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι ελλθνικζσ τράπεηεσ είναι περιςςότερο προςανατολιςμζνεσ ςτθν
εξυγίανςθ του υπάρχοντοσ χαρτοφυλακίου παρά ςτθν περαιτζρω διόγκωςι του. Οι χορθγιςεισ
ςυνεχίηουν να κινοφνται με αρνθτικό πρόςθμο. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςε ςυγκυριακοφσ
λόγουσ, όπωσ θ προςπάκεια ανακεφαλαιοποίθςθσ, αλλά και ςε δομικοφσ, δθλαδι ςτθν
εκτίμθςθ ότι οι αναμενόμενεσ αποδόςεισ των χορθγιςεων δεν κρίνονται επαρκείσ,
ςτακμίηοντασ τουσ κινδφνουσ απωλειϊν.
Ιδιαίτερα εκτεκειμζνεσ είναι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ). Αυτό είναι εν μζρει ζνα
δομικό πρόβλθμα που αφορά γενικότερα τισ ΜΜΕ τθσ Ευρϊπθσ, και όχι μόνο, αλλά οι
ελλθνικζσ ΜΜΕ αντιμετωπίηουν επιπρόςκετα προβλιματα. Γενικά, μθ ζχοντασ πρόςβαςθ ςε
εναλλακτικζσ πθγζσ κεφαλαίων, οι ΜΜΕ είναι απόλυτα εξαρτθμζνεσ από τον τραπεηικό
δανειςμό, αντιμετωπίηουν προβλιματα αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ και θ πιςτολθπτικι τουσ
ικανότθτα διαβρϊνεται πολφ ςφντομα ςτθν κακοδικι φάςθ του κφκλου, λόγω ζλλειψθσ
αποκεμάτων αςφαλείασ όςον αφορά τθν ρευςτότθτα και τθν κεφαλαιακι τουσ επάρκεια.
Εξάλλου, θ βακειά και παρατεταμζνθ φφεςθ ζχει επιδεινϊςει τθ κζςθ των ελλθνικϊν ΜΜΕ ςε
ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Αν ςτα παραπάνω προςτεκοφν και τα προβλιματα που ςχετίηονται με τθ γενικότερθ
αναδιάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ εικόνα για τισ ελλθνικζσ ΜΜΕ γίνεται ακόμα
δυςμενζςτερθ. Η προςαρμογι ςτο νζο παραγωγικό πρότυπο κακιςτά ολόκλθρουσ κλάδουσ
παρωχθμζνουσ και χαμθλισ, πλζον, προτεραιότθτασ. Επιπλζον, θ ςαρωτικι αναδιάρκρωςθ του
ίδιου του τραπεηικοφ τομζα ςυνεπάγεται ανακατανομι του πελατολογίου, οξφνοντασ τα
προβλιματα τθσ αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ. Τζλοσ, θ τυποποίθςθ και αυςτθροποίθςθ των
κριτθρίων και των διαδικαςιϊν για νζεσ πιςτοδοτιςεισ, με τθν εμπλοκι του Ταμείου
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, επιβαρφνει ακόμα περιςςότερο τα προβλιματα
χρθματοδότθςθσ.

Αναγκαύεσ παρεμβϊςεισ με μη ςυμβατικϊ μϋτρα
Το πρόβλθμα επομζνωσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ δεν μπορεί να επιλυκεί
με ςυμβατικά μζςα νομιςματικισ ι άλλθσ πολιτικισ, αλλά με επιλεκτικζσ και καλά ςτοχευμζνεσ
παρεμβάςεισ ςτθν καρδιά του προβλιματοσ, δθλαδι ςτουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν
φφεςθ, τθν ποιότθτα των ιςολογιςμϊν, και τισ αςτοχίεσ του προγράμματοσ προςαρμογισ.
Χωρίσ ανάλθψθ μζρουσ των πιςτοδοτικϊν κινδφνων από δθμόςιουσ – εκνικοφσ και
ευρωπαϊκοφσ – κεςμοφσ, μζςω ενόσ διευρυμζνου προγράμματοσ εγγυιςεων, περιορίηονται
δραςτικά οι δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ τθσ ανάκαμψθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και
επιδεινϊνονται οι κοινωνικζσ και, ευρφτερα, εκνικζσ προοπτικζσ.
Καταρχιν, ςτο πλαίςιο μιασ ςτακεροποιθτικισ πολιτικισ, θ ΕΚΤ πρζπει να χαλαρϊςει τουσ
όρουσ χρθματοδότθςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, μειϊνοντασ το κόςτοσ του χριματοσ. Αυτό
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ςθμαίνει χαλάρωςθ των κριτθρίων καταλλθλότθτασ των ενεχφρων και μερικι ανάλθψθ του
κινδφνου που ενςωματϊνεται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ των τραπεηϊν τθσ περιφζρειασ. Μια
τζτοια πρωτοβουλία κα διευκόλυνε τθν πλιρθ μετάβαςθ από τον ELA ςτθν ΕΚΤ,
αποκακιςτϊντασ τον πρϊτο βαςικό κρίκο τθσ πιςτωτικισ αλυςίδασ.
Ο κρίκοσ τράπεηεσ-επιχειριςεισ πρζπει να ενιςχυκεί με μια ευρείασ ζκταςθσ πολιτικι
εγγυιςεων επιχειρθματικοφ κινδφνου. Στθ μελζτθ περιγράφονται αρκετζσ τζτοιεσ
πρωτοβουλίεσ που είναι είτε ςτο ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ είτε ςτο ςτάδιο περιοριςμζνθσ ι
δοκιμαςτικισ εφαρμογισ. Συγκεκριμζνα:
1. Μείωςθ των απαιτοφμενων εποπτικϊν κεφαλαίων για δάνεια προσ ΜΜΕ, με
ταυτόχρονθ κατάργθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ ανάμεςα ςε δάνεια προσ αξιολογθμζνεσ
και μθ επιχειριςεισ από τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ.
2. Τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν και διευκόλυνςθ των τιτλοποιιςεων δανείων προσ ΜΜΕ
με εγγυιςεισ ευρωπαϊκοφ οργάνου, π.χ. τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων (ΕΤΕπ).
3. Αναβάκμιςθ των εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί από το ελλθνικό δθμόςιο, κυρίωσ για
τραπεηικζσ ι επιχειρθματικζσ ομολογίεσ, με προςκικθ δεφτερου επιπζδου κάλυψθσ
από ευρωπαϊκό κεςμικό όργανο, π.χ. τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ.
4. Ουςιαςτικι επζκταςθ και ενίςχυςθ των δανείων τθσ ΕΤΕπ προσ τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ,
τα οποία εκδίδονται με εγγυιςεισ του ελλθνικοφ δθμοςίου.
5. Δθμιουργία Ταμείου Επιμεριςμοφ Κινδφνων για χρθματοδοτιςεισ ζργων υποδομϊν, με
εγγυιςεισ πόρων του ΕΣΠΑ.
6. Χοριγθςθ βραχυπρόκεςμων δανείων από τθν ΕΤΕπ προσ ελλθνικζσ ΜΜΕ, μζςω τθσ
κυγατρικισ τθσ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδφςεων), προκειμζνου να διευκολφνονται ςτθν
προμικεια πρϊτων υλϊν από το εξωτερικό.
7. Ενίςχυςθ του ΕΤΕΑΝ, με αναβακμιςμζνεσ εγγυιςεισ και διευρυμζνθ κλίμακα δανείων
από τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ.
Θα αποτελοφςε ίςωσ πλεοναςμό θ επιςιμανςθ ότι οποιαδιποτε αναβάκμιςθ τθσ
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ χϊρασ κα προςζδιδε υπεραξίεσ ςτισ εγγυιςεισ του ελλθνικοφ
δθμοςίου, ςυμβάλλοντασ ςτθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ.
Συμπεραςματικά, παρά τθν πρόςφατθ ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το ελλθνικό
τραπεηικό ςφςτθμα δεν είναι ςε κζςθ, λόγω των γενικότερων επιπτϊςεων από τθν καταςτροφι
τθσ εμπιςτοςφνθσ, να εξαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Επιβάλλεται θ
άμεςθ λιψθ καρραλζων, μθ ςυμβατικϊν, μζτρων νομιςματικισ κυρίωσ πολιτικισ για τθ
δθμιουργία προχποκζςεων ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ. Η ελλθνικι κυβζρνθςθ και οι
ευρωπαϊκζσ αρχζσ πρζπει να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ.
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