Ενίσχυση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας
Οι τρεις παράγοντες που έχουν επιδράσει αρνητικά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα την εποχή
της οικονοµικής κρίσης, και οι οποίοι µέχρι σήµερα λειτούργησαν συνδυαστικά επηρεάζοντας
τελικά την ανάπτυξη της χώρας, είναι:
1. Οι αντίξοες πραγµατικά οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες προκάλεσαν την τραγική
επιδείνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών,
2. Η αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους µε τη συµµετοχή των ιδιωτών, και,
3. Η αδυναµία πρόσβασης των τραπεζών στις διεθνείς αγορές.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η καθηµερινή εκροή καταθέσεων από το εγχώριο
τραπεζικό σύστηµα προς το εξωτερικό, τότε µπορεί να δοθεί πλήρη εξήγηση για τις πιέσεις
που έχουν δεχθεί οι τράπεζες στο πεδίο της ρευστότητας και της κεφαλαιακής τους βάσης.
Ουσιαστικά αυτοί οι λόγοι συνιστούν τη µόνιµη και διαρκή απειλή της σταθερότητας του
τραπεζικού συστήµατος της χώρας µας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί ευθεία απειλή για την
ίδια την οικονοµία συνολικά.
Το τραπεζικό σύστηµα σε µια οικονοµία πρέπει, κατά κύριο λόγο, να λειτουργεί ως πηγή
χρηµατοδότησης επενδύσεων και µε τον τρόπο αυτό να χρηµατοδοτεί την ανάπτυξη της
οικονοµίας, µε τη δηµιουργία ευηµερίας και θέσεων εργασίας. Εδώ και πέντε χρόνια αυτή η
λειτουργία για το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα έχει πάψει να υφίσταται. Γι’ αυτό σήµερα, το
τραπεζικό σύστηµα στη χώρα µας βρίσκεται σε οριακό σηµείο.
Μετά από τις πιέσεις των τελευταίων ετών έχει τρωθεί σε σηµαντικό βαθµό τόσο η αξιοπιστία
του όσο και η φερεγγυότητά του. Η µη αναγνώριση και αποδοχή εγγυητικών επιστολών
Ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, και όχι µόνο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά ακόµη και από αφρικανικές χώρες, οι οποίες δεν αποδέχονται τις εγγυητικές επιστολές
των Ελληνικών τραπεζών, είναι δυστυχώς η απόδειξη ότι το τραπεζικό µας σύστηµα
χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση. Η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να συνεχιστεί. Γιατί υγιές
τραπεζικό σύστηµα σηµαίνει εξασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων, διατήρηση
θέσεων εργασίας και, τελικά, συνέχεια της ίδιας µας της χώρας. Γι’ αυτό ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι
ο τραπεζικός τοµέας χρειάζεται άµεσα ουσιαστική ενίσχυση για να υποβοηθήσει την
πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι σηµερινές συνθήκες, διαµορφώνουν ουσιαστικά τρεις προκλήσεις για το
εγχώριο τραπεζικό σύστηµα:
1. Την υποβοήθηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ούτως ώστε να µπορέσουν να
αντιµετωπίσουν µε επιτυχία και το εφετινό δύσκολο 2015.
2. Την εξασφάλιση σταθερότητας, γεγονός που αυτόµατα µεταφράζεται σε ικανοποιητικούς
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ικανοποιητική ρευστότητα, και,
3. Τη διοχέτευση της ιδιωτικής αποταµίευσης στην κατεύθυνση υλοποίησης επενδύσεων
που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.
Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον για τις τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα και για τον ιδιωτικό τοµέα
της οικονοµίας, η αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ µεταποιητικών επιχειρήσεων και
εγχώριου τραπεζικού συστήµατος είναι µονόδροµος. Για τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου
Ελλάδος η συνεργασία αυτή έχει δυο προτεραιότητες:

1. Την παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία για την υλοποίηση επενδύσεων και
την αύξηση των εξαγωγών, και,
2. Τη ρύθµιση των λεγόµενων «κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων».
Η παροχή ρευστότητας σηµαίνει κατ’ ουσία άρση των επαχθών όρων χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, που ανεβάζουν κατακόρυφα το
χρηµατοοικονοµικό κόστος και µειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. ∆υο
θέµατα που πρέπει ν’ αντιµετωπισθούν σ’ αυτό το πλαίσιο είναι: α) η µείωση των επιτοκίων
χορηγήσεων, και, β) η αύξηση των ορίων δανειοδότησης. Είναι δυο ζητήµατα που
κυριολεκτικά σχετίζονται άµεσα µε την επιβίωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το ζήτηµα των «κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων» αφορά ευθέως την αναδιάρθρωση των
µακροπρόθεσµων δανείων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, αλλά µε ευνοϊκότερους
όρους από τους ισχύοντες και, κυρίως, µε την ισχύ παρόµοιας τάξης µεγέθους επιτοκίων, µε
αυτά που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ. Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης
για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος είναι σαφώς προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Απαιτείται όµως αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων, τόλµη στο σχεδιασµό των λύσεων
και εξαγγελία ρεαλιστικών χρονοδιαγραµµάτων εφαρµογής.
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