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Η στοχευμένη ανακεφαλαίωση των τραπεζών.
Oι ελληνικές τράπεζες διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι και αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες 
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, κυρίως, μετά την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωζώνη, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας 
οικονομίας κυμάνθηκε στα πέριξ του  4,1%.  Στα τέλη του 2008 η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση εξαπλώθηκε από τις ΗΠΑ, στην Γηραιά Ήπειρο. 
Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας στην Ευρώπη, το χαμηλό κόστος δανεισμού που απολάμβανε η χώρα μας μετά την υιοθέτηση του ευρώ 
έπαυσε, με αποτέλεσμα η αρχική κρίση ρευστότητας να μετατραπεί σε σοβαρή κρίση χρέους.  Η Ελληνική οικονομία για να μπορέσει να δανειστεί 
ώστε να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και να μην πτωχεύσει, οδηγήθηκε και υποχρεώθηκε στην δέσμευση της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, η οποία είναι κατά γενική ομολογία αυστηρότερη από αυτήν που πραγματικά μπορούσε να αναλάβει η χώρα μας. 

Μια σημαντική αρνητική παρενέργεια της βίαιης προσαρμογής ήταν η ανεργία, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του 20%, και δυστυχώς δεν 
διαφαίνεται να έχει πιάσει ακόμα το υψηλότερο σημείο πριν αρχίσει να υποχωρεί. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και επιμέρους θετικές ενδείξεις (οι οποίες είναι 
λιγοστές και λιγότερες του αναμενομένου), όπως  η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, του ελλείμματος στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, και στο 
επίπεδο των εξαγωγών. Ωστόσο απαιτείται σημαντικότατη προσπάθεια από το σύνολο του εγχώριου οικονομικού δυναμικού μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της 
προσαρμογής των δανειστών (ΕΚΤ – ΔΝΤ – ΕΕ).
Αναμφίβολα, ο πρωταρχικός εθνικός στόχος της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να είναι η αναθέρμανση της οικονομίας. Σε αυτό το σημαντικό έργο, 
πρωταγωνιστικό ρόλο οφείλουν να αναλάβουν ξανά οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική πίεση στο ενεργητικό τους. Είναι αλήθεια όμως ότι ο 
τραπεζικός κλάδος θα  πρέπει να αλλάξει δραστικά το τρέχον έτος καθώς οι εγχώριες τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανεύρεση κεφαλαίων προκειμένου 
να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους, αλλά πολύ περισσότερο τις ανάγκες των πελατών τους, δηλαδή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 
Είναι επίσης γεγονός ότι η παρατεταμένη αστάθεια και η αυξημένη πολιτική μεταβλητότητα  δεν βοηθούν στην σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Το πολιτικό ρίσκο έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο σενάρια που βλέπουν πιθανή την έξοδο της Ελλάδας από το 
ευρώ. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, γίνεται κατανοητό ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελεί μια οδό που συνολικά θα ανακυκλώσει και 
θα κυκλοφορήσει ρευστότητα στο εγχώριο οικονομικό κύκλωμα. Εξίσου σημαντικό είναι από την πολιτική ηγεσία, να διασφαλισθεί η τοποθέτηση της ρευστότητας 
αυτής στην εγχώρια αγορά, και όχι στις βαλκανικές θυγατρικές των Ελληνικών τραπεζικών ομίλων.
Επίσης είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής 
Οικονομίας. Άρα, η εξυγίανσή τους αποτελεί έναν σημαντικό λίθο για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει προς όφελος των στοιχείων που παράγουν στην 
οικονομία, δηλαδή των επιχειρήσεων, και όχι των ίδιων των τραπεζών, που απολαμβάνουν την 
κερδοφορία τους από την παραγωγή και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Έτσι είναι σημαντικό 
να υλοποιηθεί η ανακεφαλαίωση των τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά με όρους που θα διασφαλίζουν 
την διάχυση πόρων και την χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον 
κινητήριο μοχλό για την απασχόληση και την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
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