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Ο γενικός γραµµατέας
της Οµοσπονδίας
ΟµΤΤου
Ευρωπαϊκών
Τραπεζών µιλάει στη «N»

Του Γιώργου Σακκάgsakkas@naftemporiki.gr
Σακκά

Ο έλεγχος των επισφαλειών
οδηγεί στη χρηµατοδότηση
Εάν οι ελληνικές τράπεζες λύσουν το πρόβληµα των «κόκκινων»δανείων, χόχε θα είναι έτοιµες
να υποστηρίξουν την οικονοµική ανάπτυξη που φαίνεται να έρχεται. Είµαι απόλυτα
πεπεισµένος ότι n Ελλάδαθα ανακάµψει. Αντιλαµβάνοµαιότι n οικονοµία συρρικνώθηκε, αλλά
n αναδιάρθρωση ήταν απολύτως απαραίτητη.

gsakkas@naftemporiki.gr

N.

εντατικούς ρυθµούς προχωρά n διαδικασία της
¦η» mr ε εντατικ1%
ενοποίησI του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού συστήµαI
1% /I ενοποίησης
την ενιαία εποπτεία της ΕΚΤ.Όγενικός γραµ.X.
\Ι I τος υπό τ.X.
T Α,µατέαςτ(EBF)
της Οµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Τραπεζών

σήµερα. To πιθανότερο είναι on µετά τον έλεγχο πολλές τράπεζες θα
πρέπει να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους, αλλά όχι απαραίτητα οι ελληνικές
τράπεζες».

(EBF)Guido Ravoet µτην
µιλά στη «Ναυτεµπορική»για τη διαδικασία,
την επιτυχία της ανακτην
ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών,
την προσέλκυση επεστην
επενδυτών στον ευρωπαϊκό κλάδο, αλλά και
στην αναγκαιότητα ελέσει
ενίσχυσης της κερδοφορίας, ώστε να αποτελέσει
µοχλό ανάπτυξΚύριε
ανάπτυξης των οικονοµιών.

Μέσαστη διαδικασία αποµόχλευσπς, αλλά και ανα&άρθρωσης, ο»τράπεζες
θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βασική τους δραστηρωτητα;
«Νοµίζωπως ναι. Ενας τρόπος αποµόχλευσης είναι n πώληση περιουσιακών
στοιχείων. Νοµίζω on υπάρχει n αντίληψη on οι τράπεζες
πρέπει να επιστρέψουν πίσω στον επτχειρηµαηκό τους πυρήνα και
θα ήταν καλύτερα να πωλήσουν ης δραστηριότητες που δεν ανήκουν
σε αυτόν. Αυτό, βέβαια, προέκυψε και µέσα από την οικονοµική κρίση
και ενισχύθηκε από το νέο κανονισµό, µε τους δείκτες φερεγγυότητας
να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ρόλος των τραπεζών
είναι n µετατροπή των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων σε mo µακροπρόθεσµα
δάνεια.Αυτή είναι n βασική επιχειρηµατική 6pacrmpi0nrca
για ης τράπεζες».

Κύριε Ravoet, τους τεπροσπαθειών
τελευταίους µήνες διαπιστώνουµε tuv ένταση των
προσπαθειών για την επίτευξη της τραπεζικής ενοποίησης crow Ευρώπη.
πη. Ποιες δυσκολίες, αµατοπκπωτικό
αλλά και ευκαιρίες βλέπετε για το ευρωπαϊκό χρηµατοπκπωτικό
σύστηµα;
σύστη«Η

«Ητραπεζική ενοποίηπερισσότερο
ενοποίηση υπό την εποπτεία της EKTθα έλεγα ότι είναι
περισσότερο µια ευκαµια
ευκαιρία παρά µια δυσκολία ή µια πρόκληση. Είναι
Στη σηµερινή κατάσταση π θεωρείτε πρόκληση για τις τράπεζες;
µια αναγκαιότητα, κάνια
κάπ που έχουµε ήδη ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια
ως Οµοσπονδία Εµενοι
Ευρωπαϊκών Τραπεζών και είµαστε πολύ χαρούµενοι
«Πιστεύωon σηµαντικό θέµα είναι n κερδοφορία. Βλέπονταςης αποδόσεις
που τώρα υλοπδιάστηµα.
υλοποιείται και µάλιστα σε τόσο σύντοµο χρονικό1
των τραπεζών, διαπιστώνουµε πως ο µέσος όρος στην Ευρώπη
διάστηµα. Βέβαια, πάρείς
πάντα χρειάζεται µια κρίση για να κάνει τους φορείς
από πλευράς απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι 1,6%, που είναι
χάραξης πολιτικσουν
πολιτικής να αναπτύξουν ταχύτητα για να προχωρήσουν
πραγµαήκά πολύ χαµηλό ένανη άλλων κλάδων. Είναι απαραίτητο οι
σε κάη. Η διαδικµε
διαδικασία θα εφαρµοστεί σταδιακά και θα ξεκινήσει Ο γενικός γραµµατέας της Οµοσπονδίας Ευρωπαϊκών
τράπεζες να επικεντρωθούν στην αύξηση της κερδοφορίας τους ώστε
' Τραπεζών Guido Ravoet.
µε ης τράπεζες που έχρίπου
έχουν λάβα κρατική ενίσχυση, οι οποίες είναι περίπου
να διαµορφώσουν καλύτερη και υγιή κεφαλαιακή διάρθ ρωση και να
20, και στη συντραπεζικούς
συνέχεια θα γίνει µε τους µεγάλους ευρωπαϊκούς
µπορούν να εισφέρουν στην οικονοµία και ης επενδύσειρ».
τραπεζικούς οµίλους (περίπου 40),ενώ στο τέλος θα ενταχθούν άλλες
130 τράπεζες, οι οποναι
οποίες δεν είναι κατ' ανάγκη µεγάλες τράπεζες. Είναι «∆ενθα πρέπει να περιµένουµε από ης τράπεζες να ενεργοποιήσουν Για το µακροοικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα π πιστεύετε; θα έρθουν
µια σηµανηκή π2014.
προσπάθεια, n οποία θα ολοκληρωθεί µέχρι το την ανάκαµψη της οικονοµίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Αυτό καλύτερες µέρες;
2014. Θα τελεστεί απόναι
από ης εθνικές εποπττκές αρχές, αλλά n EKTθα είναι είναι κάη που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κάνουν «Ναι,µπορείτε να έχετε καλύτερες µέρες στην Ελλάδαµε βελήωση της
ο βασικός υπεύθυσικές
υπεύθυνος για το έργο, έχοντας δώσει ήδη και ης βασικές
τώρα µε πρωτοβουλίεςγια στρατηγικήανάπτυξης, µε την προσπάθεια µακροοικονοµικής κατάστασης. Πάρτε, για παράδειγµα, ης οικονοµίες
κατευθυντήριες γραµµές. Μάλιστα,ο ευρωπαϊκός µηχανισµός
κατευθυντήριεςSingle
µείωσης της ανεργίας, την τόνωση των επενδύσεων. Τότε, βέβαια, οι
της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Κι αυτές πέρασαν
SingleResolutionMechτο
Mechanismεγκρίθηκεano τοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο τράπεζες θαείναι σε θέση να υποστηρίξουν ης εΓΓίχειρηµατικές προτάσεις
µέσα από σφιχτή γροθιά της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
το Σεπτέµβριο. Εν συνέχει
συνεχεία θα απαιτηθεί έλεγχος ισολογισµών που
και πρωτοβουλίες. To κράτος πρέπει να βρει άλλους τρόπους Η τρόικα τους ζήτησε επίσης περισσότερα µέτρα και λιγότερες δαπάνες.
έχει δύο παραµέτρουstress
παραµέτρους: έλεγχος των στοιχείων ενεργηπκόύ και τα για την παροχή κινήτρωνγια τους επενδυτές.Οιτράπεζεςδεν είναι επενδυτές,
Καιπαρόλο που οι οικονοµίες τους κινούνται µε βάση ένα σφιχτό
stress tests, που θα πρΟι
πρέπει να ολοκληρωθούντο φθινόπωρο του 2014».
είναι δανειστές, έτσι πρέπει πρώτα να βρεθεί ένας επενδυτής
προϋπολογισµό, υπάρχει οικονοµική ανάπτυξη. Ακόµη και στην
σε µια εητχειρηµαηκή πρόταση και τότε οι τράπεζες µπορούν να βοηθήσουν
Πορτογαλία,n οικονοµία της οποίας πλησιάζει στην Ελλάδα, οπότε
Οι ελληνικές τράπεζεςχείρηµα;
τράπεζες είναι εύκολο να συµµετέχουν στο εν λόγω εγχείρηµα;
και να στηρίξουν την ενέργεια αυτή µέσω του δανεισµού. ∆εν γιαή όχι;- και n Ελλάδα.Ισως, βέβαια, n ύφεση στην Ελλάδανα ήταν
είναι αυτές που θα αναλάβουν το βασικό επτχειρηµατικό ρίσκο. Επίσης,λίγο mo βαθιά, ώστε κατά πάσα meavonrta να πάρει λίγο περισσότερο
«ΗΕλλάδαείναι στην Εθα
Ευρωζώνηκι έτσι αυτόµαταοι ελληνικέςτράπεζες
µιλάµεγια αποµόχλευση όταν οι τράπεζες δεν έχουν σηµανηκή
χρόνο για να βγει αη' αυτή, αλλά είµαι απόλυτα πεπεισµένος on
θα τεθούν υπό την επκές
εποπτεία της EKT.Πιστεύω on σήµερα οι ελληνικές χρηµατοδότηση, καθώς στην Ελλάδα n κατάσταση ήταν πολύ κακή n Ελλάδα θα ανακάµψει. Εχετε περιουσιακά στοιχεία, έχετε ιδιαίτερα
ταλαντούχουςνέους ανθρώπους µε υψηλή ειδίκευση. Επίσης, ανέκαθεν
τράπεζες είναι καλχει
καλά κεφαλαιοποιηµένες και δεν θεωρώ on υπάρχει λόγω της αναδιάρθρωσης και της ραγδαίας επιδείνωσης των χαρτοφυλακίων
δανείων. Αλλά,από την άλλη, πιστεύω on n φάση αυτή σιγά
είσαστε ένα έθνος εµπόρων και επνχειρηµαηών και νοµίζω on
πρόβληµα µε τηνλο
την προσχώρηση στην Ενωση Τραπεζών. To µεγάλο
σιγά πλησιάζει στο τέλος της και οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αναγνωρίζεστε στην Ευρώπη ως καλοί επτχειρηµαπες, διόη υπάρχουν
ερώτηµα στις ΒρυξΗ
Βρυξέλλεςείναι n θα πράξουν οι εκτός ευρώ χώρες.
σηµανηκά παραδείγµατα από την ιστορία σας, για παράδειγµα
λίγο πριν από το να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την οικονοµική
Η προσδοκία µας είνανα
είναι σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ο Ωνάσης. Η Ελλάδα είναι µια µικρή χώρα, αναλαµβάνοµαι on n οικονοµία
να επιλέξουντην Τραπµένο
ΤραπεζικήΕνωση,µε εξαίρεσηm Σουηδία και το Ηνωµένο ανάπτυξη που φαίνεται να έρχεται. Επίσης, οι νέοι κανόνες κεφαλαιακής
συρρικνώθηκε, αλλά n αναδιάρθρωση ήταν απολύτως απαραίτητη.
επάρκειας δεν βοηθούν πραγµατικά µακροπρόθεσµες επενδύσεις.
Βασίλειο.Η Σουρήσει,
Σουηδία ίσως κάποια οτνγµή στο µέλλον να προχωρήσει,
To εργατικό δίκαιο και όλα αυτά τα πράγµατα έπρεπε να είναι
αλλά n Βρετανίτράπεζες
Βρετανίαδεν πρόκειται ποτέ να ενταχθεί. Οι βρετανικές
Ετσι,για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και ιδιαίτερα για
τράπεζες προηµούν ντράπεζες
να "αυτρεποπτεύονταΓ. Νοµίζω on οι ελληνικές m µακροπρόθεσµη, χρειάζονται στην πραγµατικότητα άλλους επενδυτές, mo ευέλικτα».
όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικάταµεία, που
τράπεζες έχουν κάνει φανταστική δουλειά, µε την έννοια on πέρασαν
µπορούν να κάνουν περισσότερα για την άµεση χρηµατοδότηση των Πιστεύετε ότι οι δανειστές µας θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα νέο
από µια δραµατική ανφαλαιοποιηµένες.
αναδιάρθρωση και τώρα είναι πολύ καλά ανακεφαλαιοποιηµένες.
«κούρεµα»; Να γίνει δηλαδή ένα OS!;
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το θέµα των µη επιχειρήσεων».
Ωσεξυπηρετούµενων
«∆ενµπορώ να απαντήσω στο ερώτηµα για το αν µια τρίτη αναδιάρθρωση
εξυπηρετούµενων δατράπεζες
δανείων, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Εάν οι
του ελληνικού χρέους είναι αναγκαία, διόη είναι άκρως πολιτικό
τράπεζες µπορέσουν να ελέγξουν το πρόβληµα, τώρα που n οικονοµικήΠιστεύετε ότι θα χρειαστούν περαιτέρω κεφάλαια;
ion αφορά σηµαντικέςδιαπραγµατεύσεις.∆εν µπορώ να κάνω σχόλιο
µική ανάκαµψη έρχεανάκαµψη
έρχεται, τότε θα είναι έτοιµες να υποστηρίξουν την «Αυτόθα εξαρτηθεί από τους ελέγχους των ισολογισµών και από την
σε αυτό το είδος των αποφάσεων. Βασική δραστηριότητά µας ως
EKTγια το αν οι τράπεζες χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια. ∆εν ξέρω
ανάκαµψη αυτή».
αν χρειάζονται, αλλά αυτό που ξέρω είναι on οι ελληνικές και οι Ευρωπαϊκή Τραπεζτκή Οµοσπονδία είναι κατά κύριο λόγο να υπερασπιζόµαστε
Πώς µπορούν οι τράπνοµίας;
τράπεζες να συνδράµουν στην ανάκαµψη της οικονοµίας;
τα συµφέροντα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε σχέση µε
ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ενισχύσει σηµαντικά τα κεφάλαιά τους,
µε το σχετικό δείκτη επάρκειας να έχει ανέλθει από 7%το 2008 σε 12% τον κανονισµό». [SID:8193925]
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