
Πρόλογος

Τ ο 2010, γράφει ο Γιάννης Παπαδογιάννης, οι τράπεζες εί-
χαν διαθέσει για καταναλωτικά δάνεια κεφάλαια 17 φορές 

περισσότερα απ’ ό,τι στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ενώ το 
σύνολο των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε σε 256 
δισ. ευρώ ή σχεδόν ένα ΑΕΠ της εποχής εκείνης. Με σχετική 
καθυστέρηση έφτανε και σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης εκείνο 
που ήδη από τα χρόνια του Κλίντον στις ΗΠΑ αποκλήθηκε «εκ-
δημοκρατισμός της πίστωσης», καθώς κοινωνικά στρώματα 
που δεν είχαν παλαιότερα πρόσβαση στο δανεισμό αποκτού-
σαν και στην Ευρώπη τη δυνατότητα, όλο και πιο άνετα, να 
δανείζονται – και με τα δανεικά να καταναλώνουν.

Στο βιβλίο του Το άδοξο τέλος, ο Παπαδογιάννης αφιερώ-
νει χρόνο και κόπο για να συνδέσει αυτόν ακριβώς τον εκ-
δημοκρατισμό της πίστωσης με τη φούσκα 1998-2009. Σωστά 
επισημαίνει ότι η ευθύνη των τραπεζών δεν έγκειται στην ίδια 
την αδυναμία πληρωμών από τη χώρα, όσο στην επίμονη εξυ-
πηρέτηση ενός (μη) παραγωγικού μοντέλου που οδήγησε στην 
παραγωγική και δημοσιονομική κατάρρευσή της, με το λεγόμε-
νο δίδυμο έλλειμμα, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και 



τις γιγάντιες δημοσιονομικές αποκλίσεις, όπως εκφράστηκαν 
ιδιαίτερα το 2009 με το έλλειμμα των 36 δισ. ευρώ. Όσο το 
χρήμα ήταν φθηνό, οι τράπεζες δάνειζαν το δημόσιο, για να 
κάνει προσλήψεις, να πληρώνει μισθούς, συντάξεις και προμή-
θειες, και τους ιδιώτες, για να ζούμε πάνω από τις δυνατότητές 
μας. Εδώ βεβαίως υπάρχει μια κρίσιμη ένσταση: Σε καμία χώρα 
οι τράπεζες δεν αλλάζουν το παραγωγικό της μοντέλο, απλώς 
το χρηματοδοτούν και κερδίζουν από αυτό. Η απόφαση να εκ-
δημοκρατιστεί η πίστωση ήταν προγενέστερη της τακτικής των 
τραπεζών στην Καλιφόρνια να διαθέτουν δάνεια 200.000 δολα-
ρίων για αγορά κατοικίας από εργάτες γης που εμφάνιζαν ει-
σόδημα 14.000 δολαρίων το χρόνο. Της πρακτικής αυτής, από 
ιδρύματα που δεν εξέταζαν καν την ποιότητα του δανείου γιατί 
τα «πακετάριζαν» με άλλα δάνεια και τα τιτλοποιούσαν, είχε 
προηγηθεί η τοποθέτηση του ∆ημοκρατικού Κόμματος ότι κάθε 
πολίτης πρέπει να έχει δυνατότητα να αποκτήσει δική του στέγη 
με τον εκδημοκρατισμό της πίστωσης. Ταυτόχρονα, η κεντρι-
κή τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών περιόρισε τους ελέγχους 
στις δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζών, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις τα στελέχη της αδυνατούσαν να αντιληφθούν τη 
δομή και τον τρόπο λειτουργίας των πολύπλοκων προϊόντων 
που δημιουργούσαν οι τράπεζες.

Στη χώρα μας δεν ήταν η τιτλοποίηση εκείνη που δημιούρ-
γησε το πρόβλημα, αλλά η αντίληψη σε τράπεζες και τραπεζίτες, 
ιδιαίτερα μετά την είσοδο στο ευρώ, ότι όποιος μπαίνει σε ένα 
υποκατάστημα τράπεζας θα πρέπει να βγαίνει με ένα δάνειο 
στην τσέπη του. Ο δανεισμός και η συνεπαγόμενη κατανάλωση 
ήταν η δύναμη διατήρησης του κοινωνικού συμβολαίου μετά το 
2001. Έγινε ο δανεισμός συνώνυμο ενός στοιχειώδους ανθρώ-
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πινου δικαιώματος, όπως η εργασία, η δημόσια ασφάλεια ή η 
ελευθερία του λόγου. Είναι όμως;

Η βάση κάθε δανειακής σχέσης προϋποθέτει την απάντηση 
σε δύο ερωτήματα:

– Σε ποια επένδυση θα χρησιμοποιηθεί το δάνειο;
– Θα αποπληρωθεί και σε πόσο χρόνο;
Ο εκδημοκρατισμός της πίστωσης οδήγησε, σε αρκετές 

περιπτώσεις, στο να μην ενδιαφέρονται οι δανειστές, να μην 
προσπαθούν καν να διακριβωθεί η δυνατότητα απαντήσεων 
σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα που διασφαλίζουν τον ίδιο το 
δανειστή. Όχι γιατί –όπως συνέβη σε χώρες του αγγλοσαξονι-
κού και κεντροευρωπαϊκού κόσμου– τα δάνεια είχαν περάσει 
στα χέρια άλλων, αλλά επειδή τα αποτελέσματα εκείνων που τα 
διαχειρίζονταν, ατομικά ή ως μονάδες μέσα σε τράπεζες, ήταν 
σημαντικότερα απ’ ό,τι το μεσοπρόθεσμο συμφέρον του ιδρύ-
ματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι προβλέψεις για τους 
κινδύνους από μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2007 που, όπως 
γράφει ο Παπαδογιάννης, καταγράφηκαν χαμηλά ώστε να πα-
ρουσιαστεί μεγάλη κερδοφορία και να μοιραστούν τα ανάλογα 
μπόνους. Στο τέλος της ημέρας, οι φορολογούμενοι ανέλαβαν 
το ρίσκο αυτών των τραπεζικών στελεχών για κάθε ελληνική 
και ευρωπαϊκή τράπεζα, ακόμα και για τις πιο μικρές (Proton, 
Aspis Bank). Αντίθετα, στις ΗΠΑ, παρά το γιγάντιο πρόγραμμα 
διάσωσης των συστημικών τραπεζών, μόνο το 2012 χρεοκόπη-
σαν 50 μικρότερες τράπεζες (400 συνολικά από το 2008), με 
τις δύο μεγαλύτερες από αυτές να έχουν περιουσιακά στοιχεία 
1 δισ. και 800 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Ήταν δη-
λαδή μικρές τράπεζες ή οργανισμοί δανεισμού με λίγα υποκα-
ταστήματα και τοπική σημασία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, 
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οι ασφαλισμένες καταθέσεις έως 250.000 δολάρια προστατεύ-
θηκαν.

Η διάσωση των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών με χρή-
ματα των μεγαλοκαταθετών τους θυμίζει ξανά ότι και οι τράπε-
ζες είναι επιχειρήσεις στις οποίες το ρίσκο δεν είναι δυνατόν να 
«κοινωνικοποιείται», όταν τα κέρδη διανέμονται –όπως πρέ-
πει, άλλωστε– ιδιωτικά. Πρέπει να μπορούν να αποτυγχάνουν, 
να χρεοκοπούν εφόσον δεν είναι δυνατόν να διασωθούν, χωρίς 
να καλούνται οι φορολογούμενοι να πάρουν την ευθύνη για 
κάτι στο οποίο δεν συμμετείχαν.

 Ένας λόγος που αυτό δεν γίνεται είναι ότι οι τράπεζες σε 
πολλές περιπτώσεις είναι «πολύ μεγάλες για να καταρρεύ-
σουν» («too big to fail»), όπως εξάλλου φάνηκε και από άλλες 
μεγάλες επιχειρήσεις που, λόγω της εθνικής τους σημασίας, 
διασώθηκαν μετά το 2008, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες του 
Ντιτρόιτ. Από την άλλη πλευρά, οι μεταξύ τους «πιστωτικές 
γραμμές» εξάγουν και εισάγουν τον κίνδυνο από άλλες αγορές 
στην περίπτωση της κατάρρευσης ιδρύματος με εθνική ή και 
υπερεθνική σημασία. Από το 2008, οπότε η Ευρώπη αντιμε-
τώπισε τις πρώτες περιπτώσεις κατάρρευσης τραπεζών στην 
Ισλανδία, την Ιρλανδία, τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, ελάχιστα 
βήματα έγιναν για να μπορεί μια τράπεζα να κλείσει. Η κάθε 
χώρα αντιμετώπισε το πρόβλημα κατά το δοκούν, αυτοσχεδιά-
ζοντας με βάση την πρώτη αμερικάνικη εμπειρία μετά την κα-
τάρρευση της Lehman Brothers.

Και η δική μας. Το ελληνικό μοντέλο ήταν μάλλον από τα 
πετυχημένα. Οι τράπεζες χωρίστηκαν, όταν βρέθηκαν διακριτά 
κάτω από τα όρια των κεφαλαίων που έπρεπε να έχουν για 
να χαρακτηρίζονται πιστωτικά ιδρύματα και δεν ήταν δυνα-
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τόν να ανακεφαλαιοποιηθούν, σε καλές και κακές και απορ-
ροφήθηκαν από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά ομότεχνές τους. 
Χάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΚΤ εξασφάλισε άφθονη 
ρευστότητα γεμίζοντας τα ΑΤΜ σε καθημερινή βάση. Από τις 
καταθέσεις δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Οι εμπορικές τράπεζες 
διαφώνησαν με το PSI καθώς –και δικαίως– θεωρούσαν ότι 
οι μέτοχοί τους θα έχαναν περιουσίες. Ήταν η πρώτη φορά, 
πριν και από την Κύπρο, που το «bail out» συνδυαζόταν με το 
«bail in». O Παπαδογιάννης σημειώνει ότι μετά το PSI plus οι 
τράπεζες είχαν χάσει δύο φορές τα κέρδη που είχαν αποκομίσει 
την περίοδο των «παχιών αγελάδων», όντας εξαιτίας της ανυ-
παρξίας των εποπτικών τους κεφαλαίων «ζωντανοί νεκροί». 
Αν ήταν άλλες επιχειρήσεις στη θέση τους, θα είχαν κλείσει. 
Αλλά αμέσως μετά το 2011 ήταν φανερό ότι η χώρα κρατιόταν 
όρθια επειδή οι τράπεζες στέκονταν ακόμα ανοιχτές. Η ανάγκη 
να μείνουν έστω και τεχνητά στη ζωή δεν αμφισβητείτο από 
κανέναν, η βασική πολιτική αντιπαράθεση αφορούσε το αν οι 
μετοχές που θα εκδίδονταν στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίη-
σής τους θα ήταν κοινές ή προνομιούχες – μια αντιπαράθεση 
που μοιάζει σήμερα ξεπερασμένη. Βασικό πρόβλημα, όπως σε 
κάθε πτώχευση, ήταν να σωθεί η επιχείρηση, όχι απαραίτητα οι 
επιχειρηματίες.

Έτσι φτάσαμε αργά αλλά σταθερά στο σημείο όπου το «κυ-
κλοφοριακό σύστημα» της οικονομίας πρέπει να γεμίσει ξανά 
με αίμα. Κανείς, έχοντας διαβάσει την ιστορία της χώρας μέσα 
από την ιστορία των τραπεζών, των υπερβολών αλλά και των 
επιδόσεών τους [Σ.τ.Σ.: που είναι και οι υπερβολές τους…], 
δεν είναι βέβαιος ότι την επόμενη φορά θα κάνουν κάτι δια-
φορετικό. Από την αρχή της κρίσης, οι νομοθετικοί και εποπτι-
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κοί οργανισμοί ήταν τόσο απασχολημένοι με τη σωτηρία του 
συστήματος, που δεν μοιάζει να έχουν κάνει σκέψεις για το τι 
πρέπει να διορθώσουν.

Το βιβλίο του Γιάννη Παπαδογιάννη είναι μια ευκαιρία για 
να ανοίξει αυτή η συζήτηση, που γίνεται ακόμη με όρους καλού 
και κακού. Μια συζήτηση για το πώς θα κάνουμε τον επόμενο 
οικονομικό κύκλο πιο ανθεκτικό, πιο βιώσιμο, με μεγαλύτερη 
επίκληση της ατομικής ευθύνης στις καθημερινές αποφάσεις 
για την πίστωση και τους όρους της.

                                                                Τάσος Τέλλογλου
                                                               Αθήνα, Απρίλιος 2013


