
Προσφώνηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη στα εγκαίνια 

του νέου κτιρίου της Τράπεζας Πίστεως 20/2/87

Είναι σ'όλους σας γνωστή η σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην εκλογίκευση 

και στον εκσυγχρονισμό του Τραπεζικού Συστήματος της χώρας. Το ελληνικό Τραπε

ζικό Σύστημα, όπως είναι σήμερα, παρουσιάζει διαρθρωτικές αδυναμίες και διέ- 

πεται από ένα πολύπλοκο πλέγμα διοικητικών κανόνων, ρυθμίσεων και θεσμών.

Ετσι περιορίζεται η δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών,μειώνεται η ευελιξία 

των Τραπεζών, ενώ η Κεντρική Τράπεζα δυσχεραίνεται στην εκτέλεση του έργου της 

και στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. 0 σημερινός τρόπος λειτουργίας 

του Τραπεζικού Συστήματος έχει αναπόφευκτα και συνέπειες στην ανάπτυξη ολόκλη

ρης της οικονομίας.

0 εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος είναι όμως απαραίτητος και για έναν 

ακόμη λόγο : η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ μέχρι το 1992 θα έχει 

άμεση επίπτωση και στον τομέα των Τραπεζών οδηγώντας σε όξυνση των ανταγωνι

στικών συνθηκών, κυρίως σε μικρές χώρες όπως η Ελλάδα. Το Τραπεζικό μας Σύστημα 

πρέπει να ανταποκριθεί με θάρρος και γενναιότητα στην πρόκληση των καιρών.

Είναι λοιπόν φανερό, ότι για να ανταπεξέλθει η Ελλάδα στον ανΤαγωνισμό που 

θα επιταθεί στην ΕΟΚ από το 1992, αλλά και για να προσαρμοστεί στις νέες συνθή

κες που διεθνώς διαμορφώνονται, θα πρέπει να μην καθυστερήσει στην πραγματοποίηση 

των απαραίτητων αλλαγών στο Τραπεζικό Σύστημα.

Είναι γνωστή η κριτική που έχει ασκηθεί από πλευράς της κυβέρνησης στ« λειτουρ

γία του τραπεζικού συστήματος. Η κριτική αυτή προκαλεί σε πολλούς το ερώτημα, 

γιατί μοιάζει η κυβέρνηση παρ'όλα αυτά να μη παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για 

να βελτιώσει τη λειτουργία του. θα ήθελα πρώτα απ'όλα να παρατηρήσω, ότι οι 

αλλαγές απαιτούν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες δεν αποκαθί- 

στανται με κυβερνητικές εντολες και αποφάσεις. Οταν υπάρχει ζήτηση, την οποία



η προσφορά χρήματος δεν μπορεί να καλύψει οι τράπεζες θα τείνουν πάντα να χρημα

τοδοτήσουν τις επιχειρήσεις που παρέχουν ικανοποιητικές εμπράγματες ασφάλειες 

και δεν θα εξετάζουν τα επιχειρηματικά σχέδια. Οταν υπάρχει υψηλή ζήτηση αλλά 

περίπου οι ίδιοι όροι για τις χορηγήσεις δεν υπάρχει ανταγωνισμός άρα και προ

σοχή στο πελάτη, ουσιαστική και γρήγορη εξυπηρέτησή του. Οταν στο διευθυντικό 

προσωπικό κυριαρχούσε για δεκαετίες η νοοτροπία του χρηματομεσίτη η αναπτυξιακή 

διάσταση παρ’όλες τις κυβερνητικές προτροπές ελάχιστη ανταπόκριση μπορεί να 

βρεί. Η αλλαγή είναι μιά κοινωνική διεργασία και όχι προϊόν εντολών και μόνο.

Η κυβέρνηση για να προωθήσει τις μεταβολές συγκρότησε Ειδική Επιτροπή για να 

μελετήσει την αναμόρφωση και τον εκσυγχοονισμό του Τραπεζικού Συστήματος.

Οπως γνωρίζετε, το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε. Η έκθεσή της παραδόθηκε 

ήδη στην κυβέρνηση και τείθεται σε συζήτηση, στην οποία καλούνται να λάβουν 

μέρος όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε, αφού ακουστούν οι απόψεις τους, 

να αποφασίσει η κυβέρνηση τη στρατηγική και τα μέτρα που θα επιτρέψουν επιτέ

λους την ανανέωση του Τραπεζικού μας Συστήματος. Οι αλλαγές που θα αποφασι- 

στούν θα συμβαδίζουν με το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας και θα είναι 

βαθμιαίες, ακριβώς για να είναι και σταθερές. Το ότι θα είναι βαθμιαίες όμως 

δεν σημαίνει πως δεν θα είναι και ταχείες. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει αμέσως 

κιόλας την εφαρμογή των μέτρων που θα υιοθετήσει και θα έχουν κατά το χρονο

διάγραμμα που θα καθορισθεί άμεση προτεραιότητα.

θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω πως, παράλληλα, θα πρέπει και ο Τράπεζες οι ίδιες 

να κάνουν την κατάλληλη προετοιμασία, καταβάλλοντας έντονες προσπάθειες προς 

την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού τους. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη οι Τράπεζές 

μας να μπορέσουν να ανταποκριθοΰν στις επιταγές των καιρών. Ξεκινώντας για 

παράδειγμα από την απλή προώθηση της μηχανογράφησης, οι Τράπεζες επιβάλλεται 

να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό των διαχειριστικών λειτουργιών τους,



σε συνδυασμό με την καθιέρωση σύγχρονων μεθόδων οικονομικής και λογιστικής πλη

ροφόρησης. Παράλληλα η Πολιτεία θα μεριμνησει για την αναθεώρηση του όλου 

πλαισίου λειτουργίας των Τραπεζών, που θα καταστήσουν εφικτές τις απαιτούμενες 

αλλαγές.

Πρέπει να επισημάνω ότι, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί, οι Ελλη 

νικές Τράπεζες έχουν επιδείξει δυναμισμό και σε πολλές περιπτώσεις έχουν απο

δείξει ότι μπορούν να βρεθούν στην πρωτοπορία και να οδηγήσουν στο δρόμο του 

εκσυγχρονισμού ολόλκληρη την οικονομία.

Σημαντικό ή μάλλον αποφασιστικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές θα παίξουν οι εργα

ζόμενοι στις Τράπεζες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλουν με τις ιδέες, με 

τις εμπειρίες τους, με καλύτερη οργάνωση της δουλειάς σε αύξηση της παραγωγι

κότητας και βελτίωση του όλου συστήματος.

Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω εδώ, πως , στα πλαίσια της επιδιωκόμενης αποκέντρω 

σης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην περιφέρεια, ούτως ώστε ο εκσυγχρονισμός να 

επεκταθεί σ’όλο το δίκτυο των Τραπεζών ανά την Ελλάδα. Αυτό θα βοηθήσει αισθητά 

στην άμβλυνση των διαφορών που παρουσιάζεται στο γενικότερο επίπεδο ανάπτυξης 

μεταξύ των μεγάλων πόλεων και της επαρχίας.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ξανά πως δεν είναι δυνατόν στο τέλος του 20ου 

αιώνα, με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τις ραγδαίες οικονομικές εξελί

ξεις που παρατηρούνται διεθνώς, το Τραπεζικό μας Σύστημα να μένει πίσω.

Αποτελεί επιτακτική λοιπόν ανάγκη να εκσυγχρονισθούν τόσο οι ίδιες οι Τράπεζες, 

όσο και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, για να μπορέσει το 

Τραπεζικό μας Σύστημα να συμβάλει θετικά στον παραπέρα εκσυγχρονισμό της οικο

νομίας της χώρας.



Χαίρομαι διαπιστώνοντας ότι η Τράπεζα Πίστεως, που σήμερα εγκαινιάζουμε τα νέα 

κεντρικά της γραφεία, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για το δικό της εσωτερικό 

εκσυγχρονισμό και, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρός της κ. Γιάννης Κωστόπουλος, θα 

ακολουθήσει την πολιτική αυτή με συνέπεια μέχρι τέλος.


