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Αναγκαία η αποσύνδεση μεταξύ χρηματοοικονομικού τομέα και 
κυβερνήσεων  

 
H υποτονική ανάπτυξη σε κάποιες αναδυόμενες αγορές και οι χαμηλές τιμές βασικών αγαθών έχουν 
αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από τη σύνδεση των κυβερνήσεων με τον χρηματοοικονομικό 
κλάδο. Το ζήτημα αυτό πάντοτε είχε ξεχωριστή σημασία στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα, καθώς οι 
υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής επιχείρησαν στο παρελθόν να χαλαρώσουν τους εν λόγω δεσμούς. 
Σε ποιο βαθμό όμως το έχουν επιτύχει; 
 
Οι χώρες που ανήκουν στην ομάδα G7 έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη θωράκιση 
των δημόσιων οικονομικών από τις μελλοντικές τραπεζικές καταρρεύσεις. Σε αντίθεση με το 
παρελθόν, σήμερα η ρύθμιση διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι και οι πιστωτές των τραπεζών θα επωμιστούν 
το δικό τους μερίδιο στο κόστος μιας τραπεζικής κατάρρευσης μέσω ενός μηχανισμού διάσωσης με τα 
ίδια μέσα. Άλλα ρυθμιστικά εργαλεία, όπως τα τεστ αντοχής, που έχουν ως στόχο την πρόβλεψη των 
τραπεζικών ισολογισμών σε περιόδους σοβαρών αλλά πιθανών συμβάντων, συμπληρώνουν το εν λόγω 
πλαίσιο.  
 
Για τις χώρες που ανήκουν στην ομάδα Ε7, η μεταρρύθμιση ακολουθεί βραδύτερους ρυθμούς, εν μέρει 
λόγω του σχετικά μικρότερου αντίκτυπου της κρίσης του 2008. Με την αύξηση των κινδύνων στις 
αναδυόμενες αγορές και την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ σε μεγάλες οικονομίες 
όπως της Κίνας, της Βραζιλίας και της Ρωσίας, η θωράκιση των κυβερνήσεων από τις τραπεζικές 
καταρρεύσεις παραμένει ένα άλυτο ζήτημα.  
 
Ωστόσο,  λιγότερη έμφαση έχει, δοθεί στη θωράκιση των τραπεζών από τις αδυναμίες που 
προκύπτουν από τα δημόσια οικονομικά. Η έκθεση τραπεζικών οργανισμών στη Γερμανία, στην 
Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία σε εγχώρια κρατικά ομόλογα κυμαίνεται σε παρόμοια 
επίπεδα με αυτήν των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια διάσωσης της χώρας.  
 
Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς στην Ευρώπη το εγχώριο κυβερνητικό χρέος θεωρείται, 
από ρυθμιστικής άποψης, περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο, παρά τα συμβάντα κατά τη διάρκεια 
της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη που αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε.  
 
Ο Richard Boxshall, Ανώτερος Οικονομολόγος της PwC, δηλώνει σχετικά: «Η επόμενη πρόκληση για 
τους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής ανά το παγκόσμιο έγκειται στη λήψη μέτρων που μειώνουν 
την έκθεση των τραπεζών σε κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Αν ο στόχος 
αυτός επιτευχθεί, τότε η αμφίδρομη διασύνδεση μεταξύ κυβερνήσεων και χρηματοοικονομικού τομέα 
θα αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές για τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα, τόσο για κάθε ξεχωριστή οικονομία όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.» 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την τελευταία μηνιαία έκδοση του 
Global Economy Watch στην ιστοσελίδα www.pwc.com/gew. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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