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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 22 Απριλίου 2018

Αχίλλειος πτέρνα των τραπεζών οι ολιγάρχες
Η Κύπρος παρουσιάζεται ως χώρος εξυπηρέτησής τους και καταλύτης της διεθνούς πολιτικής διαφθοράς και εκλογικών επεμβάσεων
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Οι περίεργες, αν όχι και ύποπτες,
σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες ήταν
η αχίλλειος πτέρνα του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος και αυτό
αποδείχθηκε και το 2013 αλλά και
σήμερα», λέει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης Πανίκος Δημητριάδης. Σημειώνει πως η Κύπρος παρουσιάζεται ως χώρος εξυπηρέτησης ξένων ολιγαρχών, ενώ δεν παραλείπει
να σημειώσει πως η πολιτική των
πολιτογραφήσεων εγκυμονεί πολύ
σοβαρούς κινδύνους για την Κύπρο,
γιατί παρουσιάζεται διεθνώς ως η
συνέχεια του «ξεπλύματος» Ρώσων
και Ουκρανών ολιγαρχών. Ο κ. Δημητριάδης μιλάει και για τον Συνεργατισμό, σημειώνοντας πως
δεν έχει ομοιότητες με τη Λαϊκή
του 2013, καθώς «η Λαϊκή βρέθηκε
στα χέρια του κράτους για μερικούς
μήνες, ενώ η Συνεργατική Τράπεζα
είναι στα χέρια του κράτους για
πέντε χρόνια». Αναφερόμενος
στους χειρισμούς του Συνεργατισμού και τον εμβολιασμό του με
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Οι χειρισμοί που έγιναν
για διαχείριση του προβλήματος του Συνεργατισμού δείχνουν πως
η κυβέρνηση δεν πήρε
το σωστό μάθημα από
την κρίση.
2,5 δισ. από το κράτος χαρακτηρίζει
τουλάχιστον περίεργο, η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τον ρόλο της
κεντρικής τράπεζας και διερωτάται
γιατί δεν δόθηκε ρευστοτική στήριξη από την Κεντρική Τράπεζα.
Μιλάει για τις πολιτικές πιέσεις και
για τη διαβρωμένη ανεξαρτησία
της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ δεν
παραλείπει να σημειώσει την ανάγκη οι τράπεζες να απαρτίζονται
από άτομα με πλούσια εμπειρία
και γνώσεις στον τραπεζικό τομέα
που να μην επιδέχονται πολιτικές
η άλλες πιέσεις
–Σήμερα μπορούμε όντως να μιλάμε για success story ή η κυπριακή οικονομία έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις;
–Δεν υπάρχει κανένα success
story, ιδιαίτερα μετά την έξοδο της
Κύπρου από το πρόγραμμα, στο
οποίο ουσιαστικά οφείλεται η σταθεροποίηση που σημειώθηκε μέχρι
το 2015. Συγκεκριμένα, το νέο ρυθμιστικό πλάισιο είχε υιοθετηθεί
από το 2013-14, ως μέρος των υποχρώσεων της Κύπρου προς τους
διεθνείς πιστωτές. Μετά την έξοδο
από το πρόγραμμα, η ίδρυση και

λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού
Μηχανισμού σε επίπεδο Ευρωζώνης σημαίνει ότι τα λάθη του παρελθόντος είναι λιγότερο πιθανό
να επαναληφθούν. Ομως, γνωρίζουμε απο τη μελέτη εκατοντάδων
τραπεζικών κρίσεων, ότι κάθε κρίση
είναι διαφορετική. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός. Η Κύπρος
συνεχίζει να έχει σήμερα ένα από
τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ στον
κόσμο. Αυτό από μόνο του αποτελεί
μία μεγάλη πρόκληση, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι τράπεζες εχουν
καλύτερο ποσοστο κάλυψης των
μΕΔ με προβλέψεις. Σημαίνει ότι
οι τράπεζες απασχολούνται με το
πρόβλημα αυτό αντί με τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που
θα έπρεπε να είναι η κύρια τους
ασχολία.
–Η εκτίμησή σας ήταν πως για
την οικονομική κρίση φταίει
ολόκληρο το πολιτικοοικονομικό
σύστημα, η διαπλοκή πολιτικών
και τραπεζιτών. Σήμερα, μετά
και τα όσα έχουν συμβεί, η διαπλοκή τραπεζιτών και πολιτικών
ανήκει στο παρελθόν;
–Δυστυχώς οι πρόσφατες εξελίξεις στον Συνεργατισμό, και όχι
μόνο, δείχνουν ότι η Κύπρος δεν
έχει πάρει τα σωστά διδάγματα
από την κρίση. Χτίστηκε ένα αφήγημα παραπλανητικό, ούτως ώστε
οι πραγματικές πολιτικές ευθύνες
να μην έχουν αναληφθεί ακόμη,
σε αντίθεση με χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισλανδία.
–Αυτό που ήταν το δυνατό μας
όπλο, η διαχείριση λογαριασμών
των Ρώσων ολιγαρχών γυρίζει
εναντίον μας εξαιτίας των κυρώσεων από τις ΗΠΑ;
–Η δική μου εκτίμηση είναι ότι
οι περίεργες, αν όχι και ύποπτες,
σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες ήταν
η αχίλλειος πτέρνα του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος και αυτό
αποδείχθηκε και το 2013 αλλά και
σήμερα. Όπως αναλύω στο βιβλίο
μου τα βαθύτερα αίτια της κρίσης
έχουν να κάνουν με το επιχειρηματικό μοντέλο που οδήγησε στην
εισροή «γκρίζου» χρήματος από
Ρωσία και Ουκρανία. Εξηγώ, μάλιστα, ότι επίσημα τουλάχιστον οι
ίδιες οι ρωσικές αρχές ανησυχούσαν από αυτό το γεγονός. Ας μη
μας διαφεύγει ότι η διευκόλυνση
της εισροής μαύρου χρήματος ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και τρέφει τη διαφθορά και την οικονομική
και κοινωνική ανισότητα. Ο κ.
Μεντβέντεφ, τον Μάρτη του 2013,
μάλιστα αναφέρθηκε σε κλέψιμο
των κλεμμένων που συνεχίζεται
στην Κύπρο (παραφράστηκε Λένιν
και Μάρξ). Δυστυχώς, η πολιτική
ηγεσία της Κύπρου θεωρούσε τότε
ότι η εξυπηρέτηση ολιγαρχών σημαίνει αυτόματα άριστες σχέσεις
με την επίσημη Ρωσία. Κάτι που
αποδείχθηκε πολύ λανθασμένο.

Η αποχώρηση
και η αποζημίωση
–Κάποιοι διερωτούνται ακόμη για
τη σύγκρουσή σας με τον Πρόεδρο
και την αποχώρησή σας. Θεωρήθηκε
πλουσιοπάροχη αποζημίωση, ενώ
ελέγχεστε και για το ότι τα χρήματα
μπήκαν τότε σε τράπεζα του Λονδίνου…

–Το θέμα της αποζημίωσης είναι
καθαρά προσωπικό, όπως και το
γεγονός ότι ζω και εργάζομαι
στην Αγγλία και είναι φυσιολογικό ο τραπεζικός μου λογαριασμός να βρίσκεται στη χώρα που
ζω και εργάζομαι. Κάποιοι προσπάθησαν ακόμη και αυτό το γεγονός να το χρησιμοποιήσουν σε
βάρος μου, λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Το θέμα δημοσίου
συμφέροντος είναι γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε το
παν για να πεισθώ να αποχωρήσω από τη θέση του διοικητή της
ΚΤΚ – κάτι που δεν είναι συμβατό
με τη Συνθήκη Ίδρυσης της Ε.Ε., η
οποία κατοχυρώνει την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών
και ιδιαίτερα των διοικητών τους.
Παραπέμπω εκείνους που πράγματι ενδιαφέρονται να μάθουν τα
γεγονότα που οδήγησαν την παραίτησή μου να διαβάσουν το βιβλίο μου.

–Είχατε αποχωρήσει επεισοδιακά,
τόσο από το πηδάλιο της ΚτΚ όσο
και από την Κύπρο. Το ενδεχόμενο
επιστροφής σας και ανάληψης κάποιας θέσης ως πολιτειακός αξιωματούχος είναι σενάριο απομακρυσμένο;

Δεν έχω καμιά βλέψη για οποιαδήποτε πολιτειακά αξιώματα, αλλά δεν θέλω ούτε να αποκλείσω την προσφορά μου
στα κοινά, λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Πανίκος Δημητριάδης.
Πιστεύω ήταν και ο λόγος που ανέμεναν – αφελώς θα έλεγα – βοήθεια
από τη Ρωσία. Ούτε και σήμερα
φαίνεται να αντιλαμβάνονται την
πραγματικότητα. Το πρόγραμμα
πολιτογράφησης «επενδυτών» εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους
για την Κύπρο, γιατί παρουσιάζεται
διεθνώς ως η συνέχεια του «ξεπλύματος» Ρώσων και Ουκρανών ολιγαρχών. Σήμερα, μάλιστα, σε αντίθεση με το 2013, η Ρωσία και ιδιαίτερα ο κ. Πούτιν και οι ολιγάρχες
που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν
έχουν στοχοποιηθεί από ισχυρούς
δυτικούς κύκλους, γιατί θεωρούν
ότι έχει ευθύνες για πολλά αποσταθεροποιητικά γεγονότα διεθνώς
και παρεμβάσεις σε εκλογές. Μόλις
πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο

Οικονομικών των ΗΠΑ πήρε μέτρα
εναντίον αρκετών Ρώσων ολιγαρχών. Ένα τρανταχτό παράδειγμα
είναι ο κ. Βέξελμπεργκ, ο οποίος
είναι μεγαλομέτοχος της Τράπεζας
Κύπρου και ο οποίος θεωρείται
πολύ στενός συνεργάτης του κ.
Πούτιν.
Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι
ο κ. Ολέγκ Ντεριπάσκα, για τον
οποίο το Υπουργείο Οικονομικών
των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς ότι διέφθειρε κρατικούς
αξιωματούχους και ότι διέταξε δολοφονία συγκεκριμένου επιχειρηματία. Σύμφωνα με την Guardian
ο κ. Ντεριπάσκα είναι ένας από
τους ολιγάρχες που επωφελήθηκαν
από το πρόγραμμα πολιτογράφησης
της Κύπρου. Γενικότερα, η Κύπρος

παρουσιάζεται πλέον ως ο χώρος
όχι μόνον εξυπηρέτησης ξένων
ολιγαρχών αλλά και ως καταλύτης
της διεθνούς πολιτικής διαφθοράς
και εκλογικών επεμβάσεων. Αυτές
οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ ανησυχητικές και πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε Κύπριο πολίτη.
Τα όποια οικονομικά οφέλη είναι
πρόσκαιρα και δημιουργούν αυξημένους οικονομικούς κινδύνους
για το μέλλον, όπως και για το περιβάλλον. Συμπερασματικά, λόγω
των οικονομικών και πολιτικών
κινδύνων που απορρέουν από το
πρόγραμμα πολιτιγράφησης θεωρώ
ότι το προγραμμα αυτό δεν συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά
στον πλουτισμό των ολίγων σε βάρος των πολλών.

–Όταν αποχώρησα τον Απρίλιο
του 2014 το τραπεζικό σύστημα
της Κύπρου είχε ήδη αρχίσει να
σταθεροποιείται. Μάλιστα, το ΔΝΤ
σε έκθεσή του δύο μήνες αργότερα χαρακτήρισε τη σταθεροποίηση ως αξιοσημείωτο κατόρθωμα
(remarkable achievement). Από
δικής μου πλευράς προσπάθησα
να κρατήσω θετικούς και χαμηλούς τόνους, ώστε η αποχώρησή
μου να μην αποτελέσει έναυσμα
νέων ερωτήσεων και προκλήσεων διεθνώς που ενδεχομένως να
δημιουργούσαν συνθήκες αστάθειας. Δεν έχω καμιά βλέψη για
οποιαδήποτε πολιτειακά αξιώματα, αλλά δεν θέλω ούτε να αποκλείσω την προσφορά μου στα
κοινά. Υπενθυμίζω π.χ. ότι πολύ
πριν από το 2012 είχα συμβάλει
ποικιλοτρόπως στην ίδρυση και
λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, την πόλη από την οποία κατάγομαι. Μεταγενέστερα, πλησιάζοντας την
ηλικία που θα αφυπηρετήσω, ελπίζω να είμαι σε θέση ώστε να
επισκέπτομαι την Κύπρο τακτικά.

Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας διαβρώθηκε από το 2013
–Η Κεντρική Τράπεζα είχε ρόλο
και λόγο γι’ αυτή την κατάσταση
ή είναι ζήτημα καθαρά πολιτικής
διαχείρισης;
–Η ΚτΚ είχε και έχει λόγο στα
τεκταινόμενα στο τραπεζικό σύστημα. Η εποπτεία π.χ. έχει την ευθύνη να αξιολογήσει την ικανότητα
και καταλληλότητα των ανώτατων
τραπεζικών στελεχών και των μελών
του Δ.Σ. των τραπεζικών οργανισμών. Είναι ένας σημαντικός ρόλος,
ο οποίος, οταν λειτουργεί αποτελεσματικά, διασφαλίζει την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
Τα συμβούλια των τραπεζών πρέπει
να απαρτίζονται από άτομα με πλούσια εμπειρία και γνώσεις στον τραπεζικό τομέα που να μην επιδέχονται
πολιτικές η άλλες πιέσεις, δηλαδή
πρέπει να λειτουργούν με καθαρά
επαγγελματικά κριτήρια. Η ίδια η
Κεντρική Τράπεζα, δυστυχώς, υπόκειτο σε πολιτικές πιέσεις αναφορικά
με το θέμα αυτό – αυτή είναι δυστυχώς η κυπριακή πραγματικότητα. Αν θυμάστε έγινε μεγάλος ντόρος
το καλοκαίρι του 2013 για το πρώτο
Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου, και ασκήθηκε κριτική προς εμένα προσωπικά
για δήθεν καθυστερήσεις. Οι δικές

μου οδηγίες προς το προσωπικό της
εποπτείας ήταν να γίνουν οι αξιολογήσεις αντικειμενικά και χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές
πιέσεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο
μέσα στο κλίμα που επικρατούσε.
Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι αυτός
ήταν και ένας από τους λόγους που
κάποιοι δεν με ήθελαν στο πηδάλιο
της ΚτΚ. Περιγράφω με λεπτομέρεια
τι συνέβη τότε στο βιβλίο μου. Οφείλουμε να παραδειγματιστούμε από
ό,τι έγινε τότε. Είναι γεγονός ότι η
ανεξαρτησία της ΚτΚ διαβρώθηκε
από τότε λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας που έγινε τον Αύγουστο
του 2013 και για την οποία η ΕΚΤ
είχε εκφραστεί αρνητικά σε δύο
γνωματεύσεις που δημοσιέυθηκαν
τον ίδιο χρόνο. Η δημιουργία της
θέσης των δύο εκτελεστικών που
αναφέρονται στο Συμβούλιο και όχι
στο/στη διοικητή προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία της ΚτΚ,
και σημαίνει ότι για να λειτουργεί
ομαλά η ΚτΚ, η/ο διοικητής πρέπει
να «βάζει νερό στο κρασί της/του».
Το γεγονός παραμένει ότι μόνο η/ο
διοικητής έχει προστασία της ανεξαρτησίας του/της. Χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, πιστεύω ότι αυτό
ενδεχομένως να έχει λειτουργήσει
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Τα συμβούλια των τραπεζών πρέπει να απαρτίζονται από άτομα με
πλούσια εμπειρία και
γνώσεις στον τραπεζικό
τομέα που να μην επιδέχονται πολιτικές η άλλες
πιέσεις.
ανασταλτικά αναφορικά με την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος
στην πλήρη ομαλότητα.
–Υπάρχουν ομοιότητες και κοινοί
κίνδυνοι μεταξύ Συνεργατισμού
και Λαϊκής του 2013;
–Η περίπτωση του Συνεργατισμού μου φαίνεται πολύ διαφορετική. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπήρχε καθόλου ανάμειξη της Ε.Ε. στην
απόφαση να αφεθεί η εκ νέου στήριξη της ΣΚΤ από το κράτος μετεκλογικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος
για κάτι τέτοιο. Σε αντίθεση, η περίπτωση της Λαϊκής ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη σύναψη προγράμματος οικονομικής στήριξης

της Κύπρου. Όπως εξηγώ στο βιβλίο
μου, το Γιούρογκρουπ είχε αποφασίσει να περιμένει τις προεδρικές
εκλογές ούτως ώστε η νέα κυβέρνηση να έχει ιδιοκτησία του προγράμματος. Μια άλλη σημαντική
διαφορά είναι ότι η Λαϊκή βρέθηκε
στα χέρια του κράτους για μερικούς
μήνες, ενώ η Συνεργατική Τράπεζα
είναι στα χέρια του κράτους για
πέντε χρόνια.
-Θα έπρεπε δηλαδή να είχαν ληφθεί νωρίτερα τα μέτρα για τον
Συνεργατισμό;
–Σίγουρα, το γεγονός ότι δεν μειώθηκαν τα ΜΕΔ όσο θα αναμενόταν
σε βάθος πέντε χρόνων είναι ο κύριος λόγος για οποιεσδήποτε νέες
κεφαλαιακές ανάγκες. Είναι θέμα
διαχείρισης αλλά και θέμα νομοθεσίας που αφορά τις εκποιήσεις.
–Ο εμβολιασμός της με 2,5 δισ.
λύνει το πρόβλημα;
–Δεν είμαι καθόλου σίγουρος,
γιατί δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Εξ όσων μας έχουν πει, η
κρατική στήριξη δεν αφορά νέο κεφαλαιακό μαξιλάρι αλλά κυρίως ρευστοτική ένεση, η οποία αντικαθιστά
καταθέσεις που έφυγαν αλλά δεν
βοηθά στην απορρόφηση νέων ζημιών. Αν όντως είναι έτσι, διερω-

τώμαι γιατί δεν δόθηκε ρευστοτική
στήριξη από την ΚΤΚ. Είναι τουλάχιστον περίεργο η κυβέρνηση να
αναλαμβάνει τον ρόλο της κεντρικής
τράπεζας.
–Το ενδεχόμενο εξαγοράς του
Συνεργατισμού από την Ελληνική
Τράπεζα είναι ένα θετικό βήμα;
–Σίγουρα η διαχείριση του συνεργατισμού άπο το κράτος έχει
αποδειχθεί προβληματική. Πιστεύω
ότι η διαχείριση του δανειακού του
χαρτοφυλακίου από μία καλώς διοικούμενη εμπορική τράπεζα, η
οποία δεν θα επιδέχεται πολιτικές
πιέσεις θα είναι ενα θετικό βήμα.
Διερωτούμαι όμως τι θα κοστίσει η
πώληση του Συνεργατισμού στον
φορολογούμενο πολίτη – άμεσα η
έμμεσα. Δηλαδή αν τα ΜΕΔ μείνουν
στα χέρια του κράτους, τότε το οποιαδήποτε τίμημα για το καλό μέρος
πρέπει να σταθμιστεί με τις ζημιές
που θα έχει ο φορολογούμενος σε
βάθος χρόνου.
–Πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου σήμερα και
τις εξελίξεις στον Συνεργατισμό;
Υπάρχουν ανησυχίες;
–Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Έχω την ίδια ερώτηση για να είμαι

ειλικρινής. Κρίνοντας από τα διάφορα δημοσιεύματα και διάφορες
αρνητικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη
γενικότερα αναμένω, ότι θα υπάρξει
περισσότερη συγκέντρωση εποπτικών και άλλων εξουσιών που έχουν
σήμερα οι Κεντρικές Τράπεζες του
Ευρωσυστήματος στο κέντρο. Και
αυτό γιατί η περιφέρεια της Ευρωζώνης – συγκεκριμένα Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Λετονία, Σλοβενία –
δεν έχει επιδείξει τον απαραίτητο
σεβασμό στην ανεξαρτησία των
κεντρικών τους τραπεζών και έχει
δημιουργήσει πολλούς πονοκεφάλους στη Φραγκφούρτη και στις
Βρυξέλλες. Είναι φυσιολογικό να
υπάρξουν εξελίξεις που θα περιορίσουν την πολιτική επιρροή πάνω
στις εποπτικές αρχές και τους διάφορους κινδύνους – περιλαμβανομένου και του «reputation risk» –
που προέρχονται από τα τραπεζικά
συστήματα της περιφέρειας που
υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα
σχόλια του κ. Ντράγκι, αναμένω
σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με
τη ρύθμιση και εποπτεία του πλαισίου καταπολέμησης ξεπλύματος
και την παροχή έκτακτης ρευστότητας.

