Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.

Άμεσα λύση στο πρόβλημα
των «κόκκινων» δανείων
Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ταλανίζονται από ένα θέμα, το οποίο καμία κυβέρνηση μέσα στη
μνημονιακή εξαετία δεν θέλησε να αγγίξει. Αντίθετα, ανέβαλε διαρκώς την επίλυσή του.
Πρόκειται για τα «κόκκινα» δάνεια, η διαχείριση των οποίων επηρεάζει απόλυτα την ανάπτυξη. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης το ύψος των «κόκκινων» δανείων άγγιξε –ένα
χρόνο πριν– το 9,2% του ΑΕΠ των 19.
Τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες, ειδικότερα μικρού και μεσαίου
μεγέθους, επιβραδύνουν την πιστωτική επέκταση και δεσμεύουν τραπεζικά κεφάλαια, τα οποία
διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του δανεισμού, και –κατά συνέπεια– την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων από τις επιχειρήσεις.
Είναι, λοιπόν, σημαντικό να δοθεί άμεσα λύση στο συγκεκριμένο θέμα, και μάλιστα πανευρωπαϊκά,
ώστε να στηριχθεί με αυτό τον τρόπο η διστακτική ανάκαμψη της Ευρωζώνης.
Πόσω μάλλον στη χώρα μας, όπου επειγόμαστε να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το συντομότερο
δυνατό.
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 54 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στην Ευρωζώνη, αν
επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης και ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της αγοράς των προβληματικών
δανείων.
Στο σημείο που έχει φτάσει η Ελλάδα δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Αν ακολουθηθούν
σωστές και οργανωμένες διαδικασίες, με κανόνες, και λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική
διάσταση του θέματος, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιθυμητή λύση, που
δεν είναι άλλη από την άμεση διευθέτηση του θέματος.
Μόνο τότε, θα μπορέσουν οι τράπεζες να επιτελέσουν τον πραγματικό τους ρόλο, που δεν είναι
άλλος από τη στήριξη της οικονομίας.
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ημείωμα
ύνταξης

Προκλήσεις και προοπτικές
του τραπεζικού συστήματος
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση οι ελληνικές τράπεζες καλούνται πλέον να ξαναβρούν τον παραδοσιακό
τους ρόλο, αυτόν του χρηματοδότη της οικονομίας, και να δημιουργήσουν ξανά εσωτερική αξία για τους
μετόχους, τους καταθέτες και την κοινωνία.
Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, οι τράπεζες βρίσκονται μπροστά από μια σειρά προκλήσεων, όπως η
αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας, η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, η εκ νέου
χρηματοδότηση της οικονομίας, η ουσιαστική συμβολή στην προσέλκυση επενδύσεων αλλά και η αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Τα «Οικονομικά Χρονικά», μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούν στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας,
παρουσιάζουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος.
Σύμφωνα με τους αρθρογράφους:
• Το τραπεζικό σύστημα μπορεί και πρέπει να συνδράμει στη μετάβαση προς ένα νέο πρότυπο
ανάπτυξης που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης.
• «Κλειδί» αποτελεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην
επανέναρξη χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Πέρα από τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν
για αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων και τόκων, μεγάλο μέρος των πόρων θα κατευθυνθούν
στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του κρατικού μηχανισμού προς τους ιδιώτες, γεγονός που
θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές βελτιώσεις ρευστότητας στην οικονομία και εν τέλει θα συμβάλει στην
αύξηση της καταθετικής βάσης.
• Οι τράπεζες, με βάση το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον αναπτυξιακό νόμο, θα μπορέσουν
να διοχετεύσουν πόρους ύψους έως και 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων
επενδύσεων.
• Οι επόμενες προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η
ανάκτηση των καταθέσεων μέσα από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και κυρίως
η χρηματοδοτική στήριξη των επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας. Στόχοι οι οποίοι σχετίζονται
με το θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων θεωρείται βέβαιο ότι μπορεί να απελευθερώσει το επόμενο διάστημα πολύτιμους
πόρους που θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία, προς όφελος των επενδύσεων και της απασχόλησης.
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Η χρηματοδότηση της
οικονομίας σε συνθήκες
«απομόχλευσης»
Γιάννης Δραγασάκης
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης

1. ΥΠΕΡΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ,ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ,
ΑΠΟΜΟΧΛΕΥΣΗ
Στην πολυδιάστατη κρίση που ζούμε, η υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου και η ύφεση ή η
στασιμότητα που αυτή προκαλεί αποτελεί μία
από τις πιο ουσιώδεις διαστάσεις της. Η υπερχρέωση τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού
τομέα συνιστά μια από τις εκδηλώσεις της
υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου. Και τούτο
γιατί, αργά ή γρήγορα, η οικονομία οδηγείται
σε επιβράδυνση ή ύφεση, τα δάνεια γίνονται
επισφαλή –άρα, μεγάλο μέρος τους δεν μπορεί
πλέον να εξυπηρετηθεί– και, λόγω της γενικευμένης πτώσης των αξιών και του γενικού επιπέδου των εισοδημάτων, δεν μπορούν να ανακτηθούν στο σύνολό τους. Έτσι και οι πιστώσεις
αποτελούν μια μορφή παγίδευσης και απαξίωσης
του κεφαλαίου.

“

Η χρηματοδότηση μιας οικονομίας,
όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση
απομόχλευσης, προσκρούει σε
ανυπέρβλητα εμπόδια, αφού η κατάσταση
αυτή χαρακτηρίζεται τόσο από μείωση της
προσφοράς κεφαλαίων για δανεισμό όσο
και από μείωση της ζήτησης νέων
δανείων.

”
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Στις περιπτώσεις αυτές η αναγκαστική διέξοδος για τους πιστωτές είναι η λεγόμενη απομόχλευση, δηλαδή η μείωση του όγκου του
συσσωρευμένου χρέους, με τη χρήση διαφόρων
μεθόδων, ανάμεσα στις οποίες είναι τόσο η
διαγραφή όσο και η αναδιάρθρωση χρεών.
Η κατάσταση και η διαδικασία αυτή της απομόχλευσης είναι χρονικά παρατεταμένη, εκτός
και αν υπάρξει μια γενικευμένη και βαθιά διαγραφή των παλαιών χρεών, ένα είδος σεισάχθειας, το οποίο δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για τους δανειζόμενους όσο και
για την κοινωνία και την οικονομία γενικότερα,
καθώς δημιουργεί συνθήκες και περιθώρια νέας
πιστωτικής επέκτασης, ενώ λειτουργεί ανασταλτικά στην επιβράδυνση της οικονομίας.
Η χρηματοδότηση μιας οικονομίας, όταν
αυτή βρίσκεται σε κατάσταση απομόχλευσης,
προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια, αφού η
κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται τόσο από μείωση της προσφοράς κεφαλαίων για δανεισμό
όσο και από μείωση της ζήτησης νέων δανείων.
Η διακράτηση ρευστότητας καθίσταται ο κοινός
στόχος δανειστών και δανειζομένων. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί μια θανάσιμη παγίδα για κάθε κοινωνία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνει χαρακτηριστικά φαύλου κύκλου. Οι διαμορφούμενες συνθήκες οδηγούν την οικονομία στην ύφεση, με
αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Με τη
σειρά τους η ύφεση και η ανεργία δυσκολεύουν
την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν
αναληφθεί και αυξάνεται ο όγκος των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων. Η αύξηση, τέλος, των μη εξυπηρετούμενων δανείων παγιδεύει τη ρευστότητα των
τραπεζών, περιορίζει την πιστωτική επέκταση, γεγονός
που με τη σειρά του επιτείνει την ύφεση και αυξάνει
την ανεργία. Πρόκειται για έναν αυτοτροφοδοτούμενο
φαύλο κύκλο, για μια εμπλοκή και μια κρίση της συσσώρευσης και της ανάπτυξης.
Το σχήμα που μόλις περιέγραψα είναι βεβαίως
αφαιρετικό, καθόσον στην πράξη υπεισέρχονται και
πολλοί άλλοι παράγοντες. Ωστόσο, περιγράφει πιστά
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία από το 2010. Η έως τώρα πολιτική δεν μπόρεσε
να δώσει καμία διέξοδο, αφού δεν επιχείρησε να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης, δεν επιχείρησε, δηλαδή, να σπάσει τον φαύλο κύκλο. Ακριβώς
γι’ αυτό οι τεράστιοι πόροι που έχουν ως τώρα διατεθεί
«για τη διάσωση των τραπεζών» με τις διαδοχικές
ανακεφαλαιοποιήσεις δεν είχαν και ούτε μπορούσαν
να έχουν αποτέλεσμα, αφού δεν συνοδεύτηκαν από

την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και των
άλλων παραγόντων που συνθέτουν τον φαύλο κύκλο
που μόλις περιέγραψα. Αντίθετα, από την προηγούμενη
κυβέρνηση επιχειρήθηκε να πυροδοτηθούν πρόσκαιρα
κερδοσκοπικά παιχνίδια με τις μετοχές των τραπεζών,
που δεν μπορούσαν να έχουν διάρκεια, αφού δε στηρίζονταν σε σταθερές και διαφανείς βάσεις.
Το ερώτημα που εύλογα τίθεται, λοιπόν, είναι:
Μπορούμε –και πώς– να βγούμε από αυτόν το φαύλο
κύκλο;
Η δημόσια συζήτηση μπορεί να συμπυκνωθεί σε
τρεις απόψεις.
Η πρώτη άποψη βλέπει τη διέξοδο μονοσήμαντα
στη διαγραφή του συσσωρευμένου χρέους. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η μείωση του δημοσίου χρέους και της
ετήσιας δαπάνης για την εξυπηρέτησή του θα απελευθέρωνε πόρους για την ανάπτυξη. Και ακριβώς γι’
αυτό, η επιδίωξη της καλύτερης δυνατής λύσης στο
θέμα αυτό αποτελεί σταθερό στόχο της σημερινής
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κυβέρνησης. Όμως, και στην περίπτωση αυτή οι πόροι
που θα απελευθερώνονταν, λόγω της τεράστιας κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής που έχει συντελεστεί και της απώλειας μεγάλου μέρους της
εθνικής αποταμίευσης, δεν θα ήταν από μόνοι τους
επαρκείς για τη χρηματοδότηση της αναγκαίας, για
τη γρήγορη απορρόφηση της τεράστιας ανεργίας,
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης.
Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι το χρηματοδοτικό
κενό θα πρέπει να επιδιωχθεί να καλυφθεί με τη
μαζική προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, ξεπουλώντας εν ανάγκη ό,τι μπορεί να πουληθεί ως κίνητρο για την προσέλκυση τους. Είναι βέβαιο ότι,
όπως ήδη σημειώσαμε, οι χρηματοδοτικές ανάγκες
της ανασυγκρότησης δεν μπορούν να καλυφθούν
αποκλειστικά από τους πόρους της εσωτερικής συσσώρευσης χωρίς πολύχρονη λιτότητα. Η προσέλκυση,
συνεπώς, και διεθνών κεφαλαίων, με δανειακή ή
επενδυτική μορφή, πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό μιας συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Όμως, οι συγκεκριμένες μορφές και οι όροι με τους
οποίους θα γίνει αυτό απαιτούν συζήτηση, αν δεν θέλουμε να καταντήσουμε μια σύγχρονη αποικία. Πέραν
αυτού και η προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων, για να υπάρξει και για να οδηγήσει σε βιώσιμα
αποτελέσματα, προϋποθέτει ένα ενεργό χρηματοπιστωτικό σύστημα και μια ενεργή ενδογενή επενδυτική
δραστηριότητα.
Επομένως, οι απόψεις αυτές ούτε απαντούν ούτε
μας επιτρέπουν να παρακάμψουμε το θεμελιώδες
ερώτημα: Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας σε συνθήκες παρατεταμένης απομόχλευσης;
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Η σημερινή πολιτική επιχειρεί, ακριβώς, να ξεφύγει
από τα λάθη του παρελθόντος. Με την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση που ήδη έγινε, με την επιδιωκόμενη
ανάκαμψη της οικονομίας από το δεύτερο εξάμηνο
του 2016 και με μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα
«κόκκινα» δάνεια, επιδιώκεται να γίνει αυτό που δεν
έγινε ως τώρα, να βγούμε, δηλαδή, από τον φαύλο
κύκλο που μόλις περιέγραψα.
Η τρίτη απάντηση, λοιπόν, στο παραπάνω ερώτημα
είναι αυτή που επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση
και η οποία επιδιώκει την κινητοποίηση, με κάθε
πρόσφορο μέσο, των υπαρκτών πόρων και δυνατοτήτων στην κατεύθυνση ενός νέου βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου αναπτυξιακού και παραγωγικού υποδείγματος. Ενός υποδείγματος το οποίο θα επιδιώκει
την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, την υποκατάσταση των εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών
–όχι με τη μείωση του κόστους εργασίας, αλλά με
την αύξηση της παραγωγικότητας– μετατοπίζοντας
την παραγωγική εξειδίκευση της χώρας σε κλάδους
σχετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε τομείς
και δραστηριότητες που στηρίζονται στη γνώση και
τον πολιτισμό και χρησιμοποιώντας, ταυτόχρονα, οργανωτικές μορφές και οικονομικές σχέσεις που καθιστούν την ανάπτυξη υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων, των επιστημόνων και της κοινωνίας.
Βέβαια, όπως είπαμε, στις συνθήκες απομόχλευσης
υπάρχει ταυτόχρονα τόσο έλλειμμα προσφοράς κεφαλαίων που είναι πρόθυμα να δανειστούν ή να
επενδυθούν, όσο και έλλειμμα ζήτησης δανείων ή
σχεδίων κατάλληλων και ώριμων για χρηματοδότηση.
Παρά το γεγονός ότι στο άρθρο αυτό πραγματευόμαστε
μόνο την πρώτη όψη του ελλείμματος, δε θα πρέπει
σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί και η δεύτερη.
Δεν αναφέρομαι, επίσης, εδώ σε πρωτοβουλίες και
πολιτικές που θα μπορούσαν να ληφθούν και να
εφαρμοστούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση
του προβλήματος.
Θα προσπαθήσω, στη συνέχεια, να περιγράψω
την κυβερνητική πολιτική σε δυο ενότητες: α) την πολιτική για τις συστημικές και τις μη συστημικές
τράπεζες και β) την πολιτική για τους νέους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, τις νέες διεθνείς χρηματοπιστωτικές σχέσεις και τα εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά
εργαλεία που πρέπει να δημιουργήσουμε ή ήδη δημιουργούνται.
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2. ΟΙΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣΚΑΙΜΗΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

μιας στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων από το τραπεζικό σύστημα, με σημαντική την παρουσία του κράτους ως θεματοφύλακα
Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης
του δημόσιου συμφέροντος. Στόχος είναι να μπει ένα
και της προωθούμενης τραπεζικής ένωσης οι τράπεζες
τέρμα στις πελατειακές σχέσεις και την προνομιακή
διαχωρίζονται πλέον σε συστημικές και μη συστημικές.
μεταχείριση όσων απομυζούσαν την οικονομία, χάρη
Στην περίπτωση της χώρας μας οι τέσσερις μεγάλες
στη διασύνδεσή τους με το αμαρτωλό τρίγωνο πολιτικό
τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, και Alpha Bank)
σύστημα-τράπεζες-ΜΜΕ.
Πλέον, θα προστατεύονται
που καλύπτουν πάνω από το 95% του κλάδου ανήκουν
αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι οι λεγόμενοι
στην κατηγορία των συστημικών τραπεζών και υπόστρατηγικοί κακοπληρωτές, που πλουτίζουν σε βάρος
κεινται στην άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
του κοινωνικού συνόλου.
Τράπεζας. Αντίστοιχα, η Τράπεζα Αττικής, οι συνεταιΒασικό συστατικό της υπό διαμόρφωση στρατηγικής
ριστικές τράπεζες, τα ιδρύματα πληρωμών και έκδοσης
είναι ο στοχευμένος και δεσμευτικός χαρακτήρας της.
ηλεκτρονικού χρήματος ανήκουν στην κατηγορία των
Θα τίθενται, δηλαδή, ποσοτικοί στόχοι ανά τράπεζα
μη συστημικών τραπεζών.
και θα παρακολουθείται αυστηρά η τήρησή τους. Η
Βασικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι η
κάθε
τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη, εντός τακτού
συγκέντρωση των αποταμιεύσεων και η αξιοποίησή
χρόνου, να μειώνει το απόθεμα των μη εξυπηρετούτους με τη χρηματοδότηση των
μενων δανείων, χρησιμοποιαναπτυξιακών αναγκών της
ώντας για τον σκοπό αυτό
κοινωνίας. Όμως, η φυγή καένα φάσμα δυνητικών μέταθέσεων, σε συνδυασμό με
σων, περιλαμβανομένης και
την κρίση του χρηματοπιστωΗ μείωση του όγκου των
της διαγραφής μέρους του
τικού συστήματος και τη συσχρέους, υπό συγκεκριμένες
σώρευση τεράστιου όγκου «κόκκινων» δανείων θα πάρει χρόνο.
προϋποθέσεις. Αντικείμενο
μη εξυπηρετούμενων δανεί- Η αποκατάσταση, επομένως, της
των παρατεταμένων διαων, ακύρωσε ουσιαστικά τον
δυνατότητας των τραπεζών να
πραγματεύσεων είναι η διαδιαμεσολαβητικό ρόλο των
σφάλιση δεσμευτικών κοιτραπεζών, με προφανείς αρ- δανειοδοτούν την οικονομία θα γίνει
νωνικών και αναπτυξιακών
νητικές επιπτώσεις για την σταδιακά.
κριτηρίων που θα διέπουν
οικονομία και την απασχότη σχετική διαδικασία, καθώς
ληση.
και η προστασία συγκεκριΓια τις τράπεζες αυτές ο
μένων
κατηγοριών
δανειοληπτών
και δανείων.
άμεσος στόχος είναι, λοιπόν, να ξαναγίνουν πραγματικές
Με τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων και τη
τράπεζες, να μπορούν, δηλαδή, να ασκούν τον διαμεμείωση του όγκου τους, σε συνδυασμό και με την
σολαβητικό τους ρόλο και να χρηματοδοτούν την οιάρση των κεφαλαιακών ελέγχων, την αποκατάσταση
κονομία, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Προϋπόθεση
της ρευστότητας της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή
γι’ αυτό είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των
Κεντρική Τράπεζα και την επιστροφή των καταθέσεων,
«κόκκινων» δανείων.
οι τράπεζες θα ανακτούν τη δυνατότητα άσκησης του
Πρέπει, στο σημείο αυτό, να παρατηρήσουμε ότι
βασικού τους ρόλου.
η αρχική πρόταση της κυβέρνησης προέβλεπε τη δηΑυτό όμως δε σημαίνει ότι θα είναι όπως πριν. Οι
μιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα ο οποίος θα απορτράπεζες δεν πρέπει, αλλά ούτε και μπορούν, να επιροφούσε μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στρέψουν στο προ κρίσης καθεστώς, των εύκολων
από τις τράπεζες. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή δεν
χορηγήσεων δανείων, χωρίς κριτήρια πολλές φορές.
έγινε δεκτή από τους Θεσμούς, αν και κατά την άποψή
Ο δεύτερος στόχος, λοιπόν, είναι οι τράπεζες να
μας ήταν και παραμένει η πλέον κατάλληλη για τις
κατακτήσουν ένα σύγχρονο τρόπο διακυβέρνησης και
ελληνικές συνθήκες. Μέσα από παρατεταμένες διανα λειτουργούν με διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία
πραγματεύσεις διαμορφώνεται, πάντως, ένα συμπαγές
και δημόσιο έλεγχο.
θεσμικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση

“
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Για τον σκοπό αυτό προωθείται νομοθετική ρύθμιση
που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη διαύγεια
στον τραπεζικό χώρο, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις
διαφημίσεις, τις χορηγίες και τις προμήθειες. Επίσης,
πραγματοποιούνται γοργά βήματα για την εκ νέου
συγκρότηση αρμόδιας εποπτικής αρχής στο Υπουργείο
Οικονομικών που θα επιβλέπει το χρηματοπιστωτικό
σύστημα, όσον αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητά του και τη συμβολή του στη βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.
Και οι δυο αυτοί στόχοι ισχύουν και για τις μη συστημικές τράπεζες. Η παρούσα κυβέρνηση θεωρεί –
παρά τα μικρά μεγέθη αυτών των τραπεζών– κρίσιμο
τον ρόλο τους. Η κυβέρνηση, όπως και η Τράπεζα της
Ελλάδας, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και των συνεταιριστικών τραπεζών, που
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα,
πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και άλλων
τοπικών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα πρότυπα και
άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή και σε συνεργασία μαζί
τους.

3.ΝΕΟΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙΘΕΣΜΟΙΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η μείωση του όγκου των «κόκκινων» δανείων θα
πάρει χρόνο. Η αποκατάσταση, επομένως, της δυνατότητας των τραπεζών να δανειοδοτούν την οικονομία
θα γίνει σταδιακά.
Όμως ακόμη και υπό ομαλές συνθήκες, όχι μόνο
στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, έχει διαπιστωθεί ότι το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα,
δρώντας συχνά με στενά κερδοσκοπικά κριτήρια, δεν
ανταποκρίνεται επαρκώς στις χρηματοδοτικές ανάγκες
κρίσιμων τομέων, όπως είναι αυτός των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, των καινοτόμων ιδεών, των
νεοεισερχομένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών,
των νεοφυών επιχειρήσεων κ.ο.κ. Υπάρχει, λοιπόν,
ανάγκη και αυτή αναγνωρίζεται και από τις ευρωπαϊκές
αρχές, για νέα, εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία
και θεσμούς που να απαντούν σε αυτές τις ανάγκες.
Εκτός αυτού, λόγω της μεγάλης καταστροφής του
πάγιου κεφαλαίου και του παραγωγικού ιστού της
χώρας, οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι τεράστιες,
αφού η οικονομία δεν αρκεί να ανακάμψει, πρέπει
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να αναδιαταχτεί και να ανασυγκροτηθεί σε νέες παραγωγικές και τεχνολογικές βάσεις. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει, από την άποψη αυτή, προβλήματα που προσομοιάζουν με χώρες που έχουν βγει από πόλεμο και
πρέπει να ανασυγκροτηθούν. Πέρα, λοιπόν, από κεφάλαια κίνησης και βραχυπρόθεσμο δανεισμό, έχει
ανάγκες για μακροπρόθεσμες χαμηλότοκες επενδύσεις
που συνήθως καλύπτονται από δημόσιες αναπτυξιακές
και επενδυτικές τράπεζες.
Η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που
δεν διαθέτουν ένα τέτοιο ίδρυμα, αν και σχετικές
προτάσεις είχαν διατυπωθεί ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του '90 για μια δημόσια αναπτυξιακή
τράπεζα, η οποία θα μπορούσε να γίνει ο αποδέκτης
όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, πράγμα
που θα επέτρεπε τη μόχλευση και την αποτελεσματική
διαχείρισή τους. Ομάδες, όμως, ιδιωτικών συμφερόντων
και ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός της εποχής δεν
επέτρεψαν την υλοποίηση τέτοιων ιδεών.
Θετική άποψη υπέρ της δημιουργίας αναπτυξιακής
τράπεζας έχουν διατυπώσει κατά καιρούς και στελέχη
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επισημαίνοντας
τις αρνητικές συνέπειες της απουσίας της.
Η δημιουργία, βεβαίως, αναπτυξιακών τραπεζών
και η συσσώρευση αξιόλογων κεφαλαίων, διεθνών
διασυνδέσεων και πείρας απαιτεί χρόνο.
Η κυβέρνηση, με τα σημερινά δεδομένα και τους
υφιστάμενους περιορισμούς, προχωρά σε πρωτοβουλίες με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες
μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων προσφέρονται, δημιουργώντας, όπου αυτό
είναι εφικτό, ένα πλέγμα αναπτυξιακών ταμείων και
χρηματοπιστωτικών εργαλείων με στοχευόμενο προσανατολισμό.

στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, για χρηματοδότηση εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας, για τη νεανική επιχειρηματικότητα κ.α. Το κάθε ταμείο θα προσφέρει ποικίλα «προϊόντα» που θα καλύπτουν διάφορες
ανάγκες, όπως δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές κ.λπ.
Τα διάφορα προϊόντα θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους μέσω των υποκαταστημάτων των τραπεζών.
Οι πόροι του νέου ΕΤΕΑΝ θα προέρχονται από το
ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους
δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Τέλος, το ΕΤΕΑΝ, υπό τη νέα του μορφή,
θα μπορεί να εκδίδει αναπτυξιακά ή άλλα ομόλογα,
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Στο ΕΤΕΑΝ προβλέπεται
να ενταχθεί το ΤΑΝΕΟ (venture capital fund), καθώς
και το Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη, (IFG) το γνωστό
ταμείο γερμανογαλλικής συνεργασίας για την Ελλάδα.
Μια άλλη συναφής σημαντική πρωτοβουλία αναπτύσσεται παράλληλα στο Υπουργείο Έρευνας και
Καινοτομίας και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της. Πρόκειται και πάλι για ένα
ειδικό ταμείο έρευνας και καινοτομίας που
θα χρηματοδοτεί ποιοτικά προγράμματα
έρευνας και νέους ερευνητές, ενώ σε
δεύτερο στάδιο θα χρηματοδοτεί ή και
θα συμμετέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιχειρούν την εμπορική
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
των ερευνών. Οι πόροι του
ταμείου θα είναι, κατά
ένα μέρος, δημόσι-

4. ΝΕΑΕΥΕΛΙΚΤΑΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
Μια τέτοια πρωτοβουλία αναφέρεται στον μετασχηματισμό του ΕΤΕΑΝ σε έναν χρηματοδοτικό αναπτυξιακό θεσμό, με λειτουργίες αναπτυξιακής τράπεζας.
Στην πραγματικότητα το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργεί ως ένα
«αναπτυξιακό πολυεργαλείο» με πολλά αυτόνομα
εξειδικευμένα ταμεία στο εσωτερικό του, όπως ταμείο
για τη χρηματοδότηση σχεδίων αναδιάρθρωσης και
ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη μεταποίηση, τη γεωργία, τον τουρισμό κ.λπ., ταμείο για
την παροχή μικροπιστώσεων, ταμείο για συμμετοχές
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οι και κατά ένα άλλο θα προέρχονται από ανακυκλούμενο, χαμηλότοκο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Το ταμείο, όμως, μετά την ολοκλήρωσή
του, μπορεί να ανοιχτεί και σε άλλους φορείς, εγχώριους
και διεθνείς και ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον από
ερευνητικά ιδρύματα και επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού.
Στις παραπάνω πρωτοβουλίες πρέπει να προσθέσουμε και την αναζωογόνηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το παραδοσιακό αυτό ειδικό
πιστωτικό ίδρυμα, που έχει ανάγκη από εκσυγχρονισμό, αναλαμβάνει ήδη πρωτοβουλίες. Πέρα από τις
χρηματοδοτήσεις που κάνει με ίδιους πόρους, δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα δανειοδότησης επιλεγμένων έργων ΟΤΑ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
αποπληρωμής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 200 εκατ.
ευρώ με τη δυνατότητα ανακύκλωσης του σχετικού ποσού. Παράλληλα, διερευνά τη δυνατότητα
έκδοσης ΑΚΕΣ και «λαϊκών
ομολόγων» για τη χρηματοδότηση ανταποδοτικών
έργων τοπικής σημασίας,
αφού βέβαια γίνουν οι
αναγκαίες νομοθετικές
προεργασίες.
Πρωτοβουλίες λαμβάνονται και στον
χώρο

της κεφαλαιαγοράς, όπως είναι η δημιουργία αγοράς
εταιρικών ομολόγων, για απευθείας χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων από τους επενδυτές, και η προετοιμασία για τη διαμόρφωση επενδυτικής πλατφόρμας
που θα δημιουργεί τη δυνατότητα κεφαλαιακής ενίσχυσης επιχειρήσεων μη εισηγμένων στο ΧΑ.
Σημαντική διάδοση βρίσκουν, επίσης, διεθνώς διάφορες μορφές εναλλακτικής χρηματοδότησης που
απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως το Crowd Funding.
Το 2013 συγκεντρώθηκαν παγκοσμίως πάνω από 5
δισ. ευρώ, ενώ σήμερα είναι υπερπολλαπλάσια. Τέτοιες
μορφές χρηματοδότησης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στη χώρα μας, κυρίως με ιδιωτικές όσο και
συλλογικές κοινωνικές προσπάθειες, καθώς αποτελούν
άμεσες και ταχείες, συνήθως, πηγές χρηματοδότησης
χωρίς δημιουργία επιπρόσθετου χρέους υπό τον όρο,
βεβαίως, ότι διασφαλίζονται προϋποθέσεις διαφάνειας,
ελέγχου, και δημόσιου απολογισμού.
Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε αρκετά
Υπουργεία υπάρχουν διάφοροι ειδικοί πόροι ή ταμεία
τα οποία θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε αναπτυξιακά εργαλεία για τη χρηματοδότηση δράσεων
και φορέων του χώρου ευθύνης του αντίστοιχου
Υπουργείου. Τέτοια είναι η περίπτωση του ΤΑΠ, του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού, του οποίου η αναβάθμιση και καλύτερη
αξιοποίηση τόσο των εσόδων του, όσο και των περιουσιακών του στοιχείων, αλλά και η διεύρυνση των
λειτουργιών του στην κατεύθυνση της δημιουργίας
ενός αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου για
τον πολιτισμό μελετάται ήδη, και σίγουρα δεν είναι
το μοναδικό.

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΤΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣΘΕΣΜΟΥΣ
Αναφέρθηκα ήδη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την πολυδιάστατη συνεργασία μαζί της.
Μόνο το 2015 η εν λόγω τράπεζα επένδυσε πάνω
από 1,3 δισ. ευρώ στη χώρα. Μια ανάλογη συνεργασία
έχει αρχίσει με την EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για
την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Η τράπεζα
αυτή, αν και άρχισε μόλις πέρυσι να δραστηριοποιείται
στη χώρα μας, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυναμισμό.
Ένας τρίτος επενδυτικός θεσμός που δείχνει ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία είναι ο IFC του
ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ❙

15

Επίσης, η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Οικονομίας εκδήλωσε ενδιαφέρον για να συμμετάσχει
ως μέλος στην Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB), ενώ
παράλληλα υπάρχει επικοινωνία και διερευνώνται
οι δυνατότητες για συμμετοχή ή συνεργασία και με
τη New Development Bank, τη λεγόμενη τράπεζα
των BRICS.
Πέρα όμως από αυτούς τους γιγαντιαίους θεσμούς,
υπάρχει παγκοσμίως ένα πλήθος επενδυτικών ταμείων,
βραχυπρόθεσμων και συχνά επιθετικά κερδοσκοπικών,
αλλά και άλλων, που αποσκοπούν σε μακροπρόθεσμες
επενδύσεις και προσφέρουν ευκαιρίες αμοιβαία
επωφελών συνεργασιών.
Μέσα από αυτό το ευρύ δίκτυο των διεθνών συνεργασιών μπορούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις ή συγχρηματοδοτήσεις έργων υποδομών, συμβολή, γενικώς, σε επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας, εγγυητικές επιστολές και άλλες διευκολύνσεις για το διεθνές εμπόριο και τις εξαγωγές,
καθώς και αναπτυξιακό δανεισμό ή και συμμετοχικά
κεφάλαια σε μια περίοδο αποκλεισμού από τις διεθνείς
αγορές δανεισμού. Αλλά και μετά την πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές δανεισμού, οι πολυδιάστατες σχέσεις
και η διασύνδεση με πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης,
ιδιωτικές, συλλογικές και κρατικές αποτελεί και ένα
μέσο θωράκισης της χώρας από μονομερείς εξαρτήσεις
και ασύμμετρες σχέσεις, που τις συνέπειές τους τις
έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να τις πληρώνουμε
ακριβά. Γι’ αυτό και η συνεχής ενίσχυση και διεύρυνση
των εν λόγω σχέσεων παραμένει στρατηγικός στόχος
αυτής της κυβέρνησης.
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6.ΤΟΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΚΑΙΤΟΝΕΟΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δεν βρίσκεται
υπό πίεση μόνο λόγω της απομόχλευσης και των
«κόκκινων» δανείων. Ταυτόχρονα, βρίσκεται υπό την
πίεση και ενός νέου παγκόσμιου κύματος σημαντικών
τεχνολογικών και θεσμικών αλλαγών που προαναγγέλλουν δραστικές αλλαγές του τραπεζικού τοπίου –
και όχι μόνο– για τα επόμενα 10, ίσως και λιγότερα
χρόνια. Η ραγδαία επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού χρήματος και
ο δραστικός περιορισμός τη κυκλοφορίας του χρήματος
σε υλική-φυσική μορφή, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη διάδοση
της χρήσης και τη δραστική βελτίωση στις ταχύτητες
του διαδικτύου, αποτελούν την τεχνική βάση για
μια ριζική αναδιάταξη και ανασύσταση του τραπεζικού
τοπίου και των τραπεζικών λειτουργιών. Ήδη αρχίζουν
να κάνουν αισθητή την παρουσία τους –ακόμη και
στη χώρα μας– νέου τύπου ιδρύματα πληρωμών,
που δεν είναι τράπεζες, αλλά εκτελούν τραπεζικές
εργασίες και μάλιστα με χαμηλότερο κόστος, χάρη
στα καινοτόμα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν
και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που επιτυγχάνουν. Ταυτόχρονα, αυτό θα αποτελέσει κίνητρο
για τις παραδοσιακές τράπεζες να αλλάξουν προσανατολισμό, να γίνουν πιο ευέλικτες και να υιοθετήσουν
καινοτομίες, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και τη σχέση τους με την κοινωνία
και τις ανάγκες της.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας πρέπει
να είναι ανοιχτή σε τέτοιες εξελίξεις και βεβαίως
πρέπει να έχει την ετοιμότητα να τις αξιοποιεί. Η
προοπτική να φτάσει το γρήγορο Ίντερνετ στο 50%
του πληθυσμού ως το 2020, με βάση τους υφιστάμενους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020, και
η ταχεία εξοικείωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, εξαιτίας
και των capital controls, συνιστούν τεχνικές προϋποθέσεις για να διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο στις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τα επόμενα χρόνια.
Ένα νέο τοπίο, το οποίο, αν αξιοποιηθεί, μπορεί
να προσφέρει τόσο δυνατότητες απασχόλησης όσο
και δυνατότητες περιορισμού της παραοικονομίας
και της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης
των συναλλαγών και της μείωσης της κυκλοφορίας
του φυσικού χρήματος.
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7. ΑΠΟΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣΤΟΑΞΙΑΚΑΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΝΕΟ
Αυτές είναι, όμως, μόνο τεχνικές δυνατότητες
που από μόνες τους δεν μπορούν να απαντήσουν
στις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες ή στα προβλήματα της εκμετάλλευσης και των αδικιών που συντελούνται και στη σφαίρα αυτή, ή ακόμη και του
προβλήματος του τραπεζικού αποκλεισμού, που
παίρνει διαστάσεις.
Ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει
να το κατανοήσουμε όχι μόνο με τεχνικούς όρους
αλλά και με κοινωνικούς και αξιακούς. Το ζήτημα, δηλαδή, είναι ποιοι θα ωφεληθούν από τις επερχόμενες
αλλαγές. Από την άλλη πλευρά οι τεχνολογικές αλλαγές
που συντελούνται ενθαρρύνουν έρευνες, αναζητήσεις
και κοινωνικούς πειραματισμούς σε πολλές χώρες,
στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων μορφών χρήματος ως μέσο ανταλλαγών, εναλλακτικών συστημάτων
πληρωμών σε τοπική ή εθνική κλίμακα, εναλλακτικών
μέσων δημιουργίας ρευστότητας και μορφών χρηματοδότησης για δομές κοινωνικής οικονομίας των
αναγκών, βασισμένες στη συνεργατικότητα και την
αλληλεγγύη. Αυτές οι εμπειρίες αξίζει να μελετηθούν,
να ενθαρρυνθούν, να αξιολογηθούν και, όσες μπορούν,
να θεσμοθετηθούν ως δημόσιες πολιτικές, εφόσον
υπηρετούν το κοινό καλό. Το θέμα, επομένως, τελικά
είναι πώς παλιοί θεσμοί σε νέα πολιτικά πλαίσια
αλλά και νέες πρακτικές θα ενταχθούν και θα υπηρετήσουν ένα αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
αλληλεγγύη, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ιδέες και οι προτάσεις που
εκτέθηκαν στο άρθρο αυτό εντάσσονται και θέλουν
να υπηρετήσουν ακριβώς τον στόχο αυτό.

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Θα κλείσω το άρθρο αυτό με ένα πολιτικό σχόλιο.
Έχοντας κατά νου τα κενά και τις ανάγκες που ακόμη
και στις καλές εποχές το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μπορούσε να καλύψει και
κυρίως έχοντας κατά νου τις δραματικές ανάγκες
της χώρας σήμερα, σε μια ομιλία μου στη Βουλή
έκανα πρόσφατα μια συνοπτική αναφορά σε όσα
εδώ εξέθεσα, χρησιμοποιώντας τον όρο «παράλληλο
τραπεζικό σύστημα», για να περιγράψω όλα όσα
υπάρχουν ή πρέπει και μπορούν να γίνουν πέραν
των συστημικών τραπεζών. Σε κάτι, δηλαδή, που
υπάρχει ήδη ή συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευ-

ρώπης, ανεξάρτητα από τον όρο που επιλέγει να
χρησιμοποίει κάποιος για να το περιγράψει. Και
όμως ορισμένοι ανακάλυψαν πίσω από τον όρο αυτό
σκοτεινές προθέσεις, μίλησαν για την πρόθεση να
δημιουργήσουμε «παρατράπεζες» για να χρηματοδοτούμε φίλους μας. Κρίνουν εξ ιδίων, προφανώς.
Πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν,
ώστε κάποιοι να πλουτίζουν σε βάρος της κοινωνίας,
προβάλλονται σε μια κυβέρνηση που ήρθε για να
ανατρέψει αυτό ακριβώς το καθεστώς της διαπλοκής
και των ημετέρων. Και αρχίζει να το ανατρέπει. Όμως
το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανατροπή του παλιού
αλλά και η δημιουργία του καινούριου. Και τα δυο,
τόσο η ανατροπή του παλιού όσο και η οικοδόμηση
ενός νέου σύγχρονου βιώσιμου και δίκαιου υποδείγματος, απαιτούν την ευρύτερη συστράτευση των
αριστερών, προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων
της χώρας. Διότι, η εποχή μας είναι μια εποχή
μεγάλων πολιτικών, οικονομικών και γεωστρατηγικών
αναταράξεων και ανακατατάξεων, σε όλο τον κόσμο,
με αυτές να είναι ακόμη πιο έντονες στη δική μας
ευρύτερη περιοχή. Οι αλλαγές σε μια χώρα, εξάλλου,
είναι μέρος τέτοιων μεγάλων, ευρύτερων μετατοπίσεων. Ζούμε ένα ιστορικό στοίχημα, ανοιχτό σε
πολλά ενδεχόμενα. Από τη μία είναι η μαύρη προοπτική της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, που θυμίζει
τις πιο σκοτεινές σελίδες της Ευρώπης. Από την άλλη,
είναι η προοπτική μιας αναγέννησης των αξιών του
Διαφωτισμού, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.
Και είναι αυτή η προοπτική όχι μόνο χρέος αλλά και
ευκαιρία, για να σχεδιάσουμε μια φυγή προς τα
εμπρός, μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωτοπορήσει, παίρνοντας σαφή θέση στις μεγάλες ανακατατάξεις που μόλις αρχίζουν. 
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Τραπεζικό σύστημα,
μοχλός ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας
Θεόδωρος Μ. Μητράκος
Υποδιοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος

Εισαγωγή
Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία τα τελευταία
χρόνια είναι η στενότητα χρηματοδοτικών πόρων,
εξέλιξη που δυσχεραίνει την ανάσχεση της ύφεσης και την επιστροφή της οικονομίας σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Το πρόβλημα
αυτό σχετίζεται άμεσα με τη δυσκολία των τραπεζών στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης να
ανταποκριθούν με συνέπεια στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών οικονομικών παραγωγικών μονάδων.
Τα σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα που
αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία περιόρισαν
τη δυνατότητα πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηματαγορές και επιδείνωσαν τις συνθήκες και το κόστος δανεισμού
τους. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών προς τις τράπεζες
κλονίστηκε, με αποτέλεσμα τη δραματική εκροή
των καταθέσεων από το εγχώριο χρηματοπι-

“

Τα σημαντικά δημοσιονομικά
προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική
οικονομία περιόρισαν τη δυνατότητα
πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις
διεθνείς χρηματαγορές και επιδείνωσαν τις
συνθήκες και το κόστος δανεισμού τους.

”
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στωτικό σύστημα. Η μείωση των καταθέσεων
και η αδυναμία άντλησης ρευστότητας από τις
αγορές, όπως ήταν φυσικό, περιόρισαν τη δυνατότητα συμμετοχής των τραπεζών στη χρηματοδότηση των επενδύσεων.
Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών στην περίοδο της κρίσης χρειάστηκε αρκετές φορές να ενισχυθεί από ιδιωτικά κεφάλαια
και δημόσιους πόρους. Όπως ήταν αναμενόμενο,
η πρόσφατη κρίση έπληξε σημαντικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα, ακόμη ισχυρότερα
όμως έπληξε την ικανότητά τους να παρέχουν
πιστώσεις στην πραγματική οικονομία. Η επαναφορά της λειτουργίας των τραπεζών στον
παραδοσιακό ομαλό διαμεσολαβητικό τους
ρόλο αποτελεί πλέον την αναγκαία συνθήκη
για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας,
την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό
των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών ανεργίας.
Στη συνέχεια, περιγράφονται εν συντομία οι
συνθήκες που επικράτησαν στο τραπεζικό σύστημα την περίοδο της τρέχουσας κρίσης και
οι προοπτικές ανάσχεσης του γκρίζου τοπίου
στην ελληνική οικονομία, με την ενεργό συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ηπερίοδοςτηςτρέχουσαςκρίσης
Οι ελληνικές τράπεζες, έως την αρχή της
τρέχουσας κρίσης, συνέβαλαν καθοριστικά στην
ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής
οικονομίας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, το ελληνικό

κράτος και τα φυσικά πρόσωπα. Η δυνατότητα των
τραπεζών να εκπληρώσουν το διαμεσολαβητικό ρόλο
τους ως προς τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης τέθηκε
σε αμφισβήτηση και αυτό ήταν αποτέλεσμα περιορισμών τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και
από την πλευρά της ζήτησης.
Απότηνπλευράτηςπροσφοράς δυστυχώς η εξασθένηση της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών
στην περίοδο της κρίσης ήταν αναπόφευκτη. Οι τράπεζες, ήδη από τα τέλη του 2007, άρχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άντληση πόρων από τη διατραπεζική αγορά και την αγορά τραπεζικών ομολόγων,
ενώ από το 2009 και μετά, εξαιτίας της δημοσιονομικής
κρίσης και των συνεχών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, αποκόπηκαν τελείως
από τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, από τα τέλη
του 2009 και μετά καταγράφηκε πρωτοφανής σε
έκταση και διάρκεια εκροή καταθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία πρώτα χρόνια της κρίσης οι
τράπεζες απώλεσαν πάνω από το 1/3 της καταθετικής
τους βάσης, ενώ συνολικά στη διάρκεια της κρίσης
το υπόλοιπο των καταθέσεων από περίπου 237 δισ.

ευρώ το φθινόπωρο του 2009 μειώθηκε σε περίπου
123 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015 (-48,1%).
Επιπρόσθετα, η παρατεταμένη επιδείνωση της
χρηματοοικονομικής κατάστασης επιχειρήσεων και
νοικοκυριών επηρέασε αρνητικά τη δυνατότητα συνεπούς εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε δραματικά από περίπου
5% στο τέλος του 2008 σε περίπου 36% στο τέλος
του 2015. Το ποσοστό αυτό μάλιστα ανέρχεται σε
περίπου 44% με βάση την έννοια των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αυτή προσδιορίζεται
από τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority - EBA) με ομοιόμορφο τρόπο για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η εξέλιξη
αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει αποθαρρύνει τη χορήγηση νέων πιστώσεων από τις τράπεζες τόσο λόγω
πιστωτικού κινδύνου όσο και λόγω περιορισμών των
πόρων που θα ήταν δυνατόν αυτές να ανακυκλώσουν
σε νέα δάνεια. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξελίξεις
αυτές οδήγησαν σε αυστηροποίηση των κριτηρίων
δανεισμού, εξέλιξη πάντως που παρατηρήθηκε γενικότερα και σε επίπεδο ευρωζώνης, αν και με μικρότερη
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τητας. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η μείωση
ένταση από ό,τι στην Ελλάδα1. Από έρευνες για τις
της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό
δυνατότητες πρόσβασης των επιχειρήσεων μικρού
τομέα δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.
και μεσαίου μεγέθους στις πηγές χρηµατοδότησης
Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες, όπως π.χ. στην Ισπανία
έχει διαπιστωθεί ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των
και την Πορτογαλία, η υποχώρηση της χρηματοδότησης
αιτήσεων τραπεζικών δανείων που απορρίφθηκαν
του ιδιωτικού τομέα σε ετήσια βάση ήταν μεγαλύτερη
ήταν κατά κανόνα το υψηλότερο συγκριτικά µε τα
από ό,τι στην Ελλάδα, ενώ κατά περιόδους και σε
άλλα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ, ενώ το ποσοστό
επίπεδο ευρωζώνης παρατηρήθηκαν αρνητικοί ρυθμοί
των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν πλήρως από τις
2
πιστωτικής επέκτασης.
τράπεζες ήταν από τα χαμηλότερα .
Οι επιχειρήσεις από τη δική τους πλευρά, την πεΑπότηνπλευράτηςζήτησης πιστώσεων η υπορίοδο 2001-2007, θεωρώντας εξασφαλισμένη την εύχώρηση ήταν αναμενόμενη, καθώς οι επιχειρήσεις,
κολη και σχετικά φθηνή χρηματοδότηση από τις τράεν μέσω παρατεταμένης ύφεσης και κλίματος αβεπεζες, δεν εκμεταλλεύθηκαν πλήρως τις συνθήκες
βαιότητας, είναι λογικό να περιορίζουν τη δραστηεπαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, για να βελτιώσουν
ριότητά τους και να μην προχωρούν σε επενδύσεις
οργανικά τη χρηματοδοτική τους δομή, να μειώσουν
που είναι αναγκαίες για την αύξηση του δυνητικού
την εξάρτηση από τον τραπερυθμού ανάπτυξης της οικοζικό δανεισμό και να ισχυνομίας, εντείνοντας έτσι την
ροποιήσουν την ανταγωνιύφεση. Επιπλέον, ο περιοστική τους θέση στις διεθνείς
ρισμός των διαθέσιμων ειΟ περιορισμός των διαθέσιμων
αγορές. Ένας σχετικά μικρός
σοδημάτων των νοικοκυριών
αριθμός επιχειρήσεων που
κατά περίπου 26% στην πε- εισοδημάτων των νοικοκυριών κατά
είχαν προετοιμαστεί και χαρίοδο της κρίσης είχε ως
περίπου
26%
στην
περίοδο
της
κρίσης
ρακτηρίζονται από εξωστρέαποτέλεσμα τη σημαντική
φεια, ανελαστική ζήτηση και
μείωση της ζήτησης στεγα- είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική
ισχυρή κεφαλαιακή βάση καστικών και καταναλωτικών μείωση της ζήτησης στεγαστικών και
τόρθωσε να αντεπεξέλθει
δανείων. Στα παραπάνω έρκαταναλωτικών
δανείων.
στις προκλήσεις της καθοχεται να προστεθεί η αύξηση
δικής φάσης του οικονομικού
του κόστους χρηματοδότηκύκλου, αντιμετωπίζοντας
σης των επιχειρήσεων, εξαιτην κρίση ως ευκαιρία προσαρμογής σε νέα δεδομένα.
τίας του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου και του κόΜε βάση μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος3, το 24%
στους χρηματοδότησης των τραπεζών, με αποτέλεσμα
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με μετοχές
οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό και με το
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών πέτυχε κερυψηλό κόστος ενέργειας, να αντιμετωπίζουν σημαντικά
δοφορία υψηλότερη από ό,τι αναμενόταν με βάση
υψηλότερο κόστος παραγωγής σε σύγκριση με ομοειδείς επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ζώνης του
την πορεία του ΑΕΠ. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος
ευρώ. Το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης περιορίζει
των επιχειρήσεων αυτών εμφάνισε συστηματική κατ’
περαιτέρω τη ζήτηση δανείων και επιβαρύνει την
έτος υπέρβαση των εκτιμηθέντων μεγεθών σε σύγκριση
ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
με τις υπόλοιπες εισηγμένες μη χρηματοπιστωτικές
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, παρά το μέγεθος
επιχειρήσεις και άρα πολύ καλύτερη προσαρμογή
και τη διάρκεια των προβλημάτων, η υποχώρηση της
στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν σταδιακή και συνέχισε να εμφανίζει, μέχρι και το 2011, θετικούς ρυθΣημερινέςσυνθήκεςκαιπροοπτικές
μούς μεταβολής, ενώ ακολούθως η μείωσή της ήταν
Σήμερα, με μεγάλο κοινωνικό κόστος είναι αλήθεια,
βραδύτερη από εκείνη της οικονομικής δραστηριόέχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις ώστε η πτωτική

“

”

Βλ. ενδεικτικά Εuropean Central Bank, Bank Lending Survey, Οκτώβριος 2011 και Ιανουάριος 2012.
Βλ. EC/ECB, Surveys on the access to finance of SMEs (SAFE).
3
Βλ. Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2015, Κεφάλαιο ΙΧ.
1
2
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πορεία της οικονομίας να ανακοπεί και το τραπεζικό
σύστημα να ενισχύσει τον παραδοσιακό διαμεσολαβητικό του ρόλο. Ως προς τις προϋποθέσεις αυτές,
ενδεικτικά αναφέρω την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας, την εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων (δημοσιονομικού και ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών), την αναθέρμανση στη διαδικασία των
ιδιωτικοποιήσεων, την αναμόρφωση του ασφαλιστικού
και φορολογικού συστήματος και φυσικά την κεφαλαιακή ενδυνάμωση των τραπεζών, η οποία ήταν
απαραίτητη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
καταθετών και επενδυτών και κατ’ επέκταση για την
ενίσχυση, μεσοπρόθεσμα, των πιστώσεων στην πραγματική οικονομία. Η κεφαλαιακή βάση των ελληνικών
τραπεζών υπέστη τα τελευταία χρόνια επαναλαμβανόμενα πλήγματα λόγω του PSI, της χειροτέρευσης
της ποιότητας του δανειακού τους χαρτοφυλακίου

και της δραματικής ύφεσης στην πραγματική οικονομία.
Σήμερα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών, μετά και την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση με τη σημαντική συμμετοχή ιδιωτών
επενδυτών4, εκτιμάται (με βάση pro forma στοιχεία
τέλους 2015) ότι ανέρχεται σε περίπου 18%, επίπεδο
σημαντικά υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου.
Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, η οποία τα επόμενα τρίμηνα μπορεί να
απελευθερώσει αξιόλογους πόρους για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τα βήματα αυτά
αφορούν τις θεσμικές παρεμβάσεις για την απλοποίηση
και επιτάχυνση των διαδικασιών στην απονομή δικαιοσύνης, την ενεργοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τη βελτίωση του
πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας,

Σημειώνεται ότι οι ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν με περίπου 8 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 2,7 μέσω εθελοντικών ασκήσεων
διαχείρισης στοιχείων παθητικού) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων σημαντικών τραπεζών, επιπρόσθετα των 11,5
δισ. ευρώ που είχαν συνεισφέρει στις ανακεφαλαιοποιήσεις το 2013 και 2014, αποδεικνύοντας εμπράκτως την εμπιστοσύνη τους στις
προοπτικές του τραπεζικού κλάδου και τη ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
4
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τη στοχοθεσία για τη σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη διαμόρφωση του πλαισίου
για τη σταδιακή δημιουργία μιας αγοράς μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων κ.λπ.
Το τραπεζικό σύστημα μπορεί και πρέπει να συνδράμει στη μετάβαση προς ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης
που χρειάζεται η ελληνική οικονομία δίνοντας έμφαση
στη χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων με
υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης.
Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους οφείλουν να
αναλάβουν πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κεφαλαιακής
τους βάσης, αναδιάρθρωσης των εταιρικών τους
δομών και των δραστηριοτήτων τους, επιδίωξης συνεργασιών, προσανατολισμού προς αγορές του εξωτερικού και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησής τους. Όσο θα εμπεδώνεται σταδιακά η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις θα αποκτούν
μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στις αγορές.
Οι ευκαιρίες των ελληνικών επιχειρήσεων για άντληση
κεφαλαίων μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης θα ενισχυθούν σταδιακά όσο προχωρούν οι
διεργασίες για την ένωση των κεφαλαιαγορών (Capital
Markets Union) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία
άλλη διέξοδος των εταιρειών είναι η αξιοποίηση των
προγραμμάτων συγχρηματοδότησης δανείων και εγγυοδοσίας με πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων
της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Πρέπει όλοι να εργαστούμε σταθερά για την εξάλειψη των παραγόντων που κρατούν καθηλωμένη τη
δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Με
τον τρόπο αυτό θα δώσουμε στη χώρα σταθερότητα
και προοπτική. Μέσα από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τη θετική αξιολόγηση του προγράμματος,
το ταχύτερο δυνατόν, θα δοθεί η δυνατότητα στη
χώρα να επωφεληθεί από τα θετικά γεγονότα που
θα ακολουθήσουν και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν
την πραγματική οικονομία από τα μέσα του 2016 σε
τροχιά ανάκαμψης. Μεταξύ αυτών των θετικών εξελίξεων ενδεικτικά αναφέρω την επαναφορά του waiver
με τη δυνατότητα επανένταξης των ελληνικών τίτλων
στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις,
ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού
των τραπεζών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων,
τη συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων
στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ,
την περαιτέρω χαλάρωση στους περιορισμούς στην
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κίνηση κεφαλαίων και την αναμενόμενη πολύ καλή
τουριστική περίοδο του επόμενου καλοκαιριού. Η
συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους
που θα ακολουθήσει την επιτυχή πρώτη αξιολόγηση
θα είναι ασφαλώς ένα ακόμα θετικό σοκ για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας. Η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει τον ρυθμό
επιστροφής των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα. Με τη σειρά της η ενίσχυση των καταθέσεων
θα μειώσει την εξάρτηση των τραπεζών από το Ευρωσύστημα και θα επιταχύνει τη σταδιακή άρση των
περιορισμών στις τραπεζικές εργασίες και την έξοδο
της χώρας και του τραπεζικού συστήματος στις διεθνείς
αγορές. Οι κίνδυνοι, βέβαια, παραμένουν υπαρκτοί.
Η αναζήτηση ευρωπαϊκής λύσης στο πρόσφατο πρόβλημα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης δημιουργεί νέα δεδομένα και αβεβαιότητες, οι οποίες
έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που σχετίζονται
με τη συζήτηση για το BREXIT και τα οικονομικά δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας.
Συνοψίζοντας, το τραπεζικό σύστημα επιτελεί ζωτικής σημασίας δημόσιες και ιδιωτικές λειτουργίες,
οι οποίες πρέπει να ασκούνται όχι μόνο με οικονομικά
αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. Οι επόμενες προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι η
επιστροφή στην κερδοφορία, η ανάκτηση των καταθέσεων μέσα από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των καταναλωτών και, κυρίως, η χρηματοδοτική
στήριξη των επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας. Ωστόσο, οι προηγούμενοι στόχοι σχετίζονται
άμεσα με το πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητο θέμα
της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
που αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για όλους
μας. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς προκαταλήψεις και
υπερβολές ως προς τα εργαλεία που πρόκειται να
αξιοποιηθούν, είναι βέβαιο ότι μπορεί να απελευθερώσει κατά τα επόμενα τρίμηνα πολύτιμους πόρους
που θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία,
προς όφελος των επενδύσεων και της απασχόλησης.
Με τον τρόπο αυτό το τραπεζικό σύστημα θα ξαναπαίξει τον εξαιρετικά σημαντικό του ρόλο στην κατεύθυνση της προστασίας και ενδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στον κοινωνικό του ρόλο και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 
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Ο ρόλος των τραπεζών
μετά την ανακεφαλοποίηση
Γιώργος Μιχελής, Ph. D
Πρόεδρος του Γενικού
Συμβουλίου του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας

ετά την τελευταία επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση στα τέλη του 2015, οι
τράπεζες καλούνται να παίξουν τον
αναπτυξιακό τους ρόλο, αποφεύγοντας τα
λάθη του παρελθόντος και αξιοποιώντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας που
έχουν παραμεληθεί τα χρόνια της κρίσης.
Προς τον σκοπό αυτό οι τράπεζες οφείλουν
να εκπονήσουν μακροχρόνια στρατηγικά σχέδια,
τα οποία να καλύπτουν πέντε τουλάχιστον κρίσιμες περιοχές: τη ρευστότητα, την ποιότητα
των στοιχείων του ενεργητικού, τη σύνθεση
και ποιότητα των κεφαλαίων τους, τη διαχείριση
του κόστους λειτουργίας και την εταιρική τους
διακυβέρνηση.
Ως προς τη ρευστότητα, πέραν των θετικών
εξελίξεων που αναμένονται από την αντικατάσταση του ακριβού μηχανισμού αύξησης
ρευστότητας (ELA) από τον πιο φθηνό (αυτόν
της ECB), οι τράπεζες οφείλουν να σχεδιάσουν

Μ

“

Τα στρατηγικά σχέδια των τραπεζών
πρέπει να υποβοηθηθούν και από την
πολιτεία, η οποία πρέπει να αποτυπώσει
με σαφήνεια το δικό της συγκεκριμένο,
συνολικό σχέδιο για την ελληνική
οικονομία.

”
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μια επιθετική και συνεπή στρατηγική για την
επιστροφή των καταθέσεων που έχουν φύγει
από το τραπεζικό σύστημα. Ο δείκτης δάνεια
/ καταθέσεις πρέπει γρήγορα να επιστρέψει
εκεί που ήταν δέκα χρόνια νωρίτερα (δηλαδή
κοντά στη μονάδα), κι αυτό δεν μπορεί να
γίνει παρά μόνο με μια σημαντική επιστροφή
των καταθέσεων. Διαφορετικά το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα θα συρρικνωθεί με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Ως προς την ποιότητα των στοιχείων του
ενεργητικού, οι τράπεζες οφείλουν να επιδιώξουν τη διαχείριση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, με στόχους την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση νέων
καινοτόμων δραστηριοτήτων και τη στήριξη
στρατηγικών κλάδων της οικονομίας. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποβοηθηθεί και από
τις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται αλλά
και από μια συνεπή στρατηγική της πολιτείας
ως προς τον προσανατολισμό της οικονομικής
πολιτικής τα επόμενα χρόνια.
Ως προς τη σύνθεση και ποιότητα των κεφαλαίων, μετά και την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, και με την εκτίμηση ότι οι τράπεζες
θα επιτύχουν τους στόχους της διαχείρισης
των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, δεν αναμένεται να υπάρξουν σύντομα νέες κεφαλαιακές
ανάγκες. Ως προς την ποιότητα των κεφαλαίων,
αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά, με μοναδικό
ερώτημα τη συμμετοχή ως «κεφαλαίου» των

αναβαλλόμενων φόρων, θέμα όμως που αφορά όλες
τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Ως προς τη διαχείριση του κόστους λειτουργίας
τους, οι τράπεζες έχουν λάβει σημαντικές δεσμεύσεις
(τις οποίες και υλοποιούν), οι οποίες αφορούν στην
ορθολογικοποίηση των δικτύων τους και του αριθμού
του προσωπικού τους αλλά και τη μείωση άλλων
στοιχείων κόστους που επιβαρύνουν τη λειτουργία
τους.
Τέλος, σημαντικές πρέπει να είναι και οι παρεμβάσεις προκειμένου οι τράπεζες να βελτιώσουν την
εταιρική τους διακυβέρνηση. Ενώ είναι γεγονός ότι
τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν
υιοθετηθεί από τις τράπεζες συνάδουν με αυτά που
θεσμικά απαιτούνται, αυτό που χρειάζεται είναι τα
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και της εκτελεστικής
ηγεσίας να έχουν και τα κατάλληλα προσόντα. Παράλληλα, στην προσπάθεια βελτίωσης των δομών
των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να αποφευχθούν
ακραίες λύσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε
αναποτελεσματικά σχήματα διακυβέρνησης.
Όπως προανέφερα, τα στρατηγικά σχέδια των
τραπεζών πρέπει να υποβοηθηθούν και από την πολιτεία, η οποία πρέπει να αποτυπώσει με σαφήνεια
το δικό της συγκεκριμένο, συνολικό σχέδιο για την
ελληνική οικονομία. Δηλαδή ένα σχέδιο σε βάθος

δεκαετίας που θα απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα,
όπως:
(α) ποια είναι η επιθυμητή σύνθεση του ΑΕΠ τα
επόμενα χρόνια; Θα εξακολουθήσει η Ελλάδα
να είναι μια χώρα παροχής χαμηλής ποιότητας
υπηρεσιών ή θα στραφεί στον πρωτογενή
και δευτερογενή τομέα και τις μεταξύ τους
διασυνδέσεις, καθώς και σε δραστηριότητες
του τριτογενούς τομέα με υψηλή προστιθέμενη
αξία;
(β) Τι επιλογές θα γίνουν για να διευκολυνθεί η
προσέλκυση ξένων και εγχώριων ιδιωτικών
επενδύσεων και ποιος θα είναι ο ρόλος του
δημόσιου τομέα;
Eν κατακλείδι, μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης για την ελληνική οικονομία, πιστεύω ότι η
χώρα μας (και κατ’ επέκταση και το τραπεζικό της
σύστημα) έχει περιθώρια για μια μακροχρόνια ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα:
γεωγραφική θέση, κλίμα, εκπαιδευμένο εργατικό
δυναμικό και έμφυτη επιχειρηματικότητα συνηγορούν
για τη σύναψη μιας μεγάλης συμμαχίας προς την
κατεύθυνση μιας διατηρήσιμης μεγέθυνσης και συνάμα κοινωνικής ανάπτυξης. Οι τράπεζες μπορούν
και πρέπει να αποτελέσουν τον μοχλό σε αυτή τη
διαδικασία. 
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Πρόκληση και
προτεραιότητα η ανάπτυξη
Σταύρος Ιωάννου
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος EUROBANK

επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της
αξιολόγησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έφερε στη δημόσια συζήτηση τον αναπτυξιακό τους ρόλο και πώς
πρέπει να κινηθούν για να τον επιτύχουν.
Το αίτημα ή καλύτερα η «απαίτηση» «να
ρίξουν χρήμα οι τράπεζες στην οικονομία» συναντάται πλέον πολύ συχνά και φαντάζει δίκαιο,
εάν κανείς αναλογιστεί τον πραγματικό ρόλο
των τραπεζών στην οικονομία αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Οι πολίτες βλέπουν και
ακούν συνεχώς τους παράγοντες της δημόσιας
ζωής να απευθύνουν έκκληση στις τράπεζες
να χρηματοδοτήσουν την πραγματική αγορά ή
ακόμη πιο αυστηρά να τις εγκαλούν, επειδή
κατά τη γνώμη τους «κρατούν κλειστές τις
στρόφιγγες».
Η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας είναι

Η

“

Οι εκκλήσεις διαφόρων παραγόντων,
πολιτικών και άλλων, που προτρέπουν τις
τράπεζες «να ρίξουν χρήμα στην αγορά»
σίγουρα δεν μπορεί να
πραγματοποιηθούν, εάν δεν υπάρχει μια
συντονισμένη, οργανωμένη και συμπαγής
προσπάθεια για την επιστροφή της
ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς
ανάπτυξης.

”
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κατά γενική ομολογία –και αποτελεί σαφώς τη
νούμερο 1– πρόκληση για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη,
όμως, με τους όρους που γίνεται και κάτω από
τις υπάρχουσες συνθήκες, αγνοεί παντελώς ή
υποβαθμίζει την πραγματικότητα αλλά και την
ανάγκη τα βήματα για την επιστροφή στην
ανάπτυξη να γίνουν σε στέρεη βάση, ώστε να
είναι και αποτελεσματικά και ασφαλή για όλους:
τις τράπεζες, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την
ελληνική οικονομία.
Οι τράπεζες λειτουργούν μέσα στο πολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον που όλοι –λιγότερο
ή περισσότερο– αντιλαμβανόμαστε. Σε συνθήκες
στασιμότητας ή ύφεσης, διαρκώς μειούμενης
ρευστότητας, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
να αυξάνονται και την ικανότητα δημιουργίας
εσωτερικού κεφαλαίου και προστιθέμενης αξίας
των τραπεζών να μειώνεται, έχουν πάψει να
συντρέχουν οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για χορήγηση δανείων. Η ίδια η ζήτηση για δανεισμό
παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Οι τράπεζες
έχουν πάψει να παίζουν τον παραδοσιακό και
δημιουργικό τους ρόλο.
Για να διαδραματίσει το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα με επάρκεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον ρόλο του στην προσπάθεια
επιστροφής στην ανάπτυξη, πρέπει αφενός να
αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός και ο όγκος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου
να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαίων και επενδυτών αλλά και των πολιτών
που αδυνατούν να ξεχωρίσουν εάν η κατάσταση
στην οποία έχουν περιέλθει οι τράπεζες οφεί-

λεται αποκλειστικά σε λάθη χειρισμών των ιδίων των
τραπεζών ή είναι τελικά αποτέλεσμα των μακροοικονομικών συνθηκών και των εγγενών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Eurobank είναι σαφές ότι
μετά την τελευταία επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση,
όπου το ποσοστό της ιδιωτικής μετοχικής βάσης αυξήθηκε από 65% στο 97,5%, υπάρχουν θετικές ενδείξεις
για τις προθέσεις των διεθνών επενδυτών. Ωστόσο,
η συνέχεια του ενδιαφέροντος της διεθνούς οικονομικής κοινότητας μπορεί μόνο να εξασφαλιστεί, εάν
η χώρα μπει σε έναν ενάρετο οικονομικό κύκλο και
σε μια πορεία πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.
Όσο η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα παραμένουν, οι καταθέσεις στη χώρα δεν πρόκειται να
επιστρέψουν μόνιμα και η αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών θα βρίσκεται σε μια
συνεχή αμφισβήτηση. Η μόνη λύση είναι η αποκατάσταση των οικονομικών συνθηκών και η εξασφάλιση
ήρεμου πολιτικού κλίματος
Πρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα στα παραπάνω
αποτελούν και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων,
τα capital controls, που δημιουργούν συνθήκες ασάφειας, στενότητας ως προς τη ρευστότητα και επηρεάζουν την οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων
που δεν βρίσκουν γόνιμο έδαφος να αναπτυχθούν.
Δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει καμία

βάσιμη πρόβλεψη για το πότε θα αρθούν πλήρως τα
capital controls και, κατά συνέπεια, οι δυσλειτουργίες
που συνεπάγονται για την οικονομία.
Στο θέμα των capital controls αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας,
Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος σε ομιλία του σημείωσε
ότι η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
εξαρτάται από τις εξελίξεις μέσα στο 2016, όπως και
από την έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Συνοπτικά και λαμβάνοντας υπόψη τη σύντομη
ανάλυση που προηγήθηκε, κανείς μπορεί να συμπεράνει
ότι οι εκκλήσεις διαφόρων παραγόντων, πολιτικών
και άλλων, που προτρέπουν τις τράπεζες «να ρίξουν
χρήμα στην αγορά» σίγουρα δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν, εάν δεν υπάρχει μια συντονισμένη, οργανωμένη και συμπαγής προσπάθεια για την επιστροφή
της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Βασικές προϋποθέσεις, για να αλλάξουν δραστικά
οι δυνατότητες των τραπεζών για χρηματοδότηση
των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας,
είναι:
➢ Η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η
επικράτηση συνθηκών πολιτικής σταθερότητας.
➢ Η μείωση του αριθμού και του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σκοπός για τον οποίο η
Eurobank ήδη ετοιμάζει πρωτοβουλίες που πιστεύουμε ότι θα τη φέρουν στο τραπέζι του δια-
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λόγου με χιλιάδες ιδιώτες και επιχειρηματίες και
θα οδηγήσουν σε βιώσιμες λύσεις επωφελείς και
για τις δύο πλευρές. Εδώ είναι κρίσιμο να γίνει
κατανοητό ότι, για να επιταχυνθεί η ανασυγκρότηση
της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σύντομα ο τρόπος αντιμετώπισης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, να αξιολογηθεί η
βιωσιμότητα των προβληματικών επιχειρήσεων
και να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
➢ Η σταδιακή επιστροφή εντός του 2016 μέρους
των περίπου 40 δισ. ευρώ καταθέσεων που έχασε
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τους τελευταίους
12 μήνες και οι οποίες, σε συνθήκες ομαλότητας,
προβλέπεται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2-3
χρόνια για την πλήρη αποκατάστασή τους.
Η πραγματική πρόκληση, λοιπόν, για το τραπεζικό
σύστημα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας
είναι να προχωρήσουν οι τράπεζες με προσεκτικά
βήματα στη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων
κατά τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις
υποχρεώσεις τους και να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση
και στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Η Eurobank,
παρά τις ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας και τα
προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τράπεζες τα τε-
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λευταία χρόνια, ενέκρινε για το 2015 νέες χρηματοδοτήσεις ύψους μεγαλύτερου από 300 εκατομμύρια
ευρώ, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να βοηθήσει την αύξηση των
εξαγωγών.
Συνοψίζοντας, η σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι αναδιαρθρώσεις και η εξυγίανση μεγάλων επιχειρήσεων, όπου αυτό είναι εφικτό
με είσοδο νέων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και η
ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα συμβάλουν σημαντικά στην
απελευθέρωση κεφαλαίων, στην τόνωση της ρευστότητας και της κατανάλωσης, έτσι ώστε να τεθούν
οι βάσεις για την ανάπτυξη όλων των οικονομικών
δεικτών της χώρας.
Τέλος, η εξομάλυνση της πολιτικής και οικονομικής
κατάστασης θα διευκολύνει επίσης τις τράπεζες να
απευθυνθούν στις διεθνείς αγορές και να ενισχύσουν
τη ρευστότητά τους με μειωμένο κόστος, το οποίο τα
τελευταία χρόνια αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα
μείωσης της κερδοφορίας τους.
Όμως πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι, εάν τα
επόμενα βήματα δεν είναι προσεκτικά και δεν τηρηθούν οι κανόνες για επαρκή αξιολόγηση και εποπτεία,
δεν τολμήσουμε μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για την
οικονομία και τη χώρα, η ανάπτυξη δύσκολα θα επιστρέψει, εμποδίζοντας τη χώρα να βγει
από τον φαύλο κύκλο της αβεβαιότητας, της στασιμότητας και της υφεσιακής πορείας.
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Η ανθεκτικότητα του
τραπεζικού συστήματος ως
πυλώνας της ανακάμψεως
Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος
Διευθυντής Οικονομικών
Μελετών, Alpha Bank

μακροχρόνια ύφεση είχε αρνητικές
επιδράσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επέφερε σημαντική αύξηση
των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
τόσο στα επιχειρηματικά δάνεια όσο και στα
χαρτοφυλάκια στεγαστικών και καταναλωτικών
δανείων. Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να
στηρίζουν τους πιστούχους που αντιμετώπιζαν
δυσκολίες στην εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων μέσω προγραμμάτων αναδιαρθρώσεως των δανείων. Η αναδιάρθρωση,
όμως, του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2012
αποδυνάμωσε κεφαλαιακά τις τράπεζες και
κατέστησε αναγκαία την ανακεφαλαιοποίηση
του τραπεζικού συστήματος.
Η περασμένη χρονιά έφερε τον τραπεζικό
κλάδο μπροστά σε πρωτοφανείς προκλήσεις.
Μία σπειροειδής εξέλιξη γεγονότων οδήγησε
στην επικράτηση συνθηκών ακραίας αβεβαιότητας. Τα γεγονότα αυτά ήσαν η αστάθεια
στο πρώτο εξάμηνο του 2015 εξαιτίας των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων με τους διεθνείς δανειστές, η συνεπακόλουθη επιτάχυνση
της εκροής καταθέσεων, η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών και, τέλος, η επιβολή περιορισμών
στις τραπεζικές εργασίες. Οι τράπεζες, εντούτοις,
επέδειξαν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην ακραία
αβεβαιότητα του περασμένου καλοκαιριού και
διαχειρίστηκαν με υποδειγματικό τρόπο τις
επιχειρησιακές δυσχέρειες που προκάλεσε η
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, συντελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον μετριασμό

Η

των επιπτώσεων των κεφαλαιακών ελέγχων
και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
Η εκροή καταθέσεων λόγω της ακραίας
αβεβαιότητας και το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως
αποτέλεσμα τόσο της επιστροφής σε υφεσιακό
περιβάλλον όσο και της χειροτερεύσεως της
συναλλακτικής συμπεριφoράς, κατέστησαν
αναγκαία τη διενέργεια από τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό (SSM) μιας ακόμη ιδιαίτερα αυστηρής ασκήσεως προσομοιώσεως ακραίων
καταστάσεων, καθώς και του ελέγχου ποιότητας
των στοιχείων ενεργητικού. Αυτές οι ασκήσεις
και έλεγχοι κατέληξαν στην ανάγκη ενισχύσεως
της κεφαλαιακής βάσεως των τραπεζών.
Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 δημιουργώντας
τις απαιτούμενες στέρεες βάσεις, ώστε ο τραπεζικός κλάδος να διαδραματίσει πιο ενεργό

“

Eίναι απαραίτητη η προώθηση
μεταρρυθμίσεων που απελευθερώνουν τις
αγορές αγαθών και υπηρεσιών οδηγώντας
στην ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας και κατ’ επέκταση στην
ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση
της ανεργίας.

”
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ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Υπήρξε αυξημένο
ενδιαφέρον από πλευράς ξένων επενδυτών, οι οποίοι
επένδυσαν περίπου 5,3 δισ. ευρώ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Επιπλέον, κεφάλαια ύψους περίπου
2,7 δισ. ευρώ αντλήθηκαν μέσω διαχειρίσεως στοιχείων παθητικού, δηλαδή προτάσεων ανταλλαγής
ομολόγων με μετοχές. Τέλος, τα πρόσθετα κεφάλαια
για τις δύο τράπεζες που δεν κάλυψαν όλες τις κεφαλαιακές τους ανάγκες από ιδιωτικές πηγές προήλθαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 προωθήθηκε σημαντικό νομοθετικό έργο που ενισχύει τον ρόλο του
τραπεζικού συστήματος και του επιτρέπει να δράσει
εκ νέου ως ο ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής προσπάθειας για την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδοτήσεως της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα,
το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναβαθμίζει ουσιαστικά τη
διαδικασία εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών και
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καθορίζει τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας,
αυστηροποιώντας καταλλήλως το πλαίσιο του ν.
3869/2010, που είχε προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις επηρεάζοντας τα συναλλακτικά ήθη. Παράλληλα, εμπλουτίζει και εκσυγχρονίζει το πτωχευτικό
δίκαιο της χώρας, προσδίδοντας την απαιτούμενη
ευελιξία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδιατάσσει αποτελεσματικά τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας.
Επιπλέον, η αναμενόμενη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, από το δεύτερο εξάμηνο του
2016, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξομάλυνση των
χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Η επιστροφή σε
τροχιά ανακάμψεως συνιστά ικανή και αναγκαία
συνθήκη για να υπάρξει ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Θα ενισχύσει
τη ζήτηση για νέο υγιή δανεισμό προς ενίσχυση των
επενδυτικών σχεδίων της χώρας και θα τονώσει τους
ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών, ενισχύοντας
τις επίπονες προσπάθειες που κάνουν οι τράπεζες
στο πεδίο της διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων
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δανείων και της επιστροφής των καταθέσεων, που
αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα.
Η ανάκαμψη της οικονομίας, η επιστροφή των
καταθέσεων και η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων προυποθέτουν την πλήρη αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Για αυτόν
ακριβώς τον λόγο η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολογήσεως του τρίτου προγράμματος προσαρμογής
είναι κρίσιμη για τη χώρα. Δύναται να περιορίσει
τον νέο υφεσιακό κύκλο, στον οποίο εισήλθε η ελληνική οικονομία από το περασμένο καλοκαίρι, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα. Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση της αξιολογήσεως θα ενισχύσει τις συνθήκες
ρευστότητας επιτρέποντας τη σταδιακή αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου
προς τον ιδιωτικό τομέα. Θα θέσει, επίσης, τις βάσεις
για την περαιτέρω αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
επιταχύνοντας τις επενδύσεις και επιτρέποντας μια
σειρά ευνοικών εξελίξεων και, συγκεκριμένα, πρώτον,
τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρό-

γραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, δεύτερον,
την έναρξη των συζητήσεων για την ελάφρυνση του
χρέους και, εν τέλει, την άρση των κεφαλαιακών
ελέγχων. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προώθηση
μεταρρυθμίσεων που απελευθερώνουν τις αγορές
αγαθών και υπηρεσιών, οδηγώντας στην ενίσχυση
της οικονομικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση
στην ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση της
ανεργίας. Τέλος, στο πλαίσιο της πρώτης αξιολογήσεως
θα ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
δευτερογενούς αγοράς δανείων και τη δραστηριοποίηση ειδικών εταιρειών που θα αναλαμβάνουν τη
διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Γίνεται, λοιπόν, προφανές πως η επιστροφή σε
μία κανονικότητα –όπου η πιστωτική επέκταση προσδιορίζει σε μέγα βαθμό την ανάπτυξη και την ευημερία
του τόπου– προυποθέτει την επιστροφή της εμπιστοσύνης και την ανάκαμψη της οικονομίας. Προποθέτει, συνεπώς, να τεθεί σε λειτουργία ένας ενάρετος
κύκλος της μορφής εμπιστοσύνη-ανάκαμψη-πιστωτική
επέκταση-ανάπτυξη. 
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Ο ρόλος των τραπεζών στην
αλλαγή του αναπτυξιακού
προτύπου της οικονομίας
Ηλίας Λεκκός
Επικεφαλής Οικονομικής
Ανάλυσης και Επενδυτικής
Στρατηγικής Ομίλου Τράπεζας
Πειραιώς

ο 2015 θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως ένα έτος ανατροπών και υψηλής
μεταβλητότητας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο, ωστόσο, κατάφερε να
ανταποκριθεί τόσο στα νέα δεδομένα που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους όσο
και να ολοκληρώσει με επιτυχία άλλον ένα
κύκλο ανακεφαλαιοποίησης.
Ο αρχικός σχεδιασμός των ελληνικών τραπεζών είχε δομηθεί πάνω στη θετική δυναμική
που είχε αρχίσει να διαφαίνεται τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε αμιγώς τραπεζικό
επίπεδο. Στο πεδίο των μακροοικονομικών εξελίξεων υπήρχε σύγκλιση εκτιμήσεων περαιτέρω
ενδυνάμωσης της ισχνής ανάπτυξης που είχε
αρχίσει να καταγράφεται ήδη από το 2014.
Παράλληλα, και στον τραπεζικό τομέα η ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου συνολικής
αξίας 8,3 δισ. ευρώ, η επιστροφή καταθέσεων
ιδιωτών και επιχειρήσεων ύψους 14 δισ. ευρώ,
καθώς και η σημαντική αποκλιμάκωση της

T

“

Οι τράπεζες, με βάση το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και τον
αναπτυξιακό νόμο, θα μπορέσουν να
διοχετεύσουν πόρους ύψους έως και 10
δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση
υφιστάμενων και νέων επενδύσεων.

”
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εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από το
Ευρωσύστημα, είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα
θετικών προσδοκιών. Ωστόσο, η αυξημένη
αβεβαιότητα η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα
των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμικών
μας εταίρων είχε ως παρενέργεια την αναζωπύρωση της φυγής των καταθέσεων και την
επιστροφή σε –οριακή όπως αποδείχθηκε τελικά– ύφεση. Τέλος, στις ελληνικές τράπεζες
επιβλήθηκε ένας ακόμη γύρος ανακεφαλαιοποίησης συνολικού ύψους 14,4 δισ. ευρώ, τον
οποίο –παρά το δυσμενές περιβάλλον– ολοκλήρωσαν με επιτυχία.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, πώς θα μπορούσε να εξελιχτεί το 2016 και τι ρόλο θα
μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ελληνικές
τράπεζες; Το βασικό μακροοικονομικό σενάριο
που έχουμε εκπονήσει προβλέπει συνέχιση
της συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας το
α΄ τρίμηνο του 2016 –καθώς η οικονομική
δραστηριότητα εξακολουθεί να επιβαρύνεται
από τα νέα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής–,
σταθεροποίηση της οικονομίας το β΄ τρίμηνο
και επιστροφή στην ανάπτυξη το β΄ εξάμηνο
του έτους. Παρά το θετικό πρόσημο του β’
εξαμήνου, για καθαρά στατιστικούς λόγους
(δηλαδή λόγω της αρνητικής δυναμικής που
μεταφέρεται από το 2015 στο 2016, γνωστή
και ως carry over effect), υπολογίζουμε ότι το
ΑΕΠ ολόκληρου του έτους θα συρρικνωθεί
κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.
Ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας ο

οποίος θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην
επίτευξη του αισιόδοξου αυτού σεναρίου δεν είναι
άλλος από την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της
τρέχουσας αξιολόγησης. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης –πέρα από τη βελτίωση του επιχειρηματικού
και καταναλωτικού κλίματος– θα συμβάλει καθοριστικά στην επανέναρξη χρηματοδότησης της ελληνικής
οικονομίας. Πέρα από τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων
και τόκων, μεγάλο μέρος των πόρων θα κατευθυνθεί
στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του κρατικού μηχανισμού προς τους ιδιώτες, γεγονός που
θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές βελτιώσεις ρευστότητας
στην οικονομία και εν τέλει θα συμβάλει στην αύξηση
της καταθετικής βάσης. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες,
με βάση το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και τον αναπτυξιακό νόμο, θα μπορέσουν
να διοχετεύσουν πόρους
ύψους έως και 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επενδύσεων.
Παράλληλα, ίσως
πιο σημαντικός θα
πρέπει να είναι
και ο ρόλος
που θα κληθούν να
διαδρα-

ματίσουν οι τράπεζες στην αλλαγή του αναπτυξιακού
προτύπου της ελληνικής οικονομίας από ένα εσωστρεφές πρότυπο βασισμένο στην εσωτερική κατανάλωση, το εμπόριο και τις κατασκευές κατοικιών,
σε ένα εξωστρεφές μοντέλο βασισμένο στην προώθηση των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικές χρηματοδοτήσεις είναι δυνατόν να κατευθυνθούν σε εξωστρεφείς
κλάδους, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές-logistics, ο
τουρισμός και ο αγροτοδιατροφικός τομέας, ενώ και
οι υπό αποκρατικοποίηση υποδομές θα χρειαστούν
νέες επενδύσεις για την αναβάθμιση του επιπέδου
των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.
Τέλος, κατά τη διάρκεια των επόμενων 2-3 ετών οι
ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν και το
πολύ ευαίσθητο, κοινωνικά και οικονομικά, ζήτημα
των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα επιχειρηματικά
δάνεια θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των
επιχειρήσεων
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“

Κατά τη διάρκεια των επόμενων
2-3 ετών οι ελληνικές τράπεζες θα
πρέπει να διαχειριστούν και το πολύ
ευαίσθητο, κοινωνικά και οικονομικά,
ζήτημα των μη-εξυπηρετούμενων
δανείων.

”

που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν μέσα στην κρίση,
πολλές φορές με τη γενναιόδωρη στήριξη των μετόχων-ιδιοκτητών τους, τις επιχειρήσεις με προβληματική
χρηματοοικονομική θέση αλλά βιώσιμο επιχειρηματικό
μοντέλο και τέλος τα μη αναστρέψιμα επιχειρηματικά
σχήματα. Οι πρώτες θα πρέπει να στηριχθούν με
κάθε τρόπο, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής επιχειρηματικής ζωής, στις δεύτερες θα
πρέπει να παρασχεθεί κάθε βοήθεια αναδιάρθρωσης
και αναχρηματοδότησης υποχρεώσεων, ώστε να επιβιώσουν και σε βάθος χρόνου να ανακάμψουν, ενώ
οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον οικονομικό βίο, ώστε να αφεθεί ζωτικός
χώρος για την υγιή επιχειρηματικότητα.
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Κλείνοντας, αντί άλλου επιλόγου, θεωρούμε υποχρέωσή μας να τονίσουμε ότι η επικράτηση του
σχετικά αισιόδοξου σεναρίου που μόλις σκιαγραφήσαμε για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα δεν είναι εύκολη ούτε αυτονόητη.
Προϋποθέσεις εξόδου της ελληνικής οικονομίας και
εν τέλει της ελληνικής κοινωνίας από την υφεσιακή
της τροχιά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά
τις έχουμε αφήσει να περάσουν ανεκμετάλλευτες,
με αποτέλεσμα η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες που βρέθηκαν σε καθεστώς μνημονίου να μεγαλώνει συνεχώς. Ας ελπίσουμε ότι το
2016 θα αποτελέσει την απαρχή μιας διαφορετικής
προσέγγισης. 
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Τράπεζες μοχλός
ανάπτυξης. Ο ρόλος των
Συνεταιριστικών Τραπεζών
Νίκος Μαστοράκης
Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής και Διευθυντής
Οικονομικών στην Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα

ιανύοντας ήδη τον ένατο χρόνο ύφεσης
(με μικρή εξαίρεση το 2014), που σωρευτικά έχει «κοστίσει» πάνω από το
26% του Εθνικού Εισοδήματος, γεγονός πρωτοφανές για αναπτυγμένη χώρα σε περίοδο ειρήνης, η οικονομία μας αναζητά τον αναπνευστήρα που θα της επιτρέψει, έστω και κάτω
από την επιφάνεια, να ανασάνει, για να μπορέσει
στη συνέχεια να κολυμπήσει στα νερά της Μεσογείου ή τουλάχιστον του Αιγαίου.
Χωρίς κάποιος να θέλει να γίνει βαρετός,
είναι αδύνατον να μπορέσει να δει το μέλλον
«ξεχνώντας» τα μακροοικονομικά βαρίδια της
ύφεσης (-26%), της ανεργίας (24% τον Δεκέμβριο του 2015), του αποπληθωρισμού (36 συνεχόμενους μήνες), της μειωμένης αποταμίευσης, της συνεχούς μείωσης των επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου και βέβαια του τεράστιου

Δ

“

Όλος ο Τραπεζικός κλάδος επαρκώς
ανακεφαλαιοποιημένος και με σημαντικά
αυξημένη εμπειρία από τα χρόνια της
κρίσης εκτιμούμε ότι θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο και θα εκπληρώσει το
χρέος του προς την ανάκαμψη της
οικονομίας.

”
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Δημοσίου Χρέους σχεδόν 180% του ΑΕΠ τον
Δεκέμβριο του 2015.
Παράλληλα με τα παραπάνω, υπάρχει η
τρομακτική μείωση των καταθέσεων στις τράπεζες (114 δισ. ευρώ ή 48%), που οδήγησε
στην έλλειψη ρευστότητας, ο περιορισμός των
χορηγήσεων (50 δισ. ευρώ ή 20%) και βέβαια
η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
στο 40% του συνόλου των χορηγήσεων.
Τα αίτια των παραπάνω είναι σε όλους
γνωστά, ανεξαρτήτως του βαθμού συμμετοχής
καθενός στον τελικό λογαριασμό που μας έχει
οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Όμως, όσο
αναγκαίο είναι να κοιτάζουμε πίσω, διπλά
απαραίτητο είναι να δούμε μπροστά και να
ανατάξουμε την οικονομία της πιο όμορφης
ίσως χώρας του κόσμου, της Ελλάδας.
Ο τραπεζικός τομέας, έχοντας και αυτός το
μερίδιο της ευθύνης του, είναι ο πρώτος που
θα πρέπει, από πλευράς κλάδων της οικονομίας,
να κινητοποιηθεί, έστω και υπό το βάρος των
capital controls.
Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι θα πρέπει
το συντομότερο να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση
από τους Θεσμούς και να δρομολογηθεί γρήγορα
η λύση για την ελάφρυνση του Δημόσιου Χρέους,
έστω και με όρους παρούσας αξίας. Παράλληλα,
το σημαντικό θέμα των ιδιωτικοποιήσεων με
όρους αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας
θα συνεισφέρει θετικά τόσο στο μέτωπο της
ανάπτυξης όσο και σε αυτό της απασχόλησης.

Από πλευράς πολιτείας εκκρεμότητα αποτελεί η
διαχείριση των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων, που
θα πρέπει να λυθεί σε συνεργασία με την Τράπεζα
της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να
ξεκαθαριστεί το τοπίο που αφορά τη δυνατότητα
των τραπεζών για την πώληση ή τη συνδιαχείριση
των δανείων αυτών με εξειδικευμένες εταιρείες,
αλλά και ο χειρισμός των εμπράγματων διασφαλίσεων
που καλύπτουν τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις.
Οι 4 συστημικές τράπεζες που με την τράπεζα Αττικής καλύπτουν πάνω από το 98% του κλάδου (με
όρους χορηγήσεων καταθέσεων αλλά και Ενεργητικού)
μαζί με τις 9 συνεταιριστικές τράπεζες που κατέχουν
το 1,5% περίπου καλούνται να επωμιστούν ένα
μεγάλο φορτίο για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.
Αυτό θα πρέπει να γίνει τόσο με ποσοτικούς όσο
και με ποιοτικούς όρους για τις ίδιες αλλά και για τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που στηρίζουν, αλλά
ταυτόχρονα αποτελούν και την κύρια πηγή των
εσόδων τους. Οι εμπορικές Τράπεζες, έχοντας επαρκώς

ανακεφαλαιοποιηθεί με Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας άνω του 16% (με στοιχεία 31/12/2015), αλλά
και με σημαντική εξάρτηση από το Ευρωσύστημα
(ELA, EKT) με ποσοστό από 20 έως 25% του Ενεργητικού τους και με μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου
στο 39 με 40%, καλούνται να επιτύχουν σχεδόν το
ακατόρθωτο. Να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, να μειώσουν τα καθυστερημένα ανοίγματά
τους, να αυξήσουν τις καταθέσεις τους και παράλληλα
να ικανοποιήσουν τους μετόχους τους, δημιουργώντας
κέρδος γι’ αυτούς. Μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά
και μάλιστα ταυτόχρονα; Το σίγουρο είναι ότι θα
προσπαθήσουν. Μαζί με τις Εμπορικές καλούνται
επίσης και οι Συνεταιριστικές τράπεζες να διαδραματίσουν τον ρόλο τους.
Οι συνεταιρισμοί ως επιχειρήσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι κύρια
στο επενδυτικό κέρδος εξασφαλίζουν πόρους για
την ευημερία των μελών τους και της ευρύτερης κοινωνίας.
Ο τοπικός χαρακτήρας, η πελατοκεντρική αντίληψη,
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η συμβουλευτική υποστήριξη, ο ευέλικτος, συλλογικός
και διαφανής τρόπος λειτουργίας τους και κυρίως η
σημαντική συμβολή τους στην τοπική, κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη, μέσα από τη συνεργασία τους
με τους τοπικούς φορείς και μέσα από την ενίσχυση
των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς,
αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης και υπεροχής
των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που αυξάνουν
την προστιθέμενη αξία τους έναντι των πελατών
τους αλλά και έναντι του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης Συνεταιριστικών Τραπεζών και μελών-πελατών τους είναι η
αμοιβαία εμπιστοσύνη και η κοινή προσπάθεια για
την τοπική ανάπτυξη.
Η υλοποίηση στην πράξη του ιδιαίτερου ρόλου
των Συνεταιριστικών Τραπεζών εξειδικεύεται ως εξής:
➢ Συνδέονται και συνεργάζονται με τις παραγωγικές
τάξεις και τους τοπικούς φορείς (Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια κ.α.), αποτελώντας έναν βασικό μοχλό της τοπικής κοινωνίας
και ανάπτυξης.
➢ Στηρίζουν την τοπική κοινωνία, αφού τα κέρδη
τους και τα διαθέσιμά τους επενδύονται στην τοπική αγορά, βελτιώνοντας τις συνθήκες ανάπτυξης
και απασχόλησης.
➢ Δίδουν ιδιαίτερη σημασία στο συμβουλευτικό
και υποστηρικτικό ρόλο προς τα μέλη/πελάτες
τους, στην ταχύτητα, στην αμεσότητα, στην ευελιξία
και στην αποτελεσματικότητα.
➢ Προσαρμόζουν την οργάνωση και τη λειτουργία
τους στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών, με χρήσιμα και ανταγωνιστικά
προϊόντα και υπηρεσίες.
➢ Εκτός των Περιφερειακών αστικών κέντρων, δραστηριοποιούνται και στους μικρούς Δήμους, καθώς
και στις απομακρυσμένες περιοχές, καλύπτοντας
τις ανάγκες των κατοίκων που δεν εξυπηρετούνται
από άλλες τράπεζες.

λών), οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν και πρέπει
να επιτύχουν να ανατάξουν, στον βαθμό που τους
αναλογεί, τις τοπικές οικονομίες που δραστηριοποιούνται.
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση των
καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, όπου σε συνεργασία
με τους πελάτες τους θα πρέπει να βρουν εφικτές
λύσεις με τις βιώσιμες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα
να δώσουν οριστικές και καθαρές απαντήσεις στις
μη βιώσιμες.
Οι ενέργειες αυτές επιβάλλονται στο πλαίσιο της

Εργαλεία–ΜέσαΕπιτυχίας
Με όλα τα παραπάνω δεδομένα αλλά και με ορισμένες αδυναμίες, όπως το μικρό σχετικά μέγεθός
τους και τη μεγάλη εξοικείωση που έχουν αναπτύξει
με τα μέλη τους (η οποία πολλές φορές μπορεί ν΄
αποτελέσει εμπόδιο στη διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων, όπως η τακτοποίηση καθυστερημένων οφει-
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διαμόρφωσης ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ
των επιχειρήσεων αλλά και της αποδοτικότητας των
Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας και των Χρηματοδοτικών Ροών αυτής προς τις επιχειρήσεις. Στη βάση
αυτή και με την αρμόζουσα αποφασιστικότητα και
ευαισθησία θα πρέπει να δοθούν επίσης λύσεις στα
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια που αφορούν
τους ιδιώτες. Γενικότερα, η διαχείριση των καθυστερήσεων θα ήταν χρήσιμο να γίνει με εξειδικευμένες
εταιρείες του κλάδου.
Στο μέτωπο της ρευστότητας και παρά τη μικρή

σχετικά εξάρτησή τους από το ευρωσύστημα (ELA
και EKT), κάτω του 10% του Ενεργητικού τους σε
σχέση με τις Εμπορικές τράπεζες, οι Συνεταιριστικές
μπορούν να «πείσουν» τους συνεταίρους πελάτες
τους να εμπιστευτούν και πάλι τις καταθέσεις τους
στο σύστημα, καθώς αφενός διατηρούν στενότερη
σχέση, αφετέρου προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια
καταθέσεων από τις Εμπορικές τράπεζες.
Όμως, ανεξάρτητα από την εισροή νέων καταθέσεων, μπορούν σε συνεργασία τόσο με τους κρατικούς
φορείς όσο και με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η ΕΤΕπ, η Ε.Τ.Α.&Α. (EBRD) κ.λπ., να
αξιοποιήσουν κεφάλαια προς όφελος των συνεταίρων
τους και τελικά της τοπικής οικονομίας.
Έτσι, μπορούν να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 20 δισ. ευρώ αλλά
και του λεγόμενου πακέτου JUNCKER εκτιμώμενου
ύψους 35 δισ. ευρώ για τη χώρα μας. Αυτό μπορεί
να γίνει μέσω δράσεων ενημέρωσης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και τελικά συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των επενδύσεων
των πελατών τους.
Ήδη η Παγκρήτια Τράπεζα κινείται προς αυτή την
κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την υφιστάμενη
από το 2007 συνεργασία της με την ΕΤΕπ ύψους 175
εκατ. ευρώ.
Υποστηρίζει, επίσης, μια σημαντική συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, παρέχοντας
εγγυήσεις σε κύριους επιχειρηματικούς τομείς, όπως
το Λιανικό Εμπόριο, ο Τουρισμός, η Γεωργία κ.λπ.,
και εφαρμόζει την πρωτοβουλία JESSICA στην Κρήτη
(35 εκατ. ευρώ), μέσω της οποίας χρηματοδοτεί
υποδομές και έργα αστικής ανάπτυξης των ιδιωτικών
και δημόσιων φορέων στην Περιφέρεια της Κρήτης.
Επιπλέον, η Τράπεζα έχει πρόσφατα υπογράψει
στρατηγική συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων, προκειμένου να υποστηρίξει
Κρητικούς εξαγωγείς και να εξασφαλίσει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση χαμηλού κόστους.
Όλος ο Τραπεζικός κλάδος επαρκώς ανακεφαλαιοποιημένος και με σημαντικά αυξημένη εμπειρία
από τα χρόνια της κρίσης εκτιμούμε ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα εκπληρώσει το
χρέος του προς την ανάκαμψη της οικονομίας, που
άλλωστε είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη της
χώρας μας. 
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Ανάκαμψη χωρίς
Τραπεζική
Χρηματοδότηση;
Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Στρατής
Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ

ε βάση τη σταδιακή επάνοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας σε θετικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης, θα ανέμενε κανείς οι ροές τραπεζικής χρηματοδότησης προς
την (ιδιωτική) οικονομία να ενισχυθούν αντίστοιχα. Παρόλα αυτά κάτι παρόμοιο δεν συμβαίνει στις χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ,
όπου τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός μεγέθυνσης
του πραγματικού ΑΕΠ (θετικός από τα μέσα
του 2013, αν και αναιμικός) είναι υψηλότερος
του αντίστοιχου ρυθμού μεταβολής των (σε
πραγματικούς όρους) υπολοίπων χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Το ενδιαφέρον σχετικά με τη δυνατότητα επιστροφής
μιας οικονομίας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς
μεγέθυνσης, ακόμα και υπό την απουσία πιστωτικής επέκτασης, καταγράφηκε στη σχετική
βιβλιογραφία ως credit-less recovery.
Είναι, επιπροσθέτως, ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πως σε ό,τι αφορά την ανά-

M

καμψη της ευρωζώνης μετά την πρόσφατη
κρίση η τραπεζική χρηματοδότηση νοικοκυριών
έχει αποκτήσει ικανοποιητική δυναμική, ενώ,
εάν συνεχιστεί η τάση των τελευταίων μηνών,
αναμένεται να ξεπεράσει τον ρυθμό μεγέθυνσης
της παραγωγής. Αντιθέτως, ιδιαίτερα αναιμική
εμφανίζεται η δυναμική της χρηματοδότησης
επιχειρήσεων (Διάγραμμα 1).
Είναι ευρύτερα αποδεκτό πως η ευρωπαϊκή
οικονομία βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό
στην τραπεζική διαμεσολάβηση, αντί του μηχανισμού της αγοράς. Το ενδεχόμενο ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας χωρίς,
όμως, το τραπεζικό σύστημα να αναλαμβάνει
τον ρόλο του ως χρηματοδότη της οικονομικής
Διάγραμμα1:Ρυθμόςμεταβολήςτης
πραγματικήςτραπεζικήςχρηματοδότησης
νοικοκυριώνκαιεπιχειρήσεωνκαιμεγέθυνση
στηζώνητουευρώ.

“

Η διαδικασία της απομόχλευσης και της
αδυναμίας επανενεργοποίησης του
τραπεζικού συστήματος στην ελληνική
αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία έχει ένα
μακρύ και αργό δρόμο εξέλιξης, γεγονός
ιδιαίτερα αισθητό στην περίπτωση της
ελληνικής οικονομίας.
42
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(Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ECB και Eurostat.)
Σημείωση: Τα υπόλοιπα χρηματοδότησης έχουν μεταφραστεί σε πραγματικές τιμές, βάσει του εναρμονισμένου
δείκτη τιμών καταναλωτή.

δραστηριότητας αποτελεί σημαντική παράμετρο για
τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας τα αμέσως
επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια, εάν η δυναμική
που καταγράφεται στο Διάγραμμα 1 δεν μεταβληθεί
τα αμέσως επόμενα έτη, δεν μπορούμε να αναμένουμε
σημαντική συνεισφορά στην οικονομική παραγωγή
από τις επενδύσεις αλλά μόνο από την κατανάλωση,
γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη συνέχιση
της ανοδικής πορείας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Είναι ενδεικτικό πως, τη στιγμή που τα πραγματικά
επιτόκια στη γερμανική οικονομία παραμένουν επί
μακρό χρονικό διάστημα αρνητικά, τα επίπεδα εγχώριων επενδύσεων καταγράφονται στα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων ετών. Επιπλέον, δεν είναι
άσχετη με το ζήτημα αυτό η συζήτηση που πραγματοποιείται σχετικά με ενδεχόμενη παράταση του
προγράμματος αγοράς αξιογράφων (ή και ενίσχυση
του ρυθμού παρέμβασης) από πλευράς ΕΚΤ, καθώς
12 μήνες περίπου μετά την έναρξή του δεν φαίνεται
να οδηγεί σε κλιμάκωση τη χρηματοδότηση προς τις
επιχειρήσεις της ευρωζώνης.
Αντιθέτως, η έναρξη του προγράμματος (αρχές
2015) φαίνεται να συμπίπτει με διακοπή του ρυθμού
βελτίωσης της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις
της ζώνης του ευρώ.

ΑπομόχλευσηστηνΕυρωζώνη
καιτηνΕλλάδα
Η διαδικασία απομόχλευσης, που στη ζώνη του
ευρώ φαίνεται να ολοκληρώνεται, στην ελληνική οικονομία δεν έχει αναπτύξει αντίστοιχη δυναμική
(Διάγραμμα 2). Σε μεγάλο βαθμό, το γεγονός αυτό
οφείλεται στη συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά
25% μεταξύ 2009 και 2015. Εάν μπορούσε κανείς να
αναιρέσει τις επιδράσεις από τη μείωση της ελληνικής
παραγωγής (διακεκομμένη γραμμή στο Διάγραμμα
2), ο βαθμός απομόχλευσης της ελληνικής οικονομίας
θα θύμιζε έντονα την αντίστοιχη πορεία στην οικονομία
της ευρωζώνης.
Με άλλα λόγια, η (σε απόλυτους όρους) μείωση
της δανειακής επιβάρυνσης της ελληνικής οικονομίας
συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση της παραγωγής
των επιχειρήσεων (ή/και του εισοδήματος των νοικοκυριών). Συνεπώς, η σχετική επιβάρυνσή τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας δυσχερή
την προσπάθεια πρόσβασης σε χρηματοδότηση για
περαιτέρω επενδύσεις.

Διάγραμμα2:Σύνολοενεργητικού
χρηματοπιστωτικώνιδρυμάτωνωςποσοστότου
ΑΕΠ(άθροισμα4τελευταίωντριμήνων),στην
Ελλάδακαιτηνευρωζώνη(ΖτΕ).Ηδιακεκομμένη
γραμμήαπεικονίζειτηνεξέλιξητουίδιουμεγέθους
υπότηνυπόθεσηπωςτοελληνικόΑΕΠπαραμένει
αμετάβλητομετάτο2οτρίμηνοτου2010.

(Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ECB και Eurostat.)

Ανάκαμψηχωρίςτραπεζική
χρηματοδότηση:Και,όμως,
γίνεταιαλλάείναιεπώδυνη
Η αναντιστοιχία μεταξύ του ρυθμού μεταβολής
του ΑΕΠ και της (μη) ενίσχυσης της τραπεζικής χρηματοδότησης οδήγησε σε έξαρση τη βιβλιογραφία
σχετικά με παραδείγματα credit-less recoveries σε
οικονομίες που επανήλθαν σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης χωρίς την υποστήριξη της τραπεζικής χρηματοδότησης. Τα σχετικά παραδείγματα, όντως, δεν
είναι λίγα.
Πιο συγκεκριμένα, το 20%, περίπου των περιπτώσεων επανόδου οικονομιών σε θετικούς ρυθμούς
μεγέθυνσης μετά από κάποια μορφή κρίσης κατά τις
τελευταίες 5 δεκαετίες αφορά περιπτώσεις στις
οποίες η τραπεζική χρηματοδότηση δεν επανήλθε
στα προ της κρίσης επίπεδα (σε πραγματικούς όρους)
για τρία –τουλάχιστον– έτη μετά το ναδίρ της οικονομικής δραστηριότητας (Darvas, 2013). Παρ’ όλα
αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί πως στη συντριπτική
τους πλειοψηφία οι credit-less recoveries χαρακτηρίζονται από χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης σε
σχέση με τις περιπτώσεις ανάκαμψης με παράλληλη
ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης.
Μάλιστα, όταν η ανάκαμψη προκύπτει σε συνέχεια
βαρύτερων κρίσεων οικονομικής δραστηριότητας
ή/και όταν έχει προηγηθεί τραπεζική κρίση (όπως,
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δηλαδή, η πρόσφατη κάμψη που ακολούθησε την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση), τότε η επάνοδος
σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης είναι πολύ πιθανότερο να μην ακολουθείται από ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης (Bijsterbosch & Dahlaus,
2011).
Παρ’ όλα αυτά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
οι περιπτώσεις αυτές αφορούν αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αντιθέτως, σπάνια παρατηρείται στον ανεπτυγμένο κόσμο ανάκαμψη οικονομικής δυναμικής
μετά από κρίση χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην ανάκτηση
θετικών ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας χωρίς
τη συνεισφορά του τραπεζικού τομέα, η προσαρμογή
της ανταγωνιστικότητας που θα πρέπει να λάβει
χώρα είναι σαφώς μεγαλύτερη, ενώ οι credit-less recoveries χαρακτηρίζονται, επιπλέον, από μείωση των
χρηματοδοτικών αναγκών του ιδιωτικού τομέα, όπως
καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (Balfousia
& Maliaropoulos, 2015). Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο
πως η ανάκαμψη κλάδων της οικονομίας που βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζική δανειοδότηση ή/και έκδοση
χρεογράφων στις αγορές) καταγράφουν χαμηλότερα
επίπεδα μεγέθυνσης στην περίπτωση credit-less recoveries (Abiad, Dell’ Ariccia & Li, 2011).
Ειδικά, στην περίπτωση των χωρών-μελών της
ζώνης του ευρώ (ΖτΕ), όπου δεν μπορεί να υπάρξει
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υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας ισοδυναμεί με μεγαλύτερη
ανάγκη για την επίπονη διαδικασία «εσωτερικής
υποτίμησης» που ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια
και η ελληνική οικονομία, η οποία, όπως προδιαγραφόταν, αλλά και όπως αποδείχθηκε, είναι εξαιρετικά επώδυνη. Έτσι, όταν το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει
την εσωτερική ζήτηση, καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση
της ζήτησης από τον εξωτερικό τομέα.

Ανάκαμψηχωρίςτραπεζική
χρηματοδότησηστηνελληνικήοικονομία
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία είναι γνωστό
πως η τραπεζική διαμεσολάβηση διαδραματίζει ακόμα
σπουδαιότερο ρόλο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και της ζώνης του ευρώ,
ενώ η σημασία της ενισχύθηκε περαιτέρω εν μέσω
της κρίσης (Διάγραμμα 3). Προφανώς, η διάρθρωση
του ελληνικού ιδιωτικού τομέα (μικρές και πολύ
μικρές παραγωγικές μονάδες χωρίς πρόσβαση στις
κεφαλαιαγορές) δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό την
ιδιαίτερα υψηλή εξάρτησή του από την τραπεζική
χρηματοδότηση. Έτσι, όταν το τραπεζικό σύστημα
χωλαίνει, χωλαίνει περισσότερο η ελληνική οικονομία.
Με δεδομένη, όμως, τη δυσανάλογα μεγάλη σημασία της τραπεζικής χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και τα ιδιαίτερα ζητήματα
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Διάγραμμα3:Αναλογίαδανειακής
χρηματοδότησηςστοσύνολοτωνυποχρεώσεων
μη-χρηματοοικονομικώνεπιχειρήσεωνστην
Ελλάδα,τηνΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ-28)καιτηζώνη
τουευρώ(ΖτΕ).

Διάγραμμα4:Ποσοστόμικρομεσαίων
επιχειρήσεωνπουθεωρούνωςσπουδαιότερο
πρόβληματηνπρόσβασησεχρηματοδότηση.
Οιχώρεςέχουνταξινομηθείβάσειτωντιμώνπου
καταγράφονταιγιατοέτος2015.

(Πηγή: Eurostat.)

(Πηγή: ΕΚΤ, SAFE.)

σχετικά με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα («φυγή»
καταθέσεων, πρόβλημα εμπιστοσύνης υπό το καθεστώς περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίου, μη εξυπηρετούμενα δάνεια), δεν μπορεί κανείς να είναι
αισιόδοξος για την πορεία των επενδύσεων και –συνεπώς– τη γενναία ενίσχυση της απασχόλησης που
τόσο έχουμε ανάγκη.
Επιπλέον όσων παρατέθηκαν παραπάνω, και με
δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθίσταται αναγκαία η
προσέλκυση εξωτερικών εισροών και επενδύσεων
ως αντιστάθμισμα στην αναιμική δυναμική χρηματοδότησης από τους διαθέσιμους εγχώριους πόρους,
την ανυπαρξία επενδύσεων και την απουσία κατανάλωσης.
Δεν είναι τυχαίο πως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, τη στιγμή
που η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιωθεί σημαντικά (Διάγραμμα
4), επιβεβαιώνοντας πως στην ελληνική περίπτωση
το πρόβλημα αφορά χαμηλά επίπεδα προσφοράς
τραπεζικής χρηματοδότησης.

ένα μακρύ και αργό δρόμο εξέλιξης, γεγονός ιδιαίτερα
αισθητό στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας.
Αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στη βαθύτερη αναζωογονητική διαδικασία που αφορά τη λεγόμενη
δημιουργική καταστροφή, του παραγωγικού τομέα
αυτή τη φορά. Όλα αυτά καθιστούν τη διαδικασία
ανάκαμψης εξαιρετικά αργή ή, τέλος πάντων, πολύ
πιο αργή σε σύγκριση με περιπτώσεις ανάκαμψης
με τραπεζική υποστήριξη της οικονομίας.

Συμπεράσματα
Η διαδικασία της απομόχλευσης και της αδυναμίας
επανενεργοποίησης του τραπεζικού συστήματος στην
ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία έχει
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Πλούταρχος Σακελλάρης
Καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και
επίτιμος Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων

Η αντιμετώπιση του
προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
αποτελεί προϋπόθεση
για οικονομική ανάπτυξη

Ελλάδα πλήττεται από οικονομική
κρίση για οκτώ συνεχή χρόνια. Το
βιοτικό μας επίπεδο έχει μειωθεί δραματικά, η ανεργία και η κοινωνική ανισότητα
έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, ο κοινωνικός ιστός
έχει διαρραγεί. Η δουλειά της σταθεροποίησης
είναι ακόμη μπροστά μας, η δε ανάκαμψη
απαιτεί βαθιές μεταρρυθμίσεις. Σημαντικό
εργαλείο στην προσπάθεια για σταθεροποίηση
πρώτα και έπειτα για ανάκαμψη αποτελεί το
τραπεζικό σύστημα. Παλιότερα είχα γράψει
ότι «το τραπεζικό σύστημα αποτελεί το κυκλοφορικό σύστημα» της οικονομίας. Αναλο-

H

“

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
χρειάζεται περισσότερη ρευστότητα, για να
μπορέσει να επιτελέσει το αναπτυξιακό του
έργο. Η επιπλέον ρευστότητα μπορεί να
προέλθει από την επέκταση του παθητικού
των τραπεζών (π.χ. αύξηση των
καταθέσεων) ή, εναλλακτικά, από την
απελευθέρωση πόρων από το ενεργητικό
των τραπεζών (π.χ. διευθέτηση μη
εξυπηρετούμενων δανείων).

”
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γισθείτε αν οι τέλειες καιρικές συνθήκες, η
ομαλή διαδρομή και τα τελευταίας τεχνολογίας
αθλητικά παπούτσια αρκούν, για να αποδώσει
ένας μαραθωνοδρόμος, όταν έχει προβλήματα
στο κυκλοφορικό του σύστημα. Παρόμοια
είναι η σχέση οικονομίας και τραπεζών.
Το ευχάριστο νέο είναι ότι το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στην καλύτερη
κατάσταση που έχει να επιδείξει τα τελευταία
πέντε χρόνια –ενδεικτική είναι η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια που έχει επιτευχθεί. Τα
δυσάρεστο νέο είναι ότι η πολυπόθητη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (δηλαδή των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων) συνεχίζει να είναι ανεπαρκής. Η υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών δεν διασφαλίζει τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Το πρόβλημα είναι ότι, για να επανέλθει η ροή των
πιστώσεων, οι τράπεζες χρειάζονται οι ίδιες
ρευστότητα, που λόγω της διαφυγής των καταθέσεων είναι μειωμένη. Παράλληλο και
εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι ο εγκλωβισμός της περιορισμένης πολύτιμης χρηματοδότησης των τραπεζών σε προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού τους. Αυτά είναι τα πολυσυζητημένα «κόκκινα δάνεια» ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κάθε ευρώ που έχει εγκλωβισθεί στη χρηματοδότηση ενός δανείου που
δεν είναι πια βιώσιμο αντιστοιχεί σε στέρηση
χρηματοδότησης ενός νέου δανείου που δεί-

χνει ελπιδοφόρο. Ένα νέο δάνειο μπορεί να δώσει
σε μια επιχείρηση το κεφάλαιο κίνησης, για να
ανταποκριθεί στην αυξημένη της ζήτηση ή να επιτρέψει την ολοκλήρωση μιας επένδυσης που θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Πώς εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη η ύπαρξη
μη εξυπηρετούμενων δανείων; Η αρνητική επίδραση
πηγάζει από δύο πλευρές. Πρώτον, από την πλευρά
της προσφοράς χρηματοδότησης στην πραγματική
οικονομία. Δεύτερον, από την πλευρά της ζήτησης
για χρηματοδότηση από επιχειρήσεις. Έχω ήδη αναλύσει πιο πάνω τον μηχανισμό που περιορίζει την
προσφορά της χρηματοδότησης. Ως προς τη ζήτηση,
υπάρχει το πρόβλημα της υπερχρέωσης: βιώσιμες
επιχειρήσεις δεν τολμούν νέες επενδύσεις και οικονομική επέκταση λόγω υπερχρέωσής τους. Χωρίς
αναδιάρθρωση των δανείων τους δεν έχουν κίνητρο
να επενδύσουν, γιατί η επιπλέον απόδοση θα κατευθυνθεί προς τις τράπεζες για εξυπηρέτηση του
δανείου. Μία «μοιρασιά της πίτας» ανάμεσα στις
τράπεζες και σε πιστούχους που είναι οικονομικά
βιώσιμοι θα βελτίωνε τη γενική οικονομική κατάσταση
μέσα από την επέκταση των επενδύσεων, του εισοδήματος και της απασχόλησης. Αυτό μπορεί να γίνει
μέσα από αναδιάρθρωση των δανείων τους. Σε κάθε

περίπτωση, οι αναδιαρθρώσεις δανείων που γίνονται
θα πρέπει να αποβλέπουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των δανείων.
Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα χρειάζεται περισσότερη ρευστότητα, για να μπορέσει να επιτελέσει το αναπτυξιακό του έργο. Αυτό που δεν έχει τονισθεί αρκετά
είναι ότι αυτή η επιπλέον ρευστότητα μπορεί να
προέλθει από την επέκταση του παθητικού των
τραπεζών (π.χ. αύξηση των καταθέσεων) ή, εναλλακτικά, από την απελευθέρωση πόρων από το
ενεργητικό των τραπεζών (π.χ. διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων).
Τι εννοώ με τον όρο διευθέτηση; Εννοώ την
ενεργή ενασχόληση και διαχείριση των δανείων με
ανάλυση και κατηγοριοποίησή τους σε αυτά που
είναι βιώσιμα μέσα από αναδιάρθρωση και (πιθανώς)
μερική διαγραφή και σε αυτά που δεν είναι, ώστε
να προχωρήσει η διαγραφή με ανάκτηση οποιουδήποτε ενεχύρου αντιστοιχεί στο δάνειο. Η διαρκής
επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τον πιστούχο
και κατανόηση της κατάστασής του είναι απαραίτητη.
Διευκρινίζω ότι ο όρος διαγραφή (μερική ή ολική)
αναφέρεται σε λογιστική ενέργεια και όχι απαραίτητα
στα δικαιώματα της τράπεζας να διεκδικήσει τα νό-
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μιμα συμφέροντά της. Έτσι διατηρείται και το κίνητρο
της τράπεζας να προχωρήσει σε πωλήσεις ή αναδιαρθρώσεις δανείων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σε συνεργασία με
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας θα συμφωνήσουν με τις τράπεζες σε
στόχους για τη μείωση των «κόκκινων δανείων».
Πρόσφατα υπήρξε συνάντηση του Διοικητή της ΤτΕ
με τις διοικήσεις των τραπεζών (22/2/2016) για
αυτό το θέμα. Δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρουν
ότι το σχέδιο θα είναι για μείωση κατά 1/3 του
απόλυτου ποσού μέχρι το τέλος του 2018 και σε
επίπεδο κάτω του 10% των συνολικών δανείων
μέχρι το 2022. Ήδη η ΤτΕ έχει εκδώσει Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται από τα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών από πιστούχους πέραν των
30 ημερών. Σύμφωνα με τον κώδικα, οι τράπεζες
οφείλουν να ενεργήσουν πολύ νωρίτερα από το
χρονικό όριο των 90 ημερών που καθορίζει τη δημιουργία του μη εξυπηρετούμενου δανείου. Ο κώδικας αυτός, όταν θα εφαρμοστεί πλήρως από τις
τράπεζες, θα επιταχύνει τη διαδικασία διευθέτησης
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μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα αποτρέψει
τη δημιουργία νέων μέσα από άμεση αντιμετώπιση
καθυστερήσεων. Η δουλειά της αντιμετώπισης καθυστερήσεων χρειάζεται διαφορετικές δεξιότητες
από τις τυπικές ενός τραπεζικού στελέχους. Χρειάζεται τυποποιημένες μεθοδολογίες ανάλυσης της
παρούσας και μελλοντικής χρηματοοικονομικής κατάστασης του αθετούντος πιστούχου, εξειδικευμένα
πληροφοριακά συστήματα, ειδικά κέντρα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους πιστούχους. Η βέλτιστη
διεθνής πρακτική είναι να ασχολούνται με τη διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων στελέχη που
δεν είχαν εμπλακεί στην έκδοση αυτών των δανείων.
Αυτό ισχύει και λόγω των διαφορετικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται αλλά και για να αποφευχθεί
πιθανός «ηθικός κίνδυνος».
Έχουν γίνει πολλά βήματα από την πλευρά της
πολιτείας για βελτίωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας, αν και σίγουρα χρειάζεται να
γίνουν κι άλλα. Η προσπάθεια των τραπεζών τώρα
πρέπει να εστιασθεί κατά προτεραιότητα στη διευθέτηση των «κόκκινων δανείων». Μόνο έτσι θα
μπορέσουν νέα βλαστάρια να ξεπεταχθούν στο δέντρο που έχει χρόνια να ανθίσει. 
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Τράπεζες και Ανάπτυξη:
Η μοιραία σχέση...
Μιχάλης Γκλεζάκος
Καθηγητής
Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

ια να καταλάβουμε το είδος και την
έκταση της επιρροής που ασκεί το τραπεζικό σύστημα στην οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε
τον ρόλο του στη διαδικασία παραγωγής και
διανομής των οικονομικών αγαθών.
Ας υποθέσουμε, αρχικά, ότι βρισκόμαστε
σε μια οικονομία χωρίς τράπεζες. Στην περίπτωση αυτή, επιχειρηματίες μπορούν να γίνουν
μόνο όσοι διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια,
δηλαδή ένας μικρός αριθμός ιδιωτών. Ακόμη
χειρότερα, μια επιχείρηση που θα δημιουργηθεί
με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να αναπτυχθεί
μέχρι το μέγεθος εκείνο που επιτρέπουν τα
οικονομικά του επιχειρηματία. Με άλλα λόγια,
όταν εξαντληθούν τα κεφάλαιά του, η επιχείρηση θα περιέλθει αναγκαστικά σε φάση στασιμότητας. Συμπερασματικά, μια τέτοια οικονομία είναι καταδικασμένη να κινείται σε χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας (άρα δεν μπορεί
να απασχολήσει επαρκώς το εργασιακό δυναμικό της), χωρίς να ελπίζει σε ουσιαστική ανάπτυξη.
Τι αλλάζει στις οικονομίες που διαθέτουν
υγιές τραπεζικό σύστημα; Πολύ απλά, οι τράπεζες συγκεντρώνουν (ανά πάσα στιγμή και
σε διαρκή βάση) την πλεονάζουσα ρευστότητα
της κοινωνίας είτε αυτή έχει τη μορφή αποταμίευσης είτε αποτελεί συγκυριακό πλεόνασμα,
καταβάλλοντας αμοιβή (με τη μορφή τόκου)
σε αυτούς που την παρέχουν. Στη συνέχεια,
με τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν χρημα-

Γ

τοδοτούν τις επιχειρήσεις είτε για την πραγματοποίηση επενδύσεων είτε για την απόκτηση
στοιχείων του κυκλοφορούντος (κεφάλαιο κίνησης). Δηλαδή, για το στήσιμο επιχειρήσεων,
καθώς και για τη λειτουργία και την επέκτασή
τους, πέρα από τα κεφάλαια του επιχειρηματία,
χρησιμοποιούνται και οι αποταμιεύσεις, τα
συγκυριακά πλεονάσματα κ.λπ. Επίσης, χρηματοδοτούνται τα νοικοκυριά για την κατανάλωσή τους. Με άλλα λόγια, οι χρηματικοί πόροι
που ενεργοποιούνται προς την κατεύθυνση
της παραγωγής πολλαπλασιάζονται. Έτσι, ευνοείται η ανάπτυξη, η οποία φέρνει θέσεις
απασχόλησης, νέα εισοδήματα, νέες επενδύσεις. Η οικονομία μεγεθύνεται και η κοινωνία
καλύπτει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της.

“

Τον «καλό καιρό» οι τράπεζες
ενισχύουν σημαντικά την οικονομία και
επιταχύνουν την ανάπτυξη. Τι συμβαίνει
όμως σε περιόδους ύφεσης και οικονομικής
κρίσης; Οι τράπεζες περιορίζουν ή
διακόπτουν τη χρηματοδότηση
καταναλωτών και επιχειρήσεων,
αφήνοντάς τους αβοήθητους τότε που
χρειάζονται στήριξη.

”
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Για να πάρουμε μια ιδέα σχετικά με τη συμβολή
του τραπεζικού συστήματος στην ανάπτυξη, ας δούμε
κάποια σημαντικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας:
Το 2001, οι καταθέσεις στις τράπεζες ήταν 126 δισ.
ευρώ και οι χορηγήσεις δανείων προς ιδιώτες και
επιχειρήσεις 75 δισ. ευρώ. Το 2005 τα αντίστοιχα
μεγέθη ήταν 160 και 150 δισ. ευρώ (αύξηση 27% και
100% αντίστοιχα). Την ίδια περίοδο, το ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) εκτινάχθηκε από 152 δισ. σε 199 δισ.
(αύξηση 31%). Η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις τράπεζες έφτασε στο κορυφαίο
σημείο της το 2008 (249 δισ. ευρώ με καταθέσεις
228 δισ. και ΑΕΠ 243 δισ.).
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι τον «καλό καιρό» οι τράπεζες ενισχύουν σημαντικά την οικονομία και επιταχύνουν την ανάπτυξη. Τι συμβαίνει όμως σε περιόδους
ύφεσης και πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονομικής κρίσης; Δυστυχώς το αντίθετο: Οι τράπεζες
περιορίζουν ή διακόπτουν τη χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων, αφήνοντάς τους αβοή-
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θητους τότε που χρειάζονται στήριξη. Όταν μάλιστα
η κρίση βαθαίνει, οι τράπεζες απαιτούν την επιστροφή
των χορηγηθέντων κεφαλαίων, απειλώντας με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
υποθηκευθεί ή ενεχυριασθεί. Αποτέλεσμα αυτής της
τακτικής είναι να οδηγούνται επιχειρήσεις στη χρεοκοπία και νοικοκυριά στην εξαθλίωση, να αυξάνεται
δραματικά η ανεργία και να περιορίζεται το ΑΕΠ.
Ας δούμε τι έγινε στην Ελλάδα, την περίοδο
2009-2015:
Τα υπόλοιπα των δανείων προς νοικοκυριά και
επιχειρήσεις από 249 δισ. ευρώ το 2009 περιορίσθηκαν σε 213 δισ. το 2015. Δηλαδή, σε μια περίοδο
που η ελληνική οικονομία και κοινωνία χρειαζόταν
στήριξη, οι τράπεζες όχι μόνο δεν τις χρηματοδότησαν, αλλά τις απομύζησαν, παίρνοντας πίσω 36
δισ. ευρώ (συν τους τόκους της εξαετίας αυτής).
Ακόμη, για να καταστεί δυνατή η ανακεφαλαιοποίησή
τους, το κράτος αφαίρεσε από τα νοικοκυριά και
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τις επιχειρήσεις περί τα 50 δισ. ευρώ (μέσω της
φορολογίας). Με άλλα λόγια, στις δύσκολες στιγμές
της οικονομίας και της κοινωνίας μας, οι τράπεζες
τούς πρόσθεσαν βάρη, δυσκολεύοντας την έξοδο
από την κρίση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι σε περιόδους
σαν τη σημερινή υπάρχει ένας ακόμη κίνδυνος που
συνδέεται με τις τράπεζες και ενισχύεται, όταν
υπάρχει διαφθορά και αδιαφάνεια. Πρόκειται για τη
λεηλασία επιχειρήσεων που οδεύουν στη χρεοκοπία,
από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Ο θεσμός της
ανώνυμης εταιρείας επιτρέπει στους μετόχους να
διαχωρίζουν την ατομική από την εταιρική περιουσία
και έτσι να μην ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτοί έχουν
παραχωρήσει προσωπικές εγγυήσεις). Έτσι, όταν η
χρεοκοπία φαίνεται αναπόφευκτη, μπαίνουν στον

πειρασμό να απογυμνώσουν την επιχείρηση από τα
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της μέσω τριγωνικών
ή εικονικών συναλλαγών. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
αν οι δανείστριες τράπεζες αδρανήσουν (και υπάρχουν
τέτοιες ενδείξεις), θα υποστούν αντίστοιχες ζημίες
από τα «κόκκινα» δάνεια που θα προκύψουν. Οι
απώλειες αυτές βαρύνουν τελικά τους φορολογούμενους, οι οποίοι υποχρεώνονται να συνεισφέρουν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Συμπερασματικά, οι τράπεζες αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Όταν όμως απειλείται η βιωσιμότητά τους είτε γιατί δεν διαχειρίζονται
συνετά τη ρευστότητα που τους εμπιστεύονται τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είτε γιατί η οικονομία
μπαίνει σε φάση ύφεσης για άλλους λόγους, ασκούν
πρόσθετη πίεση και προσθέτουν νέα βάρη, επιδεινώνοντας την κατάσταση. 
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Νικόλαος Απέργης
Καθηγητής Οικονομικών
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο ρόλος του τραπεζικού
συστήματος σαν μοχλός
της παγκόσμιας
οικονομικής ανάπτυξης

τη βιβλιογραφία της οικονομικής ανάπτυξης εκθειάζεται σημαντικά το τραπεζικό
σύστημα σαν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες χρηματοδότησης επενδυτικών
ή γενικότερα αναπτυξιακών έργων, και μάλιστα
σε συστήματα που κατά πλειοψηφία χαρακτηρίζονται από το ότι η κύρια πηγή χρηματοδότησης
τέτοιων έργων είναι το τραπεζικό σύστημα (bankbased) και όχι οι κεφαλαιαγορές (capital-based).
Μάλιστα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση των
κινήσεων κεφαλαίου, την ολοκλήρωση και διάχυση της τεχνολογίας και την επίδραση των
απόνερων από την πρόσφατη χρηματοοικονομική
κρίση, που επηρέασε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του παγκόσμιου τραπεζικού
συστήματος, αλλά και την επίμονη ύφεση που
ακόμα συνεπάγεται η πρόσφατη δημοσιονομική
κρίση, ο ρόλος του εν λόγω χρηματοδοτικού
μηχανισμού καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός.
Και είναι πιο σημαντικός γιατί η κύρια διαδικασία
που φαίνεται να χρειάζεται, για να επιφέρει την
παγκόσμια οικονομία πίσω στο μονοπάτι της

Σ

“

Ένας υγιής και βιώσιμος τραπεζικός
τομέας αναμένεται να δώσει σημαντική
υποστήριξη σε ιδιώτες, επενδυτές
αλλά και επιχειρηματικές μονάδες.

”
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ανάπτυξης, είναι η τροφοδότηση της εμπιστοσύνης προς το οικονομικό σύστημα. Μια εμπιστοσύνη που θα υποστηρίξει την κατανάλωση
ως προς την αποταμίευση, που θα ενθαρρύνει
περισσότερες εγχώριες και άμεσες ξένες ιδιωτικές
επενδύσεις, που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις
υποδομής, και που θα επιφέρει μια πιο ισορροπημένη και διαρκή αναπτυξιακή διαδικασία. Ο
πιο κατάλληλος μηχανισμός, για να υποστηρίξει
τον ρόλο της εμπιστοσύνης, είναι ένας υγιής
και βιώσιμος τραπεζικός τομέας. Ένας τέτοιος
τομέας αναμένεται να δώσει σημαντική υποστήριξη σε ιδιώτες, επενδυτές αλλά και επιχειρηματικές μονάδες, ώστε να διευκολύνει την
πρόσβασή τους σε κεφάλαια χρηματοδότησης,
που θα δώσουν με τη σειρά τους σημαντική
ώθηση σε επενδύσεις κεφαλαίου και σε κατανάλωση. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση του εμπορίου, τη
διαδικασία κάλυψης επενδυτικού κινδύνου, τη
δημιουργία καταθέσεων, καθώς και τόσες άλλες
δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη (αλλά και βιώσιμη) ανάπτυξη της οικονομίας.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφέρουμε και τις
παγκόσμιες προσπάθειες για νέους εποπτικούς
μηχανισμούς που αναμένεται να καθορίσουν
πιο υγιή πλαίσια λειτουργίας των τραπεζικών
συστημάτων για την αποφυγή (ή ελαχιστοποίηση)
των επιπτώσεων από μελλοντικές τραπεζικές
κρίσεις, και έτσι να συμβάλουν στη δημιουργία
νέων ευκαιριών που θα επιτρέψουν στα τραπεζικά
ιδρύματα να δημιουργήσουν όχι μόνον οικονο-

μική αλλά και κοινωνική αξία μέσω αποκατάστασης
της εμπιστοσύνης, που είναι ο θεμέλιος λίθος για τη
μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της ευημερίας.
Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, οι μηχανισμοί
του τραπεζικού συστήματος που μπορούν να ενδυναμώσουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη έχουν να κάνουν
με:
➢ Την ευκολότερη πρόσβαση των οικονομικών ατόμων
κυρίως σε αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες
ένας σημαντικός αριθμός ατόμων προσπαθεί να
μετέχει στις δραστηριότητες και στον τρόπο ζωής
αυτού που καλούμε «μεσαία τάξη». Είναι η τάξη
εκείνη που, μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης
που αναφέραμε ανωτέρω, θα συμβάλει στη δημιουργία τόσο αποταμιεύσεων (επενδύσεων) όσο
και καταναλωτικών δαπανών, καθώς και στην τροφοδότηση των απαιτούμενων πόρων στις κυβερνήσεις, για να λειτουργήσουν και να αναπτύξουν
τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, με δεδομένη
πολλές φορές την αδυναμία των δημοσίων πηγών
να τα χρηματοδοτήσουν.
➢ Την ευκολότερη χρηματοδότηση των εμπορικών
ροών και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

➢ Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και σχημάτων που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον (sustainable
growth), ειδικότερα στις περιπτώσεις εκείνες που
τα λανθασμένα μοντέλα παραγωγής είχαν σημαντικά
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
➢ Με δεδομένες τις σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις
που συντελούνται στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, π.χ. εμφάνιση νέων «σκληρών» και διεθνών
νομισμάτων-διαχείριση νέων διαθεσίμων σε συνάλλαγμα, θα απαιτηθεί η συνέργεια ενός δυνατού
(διεθνούς) τραπεζικού συστήματος, που θα ομαλοποιήσει τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών χωρίς
να θέσει σε κίνδυνο τους αναπτυξιακούς στόχους.
Επιπρόσθετα, είναι ο δυναμικός ρόλος του τραπεζικού
συστήματος που αναμένεται να συμβάλει στον τρόπο
όχι μόνον αύξησης αλλά και αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου πλούτου, κυρίως ανάμεσα στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπου μέσω νέων επιχειρησιακών μοντέλων και εποπτικών πλαισίων θα κληθεί
να υποστηρίξει και να συμβάλει περαιτέρω στην παγκόσμια ανάπτυξη.
Αφήσαμε στο τέλος, χωρίς να είναι ήσσονος σημασίας, τον τρόπο που το τραπεζικό σύστημα θα συμβάλει
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σε δυναμική ανάπτυξης μέσω της σταθεροποίησης
του χρηματοοικονομικού τομέα. Μην ξεχνάμε ότι η
αστάθεια του τομέα αυτού μαζί με την παρουσία υψηλού συστημικού κινδύνου, αποτελούν το καλύτερο
μείγμα αρνητικών επιπτώσεων (spillovers) στην πραγματική οικονομία. Για να αποφευχθούν οι μελλοντικές
συμβολές του τραπεζικού τομέα στην αποσταθεροποίηση των οικονομικών συστημάτων, πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένες πρακτικές λειτουργίας, όπως
η εξάλειψη των μακρο-χρηματοοικονομικών ανισορροπιών. Οι πρακτικές αυτές εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
➢ βελτίωση της ποιότητας της εποπτικής διαδικασίας,
➢ ομοιομορφία των κανόνων λειτουργίας και προτύπων,
➢ βελτίωση των κινήτρων για την τραπεζική ολοκλήρωση και
➢ ενδυνάμωση της εφαρμογής μακρο-προληπτικών
πολιτικών.
Οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση λειτουργίας μετάδοσης των
νομισματικών αποφάσεων από τις κεντρικές τράπεζες
προς την πραγματική οικονομία, άρα και στην αποτελεσματικότερη άσκηση νομισματικής πολιτικής
ελέγχου τόσο του πληθωρισμού, της ανεργίας, και
των προσδοκιών για τη μελλοντική τους πορεία, παραγόντων που καθορίζουν ουσιαστικά και σημαντικά
το αναπτυξιακό ίχνος μιας οικονομίας.
Οι ανωτέρω αναπτυξιακές προσπάθειες πρέπει
να λάβουν συμπληρωματική βοήθεια και από τους
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μηχανισμούς ελέγχου του λεγόμενου «σκιώδους»
(shadow) τραπεζικού συστήματος καθορίζοντας τα
όρια λειτουργίας του, μιας και η ανεξέλεγκτη δράση
του επιφέρει σημαντικά αρνητικές επιδράσεις σε
όλον τον χώρο της πραγματικής οικονομίας.
Επιπλέον, με δεδομένη την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πιστωτική επέκταση, τον ρόλο της αγοράς
ακινήτων και την παρουσία οικονομικών κύκλων στην
οικονομία, οι μακρο-προληπτικές πολιτικές αναμένεται
να συμβάλουν και στην ομαλή λειτουργία των αγορών
ακινήτων και χρηματοδότησής τους, με δεδομένο
τον αυξημένο ρόλο των εν λόγω αγορών για την
πραγματική οικονομία, μιας και ο τομέας των ακινήτων
αποτελεί την κινητήρια δύναμη λειτουργίας συγκεκριμένων οικονομιών, όπως αυτών της Νότιας Ευρώπης.
Όπως έχει καταδείξει η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία,
η χαλαρή εποπτεία των τραπεζικών συστημάτων και
η ταυτόχρονη ατελής διακυβέρνηση των τραπεζικών
ιδρυμάτων μπορεί να επιφέρουν σημαντικά αρνητικές
επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία και, έτσι, η
δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου ασφάλειας σχετικά
με το τραπεζικό σύστημα θα ενδυναμώσει και θα διευκολύνει τον ρόλο της τραπεζικής διαμεσολάβησης,
που είναι τόσο απαραίτητος μηχανισμός για την ευημερία, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής, τουλάχιστον
μέχρι τη στιγμή που ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
είτε μέσα στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα είτε έξω
από αυτό θα παρουσιασθεί και θα επωμισθεί το
«βάρος» της μελλοντικής ανάπτυξης. 
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ελληνική οικονομία συνεχίζει ακόμα
και σήμερα να λειτουργεί υπό τους
περιορισμούς των τραπεζικών ελέγχων,
μετά από τα γεγονότα του πρόσφατου καλοκαιριού, το οποίο ήταν από τα πιο δύσκολα
της σύγχρονης Ελλάδας τόσο σε πολιτικό όσο
και σε οικονομικό επίπεδο. Η έκδηλη ανησυχία
των καταθετών για ενδεχόμενη έξοδο της
χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε
στην εφαρμογή τραπεζικών ελέγχων στις εκροές
κεφαλαίων (capital controls), μια πολιτική από-

H

Δέσμιοι των Capital
Controls: Προς μία
οικονομία χωρίς
μετρητά;
φαση καθόλου ασυνήθιστη, ιδίως σε αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, η μοναδικότητα της
ελληνικής οικονομίας έγκειται στο γεγονός ότι
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ξεκίνησαν
ως κρίση δημοσίου χρέους και μετασχηματίστηκαν στη συνέχεια σε τραπεζική κρίση. Το
γεγονός αυτό δημιουργεί μια μοναδική ερευνητική πρόκληση, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί
μια χρήσιμη άσκηση Πολιτικής Οικονομίας, η
οποία ίσως στο μέλλον αποδειχθεί κρίσιμης
σημασίας για τη μεταμόρφωση του τρόπου

ΟτραπεζικόςκλάδοςστηνΕλλάδα,2001-2015

Γράφημα με το ύψος των συνολικών καταθέσεων και των συνολικών δανείων (σε δισ. ευρώ)
στις ελληνικές τράπεζες, αλλά και του λόγου δανείων προς καταθέσεις (ΔΠΚ) για τις ελληνικές
και τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
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“

Η εξυγίανση του τραπεζικού
συστήματος δεν θα επέλθει από την
επάνοδο των καταθέσεων στις
τράπεζες αλλά από την εξυγίανση των
δανειακών τους χαρτοφυλακίων.
Συνεπώς, το ζήτημα των «κόκκινων»
δανείων είναι πιο φλέγον από ποτέ.

”

λειτουργίας του οικονομικού κυκλώματος.
Το γράφημα με την εικόνα του τραπεζικού κλάδου
είναι ενδεικτικό της πορείας της χώρας και δείχνει
ξεκάθαρα το ξέσπασμα δίδυμων κρίσεων, πολιτικής
και οικονομικής. Από τον Απρίλιο του 2010, όταν η
χώρα εισήλθε σε αυστηρό καθεστώς λιτότητας, τόσο
οι καταθέσεις όσο και τα δάνεια ακολουθούν πτωτική
πορεία. Στη συνέχεια, η πολιτική κρίση του 2012
προκάλεσε μία σημαντική και απότομη πτώση των
καταθέσεων, καθώς υπήρχε αυξημένη ανησυχία στους
καταθέτες για την πιθανότητα μιας ελληνικής χρεοκοπίας. Μετά την οριστική έκβαση των εκλογών, οι
καταθέσεις φαίνεται να ανέκαμψαν κάπως, για να
βιώσουν μια νέα πτώση κατά τους μήνες που οδήγησαν
στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και στη συνέχεια
στο δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015. Τον Ιούνιο του
2015 ο λόγος δανείων προς καταθέσεις για τον
ελληνικό τραπεζικό τομέα έφθασε το 145%, όταν οι
αποδεκτές τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 120%.
Την ίδια ώρα, το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη
απολαμβάνει μια πρωτοφανή σταθερότητα, με το
ποσοστό δανείων προς καταθέσεις να είναι σταθερά
κοντά στο 100% από το 2012 έως και σήμερα.
Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό αντικειμενοστραφές χρηματοοικονομικό μοντέλο προσομοιώσεων, το VBanking. Το μοντέλο ενσωματώνει ερευνητικά αποτελέσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που μπορεί να προσομοιώσει τη
συμπεριφορά των συμμετεχόντων στο τραπεζικό και
οικονομικό κύκλωμα. Με την κατάλληλη παραμετροποίηση, προσπαθήσαμε να προβλέψουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των
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capital controls στην οικονομία, αλλά και τολμήσαμε
μία εκτίμηση σχετικά με τον χρόνο άρσης των περιορισμών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από 40.000
προσομοιώσεις, επιτρέπουν μία καλή προσέγγιση
στις συνέπειες των capital controls αλλά και στις
προοπτικές άρσης τους. Η πρώτη ανάγνωση των
στοιχείων που προκύπτουν μας οδηγεί στη διαπίστωση
ότι είναι προτιμότερη η άμεση παρέμβαση των εποπτικών αρχών παρά η καθυστερημένη. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι, όσο νωρίτερα εφαρμόζονται
οι περιορισμοί, τόσο συντομότερα θα είναι δυνατή
η άρση τους. Σχετικά με τις συνέπειες των περιορισμών, το VBanking μάς δείχνει ότι προβλέπεται σημαντική μείωση των τραπεζικών καταθέσεων (ο μέσος
όρος της μείωσης καταθέσεων υπερβαίνει το 70%
σε σχέση με την αρχή της τραπεζικής κρίσης). Αυτό
σημαίνει ότι η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος
δεν θα επέλθει από την επάνοδο των καταθέσεων
στις τράπεζες αλλά από την εξυγίανση των δανειακών
τους χαρτοφυλακίων. Συνεπώς, το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων είναι πιο φλέγον από ποτέ, όχι πλέον
μόνο για κοινωνικούς λόγους.
Με βάση τα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι αναμένεται μείωση της παραγωγής της πραγματικής οικονομίας που θα αγγίζει το 20%, ενώ αναμένεται και
μείωση του συνολικού επιπέδου των μισθών κατά
5% περίπου. Με δεδομένο ότι το ποσοστό αυτό
αφορά το σύνολο των προσομοιώσεων, η επίδραση
των περιορισμών στους μισθούς ίσως είναι σημαντικά
μεγαλύτερη. Στις περιπτώσεις σύντομης εφαρμογής
(με λόγο δανείων προς καταθέσεις έως 140%), οι
προσομοιώσεις έδειξαν ότι δεν αναμένεται μείωση
μισθών. Τέλος, παρά τα αρνητικά, το μοντέλο μάς
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Επίδρασητραπεζικώνπεριορισμών
στηνοικονομία

δείχνει ότι μακροπρόθεσμα υπάρχει ανάκαμψη της
οικονομίας, ακόμα και υπό το καθεστώς των τραπεζικών περιορισμών. Σύμφωνα με το VBanking, η
πλήρης άρση των capital controls θα είναι δυνατή
μετά από περίπου 20 περιόδους (μήνες) από την αρχική εφαρμογή τους, με τη μετάβαση να γίνεται σταδιακά και να ξεκινάει νωρίτερα. Συνολικά, είναι εμφανές ότι οι τραπεζικοί περιορισμοί θα έχουν επιζήμιες
συνέπειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίες
θα διοχετευτούν και στην πραγματική οικονομία. Η
μετάδοση αυτή παρατηρείται μέσω της μείωσης των
εταιρικών επενδύσεων, η οποία επιφέρει τελικά μείωση της συνολικής παραγωγής. Το βέλτιστο κριτήριο
για την επιβολή των capital controls είναι ο λόγος
δανείων προς καταθέσεις, με κρίσιμο σημείο επιβολής
τους την τιμή 125%.
Από την άλλη, οι τραπεζικοί έλεγχοι φαίνεται να
έχουν περιορίσει σε κάποιο βαθμό την παραοικονομία,
αντισταθμίζοντας έτσι την απώλεια κρατικών εσόδων
που οφείλεται στην κάμψη της παραγωγής. Στην
προσπάθεια αυτή για περιορισμό του «μαύρου»
χρήματος έρχεται να συμβάλει και η πρόταση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου κατά της Απάτης (OLAF) για
κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ. Πρόκειται για μία πρόταση που στοχεύει ξεκάθαρα στα
μετρητά που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήματος, καθώς το χαρτονόμισμα αυτό θεωρείται

εργαλείο μεταφοράς και αποθήκευσης μετρητών
(1.000.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ
ζυγίζει περίπου 2 κιλά), διευκολύνοντας τις παράνομες
συναλλαγές. Η κατάργηση, εάν αποφασιστεί, θα
εφαρμοστεί σταδιακά και θα επιτρέψει την καταγραφή
και προσωποποίηση των ανώνυμων μετρητών που
κυκλοφορούν. Τέλος, η υποχρεωτική προσκόμιση
ποσών στις τράπεζες θα βοηθήσει να διατηρηθεί
χαμηλά το επίπεδο των επιτοκίων και ίσως επισπεύσει
σε κάποιο βαθμό την ανάκαμψη της ζήτησης.
Παρά το γεγονός ότι η έγκαιρη επιβολή των
ελέγχων φαίνεται να περιορίζει τις αρνητικές συνέπειές
τους, η έρευνά μας δείχνει ότι οι εποπτικές αρχές θα
πρέπει να αποφεύγουν γενικά τους κεφαλαιακούς
ελέγχους ως απάντηση σε μια τραπεζική κρίση. Στη
χώρα μας, όμως, η επιβεβλημένη εφαρμογή τους σε
συνδυασμό με την προτεινόμενη απόσυρση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ μπορεί να αποτελέσει
μία μοναδική ευκαιρία, για να αλλάξουν τα συναλλακτικά ήθη και να έλθουν στην επιφάνεια κρυμμένες
αποταμιεύσεις, που ίσως τονώσουν τα κρατικά έσοδα,
εάν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν πλήρως. Η συγκυρία είναι πραγματικά μοναδική για την ελληνική
οικονομία και δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη
η ευκαιρία να εισαχθεί το πλαστικό χρήμα στις συναλλαγές και να περιοριστεί έτσι σημαντικά η παραοικονομία. 
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Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος
Ενιαία ρύθμιση όλων των
ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών
και επιχειρήσεων
ια γενναία ενιαία ρύθμιση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών που έχουν τα ελληνικά
νοικοκυριά στις τράπεζες, στην εφορία και
στα ασφαλιστικά ταμεία έχει προτείνει στην κυβέρνηση
το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Η πρόταση του Ο.Ε.Ε. προβλέπει τη ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μεγάλο αριθμό δόσεων
με διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων
και των τόκων υπερημερίας. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο αριθμός και το ύψος των δόσεων
καθορίζεται από την περιουσιακή κατάσταση, το ύψος
των εισοδημάτων αλλά και την οικογενειακή κατάσταση
των οφειλετών.
Το Ο.Ε.Ε. θεωρεί ότι, εάν δεν υπάρξει μια ενιαία
ρύθμιση για όλες αυτές τις οφειλές, ανεξάρτητα από
το πού προέρχονται, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι ο
κάθε οφειλέτης θα προβεί σε ρύθμιση μεμονωμένα
της μιας του οφειλής, όταν γνωρίζει ότι είναι ανοιχτός
στις υπόλοιπες οφειλές του και κινδυνεύει να του κατασχεθεί η όποια περιουσία τού έχει απομείνει.
Ειδικά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων, το Ο.Ε.Ε. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ρευστότητας να ρυθμίζουν τα δάνειά

Μ
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τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απειλείται η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους επ’ ωφελεία της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της ανάτασης του
παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
Η πρόταση για ενιαία ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχει συζητηθεί στις συναντήσεις που είχε το προεδρείο του
Ο.Ε.Ε. με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη
Δραγασάκη, τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γιώργο Σταθάκη, τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Γιώργο Κατρούγκαλο και τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδη.
Όλοι άκουσαν θετικά την πρόταση του Ο.Ε.Ε. και
συμφωνήθηκε η ρύθμιση αυτή να εξετασθεί από τα
αρμόδια υπουργεία.
Επίσης, το θέμα τέθηκε και στη συνάντηση που
είχε το Προεδρείο του Ο.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρα. Μάλιστα, το Τμήμα
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος θα παράσχει,
όποτε χρειαστεί, την τεχνική βοήθεια στο Οικονομικό
Επιμελητήριο για τη ρύθμιση οφειλών σε τράπεζες,
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που έχει προτείνει το
Ο.Ε.Ε. 
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32 χρόνια
Tιμώντας τους Προέδρους
ριάντα δυο χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και θέλησε να τιμήσει
τους διατελέσαντες Προέδρους που στήριξαν και ενίσχυσαν τον ρόλο του Ο.Ε.Ε. ως οικονομικού συμβούλου
της πολιτείας.
Σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
στο Ζάππειο Μέγαρο, το Ο.Ε.Ε. έκοψε την πίτα του για τον νέο χρόνο. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους
διατελέσαντες από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Προέδρους και μέλη των Κεντρικών Διοικήσεων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 32 χρόνων λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.,
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους διατελέσαντες Προέδρους που στήριξαν και κατάφεραν σε δύσκολες
περιόδους να κρατήσουν όρθιο και δυνατό τον Φορέα των οικονομολόγων.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., Κωνσταντίνος Κόλλιας, αναφέρθηκε στις δράσεις και στο έργο των Προέδρων,
αναγνωρίζοντας τη συμβολή και προσπάθειά τους στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου ως
οικονομικού συμβούλου της πολιτείας και εκπροσώπου των Ελλήνων οικονομολόγων.
Ο κ. Κόλλιας κάλεσε όλα τα διατελέσαντα μέλη των Κεντρικών Διοικήσεων να συμπορευθούν και να συνδράμουν
στην προσπάθεια για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του Ο.Ε.Ε. στις μεγάλες
κοινωνικές και κλαδικές προκλήσεις που βιώνει ο επιστημονικός φορέας σήμερα.
Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα συναντήθηκαν μετά από πολλά χρόνια Πρόεδροι και μέλη των
Κεντρικών Διοικήσεων, θυμήθηκαν στιγμές από τη θητεία τους και χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της σημερινής
Διοίκησης για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.

T

Ο Πρόεδρος του
Ο.Ε.Ε. Κ. Κόλλιας
κόβει την
πρωτοχρονιάτικη
πίτα. Δεξιά του
ο Γ.Γ. της Κ.Δ.
Παναγιώτης
Αλαμάνος και
αριστερά του,
το μέλος της Κ.Δ.
Φρόσω Καραγιάννη
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Μηνάς Σταυρακάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. 1992-1996

Παρασκευάς Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. 2005-2007

Πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και βουλευτής - εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συζήτηση στη
Βουλή του νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος
του λογιστή φοροτεχνικού το 1997.

Πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομίας, επί
της θητείας του λύθηκε νομοθετικά το πρόβλημα της αναβάθμισης τάξης της άδειας των πτυχιούχων λογιστών φοροτεχνικών.

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. 1997-2001

Πελοπίδας Καλλίρης, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. 2008-2012

Επί της θητείας του εκδόθηκαν οι πρώτες άδειες ΛογιστήΦοροτεχνικού και δημιουργήθηκε το αντίστοιχο μητρώο.
Επίτευγμα της θητείας του ήταν η ανάθεση στο Ο.Ε.Ε. του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΝΠΔΔ.

Αιρετός Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, επί θητείας του το Ο.Ε.Ε.
ήταν ο πρώτος φορέας που ακολούθησε τη διαδικασία της
αυτεπάγγελτης αναζήτησης των τίτλων σπουδών και ανέδειξε
το θέμα των πλαστών πτυχίων.

Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. 2002-2004

Γεώργιος Κυδωνάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. 2012-2013

Ορκωτός ελεγκτής, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομικών και για πολλά συνεχή έτη Πρόεδρος του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών συνέβαλε στη θεσμοθέτηση του λογιστή
φοροτεχνικού και στην προώθηση της Λογιστικής Τυποποίησης
στον δημόσιο τομέα.

Ιστορικό στέλεχος με μακρόχρονη πορεία στο Επιμελητήριο,
κατά τη διάρκεια της θητείας του βρέθηκε αντιμέτωπος με
την απαίτηση του Υπουργείου και της τρόικας για κατάργηση
του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού.
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Βιβλιοπαρουσίαση
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ΟΚώδικαςτουΔιαδικτύου

ΤαΚλειδιάτουΔιαδικτύου

ΕμμανουήλΣφακιανάκης
Δ/ντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΕμμανουήλΣφακιανάκης
Δ/ντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η συγγραφή του βιβλίου «Ο Κώδικας του Διαδικτύου»
προέκυψε ως ηθική υποχρέωση του συγγραφέα, καθότι
είναι ο πρώτος στη χώρα μας που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος,
από το 1995 μέχρι και σήμερα (2016), μέσα από την
πορεία του στην Ελληνική Αστυνομία
όλα αυτά τα χρόνια.
Μέσα από αυτή την πολύχρονη
διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει τη
διερεύνηση 10.000 και πλέον σοβαρών υποθέσεων, το βιβλίο παρουσιάζει, όσο πιο απλά γίνεται, τις μοναδικές εμπειρίες του συγγραφέα
στην έρευνα των διαδικτυακών εγκλημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών.
Διαβάζοντας κάποιος τον διαδικτυακό κώδικα, αρχικά, κατανοεί τις
βασικές έννοιες του διαδικτύου μέσα
από τους βασικούς κανόνες που το
ορίζουν, όπως: «χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (cyber crime)», «ποιος
είναι ο hacker και ποιος ο cracker, ποιοι οι δρόμοι που
τους χωρίζουν αλλά και ποιοι τους ενώνουν».
Επίσης παρουσιάζονται όλες οι νέες τεχνολογίες που
έχουν ήδη έρθει, αυτές που έρχονται, όπως και το τι
μέλλει γενέσθαι στον νέο αιώνα, στη σύγχρονη εποχή
που σύντομα θα είμαστε σε θέση να ταχυδρομούμε ηλεκτρονικά ένα χάδι –κι άλλα πολλά, τα οποία φαντάζουν
φοβικά και μόνο στο άκουσμά τους.
Στη συνέχεια, μέσα από πραγματικά περιστατικά και
πάντα σε συνδυασμό με την ποινική νομοθεσία μας, περιγράφεται η μετάλλαξη των παραδοσιακών εγκλημάτων
σε ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα περιγράφεται προς τα
πού πάμε και σε ποια γενιά εγκληματικής μετάλλαξης
βρισκόμαστε σήμερα, όταν μέσα από ένα έξυπνο κινητό
τηλέφωνο μπορείς να διεισδύσεις σε μία βάση υπολογιστικών συστημάτων και να εκτελέσεις ένα συμβόλαιο
θανάτου (299Π.Κ.), γεγονός που πριν λίγα χρόνια θα ήταν
σενάριο επιστημονικής φαντασίας και μόνο…

ΙωάννηςΜακρυπούλιας
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
Το βιβλίο «Τα Κλειδιά του Διαδικτύου» απευθύνεται αφενός στον απλό χρήστη του διαδικτύου
ο οποίος επιθυμεί να επεκτείνει τις γνώσεις του σχετικά με την
καθημερινή χρήση
του, κατανοώντας βασικές έννοιες, καθώς
και τον τρόπο που
λειτουργούν τα αντικείμενα του διαδικτύου με τα οποία έρχεται σε επαφή κατά
την πλοήγησή του.
Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε
όσους ασχολούνται
επαγγελματικά με το
διαδίκτυο είτε επιστημονικά είτε εκπαιδευτικά, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους στη δικαστική διαδικασία, περιλαμβάνοντας τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους
δικηγόρους αλλά και τους αστυνομικούς, ανακριτικούς υπαλλήλους κατά τη διενέργεια έρευνας
και προανακριτικής διαδικασίας.
Στον βασικό κορμό του βιβλίου καταγράφονται
οι διαδικτυακές ορολογίες με αλφαβητική ταξινόμηση, με σκοπό ο αναγνώστης να μπορεί να
τις αναζητήσει εύκολα και γρήγορα. Το γνωστικό
αντικείμενο του βιβλίου επεκτείνεται και στις
μικρότερες ηλικίες, περιλαμβάνοντας συντομογραφίες (interent slang) οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία στο διαδίκτυο. Το
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει
6 πολύ χρήσιμες ενότητες, ως συμπλήρωμα της
ορολογίας, οι οποίες περιγράφουν με απλά βήματα τις βασικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο.
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Η Ελληνική Οικονομία σε αριθμούς
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4ο Τρίμηνο 2015 (Προσωρινά στοιχεία)
Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά
διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου,
κατά το 4ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε
αύξηση κατά 0,1 % σε σχέση με το 3ο
τρίμηνο 2015 έναντι της μείωσης 0,6%
που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 4ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 12-02-2016. Σε σύγκριση
με το 4ο τρίμηνο 2014, παρουσίασε
μείωση 0,8% έναντι της μείωσης 1,9%
που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 4ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 12-02-2016.
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα
στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε μείωση κατά
0,7 % σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2014
έναντι της μείωσης 2,0% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 4ου
τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις
12-02-2016.

Γράφημα1

Γράφημα2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
του μηνός Ιανουαρίου 2016, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 4,6%, έναντι αύξησης 0,1%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2015 προς το 2014.
Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση
μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2016, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2015,
παρουσίασε μείωση κατά 0,9%.
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Περιφερειακά Τμήματα Ο.Ε.Ε.
1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Μ. Βασιλείου 3,
69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνα: 25310 -23035
Fax: 25310 - 82992
Email: oee1pt@oe-e.gr

9Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Χαϊνα 75 & 25ης Μαρτίου, 34132, Χαλκίδα
Τηλέφωνα: 22210 - 60669
Fax: 22210 - 80710 / 80894
Email: oee9pt@oe-e.gr

2Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Μεραρχίας 14, 62100 - Σέρρες
Τηλέφωνα: 23210 - 67970 / 98127
Fax: 23210 - 52062
Email: oee2pt@oe-e.gr

10Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Ζαϊμη 21, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610 - 221645, 241183
Fax: 2610 - 273767
Email: oee10pt@oe-e.gr

Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος λειτουργεί και στην
Καβάλα (Βενιζέλου 34, 65403, Καβάλα –
τηλ.: 2510-232966)
3Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 26,
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 - 275727 / 275728
Fax: 2310 - 275728
Email: oee3pt@oe-e.gr
4Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαλακούση 10, 59131, Βέροια
Τηλέφωνα: 23310 - 29111
Fax: 23310 - 72033
Email: oee4pt@oe-e.gr
5Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6, 50132, Κοζάνη
Τηλέφωνα: 24610 – 27783 / 37462
Fax: 24610 37462
Email: oee5pt@oe-e.gr
6Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Ν Ζέρβα 28-30, 45332, Ιωάννινα
Τηλέφωνα: 26510 - 70400
Fax: 26510 - 72194
Email: oee6pt@oe-e.gr / www.oee-epirus.gr
7Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 21,
41222, Λάρισα
Τηλέφωνα: 2410 – 531422
Fax: 2410 - 533123
Email: oee7pt@oe-e.gr
8Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Διάκου και Αινίανων 2,
35131, Λαμία
Τηλέφωνα: 22310 - 42511
Fax: 22310 - 38882
Email: oee8pt@oe-e.gr

11Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Πλ. Κολοκοτρώνη 8,
22100, Τρίπολη
Τηλέφωνα: 2710 - 233582
Fax: 2710 - 225048
Email: oee11pt@oe-e.gr
12Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 80, Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ, 85100,
Ρόδος
Τηλέφωνα: 22410 - 66660 / 22410 - 60193
Fax: 22410 - 60197
Email: oee12pt@oe-e.gr
13Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 6Β,
81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνα: 22510 - 37367
Fax: 22510 - 25634
Email: oee13pt@oe-e.gr
14Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 105,
71306, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2810 - 223997 / 2810 - 332837 / 2810 301935
Fax: 2810 - 224595
Email:: oee14pt@oe-e.gr
15Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: Μυλωνογιάννη 15 A και Κριάρη 2ος όροφος,
73100, Χανιά
Τηλέφωνα: 28210 – 94505 / 28210 - 95001
Fax: 28210 - 76186
Email: oee15pt@oe-e.gr
16Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση: Σπύρου Σαμαρά 2,
49132, Κέρκυρα
Τηλέφωνα: 26610 - 41148
Fax: 26610 - 42388
Email: oee16pt@oe-e.gr
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