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ΤτΕ: «Κόκκινα δάνεια» 17,4 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων
Στα 17,4 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία των «κόκκινων δανείων» που έχουν μεταβιβαστεί και διαχειρίζονται από τις
Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το συνολικό ποσό των δανείων υπό
διαχείριση από τις εταιρείες αυτές μειώθηκε κατά 122 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και διαμορφώθηκε σε
17,448 δισ. ευρώ, έναντι 17,570 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019. Σημειώνεται ότι
στα δάνεια υπό διαχείριση έχουν συμπεριληφθεί και δάνεια αρχικού ύψους 9.380 εκατ. ευρώ που είχαν διαγραφεί
από τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν καταγράφονταν στις λογιστικές τους καταστάσεις.
Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 5,027 δισ. ευρώ στο
τέλος του β' τρίμηνου του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 212 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε
κατά 209 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 4,989 δισ. ευρώ στο τέλος του β' τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια
προς τις επιχειρήσεις αυτές ποσό ύψους 3,508 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
διαμορφώθηκε σε 38 εκατ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2019 έναντι 41 εκατ. ευρώ στο τέλος του
προηγούμενου τριμήνου.
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 2.049 δισ.
ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2019.
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
παρουσίασε μείωση κατά 26 εκατ. ευρώ κατά το β' τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 10,372 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 29 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο του 2019 και
διαμορφώθηκαν σε 9,994 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 4 εκατ.
ευρώ το β' τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 361 εκατ. ευρώ.
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Στο σχήμα APS και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
Τη διαβεβαίωση ότι θα εισέλθουν και οι 4 τράπεζες στο σχήμα APS για τα κόκκινα δάνεια φαίνεται να
διαβεβαίωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τους θεσμούς, στη χθεσινή συνάντηση η οποία
προηγήθηκε της συνάντησης των θεσμών με τις τράπεζες.
Η χρησιμότητα μιας τέτοιας εξέλιξης είναι προφανής αφού τούτο μεταφράζεται σε περίπου 30 δισ. ευρώ
λιγότερα κόκκινα δάνεια για τις συστημικές τράπεζες, στοιχείο που αποτελεί ένα μεγάλο και ισχυρό κίνητρο για
τους θεσμούς να πιέσουν προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες. Άλλωστε η έγκριση από την DG Comp έχει
χαρακτήρα ουσιαστικό και τυπικό, όμως το σημαντικότερο κομμάτι είναι η έγκριση από το κολλέγιο των
Επιτρόπων. Τη διαχείριση του θέματος έχει αναλάβει ο υφυπουργός χρηματοπιστωτικών θεμάτων Γιώργος
Ζαββός.
Η δέσμευση αυτή, λοιπόν, αναμένεται να οδηγήσει ταχύτερα τις διαδικασίες. Όπως όμως σημειώνουν
πληροφορημένες πηγές η δέσμευση σημαίνει πως οι τράπεζες έχουν ήδη μια εικόνα και της τιμολόγησης αφού
αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα για τη συμμετοχή τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για τα πιστωτικά
ιδρύματα υπάρχει το δέλεαρ των κρατικών εγγυήσεων.
Πολύ θετικό χαρακτήριζαν οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που συμμετείχαν στη συνάντηση
με τους θεσμούς το κλίμα από την πλευρά των κλιμακίων, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τις τράπεζες. Οι
θεσμοί όπως έλεγαν φαίνεται να κατανοούν πλέον απόλυτα τα προβλήματα τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα
όσο και για την κυβέρνηση.
Κερδοφορία, κόστη, capital controls
Πέρα από το APS, για το οποίο ο χρονικός ορίζοντας προσδιορίζεται για τις αρχές του ερχόμενου μήνα, τα
θέματα αφορούσαν την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα κόστη, την πιστωτική επέκταση και την
επίδραση των capital controls.
Η άποψη των θεσμών αλλά και των ξένων επενδυτών είναι πως η χώρα και κατ’ επέκταση οι τράπεζες
εισέρχονται σταδιακά σε μία περίοδο κανονικότητας. Οι τράπεζες δέχθηκαν από τους θεσμούς πλήθος
ερωτήσεων για την υγεία του ισολογισμού τους, για το ύψος των προμηθειών, για το ύψος της κερδοφορίας, για
την πιστωτική επέκταση. Οι θεσμοί ρωτούν τι δάνεια χορηγούνται και σε ποιους κλάδους και πώς μπορεί να
τονωθεί περαιτέρω η ζήτηση, διατηρώντας ωστόσο τους δείκτες ασφαλείας.
Οι θεσμοί βρίσκονται σε φάση καταγραφής της κατανομής της νέας πιστωτικής επέκτασης, η οποία αναμένεται
να αποτελέσει πηγή κερδοφορίας για τις τράπεζες.
Σε ό,τι αφορά τους κεφαλαιακούς περιορισμούς οι τράπεζες διαβεβαίωσαν τους θεσμούς πως δεν υπάρχουν
επιδράσεις αρνητικές από την απελευθέρωση, αντιθέτως παρατηρούν κάποιες περιορισμένες εισροές από το
εξωτερικό.
Οι κίνδυνοι στην ατζέντα του ΔΝΤ
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα θα είναι η σειρά του ΔΝΤ να δει τις τέσσερις τράπεζες έχοντας ορίσει μια ατζέντα
που αφορά εγχώριους και διεθνείς κινδύνους, καθώς και το Ταμείο διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο θα
πραγματοποιεί ελέγχους στη χώρα για τη μεταμνημονιακή περίοδο. Επιμέρους θέματα που θα εξετάσει το
Ταμείο είναι το μαξιλάρι ρευστότητας, η κερδοφορία, η εταιρική διακυβέρνηση, το μοντέλο ανάπτυξης
εργασιών και φυσικά ένα follow up σε ό,τι αφορά τα capital controls, εστιάζοντας κυρίως στο κατά πόσον
επηρεάζουν ή όχι τη σημερινή πραγματικότητα των ελληνικών τραπεζών.
Τα κόκκινα δάνεια και οι εξελίξεις πέριξ αυτών θα αποτελέσουν και σε αυτήν τη συνάντηση μοιραία διμερές
θέμα συζήτησης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II

22 Ag.
Ag. Theodoron
Theodoron Sq,
Sq, 105,61
105,61
Athens,
Athens, Greece
Greece
Tel.
Tel. +30
+30 210
210 3212947
3212947
Fax:
Fax: +30
+30 210
210 3314355
3314355

Ημερήσια Νέα

ψαι--

Θεσμοί: Να μπει τέλος στην προστασία της α΄ κατοικίας
Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο θέμα της ταχύτερης μείωσης των κόκκινων δανείων των τραπεζών μέσα
από τη δημιουργία του σχήματος προστασίας ενεργητικού (Asset Protection Scheme - APS), το θέμα της
αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες όπως η προώθηση των μικροπιστώσεων έως 25.000 με την ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών
στις χρηματοδοτήσεις και οι προοπτικές κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος, ήταν τα βασικά θέματα που
απασχόλησαν τις συναντήσεις των θεσμών με τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha,
Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) και το κυβερνητικό επιτελείο στις δύο διαδοχικές συσκέψεις που
πραγματοποιήθηκαν χθες.
Όπως γράφει η Καθημερινή, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη δημιουργία του APS φέρει την κωδική
ονομασία project Hercules και προβλέπει τη συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τη
μεταφορά κόκκινων δανείων ύψους 30 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο θα δώσει εγγυήσεις για τα δάνεια υψηλότερης
διαβάθμισης, δηλαδή αυτά που έχουν περισσότερες πιθανότητες ανάκτησης και αποτελούν το senior τμήμα
των ομολογιών που θα εκδοθούν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εγγυήσεις θα φθάσουν τα 9 δισ. ευρώ. Το project
Hercules αναμένει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., προκειμένου στη συνέχεια να
θεσμοθετηθεί με νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Οκτώβριο. Στο ίδιο
νομοσχέδιο θα περιληφθούν και διατάξεις για τη διευκόλυνση της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων
δανείων, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις, που θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για
τη μείωση των κόκκινων δανείων, τα οποία φθάνουν τα 75 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να γίνει πιο εύκολη η
μεταβίβαση δανείων, εκσυγχρονίζοντας τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3156/2003 για τις τιτλοποιήσεις και
του νόμου 4255/2015 για τη μεταβίβαση και διαχείριση δανείων. Οι θεσμοί επέμειναν στις προοπτικές
κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος μέσω της επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης, αλλά και στις
συνέπειες από την πλήρη κατάργηση των capital controls, που σύμφωνα με τις τράπεζες διαφαίνονται θετικές.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, στην κορυφή της χθεσινής ατζέντας ήταν το θέμα του πτωχευτικού δικαίου τόσο
για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο και της δέσμευσης που έχει αναλάβει η ελληνική
πλευρά για συνολική αναμόρφωση του νόμου Κατσέλη. Οι θεσμοί πιέζουν να λήξουν στο τέλος του έτους η
προστασία για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η δυνατότητα για
εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών που έχουν οι επιχειρήσεις. Ζητούν δε τη θέσπιση ενός νέου πτωχευτικού
νόμου-ομπρέλα μόνο για τις ευπαθείς κατηγορίες πολιτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χθεσινή συνάντηση με τους θεσμούς η κυβέρνηση απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά
της για τις αλλαγές που πρόκειται να κάνει στο πτωχευτικό δίκαιο για τους ιδιώτες, αναμένοντας προφανώς
και τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μέχρι
σήμερα έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους
απορρήτου 31.328 δανειολήπτες, από τους οποίους οι 21.101 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της
αίτησης. Προς το παρόν πάντως έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες μόλις 67 αιτήσεις και έχουν
προωθηθεί 3 ρυθμίσεις.
Διορθωτικές κινήσεις προωθούνται και στο θέμα του πτωχευτικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, με την
απλούστευση σε πρώτη φάση της διαδικασίας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Στο νομοσχέδιο που θα
κατατεθεί στη Βουλή θα προβλέπεται ένα περισσότερο αυτοματοποιημένο σύστημα, με απλοποιημένες
διαδικασίες και παραμέτρους αποδεκτές από τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι
αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων με πολλαπλούς πιστωτές, που σήμερα εξελίσσονται πολύ αργά.
(Πηγή: Καθημερινή)
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Eurobank: H πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία της J.P. Morgan
για το blockchain
Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στη διεθνή πρωτοβουλία
της J.P. Morgan, Interbank Information Network (IIN®), που χρησιμοποιούν τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο
προκειμένου να ανταλλάσσουν, με ασφάλεια, πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με διασυνοριακές συναλλαγές

για την αντιμετώπιση
προβλημάτων, κόστους και κινδύνων.
Συμμετέχοντας ήδη σε παγκόσμια τεχνολογικά οικοσυστήματα όπως το Trade Club Alliance και το We.Trade
– το καινοτόμο παγκόσμιο blockchain οικοσύστημα για συναλλαγές διεθνούς εμπορίου – η Eurobank,
προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη J.P. Morgan για να ενταχθεί στο IIN®.
«Στη J.P. Morgan συνεχίζουμε να διερευνούμε ενεργά πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν
την εμπειρία των πελατών μας και το IIN® είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία blockchain για να επιτρέψουμε την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο
τραπεζών στην αλυσίδα πληρωμών, με τρόπο ασφαλή και επιτρεπτό.
Είμαστε ευχαριστημένοι που η Eurobank συνδέθηκε στο IIN® και, καθώς περισσότερες τράπεζες θα
εντάσσονται στο δίκτυο, οι πελάτες μας θα επωφελούνται από ταχύτερες διαδικασίες πληρωμής και μικρότερα
λειτουργικά κόστη» δήλωσε ο κ. Jon Lloyd, Head of Financial Institutions Group Sales Europe for Treasury
Services στη J. P. Morgan.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη
χαρά εντασσόμαστε στο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο της J.P. Morgan, IIN®. Αυτή η κίνηση είναι ένα ακόμα
σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας να συνδεόμαστε και να υποστηρίζουμε όλα τα πρωτοποριακά ψηφιακά
οικοσυστήματα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας και ενισχύουν την αξιοπιστία της
Τράπεζας.
Για εμάς, η ένταξη της Eurobank στο IIN® είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη συμμετοχή μας σε μία
πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι κατ’ ουσία συμμετοχή σε μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα
τραπεζών, με στόχο τη συν-δημιουργία και την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων
για τους πελάτες μας και τους οργανισμούς μας».
Το IIN®, που αρχικά ξεκίνησε πιλοτικά το 2017, στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τις
πληρωμές, ελαχιστοποιώντας τις τριβές στη διαδικασία πληρωμών διεθνώς, καθιστώντας δυνατό οι πληρωμές
να φθάνουν στους δικαιούχους ταχύτερα και με λιγότερα βήματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Με τα βλέμματα στις διεθνείς αγορές αναμένεται να συνεχιστεί ….
Τουλάχιστον να μη χαθούνε οι στηρίξεις στις 840 – 850 μονάδες &
Να επιστρέψει ο δείκτης υψηλότερα των 860 μονάδων….
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