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Κόντρα τραπεζών-κυβέρνησης για «κόκκινα» δάνεια 3,5δις ευρώ…
Σε διελκυστίνδα εταξύ κυβέρνησης και τραπεζών εξελίσσεται το θέμα των δανείων που έχουν δοθεί στο παρελθόν με εγγυήσεις του
ελληνικού Δημοσίου και οι οποίες έχουν καταπέσει.
Όπως γράφει η Καθημερινή, πρόκειται για δάνεια ύψους 3,5 δισ., από τα οποία τα 2 δισ. είναι στεγαστικά και το 1,5 δισ. επιχειρηματικά,
έχουν δοθεί από διάφορες κυβερνήσεις στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και τα οποία το Δημόσιο τα χρωστάει στις τράπεζες.
Το διακύβευμα είναι κατά πόσον τα δάνεια αυτά μπορούν ή όχι να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου και συγκεκριμένα
μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού που ενεργοποιείται από την 1η Ιουνίου.
Το θέμα κυριάρχησε στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και τραπεζών στην αρχή της εβδομάδας, καθώς η
εξωδικαστική ρύθμιση δίνει και τη δυνατότητα «κουρέματος» των οφειλών που έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα προς
τις τράπεζες, αλλά και το Δημόσιο. Ετσι, το ερώτημα που τέθηκε είναι αφενός κατά πόσον τα δάνεια αυτά μπορούν να ρυθμιστούν μέσω
της εξωδικαστικής διαδικασίας και αφετέρου κατά πόσον θα αντιμετωπισθούν όπως και οι άλλες οφειλές, δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα
να «κουρευτούν» ή όχι.
Ερώτημα στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης είναι, π.χ., πώς θα αντιμετωπισθεί ένας ιδιώτης ή μια επιχείρηση που έχει οφειλές με
εγγύηση του Δημοσίου και άλλες οφειλές χωρίς την κρατική εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, θα ρυθμιστούν μόνο οι οφειλές που δεν
φέρουν κρατική εγγύηση και πώς θα οριστεί η δόση που μπορεί να πληρώσει αν δεν συνυπολογιστεί και το «εγγυημένο» χρέος; Να
σημειωθεί ότι έχουν προηγηθεί αιτήματα από Επιμελητήρια όλης της χώρας, τα οποία, επικαλούμενα μάλιστα και νόμο που ψηφίστηκε
του 2018 (νόμος 4549) επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε, ζητούν να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που
εκπροσωπούν να ρυθμίσουν αυτά τα δάνεια προς τις τράπεζες. Τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου αντιμετωπίζονται από τις
τράπεζες ως η «ιερή αγελάδα» των πιστοδοτήσεων, αφού φέροντας την κρατική εγγύηση αξιώνουν την αποπληρωμή όλου του ποσού και
στη βάση αυτή της απαίτησης, απορρίπτουν προφανώς όχι μόνο την προοπτική «κουρέματος» αλλά και οποιαδήποτε ρύθμιση. Ο λόγος
είναι ότι εξαιτίας της εγγύησης που έχει δοθεί από το Δημόσιο τα δάνεια αυτά δεν συνοδεύονται με προβλέψεις και, όπως υποστηρίζουν οι
τράπεζες, το ενδεχόμενο ρύθμισής τους θα τις υποχρέωνε να πάρουν τις αναγκαίες προβλέψεις που ορίζουν οι εποπτικοί μηχανισμοί, όπως
κάνουν και για τα υπόλοιπα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται κανονικά και έχουν διευθετηθεί.
Το Δημόσιο από την πλευρά του καθυστερούσε εδώ και χρόνια την αποπληρωμή αυτών των δανείων –επικαλούμενο τα χρόνια των
μνημονίων δημοσιονομική στενότητα– και μόλις πρόσφατα και ύστερα από επιμονή των θεσμών, καθόρισε διαδικασίες μέσω του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να αρχίσει η εκκαθάριση αυτών των δανείων και η σταδιακή αποπληρωμή τους. Η εκκαθάριση έχει
ξεκινήσει και, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης του περασμένου Νοεμβρίου, οι τράπεζες είχαν
ανεβάσει στην πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί 60.300 αρχεία σχετικών δανείων, για τα οποία έχουν δημιουργήσει απαίτηση έναντι του
Δημοσίου. Το θέμα ωστόσο περιπλέκεται περισσότερο, καθώς ακόμη και για δάνεια που το Δημόσιο έχει αποδεχθεί την κατάπτωση της
εγγύησης και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των τραπεζών, δεν αναγνωρίζει το σύνολο της υποχρέωσης, επικαλούμενο ότι δεν
τηρήθηκαν οι όροι παροχής της εγγύησης από τις τράπεζες.
Ετσι, υπάρχουν περιπτώσεις που το Δημόσιο υποστηρίζει ότι οι τράπεζες παρακράτησαν τμήμα του δανείου και μέρος της εγγύησης
χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή οφειλών που είχαν ήδη οι επιχειρήσεις αυτές προς τις τράπεζες, αρνούμενο έτσι να καταβάλει το
σύνολο της εγγύησης.
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Moody's: Προς αναβάθμιση η Ελλάδα εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τις
μεταρρυθμίσεις …. Προβληματισμός πάντα για το χρέος
Η διατήρηση σταθερής της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας εξισορροπεί τις μεταρρυθμίσεις επιτάχυνσης της ανάπτυξης τις
οποίες έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο παραμένει η βασική
πρόκληση για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, αναφέρει η Moody's σε έκθεση της η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, λίγες ημέρες
αφ’ ότου ο οίκος αξιολόγησης δεν προχώρησε σε επαναξιολόγηση του ελληνικού πιστωτικού προφίλ, όπως ήταν προγραμματισμένο για
την περασμένη Παρασκευή.
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τα σχετικά υψηλά επίπεδα πλούτου, σε
σύγκριση με το μεσαίο μέγεθος της οικονομίας και την εξίσου μεσαίου επιπέδου διαφοροποίηση της τελευταίας, τονίζει ο οίκος.
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Moody’s, η σημερινή κυβέρνηση έχει βελτιώσει τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση της Ελλάδας σε
διάφορους τομείς, αναφέρει η Moody's κι έτσι, η χώρα επωφελείται από μια ευνοϊκή δομή χρέους, ένα σημαντικό απόθεμα μετρητών και
ένα προσιτό προφίλ εξυπηρέτησης του χρέους της.
"Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα υποστεί ανοδική πίεση εάν η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδώσει απτά
αποτελέσματα με τη μορφή ισχυρότερων επενδύσεων και περαιτέρω ανοδικών και σταθεροποιημένων μεσοπρόθεσμων προοπτικών
ανάπτυξης", αναφέρει ο Steffen Dyck, συντάκτης της έκθεσης της Moody's για την Ελλάδα. "Αντίθετα, η αξιολόγηση της χώρας θα
υπόκειτο σε καθοδικές πιέσεις εάν η πρόοδος στη μεταρρύθμιση των θεσμών αντιστραφεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμφωνία με τους
πιστωτές της χώρας στην ευρωζώνη".
Η πανδημία του κορονοϊού διέκοψε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και οδήγησε σε απότομη συρρίκνωση της οικονομίας το
2020, ωστόσο σημαντικού μεγέθους πόροι εκ μέρους της ΕΕ αναμένεται να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των
επενδύσεων και της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, εκτιμάται στην έκθεση.
Κύρια πρόκληση, όπως σημειώνεται, για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει η αυξημένη επιβάρυνση του χρέους της, το οποίο
άγγιξε το 205,6% του ΑΕΠ το 2020 και είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των χωρών ανά τον κόσμο τις οποίες αξιολογεί η Moody’s.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολογεί την Ελλάδα με "Ba3" και σταθερό outlook.
Άλλωστε, μόλις πριν από δύο ημέρες, σε έκθεσή της η Moody’s αναφέρθηκε στην Ελλάδα με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όπως ανέφερε στην έκθεσή της, την Τετάρτη 19 Μαΐου, η Moody’s, η πλήρης και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης θα δώσει στην Ελλάδα την υψηλότερη ώθηση ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας και
θα μειώσει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τον δείκτη χρέους/ΑΕΠ.
Πιο αναλυτικά, όπως σημείωνε ο οίκος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία θα λάβουν σχεδόν το ήμισυ όλων των
επιχορηγήσεων και δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Οι πόροι αυτοί, μαζί με την τακτική χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, θα οδηγήσουν σε επενδύσεις οι οποίες θα
αυξήσουν την ανάπτυξη, θα μειώσουν το χρέος και θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και τις συνθήκες εξυπηρετήσής του όπως σημειώνει
ο οίκος.
Ωστόσο, κάθε μακροπρόθεσμη ώθηση στα πιστωτικά προφίλ των χωρών αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων, η οποία είναι λιγότερο βέβαιη, ανέφερε η Moody's.
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Τα επόμενα βήματα του μετασχηματισμού της Τρ. Πειραιώς
Στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων βημάτων στον τραπεζικό και ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως και
στην ανανέωση των νέων στόχων στην υπεύθυνη τραπεζική (ESG), αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, σε διεθνείς
αναλυτές.
Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, ο μετασχηματισμός επικεντρώνεται στη φάση αυτή στα εξής:
• Εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς το στάδιο της σχεδίασης έχει
ολοκληρωθεί.
• Ανάπτυξη υποδομών για απομακρυσμένες πωλήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των
πελατών.
• Σταδιακή ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων που θα επιτρέπουν self-service τραπεζικές υπηρεσίες, προϊόντα
και εργαλεία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές του πελάτη με την τράπεζα
• Λανσάρισμα ενός βασικού πακέτου από εργαλεία ανάλυσης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού, διευκολύνοντας
τον σχεδιασμό στις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών
• Βελτιώσεις στην εμπορική τραπεζική, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω
αυτοματισμών και βελτίωσης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
• Ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών λύσεων για τραπεζικές
συναλλαγές, εστιάζοντας στη διαχείριση μετρητών, τιμολογίων και προμηθευτών, με εργαλεία για καλύτερη
διαχείριση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
• Ολοκλήρωση σχεδιασμού ενός πιο αποτελεσματικού λειτουργικού μοντέλου για κεντρικές και
υποστηρικτικές εργασίας μέσω ανασχεδιασμού των διαδικασιών και προσθήκης αυτοματισμών.
Σε ό,τι αφορά στις αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), οι νέοι στόχοι είναι
οι εξής:
1. Στήριξη της πράσινης μετάβασης με δάνεια 2,5 δισ. ευρώ και επιπλέον χρηματοδοτήσεις 1 δισ. μέχρι το
2024.
2. Πρωτοβουλίες για την κοινωνική συνοχή. Υποστήριξη πληττόμενων από την πανδημία, εκπαίδευση 2500
ατόμων για αναβάθμιση δεξιοτήτων και σύνδεση με την αγορά εργασίας, στήριξη πολιτισμού.
3. Δημιουργία υγιούς επιχειρηματικής κουλτούρας και διαφάνειας. Μείωση διακρίσεων, ανάδειξη γυναικών
στη διοίκηση, ισότητα στις πολιτικές αμοιβών.
Πηγή: capital.gr
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Economist: Σχεδόν ανεξέλεγκτο το ξέπλυμα χρήματος στα Βαλκάνια
Η εγκληματικότητα η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος ανθούν στα Βαλκάνια. Στις 12 Μαΐου, οι
εισαγγελικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας άσκησαν δίωξη κατά του πρώην πρωθυπουργού της χώρας
Νικόλα Γκρουέφσκι, για ξέπλυμα χρήματος με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε χρήματα που είχαν δοθεί ως
δωρεά στο πολιτικό κόμμα του μέσω της Μπελίζ για να αγοράσει παράνομα ακίνητη περιουσία κρύβοντας την
ιδιοκτησία του.

Ο Γκρουέφσκι απάντησε ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα. Εν τω μεταξύ, στην Γιαχορίνα, ένα δημοφιλές
θέρετρο σκι στη Βοσνία, συμμορίες, μαζί και οι αξιωματούχοι που έχουν διαφθείρει, επενδύουν σε ξενοδοχεία.
Η διαφθορά, σε κάθε έκφανσή της, ανθεί. Ενας ομογενής, που έχτισε κατά το ήμισυ συγκρότημα κατοικιών σε
περιοχή κοντά στην Αυλώνα στη νότια Αλβανία, υποστηρίζει ότι η οικοδομή έχει σταματήσει επειδή αρνείται
να δωροδοκήσει για να εξασφαλίσει τα απαραίτητες άδειες.
Όπως παρατηρεί ο Economist, σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, το βρώμικο χρήμα ξεπλένεται μέσω ακινήτων, τη
στρέβλωση της αγοράς και τη διόγκωση των τιμών –προκαλώντας την οργή των καθημερινών ανθρώπων που
αναζητούν την αγορά κατοικίας. Νέα πολυώροφα κτήρια ανεγείρονται στα Τίρανα, την Πρίστινα και το
Βελιγράδι. Παρότι οι οικονομίες των Βαλκανίων επλήγησαν σκληρά από τον κορωνοϊό, οι τιμές ακινήτων σε
διάφορες περιοχές ακολούθησαν τον δικό τους δρόμο. Στα Τίρανα, οι τιμές υπερδιπλασιάστηκαν από το 2017,
ενώ σ’ ολόκληρη την Αλβανία, η αξία των συναλλαγών σε ακίνητα αυξήθηκε κατά 6,7% το 2020.
Την προηγούμενη δεκαετία τα συνδικάτα του εγκλήματος στα Βαλκάνια απέκτησαν μεγάλη δύναμη και
σήμερα κάνουν ένα μεγάλο μέρος του τζίρου τους στο εξωτερικό. Γιαυτό και ένα μέρος των κερδών επενδύεται,
επίσης, στο εξωτερικό. Όμως, εξακολουθούν να επενδύουν στο εσωτερικό. Η Φατιόνα Μεϊντίνι, εκ των
συγγραφέων της έρευνας, υποστηρίζει ότι οι βαλκανικές κυβερνήσεις έχουν αμφιλεγόμενη συμπεριφορά
απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος. Θέλουν να το πατάξουν αλλά ταυτόχρονα καλοδέχονται τις δουλειές και τις
επενδύσεις που φέρνουν. Οσο για τους εγκληματίες, είναι σκληροί στο να βγάλουν χρήμα, όμως συντηρητικοί
όταν το επενδύουν.
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Όσο η αγορά
δεν απομακρύνεται σημαντικά από τις κρίσιμες στηρίξεις
στις 850 – 860 μονάδες, η ανησυχία για έναν νέο κύκλο, θα
παραμένει….
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