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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α
νησυχία για αλυσιδωτές αρνητικές επι-
πτώσεις στην τραπεζική αγορά προκαλεί 
η καθυστέρηση στην εφαρµογή ριζικών 

λύσεων για την αντιµετώπιση των «κόκκινων» 
δανείων ύψους 117 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 60 δισ. ευρώ είναι επιχειρηµατικά (µεγάλα, 
µεσαία και µικρά). Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
έχει σηµάνει συναγερµός από τις εποπτικές Αρ-
χές (Τράπεζα της Ελλάδος και Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισµό) προς τις τράπεζες και την κυβέρ-
νηση. Οι πιέσεις που ασκούνται είναι ασφυκτι-
κές ώστε να επισπευσθούν οι νοµοθετικές αλ-
λαγές που πρέπει να γίνουν, µε στόχο να διευ-
κολυνθεί η αναδιάρθρωση/ρύθµιση δανείων 
για τις µικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες, αλλά και για τις µεγάλες υπερ-
χρεωµένες επιχειρήσεις, γεγονός που αποτε-
λεί µνηµονιακή δέσµευση και θα έπρεπε να εί-
χε γίνει εντός του καλοκαιριού. Πρόκειται για 
δύο κρίσιµες αλλαγές που αφορούν τα επιχει-
ρηµατικά δάνεια, ενώ την ίδια στιγµή προλει-
αίνεται το έδαφος για τη σύσταση κοινής Bad 
Bank, όπως αποκάλυψε η Realnews στο φύλ-
λο της 21ης Αυγούστου 2016.

Συναγερµός
Στο παρασκήνιο πραγµατοποιούνται συνεχείς 
συσκέψεις µετά το καµπανάκι κινδύνου που 
χτύπησε στον υπουργό Οικονοµικών Ευκλεί-
δη Τσακαλώτο, αλλά και στην ηγεσία του Τα-
µείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας η επι-
κεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί. Πηγές αναφέ-
ρουν στην «R» ότι «απαιτούνται άµεσες ριζικές 
λύσεις, καθώς τα δανειακά χαρτοφυλάκια των 
ελληνικών τραπεζών βυθίζονται µήνα µε τον 
µήνα, παρά τις ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµε-
νων δανείων, οι οποίες οδήγησαν στη βελτίω-
ση των δεικτών τους, όπως φάνηκε στα απο-
τελέσµατα του πρώτου εξαµήνου». Το πλέον 
ανησυχητικό σηµάδι στην εξέλιξη των «κόκκι-
νων» δανείων είναι, σύµφωνα µε τα τραπεζικά 
στελέχη, η στασιµότητα της οικονοµίας και η 
αδυναµία των πολιτών να ανταποκριθούν στο 
βουνό των υποχρεώσεών τους. Κι εδώ έρχεται 
η απάντηση από την πλευρά των δανειστών, 
οι οποίοι πιέζουν για άµεση πώληση αρκετών 
δισεκατοµµυρίων ευρώ «κόκκινων» δανείων, 
αρχής γενοµένης από τις δύο επικίνδυνες κα-
τηγορίες: τα επιχειρηµατικά και τα καταναλω-
τικά. Οι διοικήσεις των τραπεζών ανθίστανται 
στην πώληση «κόκκινων» δανείων εξαιτίας των 
εξευτελιστικών τιµών που προσφέρουν τα ξένα 
funds - 0,07 σεντς για κάθε 1 ευρώ καταναλω-
τικού και 0,35/0,40 σεντς στα επιχειρηµατικά. 
Ασφαλείς πληροφορίες της «R» αναφέρουν ότι 

Κούρεµα-πακέτο
για χρέη σε τράπεζες, 
εφορίες και ταµεία
Λύση-εξπρές προωθεί 
η κυβέρνηση για 
«κόκκινα» δάνεια  
µικρών επιχειρήσεων 
και ελεύθερων 
επαγγελµατιών 20 δισ. 
ευρώ. Προς δηµιουργία 
κοινής Bad Bank για 
τη µεταφορά δανείων 
30 δισ. ευρώ

«ΓΚΑΖΙΑ», όμως, έβαλαν οι εποπτι-
κές Αρχές και στο ζήτημα της τοποθέ-
τησης νέων διοικήσεων, στην Εθνική 

και στην Τράπεζα Πειραιώς, οπότε και 
αναμένεται το αργότερο μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου το θέ-
μα να έχει κλείσει. Η κατάσταση στην 

Τράπεζα Πειραιώς είναι δύσκολη, κα-
θώς λειτουργεί με προσωρινές διοι-
κήσεις εδώ και δέκα μήνες και υπάρ-
χει άμεση ανάγκη τοποθέτησης νέου 
προέδρου και νέου διευθύνοντος συμ-
βούλου. Στην Εθνική πρέπει να αντι-
κατασταθεί η πρόεδρος Λούκα Κατσέ-
λη και ήδη η τράπεζα προχώρησε σε 
προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με 
τον όρο ο νέος πρόεδρος να διαμέ-
νει στην Αθήνα και να μιλά ελληνικά! 
Κι αυτό υπό τον φόβο του καπελώμα-

τος από τους δανειστές και τοποθέτη-
σης στελέχους ξένης καταγωγής. Διοί-
κηση, όμως, απέκτησε η Attica Bank, η 
οποία αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα 
επιβίωσης, καθώς καλείται να καλύψει 
εναπομείνασες κεφαλαιακές ανάγκες 
70 εκατ. ευρώ. Καθήκοντα διευθύνο-
ντος συμβούλου ανέλαβε ο Παναγιώ-
της Ρουμελιώτης και προέδρου ο ακα-
δημαϊκός και παλαιό στέλεχος της Ιο-
νικής και της Proton Bank Γεράσιμος 
Σαπουντζόγλου. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τρέχουν για 
τις νέες διοικήσεις

θρώσεις επιχειρηµατικών δανείων είναι οι εξής: 
f Ισόποσο «κούρεµα» και ενιαία αντιµετώ-
πιση των τραπεζικών χρεών και των οφειλών 
που έχουν οι υπερδανεισµένες µικρές επιχειρή-
σεις  και ελεύθεροι επαγγελµατίες στην εφορία 
και τα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς ξεπερνούν 
τους 180.000. Στο µέτρο αυτό έχουν συµφω-
νήσει και οι δανειστές και το µόνο που αποµέ-
νει είναι η αλλαγή του νόµου ∆ένδια. Ο νόµος, 
που ψηφίσθηκε από τη Βουλή τον Νοέµβριο 
του 2014 και παρέµεινε στα χαρτιά, προβλέπει 
«κούρεµα» έως και 50% των τραπεζικών δανεί-
ων, όχι όµως «κούρεµα» της αρχικής οφειλής 
στην εφορία και στα ταµεία, παρά µόνο µεί-
ωση των προσαυξήσεων και των προστίµων. 
Αυτό, λοιπόν, θα αλλάξει και το «κούρεµα» θα 
είναι καθολικό, υπό την προϋπόθεση ότι η επι-
χείρηση είναι βιώσιµη. 
f Το δεύτερο µέτρο που καλείται να νοµο-
θετήσει η κυβέρνηση -και εδώ εµπλέκεται το 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης- είναι η προληπτική 
διάσωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται, 
λόγω υπέρογκου δανεισµού, σε κατάσταση 
πτώχευσης. Ωστόσο, εάν τα δάνειά τους ανα-
διαρθρωθούν, θα καταστούν βιώσιµες. Οταν, 
λοιπόν, µία εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση 
πτώχευσης και τα δάνειά της είναι «κόκκινα», 
ακόµη κι αν έχουν καταγγελθεί, ο νόµος θα 
δώσει τη δυνατότητα στους πιστωτές να απο-
κτήσουν τον έλεγχό της, χωρίς να απαιτείται 
η συναίνεση του επιχειρηµατία/µετόχου της. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της στρέ-
βλωσης είναι η υπόθεση Μαρινόπουλου. Οι 
διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες κράτησαν 
πάνω από 6 µήνες γιατί ο επιχειρηµατίας δεν 
συναινούσε. Τραπεζίτες αναφέρουν στην «R» 
ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι αν παραµεί-
νει ως έχει δεν θα γίνει καµία αναδιάρθρωση 
δανείων. «Αν κάθε περίπτωση µας παίρνει 6 
µήνες, καήκαµε», τονίζουν. 

το αδιέξοδο αναµένεται, κατόπιν σχετικής απόφα-
σης των δανειστών και εποπτών του ελληνικού τρα-
πεζικού συστήµατος, να αρθεί µε τη σύσταση κοι-
νής Bad Bank, στην οποία θα µεταφερθούν «κόκ-
κινα» δάνεια τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ, κατά τα 
πρότυπα της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. «Η Bad 
Bank θα προχωρήσει σε πωλήσεις δανείων και τα 
έσοδα θα τα µοιράζονται το υπερταµείο, υπό την 
οµπρέλα του οποίου θα περάσουν οι µετοχές των 
τραπεζών, και οι ιδιώτες ξένοι µέτοχοι που βρίσκο-
νται στο µετοχικό τους κεφάλαιο και θα αποτελέ-
σουν τους ιδιώτες µετόχους της Bad Bank», ανα-
φέρει στην «R» υψηλόβαθµο στέλεχος τράπεζας. 

Οι δύο αλλαγές
Οι νοµοθετικές αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει 
η κυβέρνηση -και ήδη γίνονται οι σχετικές συναντή-
σεις στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το οποίο εµπλέ-
κεται λόγω της πτωχευτικής διαδικασίας, αλλά και 
στα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµικών και Οι-
κονοµίας- και θα οδηγήσουν στο ξεκαθάρισµα της 
αγοράς και σε ταχείες µαζικές ρυθµίσεις/αναδιαρ-

ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ 
δημοσίευμα της «R» 
στις 21 Αυγούστου 
για τη δημιουργία 
Bad Bank 
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ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ∆ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 2016-2019
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(πλειστηριασµοί κ.ά.)

ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σε αυτά δεν περιλαµβάνονται τα 9 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων 
που προέκυψαν από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες
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Της ΑνΑστΑσίΑσ ΠΑΠΑϊωΑννου

Α υστηρός και ιδιαίτερα φιλόδοξος χαρα-κτηρίζεται ο στόχος μείωσης των «κόκ-κινων» δανείων για το χρονικό διάστη-μα 2016-2019 κατά 41 δισ. ευρώ, ο οποίος επι-βάλλεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τις εποπτικές αρχές της ευρωζώνης και συγκε-κριμένα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Η τελική διαμόρφωση των ετήσιων στό-χων μείωσης του ποσού των 116-117 δισ. ευ-ρώ από «κόκκινα» δάνεια βρίσκεται σε εξέλι-ξη και ήδη οι διοικήσεις των ελληνικών τραπε-ζών έχουν στα χέρια τους τον τελικό λογαρια-σμό. Το αυστηρό πλαίσιο ερμηνεύεται από τα τραπεζικά στελέχη αφενός ως έμμεση πίεση με στόχο την επίσπευση της πώλησης μη εξυπηρε-τούμενων δανείων -με αιχμή τα επιχειρηματικά- σε ξένα funds, αφετέρου επαναφέρει στο προ-σκήνιο την ανάγκη σύστασης μίας κοινής για ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα Bad Bank, κα-τά τα πρότυπα της Ισπανίας και της Ιρλανδίας. 
Δυσκολίες
«Ετσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με τα “κόκκινα” δάνεια να μη μειώνονται, αντίθετα να αυξάνονται έστω και με συγκρατημένο ρυθμό, σε συνδυασμό με τις σαρωτικές αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και την τοποθέτηση ξένων στελεχών, αποτελεί το κα-τάλληλο σκηνικό δημιουργίας μίας Bad Bank, η οποία θα εποπτεύεται από τους θεσμούς. Σε αυτήν θα μπορούν να μεταφερθούν μη εξυπη-ρετούμενα δάνεια τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ», αναφέρουν τραπεζικές πηγές στη Realnews, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά από την αρχή του μνημονίου είμαστε τόσο κοντά (σ.σ.: τους πρώτους μήνες του 2017) στην πιθανότη-τα της δημιουργίας κοινής Bad Bank. «Εφόσον δεν καταφέρουμε να πιάσουμε τους στόχους λόγω συνδυαστικών παραμέτρων της αγοράς, της οικονομίας, των χαμηλών τιμών, θα φθά-σουμε στην ανάγκη της σύστασής της», προ-σθέτουν και δεν αποκλείουν το σενάριο περαι-τέρω συγκέντρωσης των τραπεζών, με το επι-χείρημα ότι μία πιθανή μεταφορά περιουσια-κών στοιχείων 30 δισ. ευρώ στην Bad Bank θα συρρικνώσει τις τράπεζες. Με δεδομένο ότι οι δύο Bad Banks που έχουν συσταθεί στην ευρωζώνη, η ισπανική Sareb και η ιρλανδική NAMA, ελέγχονται μετοχικά από ιδιώτες επενδυτές (κατά 55% και 51% αντίστοι-χα) που δεν είναι άλλοι από τους μετόχους των 

Τα «κόκκινα» δάνεια φέρνουν πιο κοντά την Bad Bank
Οι αυστηροί στόχοι των θεσμών για μείωση 
των «κόκκινων» δανείων κατά 41 δισ. ευρώ 
το διάστημα 2016-2019 προβληματίζουν τις 

διοικήσεις των τραπεζών. Ανοικτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας κοινής Bad Bank

ίδιων των τραπεζών, ο έλεγχος της διαχείρισης/πώλησης των «κόκκινων» δανείων περνά στα χέρια των μετόχων και σαφώς οι πωλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα γίνουν ευκο-λότερα. Κι αυτό διότι η στρατηγική των ελληνι-κών τραπεζών βασίζεται στην πώληση μικρού μέρους των «κόκκινων» δανείων -μόλις 5,4 δισ. ευρώ με βάση τις δεσμεύσεις τους για το 2016-2019- εξαιτίας της εξευτελιστικής τιμής που δί-νουν τα funds και η οποία θα οδηγούσε σε κα-ταγραφή ζημιών δισεκατομμυρίων ευρώ στο τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση στη μελ-λοντική ανάγκη νέων κεφαλαίων, που σημαίνει νέα ανακεφαλαιοποίηση. 

Οι δεσμεύσεις των τραπεζώνΑπό τα 116-117 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμε-νων δανείων τα 9-10 δισ. ευρώ δεν ανήκουν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική), αλλά βρί-σκονται υπό τη διαχείριση της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς προήλθαν από τις υπό εκκα-θάριση πρώην τράπεζες. Ετσι, μένουν περίπου 108 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια και οι 4 τρά-πεζες ανέλαβαν τη δέσμευση ότι έως το τέλος του 2019 θα μειώσουν τις επισφάλειες κατά 41 δισ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα ήδη υπάρχουν από το τραπεζικό σύστημα προβλέψεις (σ.σ.: δεσμευμένα κεφάλαια) ύψους 60 δισ. ευρώ, 

οι οποίες καλύπτουν, εφόσον χρειαστεί, τη δι-αφορά. Στα πλάνα που απέστειλαν οι τράπε-ζες στον SSM και την Τράπεζα της Ελλάδος πε-ριγράφουν τις κινήσεις που θα κάνουν προ-κειμένου να επιτύχουν τον στόχο μείωσης κα-τά 41 δισ. ευρώ: 
f Θα προχωρήσουν σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δα-νείων 28 δισ. ευρώ από όλες τις κα-τηγορίες - στεγαστικά, καταναλω-τικά, επιχειρηματικά. Η σύσταση για μακροχρόνιες και όχι μόνο για 12 μήνες ρυθμίσεις έγινε με επιστολή που τους απέστειλε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλά-δος Γιάννης Στουρνάρας.f Θα μειώσουν κατά 7,6 δισ. ευ-ρώ τα «κόκκινα» δάνεια μέσω ρευ-στοποίησης εγγυήσεων. Στην κατηγο-ρία αυτή εντάσσονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων, οι οποίοι ξεκινούν τον Σεπτέμβριο. Στις δεσμεύσεις των τραπεζών οι πωλήσεις 

«κόκκινων» δανείων σε ξένα και ελληνικών συμ-φερόντων funds ανέρχονται μόλις σε 5,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τους επόπτες, το νούμερο είναι μικρό και εδώ αναμένεται να υπάρχουν διαφωνίες τους επόμενους μήνες. Πηγές ανα-φέρουν ότι οι ιταλικές τράπεζες, οι οποίες τα τε-λευταία δύο χρόνια δεν πουλούσαν «κόκκι-να» δάνεια, δεσμεύθηκαν μετά την πρό-σφατη τραπεζική κρίση να πουλήσουν δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ. Τι θα γίνει, όμως, με ενδεχόμενα νέα «κόκκινα» δάνεια την περίοδο 2016-2019; Σύμφωνα με τις εκτι-μήσεις και με βάση τα μακροοικο-νομικά δεδομένα της ελληνικής οι-κονομίας, έως τότε αναμένεται να δημιουργηθεί νέα γενιά μη εξυπηρε-τούμενων δανείων περίπου 20 δισ. ευ-ρώ. Τα στελέχη των τραπεζών υποστηρί-ζουν ότι το ύψος της νέας γενιάς επισφαλειών θα αντιμετωπιστεί από το κεφαλαιακό «μαξιλά-ρι» των 60 δισ. ευρώ προβλέψεων. 

Σε αντίθεΣη με την Ελλάδα, η κρίση στην Ισπανία και την Ιρλανδία ήταν τραπεζική κα-τόπιν εκτίναξης των «κόκκινων» δανείων λό-
γω της κρίσης που 
μεταφέρθηκε το 2009 από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Το 2009 η Ιρ-
λανδία δημιούργη-
σε μία Bad Bank, τη 
ΝΑΜΑ, στην οποία 
μεταφέρθηκαν από το τραπεζικό της σύστημα «κόκκινα» δάνεια περίπου 75 δισ. ευρώ, τα οποία αγοράσθη-καν από τις τράπεζες με «κούρεμα» 35%. Η NAMA πουλά και διαχειρίζεται τα δάνεια, με 

μέρος των κερδών να πηγαίνει στους ιδιώτες μετόχους που ελέγχουν το 51% και το υπό-λοιπο στο κράτος, το οποίο κατέχει το 49%. Στην Ισπανία, το 2012, συστάθηκε η Bad Bank SAREB, στην οποία οι ιδιώτες δια-θέτουν το 55% και το κράτος το 45%. Στη SAREB μεταφέρθηκαν «κόκκινα» δάνεια ύψους περίπου 55-60 δισ. ευρώ. Η πλειονότητα των «κόκκινων» δανείων που μεταφέρθηκε ανήκε σε επιχειρήσεις, με αιχμή το real estate, καθώς στη χώρα προ-κλήθηκε κραχ στην αγορά ακινήτων. Ωστό-σο, και στις δύο περιπτώσεις στις Bad Banks μεταφέρθηκαν και δάνεια ιδιωτών (στεγαστι-κά, καταναλωτικά). 

τα παραδειγματα στην ευρωζωνη

Τι γίνεται 
σε Ιρλανδία 
και Ισπανία

στόχος
Η τελική 
διαμόρφωση των 
ετήσιων στόχων 
μείωσης του 
ποσού των 116- 
117 δισ. ευρώ 
από «κόκκινα» 
δάνεια βρίσκεται 
σε εξέλιξη και 
ήδη οι διοικήσεις 
των ελληνικών 
τραπεζών έχουν 
στα χέρια τους τον τελικό λογαριασμό

10 δισ.
ευρώ «κόκκινα» 
δάνεια δεν 
ανήκουν 
στις τέσσερις 
συστημικές 
τράπεζες, αλλά 
βρίσκονται υπό 
τη διαχείριση της 
Τραπέζης της 
Ελλάδος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ«ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ∆ΑΝΕΙΩΝΓΙΑ 2016-2019

20
δισ. €

ΤτΕ
Ο διοικητής 
της Τραπέζης 
της Ελλάδος, 
Γιάννης 
Στουρνάρας, 
ζητά από τις 
τράπεζες 
να προχω-
ρούν σε 
μακροχρόνιες 
ρυθμίσεις 
«κόκκινων» 
δανείων

30 διΣ.
ευρώ μη 
εξυπηρετού-
μενα δάνεια 
εκτιμάται ότι 
θα μπο-
ρούσαν να 
μεταφερθούν 
από τα χαρτο-
φυλάκια των 
τραπεζών 
στην κοινή 
Βad Βank

Οι τέσσερις ελληνικές τράπε-ζες δεσμεύτηκαν ότι θα πω-λήσουν σε ξένα funds έως το τέλος του 2019 επισφαλή δάνεια 5,4 δισ. ευρώ


