
4ΕΓ/ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008

-έσπασε πόλεμοβ για 
το πακέτο των 28 δισ. ευρώ

Πιο εύκολο 
χρήμα από 
την ΕΚΤ για 

ns τράπεζεδ

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 01 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΠΟΥ 

ΘΕΩΡΟΥΝ «ΑΚΡΙΒΟ» 
ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Ανησυχία για το αν θα 
φτάσουν τα χρήματα 
από τις τράπεζες στην 

αγορά και τις επιχειρήσεις

Του Γιάννη Αγγέλπ

Σ ε δύο μέτωπα στρέφεται η 
προσοχή του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνη
σης μετά τη δρομολόγη
ση του πακέτου στήριξης 
των 28 δισ. ευρώ στις εγ

χώριες τράπεζες:
*  Την «προθυμία» των τραπεζών να ... 
μοιραστούν την κρατική βοήθεια με 
τους πελάτες τους, δηλαδή τις επιχει
ρήσεις, τους δανειολήπτες και τους 
καταθέτες.
■ Τη σοβαρή ανησυχία για τις επιπτώ
σεις που θα έχει στην ελληνική οικο
νομία η διαφαινόμενη κρίση, πιστω
τική, νομισματική και δημοσιονομική 
στις βαλκανικές οικονομίες στις οποί
ες έχουν επεκταθεί οι μεγαλύτεροι 
ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι.

Οπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της 
ΤτΕ Γ. Προβόπουλος, το πακέτο των 
μέτρων χρηματοδότησης των ελλη 
νικών τραπεζών έχει δ ιαμορφ ω θεί 
έτσι ώ στε, πέραν των αναγκών κά
λυψης της κεφαλαιακής επάρκειας 
και της ρευστότητας των τραπεζών, 
να επιτρέπει τη χρηματοδότηση της 
αύξησης των χορηγήσεων καιτο2θ θ 9 
κατάιο%  σε ετήσια βάση.

Στελέχη της ΤτΕ σημειώνουν ότι η 
πρόβλεψη αυτή μπορεί να αποδειχτεί 
καθοριστική για το σύνολο της οικο
νομίας, καθώς το απότομο «πάγωμα» 
του δανεισμού σε επίπεδα κάτω απ' 
αυτά θα π ροκα λέσει ανεπανόρθω 
το σοκ στο σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας, η οποία στηρίζει

«Δώστε πιστώσεις στις επιχει
ρήσεις», η προτροπή της κυβέρ

νησης προς τις τράπεζες

» Υποχρεώοεις 
αναχρη ματοδόχησης 
δανείων ύψους 12-14 

δισ. ευρώ και Βαλκάνια 
φούσκωσαν το 

τραπεζικό «σωσίβιο»

την ανα-χρηματοδότησή τη ς στο 
δανεισμό.

«Αν οι τράπεζες δεν διοχετεύσουν 
σημαντικό μέρος της ρευστότητάς 
τους στην ενίσχυση της επιχειρημα
τικής δραστηριότητας, λόγω του αυ
ξημένου κινδύνου που αυτή θα συνε
πάγεται την επόμενη διετία - τριετία, 
οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες και θα

προκαλέσουν κατακόρυφη άνοδο της 
ανεργίας, δημοσιονομικό πρόβλημα 
με συνέπειες στην εκτέλεση του υπο
χρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου, 
κοινω νική έντα ση  και τελ ικά  νέο 
κύκλο επ ιδείνω σης της πιστωτικής 
κρίσης...» υποστήριξε στον ETf υψη
λόβαθμο στέλεχος της ΤτΕ.

Το Δη μόσιο μέσω του πακέτου των 
28 δισ. ευρώ  στην πραγματικότητα 
αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο 
που τώρα βαραίνει τους ισολογισμούς 
των τραπεζών, με αντάλλαγμα μία 
σχετικά μικρή «προμήθεια», που θα 
πρέπει να πληρώνουν οι τράπεζες για 
τα ασφαλή κεφάλαια πουτοΔημόσιο 
θα τους δ ιοχετεύσει.

Η ανησυχία για το πώς θα εκμε- 
ταλλευθούν οι τραπεζίτες το πακέτο

στήριξης που τους παραχω ρήθηκε 
προέρχεται κυρίω ς από τις έντονες 
αντιδράσεις ορισμένων εξ αυτών, που 
χαρακτηρίζουν το πακέτο «υψηλού 
κόστους» και δηλώνουν αντίθετοι στο 
να δεχτούν «κρατικούς επιτρόπους» 
στα διοικητικά συμβούλια ...

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το πακέ
το που ανακοινώθηκε, μόνο έμμεσα 
και όχι άμεσα -όπως παραδέχονται 
σ τελέχ η  της ΤτΕ- ασκεί π ίεση  στις 
τράπεζες για να συνεχίσουν την πα
ροχή δανείων προς τους τομείς πα
ραγωγής προϊόντων και υπηρεσιώ ν 
και να αποφύγουν ευκολότερες και 
α π οδοτικότερες λύ σ ε ις . Εξ αυτού 
άλλω στε και οι ανησυχίες για το πώς 
οι τράπεζες θα εκμετα λλευθουν τη 
χρηματοδότηση από το πακέτο των 
28 δισ. ευρώ.

Ορισμένοι τραπεζίτες πάντως πα
ραδέχονται -αν και όχι δημοσίως- ότι 
χωρίς το πακέτο των 28 δισ. ευρώ ένας 
σημαντικός αριθμός ελληνικών τρα
πεζών θα είχε σοβαρά προβλήματα 
στο να αναχρηματοδοτήσει δάνεια 
12-14 δισ. ευρώ που λήγουν την επό
μενη περίοδο.

Το μεγάλο μέγεθος του «πακέτου» 
που δ ια μορφ ώ θηκε (15 συν 8 δισ. 
ευρώ με τη μορφή ομολόγων για δα
νεισμό και 5 δισ. ευρώ για συμμετοχή 
του Δ ημοσ ίου  στο μετοχικό κεφ ά 
λαιο των τραπεζών) οφ είλεται κατά 
πληροφ ορίες του Ε Τ ί στις μ εγάλες 
επισφάλειες που θα αντιμετωπίσουν 
οι ελληνικές τράπεζες από τα «ανοίγ- 
ματά» τους στις βαλκανικές χώρες και 
την Αν. Ευρώπη.

Στέλεχος του υπ. Οικονομίας υπο
σ τή ρ ιξε  ότι τόσο οι εντός της Ε .Ε . 
βα λκα ν ικές χώ ρες όσο και ά λλες , 
όπω ς η Τουρκία , αντιμετω πίζουν 
μ εγ ά λ ες  π ιέσ ε ις  τόσο π ιστω τικές 
όσο και νομισματικές. Οι πιέσεις αυ
τές εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν 
ισχυρούς σπασμούς στις οικονομίες 
αυτές και οι μητρ ικές τράπεζες με 
έδρα την Ελλάδα θα υποχρεωθούν 
αφενός να καλύψουντις επισφάλειες 
που θα προκληθούν και αφετέρου θα 
μειώσουν ενδεχομένως δραστικά την 
κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων 
(σχετικό ρεπορτάζ ΕΤ, σελ. ίο ).

jaggelis@e-tipos.com

Οριστικά στο ψυγείο 
η επιτήρηση

Π αρεμβάσεις «αντικρίσης» σε δύο 
επίπεδα θα συνεχίζονται μέχρι και 
το Νοέμβριο από το ECOFIN και την 
ECB. Στο Συμβούλιο υπουργών του 
Ν οεμβρίου θα συζητηθούν τα νέα 
όρια ελαστικοποίησης του Συμφ ώ 
νου Σταθερότητας, που επ ιβεβα ι
ώνουν πλήρω ς και το δημοσίευμα 
του ET .f την π ερασμένη εβδομάδα. 
Ειδικότερα:
*  Ετοιμάζεται η τριετής «αναστολή» 
της επ ιτήρησης στις χώρες που θα 
υπερβούν το όριο του 3% του ΑΕΠ 
στο έλλειμμα  και θα παρουσιάσουν 
μεγάλη αύξηση (πάνω από το 6ο% 
του ΑΕΠ ) στο χρέος.
■ «Χαλαρώνει» η απαγορευτική στά
ση της Κομισιόν για τις κρατικές επι
δοτήσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις.

Στην ECB αλλάζει το σύστημα χρη
ματοδότησης των τραπεζών και με- 
λετάταινέα μείωση επιτοκίων, αφού 
αποκρυσταλλω θεί η εκτίμηση για
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»  Εί ετοιμάζεται 
να δώσει δάνεια με 
σταθερό επιτόκιο 
και αποδέχεται ως 

εγγύηση ομόλογα σε 
δολ., γιεν και στερλίνα

την ύφεση στην ευρωζώνη: 
β  Το Συμβούλιο της ECB αποφάσισε 
να αυξήσει τη διάρκεια δανεισμού 
προς τις τράπεζες, μειώνει το rating 
των τίτλων που παίρνει ως εγγύηση, 
για να δώσει ρευστότητα στις τράπε
ζες, από Α- σε Β Β Β - . Ετοιμάζεται να 
δώ σει δάνεια με σταθερό επιτόκιο 
και αποδέχεται ως εγγύηση ομόλο
γα σε δολ., γ ιεν και στερλίνα πέραν 
εκείνων του ευρώ.
»  Εξετάζει νέα μείω ση επιτοκίων 
όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 
κατάστασης στην ευρω -οικονομία 
και αποτιμηθεί το αποτέλεσμα των 
μέτρων αύξησης της ρευστότητας.

Γ. Α.

Δάνεια μόνο με πιστοποιητικά... τραπεζικών φρονημάτων
Πλαψόν εισοδήματος 
στα τραπεζικά δάνεια. 

Αυξήθηκαν κατά 20% τα 
αιτήματα διακανονισμού

Της Νένας Μαλλιάρα

Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των 
δανειοληπτών που υποχρεώνονται 
-ε ίτε με δική τους πρωτοβουλία είτε 
έπειτα από πίεση των τραπεζών- να 
προσφύγουν σε διακανονισμό των 
υποχρεώσεών τους για δόσεις που 
δεν μπορούν να πληρωθούν. Οπως 
αναφέρουν τραπεζίτες στον ΕΤ.ξ το τε

λευταίο διάστημα οι διακανονισμοί για 
την αποπληρωμή των δανείων έχουν 
αυξηθεί σημαντικά, καθώς η αύξηση 
των δόσεων λόγω των διογκούμενων 
επιτοκίων ή λόγω της οικονομικής δυ
σπραγίας δυσκολεύει πολλούς δανει
ολήπτες στην πληρωμή των δανείων 
τους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
τους, τα αιτήματα για διακανονισμό 
έχουν αυξηθεί κατά 20% και αφορούν 
πλέον και στεγαστικά δάνεια. Το αίτη
μα ενός πελάτη για διακανονισμό των 
οφειλών του αντιμετωπίζεται από τις 
τράπεζες με τρεις τρόπους:
■ Με τη συγκέντρωση των πολλών κα
ταναλωτικών δανείων και οφειλών από 
κάρτες σε ένα νέο δάνειο, με καλύτερο 
επιτόκιο και μεγαλύτερη διάρκεια.
«  Με τη μεταφορά καταναλωτικών

δανείων σε ένα στεγαστικό δάνειο με 
προσημείωση ακινήτου. 
η  Με συγκεκριμένες ρυθμίσεις πάνω 
στο υφιστάμενο δάνειο, όπως μειωμέ
νη δόση ή πληρωμή μόνο τόκων κ.λπ. 
για το επόμενο εξάμηνο.

Σε  κάθε περίπτω ση, πάντως, οι 
τράπεζες αντιμετωπίζουν το αίτημα 
του κάθε δανειολήπτη ξεχω ριστά, 
προσαρμόζοντας την καταβολή των 
οφειλόμενων δόσεων στις δυνατότη
τες του πελάτη. Αξιοσημείω το είναι 
ότι οι διακανονισμοί έχουν επεκταθεί 
πλέον και στα στεγαστικά δάνεια. Οι 
δανειολήπτες προβάλλουν ως λόγο 
του σχετικού αιτήματος απώλεια της 
εργασίας τους, ασθένεια ή «φρακάρι- 
σμα» από πολλά δάνεια (πρόκειται για 
κάποιους που αρχικά πήραν στεγαστι

κό δάνειο και στη συνέχεια φορτώθη
καν και καταναλωτικά δάνεια).

Credit score 
για τους πελάτες
Στις περιπτώσεις αυτές:
■ Διατηρούν το παλιό στεγαστικό του 
δάνειο και βάζουν δεύτερη προσημεί
ωση στο ίδιο ακίνητο. Ετσι, ο πελάτης 
είναι σαν να έχει δύο συμβάσεις στεγα- 
στικού δανείου με προσημείωση πάνω 
στο ίδιο ακίνητο.
•  Εχουν ορίσει πλαφόν με δείκτη ει
σοδήματος στο ύψος του δανείου που 
χορηγούν. Δηλαδή οι οφειλές του πε
λάτη δεν πρέπει να ξεπερνούν το 40% 
του δ ιαθέσ ιμου εισοδήματος του. 
Παράλληλα, μεγάλη σημασία δίδεται 
στο credit score (αξιολόγηση πιστολη-

πτικής ικανότητας) του δανειολήπτη. 
Ετσι, εξετάζονται η οικογενειακή και 
οικονομική του κατάσταση και ο τυχόν 
δανεισμός που είχε κατά το παρελθόν 
και πώς έγινε η εξυπηρέτηση του χρέ
ους του.
*  Εχουν αυξήσειτα περιθώρια δανειο
δότησης πάνω από το επιτόκιο θυπάοΓ 
(στα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια 
κινείται στις 200-250 μονάδες βάσης), 
αρκετές έχουν καταργήσει τα προνομι
ακά προγράμματα (η Εθνική τα διατη
ρεί με αρχικό επιτόκιο από 5,20%) και 
τα σταθερά τους επιτόκια ξεκινούν από 
6,50%, ενώ στα καταναλωτικά επιτόκια 
και στις κάρτες έχουν αυξήσειτα επιτό
κια κατά 250-500 μονάδες βάσης.

nmaliara@e-tipos.com
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