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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η προεκλογική χαλάρωση και η παροχολογία, τα «κόκκινα» δάνεια και οι κίνδυνοι 
για το τραπεζικό σύστημα αλλά και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
των 16 συμφωνηθέντων προαπαιτούμενων είναι τα 3 «αγκάθια» της ελληνικής 
οικονομίας, όπως επισημαίνουν κύκλοι των Βρυξελλών

Τα τρία 
«αγκάθια»

Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες
Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του Θάνου άΘάνάσίου

Η 
ελληνική οικονομία πρέπει να προετοι-
μαστεί καλύτερα και γρηγορότερα για 
το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της πα-

γκόσμιας οικονομίας, αναφέρουν στη Realnews 
κύκλοι των Βρυξελλών, κρούοντας τον κώδωνα 
του κινδύνου για τη χαλάρωση που διαφαίνε-
ται σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεων της χώρας έναντι των συμφωνηθέντων. 
Μάλιστα, θεωρούν ότι τα τρία «αγκάθια» για 
την ελληνική οικονομία είναι τα εξής:
f Η προεκλογική χαλάρωση και η παροχολογία.
f Τα «κόκκινα» δάνεια και οι κίνδυνοι για το 
τραπεζικό σύστημα. 
f Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 16 
συμφωνηθέντων προαπαιτούμενων.

Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι η εκταμίευση 
της δόσης των ANFAS/SMPs και η κατάργηση 
του περιθωρίου αύξησης των επιτοκίων (waiver 
on interest rates step up margins) «δεν πρέπει 
να λαμβάνονται ως δεδομένα». Συγκεκριμένα, 
με βάση τα όσα συνέβησαν στο Euro Working 
Group της περασμένης Πέμπτης, «αν η από-

φαση ήταν να ληφθεί τώρα, δεν θα μπορού-
σε να γίνει θετική εισήγηση από την Κομισιόν». 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της 
«R», το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη προ-
όδου σε σχέση με τα βασικά 16 προαπαιτού-
μενα, που «κληρονομήθηκαν» από την πρώ-
τη έκθεση. Ανάμεσα σε αυτά, τα δύο δυσκο-
λότερα εξακολουθούν να είναι η αντικατάστα-
ση του νόμου Κατσέλη για την αφερεγγυότη-
τα και η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών του Δημοσίου. 

Η «R» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι οι ελε-
γκτές επεσήμαναν πως αυτά τα δύο, σε συν-
δυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού, 
πέραν των συστάσεων, μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της οικονομί-
ας και την επίτευξη των συμφωνηθέντων με-
γεθών. Ειδικότερα σε σχέση με τον κατώτα-
το μισθό, η εισήγηση των ειδικών ήταν να μην 
ξεπεραστεί ένα περιθώριο αύξησης από 5% 
ως 10%. Η κυβέρνηση εξάντλησε και ξεπέρα-
σε το περιθώριο. Αυτή η κίνηση οδήγησε στο 
να «σηκωθούν πολλά βλέφαρα» κατά τη συνε-
δρίαση του Euro Working Group. Η επίπτωση 
στην ανταγωνιστικότητα επισημάνθηκε κυρίως 
από τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τις ίδιες πλη-

ροφορίες, η πλευρά της Κομισιόν δεν σκοπεύει 
να «κυνηγήσει το συγκεκριμένο θέμα» και θε-
ωρεί ότι οι αντιδράσεις των κρατών-μελών θα 
κοπάσουν χωρίς επιπτώσεις σε σχέση με την 
εκταμίευση. Η εισήγηση που ακούστηκε στο 
EWG ήταν πως η αύξηση θα έχει βραχυπρό-
θεσμη θετική επίπτωση στην αγοραστική δύ-
ναμη, αλλά ενδέχεται να «ξηλώσει» τα κέρδη 
ως προς την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, ού-
τε το πρώτο ούτε το δεύτερο συμπέρασμα εί-
ναι και τα τελικά προς το παρόν.

Από την άλλη, το θέμα του νόμου Κατσέλη 
και των arrears αποτελεί σοβαρό ζήτημα που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν από τις 27 Φε-
βρουαρίου. Αν δεν διευθετηθούν τα ζητήματα 
που άπτονται των «κόκκινων» δανείων, το τρα-
πεζικό σύστημα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε 
σοβαρό ρίσκο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο 
για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και την 
ανάπτυξη όσο και για τις κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν για τη σταθεροποίησή του. Αν χρει-
αστεί ανακεφαλαιοποίηση, αυτό θα έχει ως συ-
νέπεια ένα νέο «μίνι πρόγραμμα», είτε με τα 
λεφτά του δημοσιονομικού μαξιλαριού είτε με 
άλλα κεφάλαια. 

Επιπλέον αρνητική εντύπωση δημιούργησε 

Η προειδοποίηση 
της Κομισιόν για την 

πορεία της ελληνικής 
οικονομίας και το 

παρασκήνιο για την 
έκθεση του δεύτερου 

μεταμνημονιακού 
ελέγχου που θα 

δημοσιοποιηθεί στα τέλη 
Φεβρουαρίου
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Η ΑΝΑΓΚΗ ανακεφαλαιοποίησης ή όχι των ελληνι-
κών τραπεζών θα κριθεί προς το τέλος του 2019, όταν 
οι επόπτες μετρήσουν τα αποτελέσματα στο μέτωπο 
της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο σχέδια ολικής αντιμετώπισης 
των «κόκκινων» δανείων -ένα του υπουργείου 
Οικονομικών και ένα της Τραπέζης της Ελλάδος- 
τα οποία περιμένουν την έγκριση της Κομισιόν

a.papaioannou@realnews.gr 

Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ σε πολλαπλά µέτωπα προκά-
λεσε η τοποθέτηση του αντιπροέδρου της κυ-
βέρνησης και υπουργού Οικονοµίας Γιάννη 
∆ραγασάκη για πιθανή ανάγκη ανακεφαλαι-
οποίησης των τραπεζών στην περίπτωση που 
γίνουν λάθος κινήσεις στον τρόπο που θα ρυθ-
µιστούν τα «κόκκινα» δάνεια. Η ξεκάθαρη και 
χωρίς υπεκφυγές δήλωση του αντιπροέδρου, 
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, δεν είναι τυ-
χαία, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στο 
παρασκήνιο, η συζήτηση µε τους δανειστές για 
τις αλλαγές που οφείλει να κάνει η κυβέρνη-
ση στον νόµο Κατσέλη, µε αιχµή την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηρι-
ασµούς. Την ίδια στιγµή, υπάρχουν δύο σχέ-
δια ολικής αντιµετώπισης των «κόκκινων» δα-
νείων -ένα του υπουργείου Οικονοµικών και 
ένα της Τραπέζης της Ελλάδος- τα οποία περι-
µένουν την έγκριση της Κοµισιόν για να µπο-
ρέσουν να ενεργοποιηθούν. Η ωµή προειδο-
ποίηση του Γ. ∆ραγασάκη πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπ’ όψιν από όλες τις εµπλεκόµενες πλευ-
ρές, καθώς το πρόβληµα των «κόκκινων» δα-
νείων -νοικοκυριών και επιχειρήσεων- είναι ιδι-
αίτερα σοβαρό και αν δεν αντιµετωπιστεί άµε-
σα µε πολλαπλούς τρόπους, απειλεί να τινάξει 
στον αέρα τις τράπεζες, την οικονοµία και την 
έξοδο της ελληνικής οικονοµίας από το µνηµό-
νιο. Η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης ή όχι των 
ελληνικών τραπεζών θα κριθεί προς το τέλος 
του 2019, όταν οι επόπτες µετρήσουν τα απο-
τελέσµατα στο µέτωπο της αντιµετώπισης των 
µη εξυπηρετούµενων δανείων, ύψους 88 δισ. 
ευρώ. Η εντολή που έχει δοθεί στις τράπεζες 

είναι να κινηθούν επιθετι-
κά και να πραγµατοποιή-

σουν εµπροσθοβαρείς 
-εντός του 2019- κινή-
σεις (πωλήσεις, πλει-
στηριασµούς, κ.λπ). 

Πολιτικό 
«αγκάθι»

Το µπρα ντε φερ που 
έχει ανακύψει µεταξύ κυ-

βέρνησης και δανειστών, 
όσον αφορά τον νόµο Κα-

τσέλη, η ισχύς του οποί-
ου λήγει την 28η Φε-
βρουαρίου, πυρο-
δοτήθηκε, σύµφωνα 
µε ασφαλείς πληρο-
φορίες της «R», µετά 
τις προσπάθειες της 
Αθήνας είτε να εξα-
σφαλίσει την προ-
στασία της πρώτης 
κατοικίας για ακί-
νητα αξίας άνω των 
150.000 ευρώ είτε 
να επιτύχει δεύτερη 
κατά σειρά παράτα-
ση για λίγους µήνες 
του ισχύοντος νόµου. 
Η αντίδραση των δα-
νειστών ήταν αρνητι-

κή, υποστηρίζοντας προς τις τράπεζες και την 
κυβέρνηση πως η αξία της κατοικίας που θα 
προστατεύεται πρέπει να κινείται κάτω από τις 
100.000 ευρώ. Επί της ουσίας, οι δανειστές και 
κυρίως ο επόπτης του τραπεζικού συστήµατος, 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ευθυγραµµί-
ζονται µε την πρόταση των τραπεζών, βάσει 
της οποίας θα προστατεύεται η πρώτη κατοι-
κία εµπορικής (σ.σ.: όχι αντικειµενικής, όπως 
προβλέπει ο νόµος) αξίας 75.000 ευρώ για τον 
άγαµο και έως 100.000 για µια οικογένεια. Επί-
σης, θα καταργηθεί το προνόµιο του δικαστή 
να προστατεύει εφάπαξ την κατοικία από τον 
πλειστηριασµό (σ.σ.: άρθρο 9 του νόµου). Το 
δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης µε τους δανει-
στές αφορά το ποιοι δανειολήπτες θα επιδο-
τούνται από το ∆ηµόσιο για το 1/3 της µηνιαί-
ας δόσης, καθώς εκείνοι υποστηρίζουν ότι το 
µέτρο πρέπει να αφορά µόνο τους πλέον οικο-
νοµικά ευάλωτους µε χαµηλό ετήσιο εισόδη-
µα, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να επιδοτηθούν 
και δανειολήπτες µε µεγαλύτερα εισοδήµατα. 

Σε ήρεµα νερά
Σε αντίθεση µε το θεσµικό πλαίσιο για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, η αλλαγή του οποί-
ου είναι δύσκολη πολιτικά και κοινωνικά, πιο 
βατός είναι ο δρόµος για την υλοποίηση των 
άλλων δύο σχεδίων που προωθεί το υπουργείο 
Οικονοµικών σε συνεργασία µε το Ταµείο Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπε-
ζα της Ελλάδος. Στο σηµείο αυτό αξίζει να ανα-
φερθεί ότι ενώ αρχικά το υπουργείο είχε υιο-
θετήσει µόνο το σχέδιο του ΤΧΣ, αµέσως µετά 
την έλευση των δανειστών πριν από δέκα ηµέ-
ρες στην Αθήνα υιοθέτησε και το σχέδιο της 
ΤτΕ. Το πρώτο σχέδιο -το οποίο έχει εφαρµο-
σθεί στην Ιταλία, άρα υπάρχει προηγούµενο- 
προβλέπει την τιτλοποίηση (πώληση επί της ου-
σίας ) 20 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων (επι-
χειρηµατικών και στεγαστικών) µε κρατική εγ-
γύηση (είτε µετρητά είτε οµόλογα). Το σχέδιο 
της ΤτΕ είναι πιο ολοκληρωτικό και προβλέπει 
«κόκκινα» καταγγελµένα δάνεια αξίας 40 δισ. 
ευρώ να µεταφερθούν σε µία badbank και να 
δοθεί ως εγγύηση ο αναβαλλόµενος φόρος 
που έχουν στα κεφάλαιά τους οι ελληνικές τρά-
πεζες. Το πρώτο σχέδιο αναµένεται να πάρει 
έγκριση από την Κοµισιόν άµεσα και το δεύ-
τερο µετά το καλοκαίρι.

Γρίφος ∆ραγασάκη για 
την ανακεφαλαιοποίηση

Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες

η πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει ξανά το 
καθεστώς µειωµένου ΦΠΑ σε 5 νησιά. Παρά το γε-
γονός ότι η επίπτωση είναι αµελητέα, ο συµβολι-
σµός της κίνησης είναι αρνητικός. Η κυβέρνηση είχε 
υποσχεθεί στο Eurogroup το αντίθετο και τα κράτη-
µέλη δεν θεωρούν την προσέγγιση ενδεδειγµένη. 

Σε κάθε περίπτωση, προς το παρόν, ούτε τα κρι-
τήρια της εκταµίευσης πληρούνται ούτε και η οικο-
νοµία είναι θωρακισµένη. Το τι θα συµβεί, δε, µε 
την παγκόσµια οικονοµία και την ανάπτυξη γενι-
κώς, αποτελεί έναν ακόµα κίνδυνο για τον οποίο η 
χώρα δεν είναι προετοιµασµένη. Η Κοµισιόν -και 
συγκεκριµένα το επιτελείο του επιτρόπου Πιερ Μο-
σκοβισί- θα κινηθεί προς την κατάρτιση µιας ισορ-
ροπηµένης θετικής έκθεσης, αλλά αφενός δεν µπο-
ρεί να αποκρύψει τις ελλείψεις και τις προφανέστα-
τες παρεκκλίσεις, αφετέρου το report πρέπει να το 
συνυπογράψουν και άλλοι. 

Υπό αυτά τα δεδοµένα και µε το χρονικό περιθώ-
ριο των τεσσάρων εβδοµάδων µέχρι την έκθεση 
της 27ης Φεβρουαρίου, είναι άγνωστο αν η από-
φαση για την εκταµίευση µπορεί να γίνει στις 11 
Μαρτίου. Η 5η Απριλίου και το Eurogroup του Βου-
κουρεστίου αποτελούν πιο ασφαλή πρόγνωση και 
πρέπει να είναι κατανοητό ότι η συνδυαστική αξία 
των ANFAs/ SMPs και η κατάργηση του περιθωρί-
ου αύξησης επιτοκίων φτάνει το 1 δισ. 

Ολο αυτό το σκηνικό µπορεί να γίνει χειρότερο 
όσο πλησιάζουµε προς τις εκλογικές αναµετρήσεις 
του 2019, εκτιµούν πηγές των Βρυξελλών. Η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να αποφύγει τις χαριστικές ρυθµί-
σεις και ταυτόχρονα να µην ενδώσει σε εκτός κλί-
µατος παροχολογία. Το ίδιο και η αντιπολίτευση. 
Στο ίδιο πλαίσιο, η µέχρι στιγµής εκτίµηση είναι 
πως η οριακή επίτευξη των στόχων που έχουν τε-
θεί δεν αφήνει περιθώρια για την κατάργηση του 
µέτρου της µείωσης του αφορολόγητου το 2020. 
Ως προς αυτό, αναµένονται µε τεράστιο ενδιαφέ-
ρον η δηµοσιοποίηση των χειµερινών οικονοµι-
κών προβλέψεων της Κοµισιόν και η πρώτη κοινο-
ποίηση των στατιστικών του 2018 τον Απρίλιο του 
2019. Βεβαίως, είναι αρκετά πιθανό οι τελικές συ-
ζητήσεις γι’ αυτό το θέµα να γίνουν µε άλλον επί-
τροπο, µε άλλη Κοµισιόν, και πιθανόν και µε άλλη 
κυβέρνηση στα τέλη του έτους. 

έκθεση
Το επιτελείο του 
επιτρόπου Πιερ 
Μοσκοβισί θα 
κινηθεί προς την 
κατάρτιση µιας 
ισορροπηµένης 
θετικής έκθεσης, 
αλλά αφενός 
δεν µπορεί να 
αποκρύψει τις 
ελλείψεις και τις 
προφανέστατες 
παρεκκλίσεις, 
αφετέρου το 
report πρέπει να 
το συνυπογράψουν 
και άλλοι

ΦΠΑ
Αρνητική 
εντύπωση 
δηµιούργησε 
η πρόθεση της 
κυβέρνησης να 
παρατείνει ξανά 
το καθεστώς 
µειωµένου ΦΠΑ 
σε 5 νησιά. Παρά 
το γεγονός ότι 
η επίπτωση 
είναι αµελητέα, 
ο συµβολισµός 
της κίνησης 
είναι αρνητικός

Η προειδοποίηση του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης 
για πιθανή ανάγκη κεφαλαίων 

για τις τράπεζες φέρνει στο 
προσκήνιο την άμεση αλλαγή 

του νόμου Κατσέλη και τα 
σχέδια του ΤΧΣ και της ΤτΕ


