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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
Έχουν ήδη πληρώσει δύο πολιτικούς λογαριασµούς.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ

ο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εµφανίζεται προβληµατικό µε βάση το δηµόσιο
χρήµα που έχει απορροφήσει για την εξυγίανσή του και το ποσοστό των κόκκινων δανείων επί του συνόλου των χορηγήσεων.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι πιο σύνθετη, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες έχουν πληρώσει ήδη δύο
πολιτικούς λογαριασµούς και βρίσκονται τώρα αντιµέτωπες
µε τον λογαριασµό της πανδηµίας.
Ο πρώτος λογαριασµός είχε σχέση µε τη χρεοκοπία του ελληνικού ∆ηµοσίου, εφόσον οι κυβερνήσεις, αντί να φροντίσουν
να προσαρµοστούν στους κανόνες της ΟΝΕ, ακολούθησαν µια
απαράδεκτα χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική. Στην Ιρλανδία,
για παράδειγµα, η προ δεκαετίας κρίση είχε σχέση µε την κακοδιαχείριση των τραπεζών, η οποία πέρασε στη συνέχεια στα
δηµόσια οικονοµικά. Στην Ελλάδα συνέβη ακριβώς το αντίθετο, µε τη δηµοσιονοµική κακοδιαχείριση να περνάει ανα-

γκαστικά στους ισολογισµούς των τραπεζών.
Κι ενώ το τραπεζικό σύστηµα κατάφερε στη συνέχεια να βρει
την ισορροπία του σε συνθήκες µνηµονίων, ήρθε το ριζοσπα-

∆εν πρέπει να χάσουµε ξανά
τον έλεγχο στη διαχείριση του
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού και
της φαρµακευτικής δαπάνης του
∆ηµοσίου.

στικό οικονοµικό πείραµα του πρώτου εξαµήνου του 2015 να
δηµιουργήσει νέο αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα να υπάρξει φυγή
καταθέσεων, µεγάλη πτώση των χρηµατιστηριακών αξιών, εξαφάνιση δεκάδων δισ. δηµοσίου χρήµατος που είχαν δοθεί
για τη στήριξη των τραπεζών, µεγάλη αύξηση των κόκκινων
δανείων και νέα αύξηση ιδίων κεφαλαίων σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Το τραπεζικό σύστηµα υποφέρει ακόµα από τις συνέπειες του
αποτυχηµένου οικονοµικού και πολιτικού πειράµατος του
πρώτου εξαµήνου του 2015.
Τώρα το τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται αντιµέτωπο µε τη νέα
πρόκληση, που οφείλεται στις οικονοµικές συνέπειες της
πανδηµίας. Το ερώτηµα είναι εάν θα αντέξει στις πιέσεις και
θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει τη σταθεροποίηση και στη
συνέχεια την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Η απάντηση που δίνω είναι «ναι», αλλά υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις.
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Η αλήθεια λυτρώνει
Το πρώτο που χρειαζόµαστε είναι µια σωστή εκτίµηση της
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης και της προοπτικής
που διαγράφεται.
Υπάρχει µια τάση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να φορτώνει
όλα τα προβλήµατα της πανδηµίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, στη βάση µιας πρωτότυπης θεωρίας ότι τη νέα ύφεση
την έφερε… ο Μητσοτάκης και όχι η πανδηµία. Μακάρι να
ίσχυε αυτή η θεωρία, γιατί θα έκανε πολύ πιο εύκολη την αντιµετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, ενώ θα την εξαφάνιζε
σε διεθνές επίπεδο, εφόσον οι επιλογές Μητσοτάκη επηρεάζουν αποκλειστικά την ελληνική οικονοµία.
Τη δηµαγωγική έξαρση του ΣΥΡΙΖΑ συµπληρώνει η προσπάθεια ορισµένων κυβερνητικών παραγόντων να εµφανίζουν το πρόβληµα µικρότερο απ’ ό,τι πραγµατικά είναι. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη στιγµή που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έκανε πρόγνωση για πτώση του ελληνικού ΑΕΠ
κατά 9,7% το 2020, άρχισαν οι διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών παραγόντων ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα και πως η ύφεση
θα είναι της τάξης του 5%-7% του ΑΕΠ.
Στο Μαξίµου διαπιστώνουν ότι η ύφεση θα είναι κοντά στις
προγνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πως το τουριστικό
καλοκαίρι θα είναι εντυπωσιακά υποβαθµισµένο παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των αρµόδιων παραγόντων και πως τα
ελλείµµατα τραβούν την ανηφόρα εξαιτίας του συνδυασµού
πρωτοφανούς πτώσης των δηµοσίων εσόδων και µεγάλης αύξησης των δηµοσίων δαπανών. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι ο
κορονοϊός είναι σταθερά µαζί µας και πως είναι εξαιρετικά πιθανή η εκδήλωση δεύτερου κύµατος της πανδηµίας.
Τα είχα επισηµάνει όλα αυτά από τα τέλη Μαρτίου, οι αρµόδιοι άρχισαν να τα διαπιστώνουν στις αρχές Ιουλίου. Έχει
τεράστια σηµασία να προγραµµατίσουµε την οικονοµική µας
πολιτική µε βάση τη σκληρή πραγµατικότητα και όχι µε βάση
τους γνώριµους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού.
Η µεγάλη απόκλιση µεταξύ αρχικών προγνώσεων και επιδόσεων της οικονοµίας µπορεί, εάν συνεχιστεί, να λειτουργήσει
αποσταθεροποιητικά.

Το ίδιο πρόβληµα
Ο Μητσοτάκης και το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης
θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστοι από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τις κυβερνήσεις, γι’ αυτό η µεταχείριση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά ευνοϊκή. Είµαστε στις αγορές µε εντυπωσιακά χαµηλό επιτόκιο, που για µεγάλα διαστήµατα είναι
χαµηλότερο του επιτοκίου για το δεκαετές οµόλογο του ιταλικού ∆ηµοσίου, είµαστε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), µε τεράστια
οφέλη για το κόστος δανεισµού του ελληνικού ∆ηµοσίου, της
ελληνικής οικονοµίας γενικότερα και το κόστος χρηµατοδότησης του τραπεζικού µας συστήµατος, µας στηρίζουν αποφασιστικά οι ευρωπαϊκοί θεσµοί, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
µέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τις προτάσεις της για το
Ταµείο Ανάκαµψης.
Για να διατηρήσουµε όλες αυτές τις εντυπωσιακές κατακτήσεις και να περιορίσουµε το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, θα πρέπει να αποφύγουµε την επανάληψη
των λαθών του παρελθόντος.
Ήδη εµφανίζουµε σηµάδια ανησυχητικής χαλάρωσης στη
διαχείριση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος
και στο κόστος της φαρµακευτικής δαπάνης του ∆ηµοσίου.
Στο ασφαλιστικό η δηµόσια συζήτηση περιορίζεται στα αναδροµικά δισεκατοµµυρίων και πότε θα καταβληθούν, ενώ η
«µαύρη τρύπα» αυξάνεται συνεχώς λόγω της πτώσης –εξαιτίας της πανδηµίας– των δηµοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, έχει δηµιουργηθεί µια τεράστια ουρά για συντάξεις και εφάπαξ που δεν έχουν καταβληθεί, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές
είχαν φροντίσει να χρηµατοδοτήσουν την εξαφάνισή της πριν
το επίσηµο τέλος του µνηµονίου, το 2018.

Η πανδηµία δηµιουργεί νέες προκλήσεις για το τραπεζικό µας
σύστηµα.
Παρά τη µνηµονιακή εξυγίανση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού, η συνταξιοδοτική δαπάνη παραµένει, ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ, η υψηλότερη µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης
και οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να δουν κάποια τάξη στη διαχείριση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού.
Παράλληλα, η φαρµακευτική δαπάνη του ∆ηµοσίου κινείται πολύ πάνω από τον προγραµµατισµό, εάν κρίνουµε από
τα λεγόµενα rebates, που υπολογίστηκαν γύρω στα 800 εκατ.
ευρώ το 2019 και προβλέπεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ
το 2020.
Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα γκριζάρει η µεταρρυθµιστική εικόνα της κυβέρνησης και µπορεί να τεθούν σε αµφισβήτηση οι εντυπωσιακές κατακτήσεις της, που τη διευκολύνουν στη διαχείριση της κρίσης.

Οι δύο µεγάλοι
Η πορεία του τραπεζικού µας συστήµατος θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό και από τις επιδόσεις των δύο µεγάλων της Ευρωζώνης, της Γερµανίας και της Γαλλίας.
Η Γερµανία έχει χαλαρώσει την πολιτική της σε ό,τι αφορά τα
δηµοσιονοµικά, αλλά και την αντιµετώπιση των προβληµάτων του τραπεζικού συστήµατος. ∆ίνει περισσότερες ευκαιρίες στις τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου, διαπιστώνοντας,

µέσα από τη διαρκή κρίση της Deutsche Bank, ότι η κατάσταση και στην ίδια τη Γερµανία δεν είναι ειδυλλιακή.
Η επιστροφή, λόγω της επιτυχηµένης διαχείρισης της πανδηµίας, της δηµοτικότητας της Μέρκελ και των Χριστιανοδηµοκρατών σε επίπεδα-ρεκόρ διευκολύνει χειρισµούς που µέχρι
πριν από µερικούς µήνες ήταν πολιτικά αδιανόητοι και στηρίζουν αποτελεσµατικά την ελληνική οικονοµία και το τραπεζικό µας σύστηµα.
Από την άλλη πλευρά, οι εξελίξεις στη Γαλλία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Το ΑΕΠ πέφτει µε ρυθµούς Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας –των αδύναµων κρίκων της Ευρωζώνης–, ίσως και ταχύτερα. Οι µέτριες έως κακές επιδόσεις της
δεύτερης µεγαλύτερης οικονοµίας της Ευρωζώνης µπορεί να
προκαλέσουν δυσλειτουργίες, ακόµα και κρίση εµπιστοσύνης. Προς το παρόν το δεκαετές οµόλογο του γαλλικού ∆ηµοσίου είναι µε αρνητικό επιτόκιο, αλλά η πορεία της οικονοµίας, του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου
χρέους της Γαλλίας είναι ανησυχητική.

Η σηµασία του χρόνου
Η Ε.Ε. έχει µπροστά της µια δύσκολη διαπραγµάτευση για
το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Ταµείο Ανάκαµψης. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, θα
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χρειαστούν δύο σύνοδοι κορυφής για να καμφθούν οι αντιρρήσεις της Ολλανδίας και άλλων κρατών-μελών που θεωρούν
ότι επιβαρύνονται υπέρμετρα από τις προτάσεις της Γαλλίας,
της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τα
τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου, προκειμένου να διευκολύνει την έγκριση και εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει την πρότασή της και μετατρέπει το 2021 σε έτος εντυπωσιακής χρηματοδότησης βάσει
δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκό επιτόκιο και επιπλέον κονδυλίων μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλά
νέα για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό μας σύστημα, γιατί χρειαζόμαστε γρήγορη εκταμίευση στα πλαίσια
του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να σταθεροποιηθεί
γρήγορα η ελληνική οικονομία και να περάσει στη συνέχεια
στη φάση της ανάκαμψης.
Μέχρι τώρα οι ρυθμοί της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι
βασανιστικά αργοί. Ακόμη περιμένουμε την εκταμίευση των
πρώτων κονδυλίων που έχουν σχέση με το πρόγραμμα απασχόλησης SURE.

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων
Η κρίση «τρέχει» με φοβερούς ρυθμούς στην Ελλάδα και
στην Ευρωζώνη, γι’ αυτό οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι
γρήγορες και αποτελεσματικές.
Κατά την άποψή μου, οι αρμόδιοι πρέπει να κινηθούν για να
αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται.
Για παράδειγμα, το οικονομικό επιτελείο πρέπει να ξεπεράσει τις αναστολές του και να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας για να εξασφαλίσει δανεισμό, με
περίπου μηδενικό επιτόκιο, μέχρι 2% του ΑΕΠ, με τα χρήματα να πηγαίνουν στην αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών της πανδημίας στη δημόσια υγεία.
Ανάλογες συζητήσεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ένταση στο
εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού της Ιταλίας, με το
κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και τον υπουργό Οικονομικών Γκουαλτιέρι να υποστηρίζουν την άμεση προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Κίνημα Πέντε Αστέρων να διαφωνεί, επειδή κατά την άποψή
του μπορεί να ενισχυθεί η εποπτεία της ιταλικής οικονομίας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας η ενισχυμένη εποπτεία είναι
γεγονός και έχουμε κάθε λόγο να αξιοποιήσουμε τις διευκολύνσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας οδηγεί σε νέες μνημονιακές
υποχρεώσεις δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
Επικεφαλής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
είναι ο Ρέγκλινγκ, μια προσωπικότητα που χαίρει ευρύτερης αναγνώρισης και έχει και τη βασική ευθύνη για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Σε περίπτωση μάλιστα που υπάρξει bad bank με βάση την πρόταση Στουρνάρα και δεν θα
έχει αποκλειστικά εθνική διάσταση, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα έχει ενισχυμένο ρόλο στη δημιουργία
της και στις σχετικές εγγυήσεις.

Η Γερμανία έχει χαλαρώσει την πολιτική της, προσφέροντας νέες
ευκαιρίες στην ελληνική οικονομία και στις τράπεζες.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήνουμε καμία ευκαιρία ή δυνατότητα να πηγαίνει χαμένη, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα
ρευστή. Με βάση την πρόταση Στουρνάρα, θα δημιουργηθεί εταιρεία διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (asset management company), η οποία θα λειτουργεί
συμπληρωματικά προς το σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ θα αντιμετωπιστει και
το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε
περίοδο χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών.
Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να διστάζουν εξαιτίας του δημοσιονομικού κόστους που μπορεί να
έχει η δημιουργία μιας bad bank και να θέλουν να αναβάλουν
τις σχετικές αποφάσεις.
Θεωρώ ότι η θέση που διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, για το θέμα είναι η
σωστή. Κατά τον κ. Μυλωνά, είναι «ευπρόσδεκτη» η λύση
μιας bad bank. Τονίζει ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση για τη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και δηλώνει ανοιχτός σε νέες προτάσεις και λύσεις, τις οποίες η ΕΤΕ θα εξετάσει και θα αξιοποιήσει.

Είναι καλά εκπαιδευμένες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει
εμπροσθοβαρή εκταμίευση
των κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι καλά εκπαιδευμένες να λειτουργούν σε συνθήκες κρίσης και έχουν, στην τρίτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν, τις πιθανότητες με το μέρος τους.
Η κρίση που προκαλεί η πανδημία είναι γενική και δεν περιορίζεται σε χώρες-αδύναμους κρίκους της Ευρωζώνης, όπως
ήταν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ελλάδα στην
προηγούμενη κρίση. Αυτό δημιουργεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες κρίσεις που αντιμετώπισε το τραπεζικό σύστημα εφόσον οι λύσεις που θα αναζη-

τηθούν θα είναι, υποχρεωτικά, αυτή τη φορά ευρωπαϊκές.
Το τραπεζικό σύστημα ετοιμάζεται, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, να στηρίξει την πραγματική οικονομία με ρευστότητα
της τάξης των 17 δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην αναστολή δόσεων χιλιάδων πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όπως και
στην ταχεία χρηματοδότηση επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν τη νέα κρίση.
Η προγραμματισμένη ρευστότητα προς την αγορά κατανέμεται ως εξής: 5 δισ. επιδότηση τόκων, 3 δισ. τα χρηματοδοτικά
εργαλεία, 2 δισ. σε ρευστότητα ΤΕΠΙΧ ΙΙ, 7 δισ. σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Από την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων επωφελούνται 179.000 επιχειρήσεις, ενώ οι ρυθμίσεις δανείων
από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020 αφορούν,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
80.000 οφειλέτες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παρά την οικονομική στήριξη
που προσφέρει το ελληνικό Δημόσιο, θα υπάρξει ένα νέο
κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα αφορά και δάνεια
που έχουν ρυθμιστεί αλλά δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εξυπηρέτησής τους στις νέες συνθήκες.
Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι να εξασφαλίσει την
επαρκή χρηματοδότηση της σταθεροποίησης και στη συνέχεια της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται
για μια δύσκολη αποστολή, η οποία όμως έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, αρκεί να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, να στείλουμε τα σωστά μηνύματα για την οικονομία
και να αξιοποιήσουμε –γρήγορα και αποτελεσματικά– όλες
τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται ή θα δημιουργήσουμε.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλευρό
των ελληνικών επιχειρήσεων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» στηρίζει την ψηφιακή εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Ο

λοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις και
στους επαγγελματίες παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς,
προκειμένου όχι μόνο να περιορίσουν τις βαριές
συνέπειες του lockdown και τη δραματική ύφεση
αλλά και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει τόσο
τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το κράτος και υλοποιούνται από την Τράπεζα όσο και τα
εξειδικευμένα προγράμματα που η ίδια η Τράπεζα έχει δημιουργήσει
για την πλήρη υποστήριξη και την ανάπτυξη του επιχειρείν σε όλους
τους κλάδους της οικονομίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, για την παροχή κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια, που ήδη ολοκληρώθηκε. Μέσω της Τράπεζας Πειραιώς θα καλυφθούν 3.300 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 32% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν από
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Τα ποσά που θα διοχετευθούν μέσω της Πειραιώς ανέρχονται σε €385 εκατ. από το σύνολο
των €1,2 δισ. που θα χορηγηθούν συνολικά απ’ όλο το τραπεζικό σύστημα.

Ρευστότητα με εγγύηση έως 80% από την ΕΑΤ
Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει πολύ ενεργά και στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, που έχει ως στόχο τη στήριξη των
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω της
χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης, αξιοποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της ΕΑΤ, που καλύπτει το 80% του δανείου. Οι εγγυήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, για νέο δανεισμό
για την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα. Ο μηχανισμός αυτός έχει
σημαντικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά προϋποθέτουν μειωμένες εξασφαλίσεις και ταυτόχρονα έχουν προνομιακή τιμολόγηση, ενώ η διάρκειά τους μπορεί να ανέλθει έως τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη
δράση αυτή στο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την
Τράπεζα Πειραιώς και διασφαλίζοντας ότι θα έχουν ταχύτητα, άριστη
εξυπηρέτηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαχειριστεί και θα χορηγήσει δάνεια ύψους €1,040 δισ., που είναι και το μεγαλύτερο ποσό από
τις συστημικές τράπεζες.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να περάσουν στην ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις δράσεις του
ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος
«Πειραιώς Επιχειρείν 360°».
Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» αποκτά digital
προσανατολισμό, ώστε να απαντήσει με ολιστικό τρόπο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα από
έναν συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών.

Ρευστότητα μέσω του προγράμματος
COSME
Ως το τέλος Μαΐου η Τράπεζα, σε συνεννόηση με τις
μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της,
είχε εγκρίνει αιτήματα για αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου συνολικού ύψους €2,5 δισ. Επιπλέον,
ειδικά για την κατηγορία των φυσικών προσώπων που
είναι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή
έχουν ατομικές επιχειρήσεις και έχουν πληγεί άμεσα
λόγω της αναστολής λειτουργίας της δραστηριότητάς
τους, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναστολή καταβολής των δόσεών τους, ύψους περίπου €1,9 δισ., για
διάστημα 3 μηνών.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων
Η δράση αυτή υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και δίνει τη
δυνατότητα σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από την κρίση και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών να επιδοτηθούν σε ό,τι αφορά τους τόκους
και την εισφορά του ν. 128 για τα δάνεια που ήδη έχουν για το δεύτερο
τρίμηνο του έτους. Το συνολικό ύψος των επιχορηγούμενων τόκων
ανά επιχείρηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €800.000.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME που έχει ως
στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες
εξασφαλίσεις.
Πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME
είναι:
• η ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες
εξασφαλίσεις, καθώς παρέχεται εγγύηση
COSME στο 50% της χρηματοδότησης,
• η ευνοϊκή τιμολόγηση,
• τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα
COSME.

InnovFin: Το πρόγραμμα που στηρίζει
την καινοτομία
Με το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο «InnovFin SME Guarantee Facility» η
Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στηρίζει τις
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη καινοτόμο δραστηριότητα ή θέλουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες.
Το «InnovFin» είναι ένα πρόγραμμα εγγυοδοσίας που στοχεύει στη χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται καινοτόμες και απασχολούν λιγότερα από 500
άτομα προσωπικό. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €25.000 έως και €7.500.000.
Τα σημαντικότερα οφέλη του συγκεκριμένου
δανείου για τις επιχειρήσεις είναι:
• ευνοϊκοί όροι δανεισμού και
•
ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, μέσα από την εγγύηση
InnovFin, στο 50% του δανείου.
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Οι τράπεζες στη μάχη
κατά του κορονοϊού

Τ

η δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια
πληθώρα επιλογών το εργαλείο που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους
έχουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι
τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ),
προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία
που μπορούν να παράσχουν κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις που χρειάζονται στήριξη εν μέσω της κρίσης
που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού. Στόχος, η
στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο περιορισμός της ανεργίας, κατά συνέπεια η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης που
θα έχουν διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν περιόδου χάριτος.
Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%
του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το
2019 ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της
επιχείρησης για το 2019. Το επιτόκιο των δανείων μπορεί
να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί
από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.
Αιτήσεις για το εν λόγω πρόγραμμα γίνονται στο www.
ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την τράπεζα που επιθυμεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος. Ειδικότερα, οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι: Εθνική Τράπεζα,
Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Attica Bank,
Optima Bank, Procredit Bank, Συν. Τράπεζα Ηπείρου,
Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν.
Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας,
Συν. Τράπεζα Χανίων.
Η FS σάς παρουσιάζει μερικές από τις επιλογές που προσφέρουν κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

«Εγγύηση για το μέλλον»

Η Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σχεδίασε και προσφέρει το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», μια σειρά
χρηματοδοτικών λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους.
Σε συνεργασία με την ΕΑΤ, προχωρά στην παροχή δανείων σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19,
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους μετά την επιδημική κρίση του Covid-19.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η Εθνική Τράπεζα παρέχει:
• Έγκριση μέσα σε 48 ώρες.
• Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο.
• Με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%, συνολικής
διάρκειας έως πέντε ετών και ποσού το οποίο δύναται
να φτάσει ή κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχε-

ΧΑΡΆ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ
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Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση
του Ταμείου Εγγυοδοσίας,
θα συναφθούν και θα χορηγηθούν έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2020.

δίου αναγκών να ξεπεράσει το 25% του συνολικού κύκλου
εργασιών ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Όπως δήλωσε πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου, Παύλος Μυλωνάς, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να
στηρίξει τις επιχειρήσεις με νέες χρηματοδοτήσεις 3,5 δισ.
ευρώ έως το τέλος του 2020. Απαριθμώντας τα μέτρα που
έχει λάβει η τράπεζα για τη στήριξη της οικονομίας, ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε:
• στις αναστολές δόσεων για 2.000 επιχειρήσεις με δάνεια 2
δισ. ευρώ,
• στις αναστολές δόσεων για 28.000 πελάτες με στεγαστικά
δάνεια 1,5 δισ. ευρώ,
• στη χρηματοδότηση 2.500 επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
(αντιστοιχεί στο 24% του αριθμού των ενταγμένων επιχειρήσεων), με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι οι
πιο ευάλωτες,
• στην έγκριση δανείων ύψους 800 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο
του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Στη… μάχη και η Eurobank

Στον αγώνα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας «κατεβαίνει» και η Eurobank, αξιοποιώντας κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η

οικονομική δραστηριότητα και να στηριχτεί η απασχόληση.
Σε συνεργασία με την ΕΑΤ, η Eurobank συμμετέχει στο
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 για τη χορήγηση νέων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ύψους περίπου
800 εκατ. ευρώ, καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΑΤ.
Έχοντας ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες, η Eurobank είναι σε θέση να ολοκληρώσει από την πλευρά της την εγκριτική διαδικασία εντός
τριών ημερών υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους
φακέλου και με την έγκριση και της ΕΑΤ να εκταμιεύσει
ταχύτατα το εγκεκριμένο ποσό του δανείου.
Σημειώνεται ότι για την εκταμίευση των νέων δανείων,
που θα διατεθούν σε επιχειρηματικούς πελάτες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η Eurobank θα λάβει τις
απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό
για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της
χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10
νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση. Στόχος είναι
να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα
του χαρτοφυλακίου της.

Παρούσα και η Τράπεζα Πειραιώς

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 συμμετέχει και η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη στήριξη των
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας
μέσω της χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης αξιοποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της ΕΑΤ.
Μέσω του προγράμματος, που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανεκκίνηση της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους
οικονομικούς κλάδους. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να
συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
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Πράσινο φως για χιλιάδες δάνεια
από τις τράπεζες

Η

στήριξη των προβληματικών επιχειρήσεων αλλά κι εκείνων που δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα από τα αυστηρά περιοριστικά
μέτρα για τη μη διασπορά του κορονοϊού είναι από τους βασικούς στόχους της
κυβέρνησης, ώστε αφενός να μπει ένα
ανάχωμα στην αύξηση της ανεργίας και
αφετέρου η «υπόσχεση» για απογείωση της οικονομίας το
2021 να λάβει σάρκα και οστά. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν καθημερινά όλους τους οικονομικούς δείκτες,
συγκεντρώνουν στοιχεία για την αγορά εργασίας και αξιολογούν την πορεία και την αποτελεσματικότητα των μέτρων
που έχουν ληφθεί.

Κρατικό δάνειο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το υπουργείο Οικονομικών,
μετά τις 10 Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει η πληρωμή των
δικαιούχων για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι δικαιούχοι θα είναι
έως 100.000 από τη δεξαμενή των περίπου 139.021 που είχαν υποβάλει αίτηση για τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους του
Δημοσίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Το συνολικό
ποσό που θα διατεθεί θα ανέρχεται σε 1-1,1 δισ. ευρώ, ενώ
στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής εντάχθηκαν 51.500 επιχειρήσεις, στις οποίες πιστώθηκαν ποσά
συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ.
Ο σχεδιασμός προβλέπει να υπάρξει και μια τρίτη φάση, από
την οποία θα επωφεληθούν κυρίως οι εποχικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πάνω από το 50% του τζίρου τους
κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Βροχή… δανείων από τράπεζες

Εν τω μεταξύ, το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι τράπεζες διοχέτευσαν στις επιχειρήσεις νέα δάνεια, ύψους 3 δισ. ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των τραπεζών ανεβάζουν το ύψος της ρευστότητας που θα διοχετευτεί στην οικονομία το 2020 στα 17
δισ. ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ύστερα από μια μακρά περίοδο μείωσης των υπολοίπων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τη
σταθεροποίηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε οριακά θετικό έδαφος το 2019, το 2020 καταγράφεται πλήρης
αντιστροφή της εικόνας. Μάλιστα, η τάση αυτή αναμένεται
να συνεχιστεί, καθώς από τον Ιούλιο θα αρχίσει ουσιαστικά
η ροή εκταμιεύσεων για τα δάνεια που δόθηκαν μέσω του
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ.
Πάνω από 7 δισ. ευρώ είναι επίσης τα δάνεια που θα δοθούν μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και τα οποία, με βάση
τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις τράπεζες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διοχετευτούν
αυστηρά έως τα τέλη του 2020. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που ολοκληρώθηκε, έχουν εγκριθεί 10.150 δάνεια, ενώ άλλες 3.300
αιτήσεις έχουν εγκριθεί ήδη μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που μετράει λιγότερο από τρεις εβδομάδες λειτουργίας.
Ενδεικτικό της κινητοποίησης που παρατηρείται είναι ότι ο
μέσος όρος των αιτημάτων που εγκρίνει κάθε τράπεζα την
εβδομάδα ξεπερνάει τα 1.000. «Οι εγκριτικές διαδικασίες
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Ο μέσος όρος των αιτημάτων για δάνεια που εγκρίνει κάθε τράπεζα υπερβαίνει, σε εβδομαδιαία βάση,
τα 1.000.

των τραπεζών τρέχουν με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε η
ρευστότητα να φτάσει στους δικαιούχους, που πληρούν τα
πιστοδοτικά κριτήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για το πρόγραμμα εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που
ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και προβλέπει κρατική εγγύηση
για το 80% κάθε δανείου, παράγοντας καθοριστικός για την
έγκριση και διαμόρφωση του επιτοκίου. Το ύψος του ποσού
δανείου που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της ΕΑΤ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα
παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:
1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που
δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο
δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο
μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.
2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης
κατά το έτος 2019.
3. Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου

που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το
ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω
ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την
ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους
18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη
επιχείρηση.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές, κεφάλαιο κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την ΕΑΤ μπορούν να
λάβουν και οι προβληματικές εταιρείες, που μέχρι τώρα
αποκλείονταν. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του
προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή τους
κανόνες βάσει των οποίων δανειοδοτούνται οι επιχειρήσεις
με εγγύηση του Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη
χρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα προβλέπεται:
• Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο
εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής
στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η
επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία
ή παύση πληρωμών. Αίρεται, δηλαδή, η προϋπόθεση να
μην έχουν χάσει το μισό του μετοχικού τους κεφαλαίου.
• Για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους που ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, έπειτα από σχετικό
ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το υπουργείο Ανάπτυξης,
διευκρινίστηκε ότι μπορούν να δανειοδοτηθούν, εφόσον
προβούν σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή
αιτήματος προς ενίσχυση.
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«Η κρισιμότητα της εποχής
επιβάλλει τολμηρές λύσεις»

Τ

ην ανάγκη να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μπροστά στις επιπτώσεις από την πανδημία
τονίζει σε συνέντευξή του στην F.S. o
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΕΑ), Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου.
«Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΕΕΑ, ο οποίος εκφράζει την ικανοποί-

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΗ
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Δεν μπορεί να υπάρχουν
βάσιμες προσδοκίες ανάκαμψης χωρίς την ενεργή
συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ησή του για την ανταπόκριση της κυβέρνησης στις
προτάσεις του Επιμελητηρίου, συγχρόνως όμως επισημαίνει ότι σε κάποια πολυδιαφημισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα δεν έχουν πρόσβαση επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεσα μια ένεση ρευστότητας
για να έχουν προοπτικές βιωσιμότητας.
Πώς κρίνετε συνολικά την κατάσταση της χώρας
μετά την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηρι-
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ότητας μετά την πανδημία;
Πρόκειται για μια σταδιακή επανεκκίνηση με προβλήματα και πολύ φόβο. Κυρίως για το τι «ξημερώνει»
στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να σας πω ότι κατά
τη διάρκεια της πρόσφατης δράσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) με διανομή δωρεάν υγειονομικού υλικού σε εκατοντάδες επιχειρήσεις
της Αττικής είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολλούς επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Όλοι τόνιζαν
τη χαμηλή αγοραστική κίνηση και τον μειωμένο τζίρο τους –σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και κατά
80%– συγκριτικά με την εποχή προ κορονοϊού, κυρίως εξαιτίας της ανασφάλειας που βιώνουν οι καταναλωτές. Και βέβαια εστίαζαν στο μεγάλο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης ρευστότητας.
Άρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην οικονομία μας
είναι εξαιρετικά δύσκολη και αναμένεται να δυσκολέψει κι άλλο. Όταν υπάρχει η βεβαιότητα για παγκόσμια
ύφεση λόγω του κορονοϊού, που στην περίπτωση της
Ελλάδας θα κυμανθεί σε διψήφιο ποσοστό, τότε καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περίοδος. Σύμφωνα με προβλέψεις, το αμέσως επόμενο διάστημα
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για πάνω από 100.000
«λουκέτα» μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι
που σημαίνει και νέα «έκρηξη» της ανεργίας. Αν δεν
θέλουμε, λοιπόν, να βιώσουμε χειρότερες εμπειρίες
από αυτές της εποχής των μνημονίων, πρέπει να ληφθούν άμεσα οριζόντια μέτρα στήριξης όλων των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της απασχόλησης. Στο
σημείο που βρισκόμαστε, η προτεραιότητά μας είναι
να μειώσουμε τις απώλειες.
Στις 21 Μαΐου είχατε δηλώσει ότι τα μέτρα που είχε
ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά τρεις
εβδομάδες αργότερα, στις 12 Ιουνίου, είπατε ότι το
50% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να αποκτήσει
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει
ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τι δεν πήγε καλά;
Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα στο θέμα της υγειονομικής κρίσης, με την άμεση λήψη μέτρων. Παράλληλα,
ανακοινώθηκαν μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας,
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Όμως
στην εφαρμογή τους παρατηρήθηκαν και αστοχίες
και αβλεψίες, αλλά κυρίως προϋποθέσεις που ουσιαστικά έθεταν εκτός χρηματοδότησης το μεγαλύτερο
ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ δεν
υπήρχε μέριμνα για τις προβληματικές επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χάρη στις παρεμβάσεις του
ΕΕΑ εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης περισσότεροι
ΚΑΔ και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες πήραν την
έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Όπως ξεκίνησε νωρίτερα η επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης,
μετά από επιστολή που στείλαμε στον πρωθυπουργό.
Αντίστοιχα, διευκολύνθηκαν επιχειρήσεις και άλλων
κλάδων. Ήταν σίγουρα θετικό ότι η κυβέρνηση δεν
αγνόησε τις προτάσεις μας. Όμως σε κάποια πολυδιαφημισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα δεν έχουν
πρόσβαση επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεσα μια
ένεση ρευστότητας για να έχουν προοπτικές βιωσιμότητας. Κι αυτό το θεωρούμε και άδικο αλλά και αιτία
αθέμιτου ανταγωνισμού.
Το υπόλοιπο 50% που έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση την αξιοποίησε;
Τη χρηματοδότηση την έλαβαν κυρίως μεγάλες εταιρείες και σίγουρα την αξιοποίησαν. Το ζητούμενο
όμως είναι πώς αυτό το 50% –που κατά τη γνώμη μου
είναι μικρότερο– θα φτάσει σε μεγαλύτερο ύψος, δη-
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Όποιος αποκλείεται από τις
χρηματοδοτήσεις είναι σαν
να πετιέται από αεροπλάνο
χωρίς αλεξίπτωτο.

λαδή να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία περισσότερες επιχειρήσεις. Δεν
μπορεί να υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες ανάκαμψης χωρίς την ενεργή συμμετοχή των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης ή του τραπεζικού
συστήματος;
Η κυβέρνηση ορίζει τους κανόνες, αυτή μπορεί και
ελέγχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι δική
της ευθύνη να ασκήσει τις αναγκαίες πιέσεις προς
τις τράπεζες ώστε να σταματήσουν επιτέλους οι
αποκλεισμοί των δικαιούχων. Όταν υπάρχουν τόσες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τόσο αυστηρές
προϋποθέσεις, σημαίνει ότι γίνεται προσπάθεια εξαιρέσεων. Όμως η κρισιμότητα της εποχής επιβάλλει
τολμηρές λύσεις. Και κυρίως την ενίσχυση του αισθήματος ισονομίας. Δικαίωμα στην επαγγελματική
επιβίωση πρέπει να έχουν όλοι. Όποιος αποκλείεται
είναι σαν να πετιέται από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο.
Έχετε προτείνει οριζόντια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Πώς μπορεί να γίνει αυτή;
Ο απλούστερος τρόπος, και νομίζω ο δικαιότερος, είναι η χορήγηση ενός κεφαλαίου κίνησης ή, καλύτερα, επανεκκίνησης σε κάθε επιχείρηση σύμφωνα με
τα περσινά φορολογικά της στοιχεία. Να οριστεί ένα
κατώτατο επίπεδο και το ποσό με το οποίο θα στηρίζεται κάθε ενδιαφερόμενος να είναι ανάλογο με τον
τζίρο της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για
κάποια μπορεί να είναι 10.000 ευρώ, για κάποια άλλη
15.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα, όμως, μπορεί να καθορίσουν το σήμερα και κατ’ επέκταση το αύριο για
την πλειοψηφία επαγγελματιών και επιχειρήσεων.
Έχετε κάνει την πρόβλεψη για το «κακό» σενάριο
των 100.000 «λουκέτων» και των 250.000 ανέργων
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ποιο είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο; Υπάρχει κάποιο χωρίς «λουκέτα» και
ανέργους;
Στη ζωή μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν πετάω στα
σύννεφα. Δυστυχώς, δεν βλέπω κάποιο ρεαλιστικό
σενάριο χωρίς κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλεια
θέσεων εργασίας. Ήδη αρκετές δεν άνοιξαν μετά την
άρση των περιοριστικών μέτρων, κάτι που πρέπει
να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Το καλύτερο που
μπορούμε να περιμένουμε –και εφόσον εργαστούμε
προς αυτή την κατεύθυνση– είναι να περιορίσουμε
αυτές τις απώλειες. Να μειώσουμε τις ζημιές. Απαιτούνται όμως μέτρα, όπως η ενίσχυση της ρευστότητας, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, η γενναία μείωση
των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων,
η επιδότηση της εργασίας, ώστε να μην έχουμε αύξηση των απολύσεων, και, κυρίως, η ενίσχυση από
τους εταίρους μας. Οι οικονομικές συνέπειες της
πανδημίας είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν υπάρξει τώρα έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης, πότε;
Τι προσδοκάτε από την υλοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης;
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Είναι ώρα να σταματήσουν τα πολιτικά παιχνίδια και
να δοθεί πραγματική «ανάσα» από την Ε.Ε. στις οικονομίες των κρατών-μελών. Δύο είναι οι κρίσιμες
προϋποθέσεις για να υπάρξει ελπίδα. Η πρώτη σχετίζεται με το τελικό ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης και
κυρίως με την κατανομή του. Το μεγαλύτερο μέρος
πρέπει να δοθεί ως επιχορήγηση, όχι ως δανεισμός.
Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο χρόνος που θα
δοθεί αυτή η στήριξη. Ξέρετε, όσο καθυστερούν οι
σχετικές αποφάσεις, καθυστερεί και η υλοποίηση του
όποιου σχεδίου. Μα τώρα είναι η στιγμή που χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή στήριξη! Αν, σύμφωνα και με
όσα αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος
Κύρτσος σε τηλεδιάσκεψη που έκανε το ΕΕΑ πριν από
λίγες ημέρες, τα χρήματα από τις Βρυξέλλες αρχίσουν
να έρχονται μετά το πρώτο εξάμηνο του 2021, φοβάμαι ότι θα είναι αισθητά λιγότερες οι επιχειρήσεις που
θα είναι σε λειτουργία. Με δυο λόγια: ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα!
Θα βοηθήσουν την αγορά στο κέντρο της Αθήνας ο
Μεγάλος Περίπατος και οι κανόνες για τις διαδηλώσεις;
Πάντα το ΕΕΑ τόνιζε την ανάγκη δημιουργίας πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, ως ένα από τα μέτρα
ενίσχυσης της κατανάλωσης. Το κέντρο πρέπει να είναι φιλικό προς τον επισκέπτη. Άρα οι αλλαγές που
δρομολογούνται σχετικά με τον Μεγάλο Περίπατο είναι σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όμως, ως πρόεδρος του μεγαλύτερου επιμελητηρίου
της χώρας, θα ήθελα να έχει προηγηθεί διάλογος με
τη συμμετοχή όλων των φορέων. Η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην υλοποίηση ενός καλύτερου σχεδιασμού.
Σχετικά με τις διαδηλώσεις, κανείς δεν πρέπει και δεν
μπορεί να αγνοήσει το δημοκρατικό δικαίωμα των
πολιτών στη διαμαρτυρία. Είναι κομβικό κομμάτι του
πολιτεύματός μας. Όμως δεν μπορεί και να συνεχιστεί
η ταλαιπωρία επαγγελματιών, κατοίκων και επισκεπτών του κέντρου με το συχνότατο κλείσιμο δρόμων
εξαιτίας κάποιας συγκέντρωσης λίγων δεκάδων διαδηλωτών. Ούτε μπορεί να γινόμαστε πάντα θεατές
σε ένα θέατρο του παραλόγου με τα βίαια επεισόδια
και την αναίτια καταστροφή καταστημάτων μετά από
κάποιες πορείες. Πρέπει να μπουν κάποια όρια και,
κυρίως, να επικρατήσει η λογική. Μέλημά μας πρέπει
να είναι η αναβάθμιση της πόλης και η ανάδειξη των
σημείων αναφοράς της. Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε και στην πρωτοβουλία μας ως ΕΕΑ «Agora
Athens – Πλάκα Μοναστηράκι» για την περιοχή του
ιστορικού κέντρου και την προσέλκυση περισσότερων
επισκεπτών, κυρίως ξένων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα
που ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να συνδράμει στη
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας μας. Μπορούμε να
δούμε ένα κέντρο της Αθήνας πολύ ομορφότερο, περισσότερο ασφαλές, που θα προσφέρει την ευκαιρία
στον επισκέπτη για αξέχαστες αγοραστικές εμπειρίες
σε επιχειρήσεις που θα έχουν μετασχηματιστεί ψηφιακά και θα δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ακόμα και για εικονικές περιηγήσεις. Πρέπει
να κοιτάμε μπροστά. Και η εφαρμογή κανόνων στην
κοινωνική ζωή της πόλης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων που υπάρχουν,
μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία.

