«Η ΕΣΕΕ για ηην ποπεία και ηιρ εξελίξειρ ζηη δημιοςπγία Tπάπεζαρ
Μικπομεζαίων»
Η ΕΣΕΕ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο, θαζώο αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ε ζηαδηαθή
ζρεκαηνπνίεζε ησλ δνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο κε ηελ
ζπκκεηνρή όισλ καο. Η νξγαλσηηθή αλαζπγθξόηεζε ησλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ θαη ε
κεηεμέιημή ηνπο ζε Τξάπεδα Μηθξνκεζαίσλ, απνηειεί επηζπκία ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ, αθνύ
κπνξεί λα δώζεη κηα πεηζηηθή απάληεζε ζην ρξόλην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο
ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο ησλ ΜκΕ ζηε ρξεκαηνδόηεζε.
Οη ΜκΕ επηρεηξνύλ επί καθξόλ ζην έιενο ηεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο, ελώ ην δηαρξνληθό
πξόβιεκα ηεο αδπλακίαο πξόζβαζεο ζηηο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, δηνγθώλεηαη αληί λα
ζπξξηθλώλεηαη. Η ζηάζε ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ θαηαδεηθλύεη ηελ πξαγκαηηθή αδπλακία
αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κία δηαπίζησζε ε νπνία επηβεβαηώλεηαη εμαηηίαο ησλ
επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπο, όπσο επηζθάιεηεο, απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζπγρσλεύζεηο,
δεζκεύζεηο από ΕΚΤ, επηινγή θεξδνθόξσλ θαη όρη βηώζηκσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξέπεη λα
ηθαλνπνηήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί επηηπρώο ε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζήο
ηνπο.
Η ΕΣΕΕ ζηεξίδεη όιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ην ΕΤΕΑΝ θαη ην ΤΕΠΙΧ, θαηαζέηνληαο
δηαξθώο πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ.
Επίζεο, σο ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο ησλ ΜκΕ δεηήζακε ηε ζηήξημε ηεο Ειιεληθήο
Κπβέξλεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηεο Task Force πνπ επεμεξγάδεηαη ηηο
απαηηνύκελεο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, κε ζηόρν ηελ επθνιόηεξε παξνρή δαλείσλ, ηα
νπνία ζα ηθαλνπνηήζνπλ κία βαζηθή αλάγθε ηεο αγνξάο, αθνύ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ
δηαζέηνπλ εμαζθαιίζεηο, ώζηε λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε θνηλνηηθνύο πόξνπο.
Η ΕΣΕΕ έρνληαο πιήξε αληίιεςε ηεο εμαηξεηηθά θξίζηκεο πεξηόδνπ πνπ δηαλύεη ε ρώξα καο
θαη ζέηνληαο σο πξώηηζηε πξνηεξαηόηεηα ηε βησζηκόηεηα ηεο κηθξήο θαη κεζαίαο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζεσξεί σο επηηαθηηθή αλάγθε ηελ πξνώζεζε ζύγρξνλσλ "πβξηδηθώλ"
ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, ζπλδπάδνληαο εγγπήζεηο θαη Μηθξν-δάλεηα. Η ιεηηνπξγία κίαο
Αλαπηπμηαθήο θαη Απνηακηεπηηθήο Τξάπεδαο Μηθξνκεζαίσλ κπνξεί λα πξνέιζεη θαηεπζείαλ
από ηελ ππάξρνπζα δνκή ησλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ, από ηε ζηηγκή πνπ κπνξνύλ
απαιιαγκέλεο από πξνβιήκαηα θαη βάξε λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Χσξίο θακία ακθηζβήηεζε, ην εγρείξεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα δηαδξακαηίζεη
πξσηεύνληα ξόιν, ελώ ηαπηόρξνλα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ ελόο δπλακηθνύ ζηνρεπκέλνπ management. Απηό ζα θαηαζηεί εθηθηό κέζσ: απιώλ - ηππνπνηεκέλσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ πξντόλησλ γηα ηελ άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξεπζηόηεηαο,
ηεο εμεηδίθεπζεο ζηε ρξεκαηνδόηεζε θαηλνηόκσλ επελδύζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη
εθαξκνγήο επέιηθησλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ, κόληκσλ ελεξγεηώλ ζηήξημεο θαη
πξνώζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά, θαζώο επίζεο δηα
κέζνπ ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ
νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο κηθξήο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Τν λέν ηξαπεδηθό ζρήκα ζα κπνξέζεη λα ζεζπίζεη ηα δηθά ηνπ λέα θξηηήξηα, ώζηε όζνη
κηθξνκεζαίνη ζην παξειζόλ έρνπλ πεξάζεη από ηελ επώδπλε δηαδηθαζία ηεο καύξεο ιίζηαο
ηεο "Τεηξεζίαο ΑΕ", λα κελ απνθιείνληαη πιένλ από θάζε λέα επηρεηξνύκελε πξνζπάζεηά
ηνπο. Επηπιένλ, ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε ρακειά επίπεδα,
εμαηηίαο ηεο ρξήζεο outsourcing ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ, ελώ νη δνκέο ησλ Σπλεηαηξηζηηθώλ
Τξαπεδώλ θαη ησλ Παξαγσγηθώλ Φνξέσλ, ζε όιε ηελ Ειιάδα, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηελ

πξναπαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηζρπξνύ δηθηύνπ ππνζηήξημεο
ησλ κηθξνκεζαίσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο.
Οη πεξηζζόηεξεο Σπλεηαηξηζηηθέο Τξάπεδεο ζηελ Ειιάδα, παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ, θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηελ θεθαιαηαθή ηνπο
επάξθεηα, ζηεξηδόκελεο ζην κνληέιν ζπλεηαηξηζηηθώλ κεξίδσλ πνπ θαζηζηά ηνπο πειάηεο
ζπλεπελδπηέο. Η αύμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνύ θεθαιαίνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν
δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε ππόζεζε. Τν κνληέιν όκσο απηό θαιιηέξγεζε κηα καθξόρξνλε
ζρέζε εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηα ηδξύκαηα θαη ηηο ηνπηθέο αγνξέο, ζρέζε πνπ ελώ
δνθηκάζηεθε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, απνδείρηεθε αλζεθηηθή.
Είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ε Σπλεηαηξηζηηθή Πίζηε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Εζληθή θάιπςε ηεο
ΕΣΕΕ, ηεο ΓΣΕΒΕΕ θαη ησλ Επηκειεηεξίσλ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη κηα Τξάπεδα
Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ. Τνλίδνπκε όηη ε πξνηεηλόκελε Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα δελ έρεη
ζθνπό λα επηθαιύςεη δνκέο όπσο ην ΕΤΕΑΝ ή ην Jeremie Holding Fund. Αληηζέησο, ζηόρνο
ζα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ θαη όρη ε δηεθδίθεζε κεξηδίνπ αγνξάο από ηηο
εκπνξηθέο ηξάπεδεο, αιιά ε δηεπθόιπλζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ ζην πιαίζην
ησλ θαλόλσλ επνπηείαο θαη ζε πγηείο αληαγσληζηηθέο βάζεηο.
Η εγεζία ηεο ΕΣΕΕ, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εμεύξεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζην
κείδνλ πξόβιεκα πνπ καζηίδεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,
πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηεο ζηηο 2 Οθησβξίνπ κε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ
Ιδξύκαηνο Τακηεπηεξίσλ ηεο Γεξκαλίαο, θ. Engel. Τν ελ ιόγσ Ίδξπκα (Sparkassenstiftung für
internationale Koordination) βξίζθεηαη ήδε ζε ζπδεηήζεηο κε ηελ ΕΣΤΕ θαη εμεηάδεη ηελ
πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπηθώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζε θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο.
Η βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη o ζπλνιηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ project, ηεο Savings
Banks Foundation for International Cooperation - SBFIC δελ δηαθέξεη από ηελ θηινζνθία θαη
ιεηηνπξγία ησλ Ειιεληθώλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ, αθνύ απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε
αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ΜΜΕ, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξηθέξεηεο. Η επηηπρία ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ
θιίκαθαο αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηδξπκάησλ κέζσ ησλ
αδηαλέκεησλ θεξδώλ από ηηο απνδόζεηο ησλ επελδπόκελσλ θεθαιαίσλ.
Σηόρνο ηεο ΕΣΕΕ είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ θαη άιισλ
ηζρπξώλ Ιδξπκάησλ, κε απώηεξν ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο θνξέα όπνπ ζα ζπλδπάδεηαη ε
ηερλνγλσζία ησλ ηξαπεδώλ θαη ην πθηζηάκελν παλειιήλην δίθηπν ησλ ηξηηνβάζκησλ
επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ απνηεινύλ ηελ δεμακελή ησλ δπλεηηθώλ
πειαηώλ θαη επελδπηώλ. Τν εγρείξεκα απηό ζέινπκε λα είλαη απηνρξεκαηνδνηνύκελν θαη
πάλσ από όια βηώζηκν. Γηα ην ιόγν απηό ε πξόηαζε δηαθξίλεηαη από ηε ξεαιηζηηθή ηεο πθή
θαη ζηέξεα ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα, κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα.
Επηζπλάπηνληαη πίλαθεο "θόθθηλσλ δαλείσλ" ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΤηΕ.

Κόκκινα Δάνεια
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει ςτα μη εξυπηρετούμενα για περιςςότερεσ
των ενενήντα ημερών δάνεια («κόκκινα» δάνεια). Σχετική αξιολογική μελέτη για τισ
πρακτικέσ που εφαρμόζει κάθε τράπεζα ετοιμάζει η Black Rock, την οποία και θα
παραδώςει ςτην ΤτΕ μέχρι το τέλοσ Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα θα ετοιμάςει
έκθεςη με τισ καλύτερεσ διεθνείσ πρακτικέσ ςε ό,τι αφορά την αντιμετώπιςη και
διαχείριςη των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Πίνακεσ 20 και 21). Εκφράζεται
πάντωσ η αιςιοδοξία των τραπεζικών ςτελεχών ότι ο ρυθμόσ αύξηςησ των δανείων
ήδη επιβραδύνεται ενώ οι επιδόςεισ των εγχώριων τραπεζών ςτα stress tests του
Νοεμβρίου θα είναι πολύ βελτιωμένεσ.
Πίνακας 1: Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων ςτην Ελλάδα (ςε % των
ςυνολικών υπολοίπων) Βραχυχρόνιεσ εξελίξεισ
Κατηγορία/ περίοδος Σεπτέμβριος 2011 Ιούνιος 2012 Μάρτιος 2013
Καταναλωτικά

26,4%

35,7%

42,4%

Στεγαςτικά

14,0%

19,9%

27,5%

Επιχειρηματικά

13,0%

19,6%

22,9%

14,7%

21,4%

27,8%

Σύνολο
Πηγή: Τράπεζα τησ Ελλάδοσ

Πίνακας 2: Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων ςτην Ελλάδα (ςε δις. €)
Κατηγορία/ περίοδος Σεπτέμβριος 2012 Δεκέμβριος 2012 Μάρτιος 2013
Καταναλωτικά

11,1

11,7

12,5

Στεγαςτικά

15,2

16,0

16,8

Επιχειρηματικά

23,2

25,1

30,6

52,2

55,8

63,4

Σύνολο
Πηγή: Τράπεζα τησ Ελλάδοσ

Πίνακας 3: Ποςοςτά των μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινων δανείων»)
Μακροχρόνιεσ εξελίξεισ
Είδος δανείου/

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Επιχειρηματικά

4,6

4,3

6,7

8,8

14,2

23,4

22,9

Καταναλωτικά

6,0

8,2

13,4

20,0

28,8

38,8

42,4

Στεγαςτικά

3,6

5,3

7,4

10,3

14,9

21,4

27,5

4,5

5,0

7,7

10,5

16,0

25,4

27,8

περίοδος

Σύνολο Δανείων

2006

5,4

Μάρτιος

Πηγή: Τράπεζα τησ Ελλάδοσ. Τα ςτοιχεία αναφέρονται ςτο τέλοσ τησ περιόδου,
δηλαδή το μήνα Δεκέμβριο με εξαίρεςη το 2013 οπότε τα ςτοιχεία αναφέρονται ςτο
Μάρτιο

