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Σήμα κινδύνου από την ΤτΕ για
τη ρευστότητα έξι τραπεζών
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΖΕΙ
Η ΕΠΙΒΡAΔΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚHΣ ΠIΣΤΗΣ
Σοκ στην οικονομία και το
τραπεζικό σύστημα αν ο
ρυθμός ανάπτυξης πέσει
κάτω από το 2%

Της Νένας Μαλλιάρα

Σ

ε επιφυλακή για την κατάσταση ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών, η
οποία επιδεινώνεται γρήγορα λόγω της κρίσης,
βρίσκεται η Τράπεζα της
Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο νέος διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλος έχει αποστείλει επιστολή σε
έξι ελληνικές τράπεζες, ζητώντας
τους να παραθέσουν τα στοιχεία για
την κατάσταση της ρευστότητάς τους.
Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος μεγάλης ιδιωτικής τράπεζας, η διοίκηση της ΤτΕ έχει πληροφορηθεί ότι η
κατάσταση σε ορισμένες εγχώριες
τράπεζες έχει αρχίσει να δημιουργεί
προβληματισμό. Ετσι ο διοικητής της
ΤτΕ ζητεί εσπευσμένα μια σειρά στοιχείων όπως:
▪ ενημέρωση για τη σύνθεση δανείων
και καταθέσεων
▪ το κόστος άντλησης και χορήγησης
χρήματος
▪ το πώς καλύπτουν τη διαφορά μεταξύ του αυξημένου κόστους που πληρώνουν για τις καταθέσεις και των επι-

τοκίων με τα οποία
χορηγούν δάνεια
▪ ποια είναι η πραγματική κατάσταση της ρευστότητας των τραπεζικών
ιδρυμάτων
▪ πώς θα υλοποιηθούν τα business
plan που έχουν εξαγγελθεί.
Η επιλογή των έξι τραπεζών, σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος της ΤτΕ, έγινε
στη βάση της επικινδυνότητας των
business plan που έχουν καταθέσει.
Σημειώνεται ότι λόγω της κρίσης
η άντληση ρευστότητας έχει γίνει
πολύ ακριβότερη για τις τράπεζες και
το κόστος αυτό βαρύνει περαιτέρω τις
τράπεζες, αν αναλογιστεί κανείς ότι
δάνεια που χορηγούν οι τελευταίες

» Λόγω της αύξησης
του κόστους χρήματος
οι τράπεζες μπαίνουν
«μέσα» την πρώτη διετία
για διάρκειας 20 και 30 ετών πρέπει
να καλύπτονται με ρευστότητα σε
εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον, επιβαρυντικός παράγοντας είναι το γεγονός
ότι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις
έχει φτάσει για ορισμένες τράπεζες
στο 125%-130%, πράγμα που σημαί-

νει ότι οι καταθέσεις τους
υπολείπονται σημαντικά σε
σχέση με τη ρευστότητα που
έχει διατεθεί για χορηγήσεις.
Οσο για το κόστος άντλησης
καταθέσεων, αν και ποικίλλει
αναλόγως της σύνθεσης των καταθέσεων κάθε τράπεζας, έχει ξεπεράσει το 5% (euribor 3μήνου στο
4,95% συν περιθώριο 0,10 - 0,20 της
μονάδος) όταν τον περασμένο Οκτώβριο, προτού ξεσπάσει η κρίση, ήταν
στο 4,20% μείον 0,50% - 0,60%.
Παράλληλα η ΤτΕ έχει δρομολογήσει την εφαρμογή αυστηρότερων
διατάξεων εποπτείας των τραπεζών
με ενεργοποίηση παλιότερων διατάξεων που βρίσκονται εν υπνώσει, όπως
επίσης και άλλων που πρόκειται να
θεσμοθετηθούν.
Εν τω μεταξύ, αντιμέτωπη με την
πρώτη σοβαρή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξής της εδώ και μια δεκαετία βρίσκεται η αγορά της στεγαστικής
πίστης στην Ελλάδα. Η επιβράδυνση
της οικοδομικής δραστηριότητας και
του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας εντείνουν τις ανησυχίες για το αν η
ελληνική αγορά θα εκδηλώσει φαινόμενα αντίστοιχα άλλων χωρών, όπως η
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Αλυσίδα επιπτώσεων από τη μείωση της ανάπτυξης
To πλέον ανησυχητικό για την
ελληνική οικονομία από την
εξέλιξη της διεθνούς κρίσης
είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
θα υποχωρήσει στο 3% αντί
για 4% φέτος, ενώ το 2009
αναμένεται περαιτέρω πτώση
κάτω του 3%. Αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει και το ρυθμό
αύξησης των χρηματοδοτήσεων, ωστόσο δεν γεννά ανησυχίες, από την άποψη ότι η
επιβράδυνση ξεκινά από πολύ
υψηλή βάση. Στη στεγαστική
πίστη, για παράδειγμα, πέρυσι
τα δάνεια «έτρεχαν» με ρυθμό
25% και τώρα έχουν υποχωρήσει στο 17%. Για τις τράπεζες,
η επίδραση της κρίσης έρχεται περισσότερο μέσω των

υψηλότερων επιτοκίων, αφού
ήδη παρατηρείται αύξηση του
κόστους χρήματος κατά μία
ποσοστιαία μονάδα. Μιλώντας για τα επιτόκια, πάντως,
πιστεύω ότι η ΕΚΤ μάλλον θα
διατηρήσει το επιτόκιο του
ευρώ στο 4,25% μέχρι τα τέλη
του έτους.
Ευρύτερα για την ελληνική
οικονομία, η κρίση αντανακλά
σε πτώση των εξαγωγών, του
τουρισμού και της αγοράς
κατοικίας, ενώ στασιμότητα
παρατηρείται στη ναυτιλία.
Η χειρότερη, όμως, επίπτωση
αφορά στον πληθωρισμό, δεδομένου ότι έχουμε ως χώρα
μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση.
Στις συνθήκες αυτές αναδει-

κνύεται το μεγαλύτερο αγκάθι
της ελληνικής οικονομίας,
που δεν είναι άλλο από την
προβληματική ανταγωνιστικότητα, η οποία αντανακλάται
στο διευρυνόμενο έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών.
Παράλληλα, προβληματικό
παραμένει το υψηλό δημόσιο
χρέος, αλλά και οι δημογραφικές εξελίξεις που δείχνουν ταχεία γήρανση του πληθυσμού
(ο δείκτης εξάρτησης από τους
ηλικιωμένους αναμένεται στο
60,4% το 2050 από 26,8% το
2005).
ΓΚIΚΑΣ ΧΑΡΔΟYΒΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ EFG
EUROBANK

Ισπανία κ.ά. Ωστόσο, οι τραπεζίτες δεν
φαίνεται να ανησυχούν για φαινόμενα
κρίσης ανάλογα του εξωτερικού, που
θα μπορούσαν να προκληθούν από
απότομη πτώση των τιμών.Οι λόγοι
που η ελληνική αγορά δεν φαίνεται
να κινδυνεύει από ανάλογης κλίμακας
φαινόμενα κρίσης αφορούν στο ότι:
▪ οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν έκθεση στην αγορά subprime,
▪ η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι δεν θα
υπάρξει καταστροφικό σενάριο στην
εγχώρια αγορά στέγης, κάτι που δυνητικά θα βλέπαμε με πτώση του
ρυθμού ανάπτυξης στο 1% ή έκρηξη
της ανεργίας.
Οπως αναφέρουν, οι επιπτώσεις της
διευρυνόμενης διεθνούς κρίσης στην
ελληνική αγορά περιορίζονται στη σημαντική επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης των στεγαστικών δανείων, στην
αλλαγή του τρόπου δανειοδότησης
από πλευράς τραπεζών και την ελαφρά αύξηση των επισφαλειών.
Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για
το ρυθμό αύξησης των στεγαστικών δανείων, ενώ οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για αύξηση
17% στο έτος, τώρα ο πήχυς έχει
περιοριστεί στο 14%
- 15%. Ετσι, από το
ποσό των 69,4 δισ.
ευρώ, που έκλεισε
η στεγαστική πίστη
το Δεκέμβριο του
2007, για φέτος το
Δεκέμβριο αναμένεται αύξηση
στο ποσό των
78,8 – 79 δισ.
ευρώ. Οπως

επισημαίνουν
τραπεζικά στελέχη που δουλεύουν
στη στεγαστική
πίστη, μηνιαίως τα
νέα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων
κινούνται στα 800 εκατ. ευρώ, ενώ
έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό
των απορρίψεων για νέα δάνεια:
▪ πέρσι, το 80% των αιτήσεων για
στεγαστικά δάνεια εγκρινόταν,
▪ φέτος, το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 70% με παράλληλη εφαρμογή πολύ αυστηρότερων κριτηρίων
δανειοδότησης,
▪ το τελευταίο εξάμηνο, έχει αυξηθεί
το μέσο spread δανειοδότησης των
πελατών από τις 100 στις 150 μονάδες βάσης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται
κέρδος για τις τράπεζες.
Λόγω του ότι έχει ανέβει δραματικά το κόστος χρήματος, οι τράπεζες
«μπαίνουν μέσα» τα πρώτα 1 – 2 χρόνια,
όταν χορηγούν δάνεια με προνομιακά
επιτόκια.
Αυτή τη «χασούρα» την εξισορροπούν επιβάλλοντας πέναλτι στους
πελάτες που επιθυμούν να αλλάξουν
τράπεζα μετά την αρχική προνομιακή
περίοδο του δανείου τους, υποχρεώνοντάς τους (αν μεταφέρουν το δάνειό
τους) να επιστρέψουν τους τόκους που

κέρδισαν από το χαμηλό επιτόκιο.
«Η αγορά της στεγαστικής πίστης
ήταν και παραμένει η πλέον ανταγωνιστική, επιτάσσοντας τη σύναψη σταυροειδών πωλήσεων, π.χ. καταθέσεων,
αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλειών
κ.λπ. Οπως έχει διαμορφωθεί η αγορά, για να έχει κέρδος η τράπεζα από
ένα στεγαστικό δάνειο πρέπει ο πελάτης να μείνει τουλάχιστον μια δεκαετία
‘’μέσα’’ σε αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά τραπεζικό στέλεχος μεγάλης

14%

ΕΩΣ 15% θα είναι ο ρυθμός
αύξησης στα στεγαστικά δάνεια
εφέτος, έναντι πρόβλεψης 17%
ιδιωτικής τράπεζας. Απόρροια των
νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί είναι να έχουν «παγώσει» και οι
μεταφορές στεγαστικών δανείων: ενώ
πέρσι το ποσοστό τους εκινείτο στο
30% - 35% των στεγαστικών δανείων,
τώρα έχει υποχωρήσει στο 15% - 20%.
Στο σκέλος των επισφαλειών στα στεγαστικά δάνεια, οι τραπεζίτες βλέπουν
μια μικρή αύξηση στο 2% από 1,5%,
ενώ, αν συνυπολογιστούν ακόμη και
παλαιά δάνεια της πρώην Κτηματικής
Τράπεζας, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει
στο 3,5%.
Οι ανωτέρω εξελίξεις δεν ανησυχούν, πάντως, τους τραπεζίτες διότι:
▪ η αγορά της στεγαστικής πίστης στη
Νέα Ευρώπη δεν έχει επηρεαστεί και
«τρέχει», αναλόγως χώρας, με ρυθμούς 20% - 40%,
▪ γιατί παρά την κατακόρυφη πτώση
της οικοδομικής δραστηριότητας
από τον Ιανουάριο και μετά, οι τιμές
των ακινήτων διατηρούνται (και θα
διατηρηθούν λόγω πετρελαίου και
αύξησης κόστους κατασκευής) σε
υψηλά επίπεδα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική αγορά ακινήτων δεν έχει
επενδυτικό χαρακτήρα και ελέγχεται από μικρούς κατασκευαστές, οι οποίοι μάλιστα δεν
είναι δανεισμένοι. Ως αποτέλεσμα, παρά το μεγάλο
ποσοστό αδιάθετων ακινήτων –υπολογίζονται
σε 200.000 έως
300.000–, δεν
υπάρχει πίεση
για πωλήσεις σε
χαμηλότερες
τιμές και αντ’
αυτού μέχρι
να κοπάσει
η κ ρίσ η

δεν χτίζονται
νέα ακίνητα
και σημειώνεται στροφή προς
την ενοικίαση
των υπαρχόντων.
Οι ειδικοί εκτιμούν
ότι η κατάσταση θα
ομαλοποιηθεί από το
τέλος του 2009.
nmalliara@e-tipos.com

