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Θέµα: «Αποπληρωµή εκκρεµών απαιτήσεων των τραπεζών εξ αιτίας δανείων
που είχαν χορηγηθεί υπό καθεστώς κρατικής εγγύησης»
Στην έκθεση ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τον Νοέµβριο του 2018 αναφέρονταν ρητά πως οι ελληνικές αρχές
θα έπρεπε να εφαρµόσουν πολιτικές για την αποπληρωµή εκκρεµών
απαιτήσεων των τραπεζών
εξ αιτίας δανείων που είχαν χορηγηθεί υπό
καθεστώς κρατικής εγγύησης.
Η έκθεση αναγνώριζε πως οι εκκρεµείς πληρωµές του Δηµοσίου έναντι
τραπεζικών απαιτήσεων που προέρχονται από δάνεια µε εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου αυξάνονταν. Ζητούσε δε την αξιολόγηση των
εσωτερικών διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τη
διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσµατικής πληρωµής των εν λόγω
απαιτήσεων που έχουν προκύψει λόγω καταπτώσεων των εγγυήσεών τους
το αργότερο ως το τέλος του Α εξαµήνου του 2019.
Σύµφωνα µε την τελευταία στοιχεία του Ιανουαρίου του 2019 το ανεξόφλητο
εγγυηµένο υπόλοιπο εκ µέρους της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 12,5
δις ευρώ. Αντίστοιχα οι καταπτώσεις των ετών 2015 έως 2018 σωρευτικά
ήταν 5,4 δις ευρώ.
Είναι δε χαρακτηριστικό πως την ίδια στιγµή που τα επίσηµα µεγέθη
αποτελούν ήδη µια σηµαντική δηµοσιονοµική πηγή κινδύνου και
επιβαρύνσεων, ο Ενιαίος Μηχανισµός Εποπτείας (Single Supervisory
Mechanism) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζητούσε από τις ελληνικές

συστηµικές τράπεζες να εξεταστούν τα δάνεια µε εγγύηση Ελληνικού
Δηµοσίου των οποίων παρόλο που οι εγγυήσεις έχουν καταπέσει συνεχίζουν
να µην εξυπηρετούνται και να συµπεριληφθούν στους υπολογισµούς για τα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Εκτιµήσεις ανέφεραν πως αυτά τα πιστωτικά ανοίγµατα ανέρχονται στα 4 δις
ευρώ.
Αν οι εκτιµήσεις για εγγυηµένα µη εξυπηρετούµενα δάνεια τρίτων εκ µέρους
του Ελληνικού Δηµοσίου είναι πραγµατικές και ορθές, αυτό θα σήµαινε πως
τα υπερπλεονάσµατα είναι µερικώς και αποτέλεσµα αυτής της κρυφής
στάσης πληρωµών, πως το Ελληνικό Δηµόσιο γιγαντώνει κάτω από το χαλί
το πρόβληµα των κόκκινων δανείων και πως δηµιουργεί επιπλέον
αναχώµατα στις ήδη αναιµικές πιστοδοτικές δραστηριότητες του τραπεζικού
συστήµατος.
Τη στιγµή που η κυβέρνηση φέρνει µετά κόπων και βασάνων µια ατελή
ρύθµιση για την προστασία της Α κατοικίας στοχεύοντας να ρυθµίσει µη
εξυπηρετούµενα δάνεια ύψους µεταξύ 8,5 και 10 δις ευρώ, τα ερωτηµατικά
και οι προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Μηχανισµού
Εποπτείας της ΕΚΤ χρήζουν απαντήσεων, ειδικά δε στην περίπτωση που τα
εν λόγω µεγέθη αποτελούν διπλή βόµβα στα θεµέλια της δηµοσιονοµικής
απόδοσης και της προσπάθειας για αποκλιµάκωση του αποθέµατος των
κόκκινων δανείων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:
1. Ποιο είναι το ανεξόφλητο εγγυηµένο υπόλοιπο δανείων που έχουν
χορηγηθεί µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και ποια είναι η
χρονική κατανοµή της έκδοσης/χορήγησης των εν λόγω δανείων;
2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των εγγυήσεων που έχουν καταπέσει
σήµερα και ποιο είναι το συνολικό ποσό των εγγυηµένων από το
Ελληνικό Δηµόσιο δανείων για τα οποία οι τράπεζες έχουν
γνωστοποιήσει πως βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωµής;
3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των πληρωµών του Δηµοσίου προς
τράπεζες λόγω καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων που βρίσκεται σε
εκκρεµότητα ή καθυστέρηση;
4. Έχετε προβεί σε επαναξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη διασφάλιση της έγκαιρης και
αποτελεσµατικής πληρωµής των εν λόγω απαιτήσεων που έχουν
προκύψει λόγω καταπτώσεων των εγγυήσεών τους όπως ζητάει η
έκθεση ενισχυµένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

5. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να µην ναρκοθετηθεί
εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων δηµοσιονοµικά η πορεία της
χώρας και η αποκλιµάκωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
δανείων;
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