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Τι ζήτησε ο Γ. Δραγασάκης από τους τραπεζίτες
Τη συνδρομή των τραπεζών στην πάταξη της φοροδιαφυγής, 

αλλά και της διαφθοράς ζήτησε από τα υψηλόβαθμα τραπεζικά 

στελέχη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης 

κατά τη συνάντηση των δύο πλευρών, ενώ εκείνοι έκρουσαν 

τον κώδωνα του κινδύνου και προέταξαν την ανάγκη συμφωνί-

ας με τους εταίρους.

Ασφαλείς πληροφορίες του euro2day.gr αναφέρουν ότι έγινε 

εκτενής συζήτηση για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι τράπεζες 

τα χρόνια του μνημονίου τόσο στο «αφορολόγητο χρήμα» όσο 

και στην αδυναμία ελέγχου των επιτήδειων επιχειρηματιών, οι ο-

ποίοι αφενός διαθέτουν τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία, 

αφετέρου δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Δραγασάκης κάλεσε τις διοική-

σεις των τραπεζών να συνεργαστούν με τις αρμόδιες εποπτικές 

και φορολογικές αρχές, δίνοντας στοιχεία για να παταχθεί 

σημαντικό κομμάτι της φοροδιαφυγής, το οποίο έφυγε από την 

Ελλάδα, κυρίως τη διετία 2010-2012, και σήμερα βρίσκεται στις 

τράπεζες του εξωτερικού.

Με βάση έρευνα που έχει διενεργήσει το τραπεζικό σύστημα, 

από τα 80 δισ. ευρώ καταθέσεις που έφυγαν από τα γκισέ των 

ελληνικών τραπεζών, περίπου 20 δισ. ευρώ αποτελούν προϊόν 

φοροδιαφυγής. Η στήριξη των τραπεζών είναι, σύμφωνα με 

πληροφορίες, αναγκαία για την κυβέρνηση και στο κομμάτι της 

διαφθοράς, κυρίως σε ό,τι αφορά τα παράνομα έσοδα από διά-

φορες μορφές λαθρεμπορίου.

Συζήτηση έγινε και για το τεράστιας σημασίας ζήτημα της 

αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, το οποίο η κυβέρνηση 

φαίνεται να αντιμετωπίζει με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Στην πρώτη ανήκουν τα μεγάλα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, 

μέρος των οποίων ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε κατά τη διάρ-

κεια των προγραμματικών δηλώσεων «θαλασσοδάνεια».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euro2day.gr ο αντιπρόεδρος 

της κυβέρνησης είναι της άποψης ότι οι τράπεζες δεν στρίμω-

ξαν ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες που έχουν χρέη, αλλά δεν 

τα αποπληρώνουν εις βάρος του συνολικού ισολογισμού των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και της οικονομίας καθώς στερούν ρευ-

στότητα, την οποία οι τράπεζες θα μπορούσαν να διοχετεύσουν 

στην πραγματική οικονομία και στη χρηματοδότηση των βιώσι-

μων εταιρειών. Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς θεωρούν 

θετική την παράμετρο αυτή, αρκεί να γίνει με όρους αγοράς και 

χωρίς «κομματικού χαρακτήρα» παρεμβάσεις από τον έλεγχο 

που θα ασκεί το δημόσιο στις τράπεζες.

Στη δεύτερη προσέγγιση ανήκουν τα κόκκινα δάνεια των νοι-

κοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Ο κ. Δραγασάκης είπε 

στα υψηλόβαθμα στελέχη ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει 

στη σύσταση του ενδιάμεσου φορέα, στον οποίο όμως δεν θα 

περάσουν όλα τα κόκκινα δάνεια, αλλά μέρος τους. Σύμφωνα 

με πληροφορίες, στον φορέα θα περάσουν κόκκινα κατανα-

λωτικά, στεγαστικά και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, με 

βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα των κατόχων-δα-

νειοληπτών. Στο σημείο αυτό ζητήθηκε από τις τράπεζες για 

ορισμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στα μικρά δάνεια 

μέσω πιστωτικών καρτών να συνεργαστούν μεταξύ τους καθώς 

υπάρχουν δανειολήπτες που χρωστούν σε παραπάνω από μία 

τράπεζες και δεν αποπληρώνουν καμία.

Ζητήματα μείζονος σημασίας φέρεται να έθεσαν τα υψηλόβαθ-

μα τραπεζικά στελέχη με κυρίαρχο αυτό της άμεσης ανάγκης 

για συμφωνία της κυβέρνησης με τους εταίρους ώστε να στα-

ματήσει η εκροή καταθέσεων και να επανέλθει το τραπεζικό 

σύστημα σε ομαλή πορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες η εκροή 

καταθέσεων συνεχίζεται, με μικρότερους και έως τώρα ελεγ-

χόμενους ρυθμούς, καθώς οι Έλληνες μετατρέπουν τα λεφτά 

τους σε ομόλογα (Γερμανίας και Λουξεμβούργου), αλλά και σε 

χρυσές λίρες.

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «Το πρόγραμμα της κυβέρ-

νησης δεν είναι σημαία ευκαιρίας και δεν 

τεμαχίζεται», υποστήριξε ο υπουργός Πα-

ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος Παναγιώτης Λαφαζάνης στη 

Βουλή. Μίλησε για την ανάγκη παραγωγικής 

ανασυγκρότησης με την παράλληλη προστα-

σία του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι η 

αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής που 

σήμερα έχει ένα θλιβερό μονοψήφιο ποσοστό 

στο ΑΕΠ. Όπως είπε σήμερα η βιομηχανική 

παραγωγή συνθλίβεται από τις τράπεζες και 

το διεθνές εμπορικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό είπε 

ότι έχει σημασία ο κρατικός έλεγχος των 

τραπεζών. Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε πως 

η νέα κυβέρνηση θα αναβαθμίσει τη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας και θα αναλάβει ένα 

κομβικό ρόλο στην προσπάθεια. Σύμφωνα με 

τον κ. Λαφαζάνη η κυβέρνηση θα προωθήσει 

άμεσα μέτρα όπως ακύρωση τεμαχισμού της 

ΔΕΗ με δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ», «stop» 

σε κάθε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ 

και του ΑΔΜΗΕ, ενώ σταματά η υποβάθμιση 

της ΔEΗ Ανανεώσιμες, στην οποία θα ανατεθεί 

πρωταγωνιστικός ρόλος για την προώθηση των 

ΑΠΕ. Όπως είπε, η ΔΕΗ μπορεί να μειώσει από 

20% έως 40% το κόστος παραγωγής ηλεκτρι-

κού ρεύματος, ποσοστό που θα μεταφερθεί 

στα τιμολόγια προς όφελος των καταναλωτών. 

Ο κ. Λαφαζάνης ξεκαθάρισε ότι θα δοθούν 

δωρεάν 300 κιλοβατώρες το μήνα σε 300.000 

φτωχές οικογένειες.  Για την αγορά φυσικού 

αερίου υποστήριξε ότι θα γίνουν κινήσεις για 

να μειωθεί το κόστος προμήθειας της Ελλάδας 

που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 

Για τη ΔΕΠΑ είπε ότι σταματά κάθε κίνηση για 

ιδιωτικοποίηση, ενώ για το ΔΕΣΦΑ με δεδομένο 

ότι οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση στην αζέ-

ρικη Socar έχουν προχωρήσει σημείωσε ότι 

θα περιμένει την απόφαση της Κομισιόν. Για τις 

έρευνες πετρελαίου είπε ότι θα επιδιωχθούν 

οι ευρύτερες δυνατές συνεργασίες και ότι θα 

συσταθεί δημόσιος φορέας έρευνας και εκμε-

τάλλευσης υδρογονανθράκων. Ο κ. Λαφαζά-

νης σημείωσε ότι «Είμαστε αντίθετοι στην επέν-

δυση στις Σκουριές και θα χρησιμοποιήσουμε 

όλα τα νόμιμα μέσα για να υποστηρίξουμε τη 

θέση μας. Θα στηρίξουμε όμως όλους τους 

εργαζόμενους στα μεταλλεία», ενώ «ακραία 

αντιπεριβαλλοντικά» χαρακτήρισε τα σχέδια 

ανάπτυξης στο Ελληνικό και ξεκαθάρισε πως 

η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη σύμβαση με 

στόχο την ακύρωσή της.

Συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις - ασανσέρ 

στο Χρηματιστήριο και μετά από τρεις 

συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ό-

που ο Γενικός Δείκτης μέτρησε απώλειες 

9,77%, ο Τραπεζικός απώλειες 18,62% 

και η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 

μειώθηκε κατά 6,2 δισ. ευρώ, χθες οι 

αγοραστές αποφάσισαν να πάρουν πρω-

τοβουλίες. Μετά τον αρχικό «ενθουσια-

σμό» ακολούθησαν δεύτερες σκέψεις, 

με αφορμή το μπαράζ των υποβαθμίσε-

ων των ελληνικών τραπεζών από ξένους 

οίκους, ενώ επιβαρυντικά λειτούργησαν 

οι δηλώσεις Λαφαζάνη. Όμως, όλα άλλα-

ξαν μετά τις 14.00, όταν κυκλοφόρησαν 

δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία 

υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξει 

εξάμηνη συμφωνία - γέφυρα, μεταξύ 

ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών, η 

οποία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί 

στο μεθεπόμενο Eurogroup της 16ης 

τρέχοντος. Η αντίδραση του Χρηματι-

στηρίου ήταν άμεση με τους βασικούς 

δείκτες να εκτινάσσονται κάθετα, προς 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 826,31 7,98%

FTSE 244,75 8,22%

FTSEM 856,10 6,30%

Δείκτης Τραπεζών 698,40 15,81%

Μετοχές με άνοδο 85

Μετοχές με πτώση 26

Μετοχές αμετάβλητες 9

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

97.560.465

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

165.735.994


