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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Οι τραπεζικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 
στην περίοδο της τρέχουσας ύφεσης.

Είναι γεγονός ότι από την τρέχουσα ύφεση, ο 
τραπεζικός κλάδος  δεν θα μπορούσε να παραμείνει 
ανεπηρέαστος, χωρίς αρνητικές επιδράσεις ή 
απώλειες. Τα τραπεζικά ιδρύματα εμφανίζονται να 
έχουν δεχθεί τις αρνητικές επιδράσεις της ύφεσης, 
και αναμένεται να επηρεασθούν τους επόμενους 
μήνες ακόμη περισσότερο, από το πλάτος και 
το βάθος της ύφεσης αυτής στις οικονομικές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών. 
Επιπλέον ο τραπεζικός κλάδος έχει δεχθεί αρκετές 
φορές την αυστηρή κριτική των παραγωγικών 
φορέων της οικονομίας. Η κριτική τους, η οποία σε 
επιμέρους θέματα είναι απόλυτα δικαιολογημένη, 
συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία :
Α) Στην τραπεζική τιμολογιακή πολιτική, η οποία τα 

τελευταία χρόνια (μετά την είσοδο της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ) είναι 
επαχθής για τους δανειολήπτες με επιτόκια που είναι σαφώς υψηλότερα από 
τον μέσο όρο της υπόλοιπης ευρωζώνης.
Β) Στην αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει, κατά την 
τρέχουσα περίοδο, την πραγματική οικονομία, παρά την υψηλή κερδοφορία που 
κατέγραψε τα προηγούμενα χρόνια (κερδοφορία σε ιστορικά υψηλά). Αντίθετα, 
παρέχεται από το κράτος σημαντική υποστήριξη, με την μορφή ομολόγων 
ή εγγυήσεων, ενώ άλλοι κλάδοι που δεν πέτυχαν υψηλές κερδοφορίες στο 
παρελθόν, δεν λαμβάνουν καμία κρατική υποστήριξη την περίοδο αυτή.
Γ) Στην συμβολή των τραπεζικών ιδρυμάτων για την επίτευξη του υπερδανεισμού 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, μετατρέποντας τα καταστήματα της 
λιανικής (ένδυση, ηλεκτρικά είδη, super markets, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων 
κ.α.) σε σημεία πώλησης τραπεζικών δανείων και πιστωτικών καρτών.
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα Ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα δεν διέθεταν 
τα αναφερόμενα «τοξικά» προϊόντα έτσι ώστε να υποχρεωθούν σε σημαντικές 
ζημίες, και επίσης  αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης από τις αγορές, 
κυρίως λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων της εθνικής μας οικονομίας. 
Από την άλλη πλευρά, όμως έχει παρατηρηθεί ότι τα προβλήματα της ρευστότητας 
των Ελληνικών τραπεζών προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι οι χορηγήσεις 
τους (παροχή δανείων, ιδιαίτερα προς τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης) 
είναι πολύ υψηλότερες από τις καταθέσεις τους, με συνέπεια να χρηματοδοτούν 

αυτό το «άνοιγμα» (gap) με ίδιο δανεισμό. Όμως, ο δανεισμός αυτός είναι πλέον 
αδύνατος από τις αγορές, με συνέπεια την συνεχή χρηματοδότηση των Ελληνικών 
τραπεζών (πέραν των €80 δις) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με ενέχυρο 
τα πακέτα των κρατικών ομολόγων. Επιπλέον, η ρευστότητά τους έχει περιορισθεί 
και από το πρόσφατο κύμα φυγής εγχώριων κεφαλαίων και καταθέσεων, σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε., καθώς και από τον περιορισμό των καταθέσεων στο τραπεζικό 
σύστημα, λόγω της οικονομικής ύφεσης, που υποχρεώνει τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους για την αντιμετώπιση 
της αυξημένης φορολογίας, της περαίωσης, της ανεργίας κ.α.   
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, καθώς επίσης και τον καθοριστικό 
και ουσιαστικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στο οικονομικό κύκλωμα και 
την ανάπτυξη μιας οικονομίας, γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η 
κεφαλαιακή ενίσχυση  με ρευστά διαθέσιμα (μετρητά) του τραπεζικού κλάδου. 
Έτσι, αναγνωρίζοντας τις σημερινές προκλήσεις, αλλά και τα μηνύματα των 
καιρών, ολοένα και περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα προχωρούν στην ενίσχυσή 
τους με αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων τους (ΑΜΚ). Οι ενέργειες αυτές είναι 
απόλυτα δικαιολογημένες και αναμφίβολα προς την σωστή κατεύθυνση, αφού 
έτσι δομούν ένα αποτελεσματικό υπόβαθρο για την τραπεζική χρηματοδότηση 
νέων και υφιστάμενων επενδύσεων, που συσσωρευτικά μπορούν να μεταβάλουν 
την σημερινή εικόνα και τα δεδομένα της οικονομίας μας. 
Η Εθνική Τράπεζα πρόσφατα υλοποίησε ΑΜΚ περί τα €2,8 δίς, η Τράπεζα Πειραιώς 
περί το €1 δις, η Αγροτική σχεδιάζει ΑΜΚ επίσης σε ανάλογο ύψος, και η Γενική 
και Κύπρου έχουν ήδη προηγηθεί. Με αυτές τις ΑΜΚ, τα τραπεζικά ιδρύματα 
βελτιώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, διαθέτουν μεγαλύτερη ρευστότητα 
για χρηματοδοτήσεις σε Ελληνικές επιχειρήσεις, και πολύ περισσότερο έχουν 
την δυνατότητα να αμυνθούν απέναντι στις τρέχουσες επισφάλειες που βαίνουν 
αυξανόμενες, και τέλος διαπραγματευθούν με αξιώσεις την θέση τους στα 
επόμενα συγχωνευμένα και μεγαλύτερα τραπεζικά σχήματα που θα αναδυθούν 
από την κρίση αυτή.   
(Πηγές: www.capital.gr, www.naftemporiki.gr, Epsilon7) 
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Απαγόρευση αλιείας στον Ποταμό Έβρο
Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ανακοινώθηκε ότι:  «Απαγορεύετε η αλιεία ιχθύων και 
λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο α) στον ποταμό Έβρο, β) στις τεχνητές 
λίμνες, γ) στα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες) και δ) τους υπόλοιπους 
υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Έβρου.
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει στις 15 Απριλίου 2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 8:00 π.μ. 
και λήγει στις 30 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 π. μ.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των 
λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.
Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και
ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις
των αλιευτικών διατάξεων η αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις 
όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και
εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η
καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.


