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ται ως λύση στην παρούσα στιγμή, καθώς είναι χρονοβόρα 
και θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε προηγούμενα στάδια.

 Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος θα αποφύγει να δώσει ζε-
στό χρήμα στις τράπεζες, αλλά θα τις βοηθήσει να ξεφορτω-
θούν πιο γρήγορα και μεγαλύτερο μέρος των «κόκκινων» δα-
νείων που έχουν συσσωρεύσει, αλλά και σε σχετικά καλύτε-
ρες τιμές, καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές δανείων θα γνω-
ρίζουν ότι η επένδυσή τους είναι καλυμμένη έστω σε ένα πο-
σοστό και για ακραίο σενάριο αποτυχίας. Τα κεφάλαια που 
πρέπει να δεσμευτούν για τον σκοπό αυτόν εξετάζεται να 
αντληθούν κατά ένα μέρος από το μαξιλάρι ρευστότητας. 
Ομως, αυτό απαιτεί μια διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς, γιατί τα χρήματα αυτά προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση του χρέους.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, οι θεσμοί 
και ο SSM (ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός για τις τράπεζες) 
δεν είναι αντίθετοι με την παραπάνω λύση. Ωστόσο, η Κομι-
σιόν, και συγκεκριμένα η DG Comp, έχει προειδοποιήσει την 
ελληνική κυβέρνηση να προσέξει ιδιαίτερα την τελική μορ-
φή της λύσης που ετοιμάζει, ώστε να μην προσκρούει στις 
διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων (state aid).

Ευθύνες στην αντιπολίτευση
Πάντως, πέρα από την τεχνική διαχείριση του ζητήματος των 
«κόκκινων» δανείων, κυβερνητικά στελέχη εγείρουν ζήτημα 
ευθυνών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της ΤτΕ, όχι 
βεβαίως για την εμφάνιση των κερδοσκοπικών πιέσεων στο 
Χρηματιστήριο, αλλά στο πώς συνέβαλαν στην αντιμετώπι-
σή τους στη συνέχεια. Προειδοποιούν δε ότι, παρόλο που 
οι τράπεζες δεν διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο νέας ανα-
κεφαλαιοποίησης, αν κάποιοι εξακολουθήσουν να την προ-
βλέπουν, μπορεί να δημιουργήσουν φόβο και οι εκτιμήσεις 
τους να λειτουργήσουν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. 

Ακόμη περισσότερο, υπάρχει πολύ έντονη δυσφορία για 
τη στάση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη 

Στουρνάρα, ο οποίος δεν τοποθετήθηκε στην 
τελευταία κρίση. Οι βολές εναντίον του από 
κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Γιάν-
νης Δραγασάκης, ο Δημήτρης Τζανακόπου-
λος και ο Νίκος Παππάς, καταδεικνύουν τη δυ-
σαρέσκεια που υπάρχει στην κυβέρνηση για 
τη στάση του. Το οικονομικό επιτελείο και το 
Μαξίμου θεωρούν ότι ο διοικητής της ΤτΕ θα 
έπρεπε να έχει βγει να πει το αυτονόητο, δηλα-
δή ότι οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν πρόσφα-
τα τα stress tests και είναι επαρκώς κεφαλαιο-
ποιημένες. Υπενθυμίζουν, εξάλλου, ότι ο κύρι-
ος Στουρνάρας έχει αποδεχθεί λαλίστατος σε 
άλλα θέματα, όπως το ζήτημα της προληπτι-
κής πιστωτικής γραμμής. Σε αυτό το πλαίσιο, 
δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κεντρι-
κός τραπεζίτης δεν προσκλήθηκε στην έκτακτη 
σύσκεψη της Τετάρτης στο Μαξίμου.

Ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας απέφυγε να απα-
ντήσει στην κριτική που δέχεται, ωστόσο στε-
λέχη της ΤτΕ σημείωναν ότι δεν είθισται να το-
ποθετούνται οι εποπτικές Αρχές των τραπεζών 
για τις διακυμάνσεις στο Χρηματιστήριο και 
πως, αν είχε παρέμβει, θα καθιστούσε οξύτερο 
το πρόβλημα. Ανθρωποι που συνομιλούν μαζί 
του λένε πάντως, πως, αν υπήρχε πιστοληπτική 
γραμμή, κάθε τράπεζα μόνη της θα μπορού-
σε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, προχωρώ-
ντας σε μια ομολογιακή έκδοση και διαψεύδο-
ντας τους κερδοσκόπους. Σε ό,τι αφορά το asset 
protection scheme, στην ΤτΕ το θεωρούν καλή 
ιδέα (το είχε προτείνει άλλωστε πριν από μή-
νες ο ίδιος ο διοικητής), θεωρούν ωστόσο ότι 
θέλει καλή προετοιμασία. Ηδη υπάρχουν επα-
φές γι’ αυτό ανάμεσα στο ΥΠΟΙΚ και την ΤτΕ. 

f.klavdianos@realnews.gr

Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Ψ
υχραιμία προσπαθεί να επιδείξει η κυ-
βέρνηση σε σχέση με την αναστάτω-
ση που έχει δημιουργηθεί όσον αφο-

ρά τις τραπεζικές μετοχές τις τελευταίες ημέρες. 
Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, όπως έδειξε η σύ-
σκεψη στο Μαξίμου τη «μαύρη Τετάρτη». Στε-
λέχη του Μαξίμου και του οικονομικού επιτε-
λείου συμφωνούν, πάντως, ότι η επίλυση του 
προβλήματος των «κόκκινων» δανείων πρέ-
πει να επιταχυνθεί. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση, 
με αιχμή το υπουργείο Οικονομικών, αναζη-
τεί μια λύση που δεν θα επιτρέψει στην κρίση 
που έχει προκύψει να συνεχιστεί και να ξεφύ-
γει από τον έλεγχο. Στόχος είναι, μάλιστα, αυτή 
η λύση να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο 
δίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το βασικό πρό-
βλημα που έχει δημιουργηθεί με τα «κόκκινα» 
δάνεια είναι ότι, όσο περισσότερα βγάζουν προς 
πώληση οι τράπεζες για να τα ξεφορτωθούν, 
τόσο πέφτει η τιμή τους και αυξάνονται οι ζη-
μιές που εγγράφουν στα βιβλία τους. Το βασι-
κό εργαλείο που εξετάζει η κυβέρνηση, σε συ-
νεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι 
το λεγόμενο asset protection scheme, το οποίο 
στοχεύει στην επιτάχυνση της πώλησης «κόκκι-
νων» δανείων σε ξένα funds και σε υψηλότερες 
τιμές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
κομβικής σημασίας στο σχέδιο που μελετά η 
κυβέρνηση θα είναι κάποιου είδους κρατική εγ-
γύηση για τα δάνεια που θα πουλούν οι τρά-
πεζες στα funds. Ωστόσο, αυτή η εγγύηση θα 
αφορά ένα ποσοστό της αξίας των δανείων 
που θα πουληθούν (όχι το σύνολό τους) και θα 
ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που αυ-
τά τα δάνεια «σκάσουν» και μόνο ως το τελευ-
ταίο μαξιλάρι (backstop), δηλαδή αφού προη-
γηθεί η ανάληψη του σχετικού κόστους από τις 
τράπεζες και τα funds. Αντιθέτως, η δημιουρ-
γία μιας «κακής τράπεζας» που θα αναλάμβανε 
τα «κόκκινα» δάνεια (bad bank) δεν προκρίνε-

Συναγερμός για τα 
«κόκκινα» δάνεια
Το παρασκήνιο 
της έκτακτης 
σύσκεψης 
στο Μέγαρο 
Μαξίμου 
μετά το μίνι 
τραπεζικό κραχ 
της Τετάρτης 
και οι επόμενες 
κινήσεις της 
κυβέρνησης
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του αντιπροέδρου Βάλντις Ντοµπρόβσκις, έχει 
πολλές φορές προειδοποιήσει για το ύψος των 
µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Ελλάδα. Η 
χώρα µας έχει το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώ-
πη (ακολουθεί η Κύπρος), αλλά αυτό δεν έγινε 
γνωστό τώρα. Αντιθέτως ο Β. Ντοµπρόβσκις εί-
χε εξηγήσει πριν από το καλοκαίρι ότι η µείωση 
των NPLs γίνεται συνδυαστικά και στην πράξη η 
µείωση ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της οι-
κονοµίας και την αύξηση του ΑΕΠ. Από την άλλη, 
όµως, και οι δεσµεύσεις πρέπει να εφαρµοστούν 
στο ακέραιο. Πολλοί είναι αυτοί στις Βρυξέλλες 
που πιστεύουν ότι η Ελλάδα πληρώνει σήµερα 
την αδράνεια ετών, τις ατέρµονες διαπραγµα-
τεύσεις, τις καθυστερήσεις, τα πολιτικά παιχνί-
δια µε τα NPLs, το ίδιο το γεγονός ότι η όλη δι-
άσωση της χώρας πήρε 8 χρόνια. 

Ακόµα όµως και έτσι, όλοι οι συνοµιλητές της 
«R» στις Βρυξέλλες εκτιµούν ότι η χώρα βρίσκε-
ται πολύ µακριά από µια κατάσταση αναγκαστι-
κών διασώσεων και bail in µεγαλοκαταθετών. 
Παρά τον πανικό οι τράπεζες είναι επαρκώς κε-
φαλαιοποιηµένες (εξ ου και η δήλωση Μ. Σχοι-
νά την Πέµπτη) και είναι εξίσου σαφές ότι στην 
αγορά υπάρχει ακόµα χώρος για εξαιρετικά ευ-
εργετικές συγχωνεύσεις. 

Ευκολότερη η κατάσταση αν 
υπήρχε προληπτική γραµµή;
Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει -σε κάποια επίπεδα- 
και οι επικριτικές φωνές για το γεγονός ότι η Ελ-
λάδα δεν ζήτησε µια stand by προληπτική γραµ-
µή στήριξης, η οποία θα επέτρεπε στις τράπεζες 
να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο waiver 
της ΕΚΤ. Ο αντίλογος είναι πως και αυτή η λύ-
ση θα ήταν εµβαλωµατική και, ως εκ τούτου, 
τα στελέχη της τρόικας δεν πίεσαν καθόλου την 
ελληνική κυβέρνηση να πάει προς αυτή την κα-
τεύθυνση. To τελικό βεβαίως ερώτηµα που θα 
υπάρξει σε σχέση µε τη χρήση του cash buffer 
για τη λύση των SPVs είναι το πώς θα αντιδρά-
σουν οι αγορές και πόσο θα µειωθεί το «διά-
στηµα ασφαλείας» που υπάρχει για την κάλυψη 
των ελληνικών υποχρεώσεων. Σε πρώτη φάση, 
η εκτίµηση είναι πως θα υπάρχει µια µικρή επι-
δείνωση στην αξιολόγηση των επενδυτών. Αυ-
τή, όµως, θα βελτιωθεί και πάλι µε δύο κινήσεις: 
την αποπληρωµή των δανείων του ∆ΝΤ και των 
υποχρεώσεων προς την EΚΤ ύψους 7,8 δισ. ευ-
ρώ το επόµενο εξάµηνο. Η δεύτερη κίνηση εί-
ναι η παραγωγή πραγµατικών αποτελεσµάτων 
στη µείωση των NPLs, µέσω της νοµοθεσίας και 
των µηχανισµών που έχουν θεσπιστεί. Προς αυ-
τό, οι ελληνικές Αρχές θα µπορούσαν να κοιτά-
ξουν και προς την πλευρά της Κύπρου ή άλλων 
κρατών και να επισπεύσουν την ανταλλαγή βέλ-
τιστων πρακτικών. Μια µόνο λύση δεν λειτουρ-
γεί, λένε στις Βρυξέλλες: η αδράνεια. 

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Χ
αµηλούς τόνους στο θέµα των τραπε-
ζών, που δεν είναι καινούργιο, δεν εί-
ναι άγνωστο, δεν άλλαξε και δεν επιδει-

νώθηκε τις τελευταίες ηµέρες, κρατούν οι Βρυ-
ξέλλες, µε τις κοινοτικές υπηρεσίες να αρνού-
νται ότι έχουν µπει σε κάποιου είδους «διαχεί-
ριση κρίσης». Σύµφωνα µε παρασκηνιακή ενη-
µέρωση που είχε η Realnews, καταρχήν «κάθε 
κρατική εγγύηση δεν συνιστά αυτόµατα ασύµ-
βατη κρατική ενίσχυση» και «θα γίνει λεπτοµε-
ρής εξέταση του αιτήµατος και του ελληνικού 
σχεδίου, όταν αυτό κοινοποιηθεί». Tο ελληνι-
κό σχέδιο προβλέπει τη δηµιουργία οχηµάτων 
ειδικού σκοπού (SPVs) σε καθεµία από τις τρά-
πεζες, όπου εκεί θα «παρκαριστούν» τα «κόκκι-
να» δάνεια (NPLs) που έχουν µείνει στα αζήτη-
τα των επενδυτικών funds. Η εγγύηση των τυ-
χόν απωλειών από τις εισπράξεις που δεν θα γί-
νουν θα προέλθει από το ∆ηµόσιο και θα ανα-
ζητηθεί στο λεγόµενο cash buffer (το µαξιλάρι 
της εξόδου των 24,4 δισ. ευρώ). Το αν και κατά 
πόσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το cash buffer 
για τέτοιο σκοπό θα το κρίνει το Συµβούλιο των 
∆ιοικητών του ESM, δηλαδή ο ESM σε επίπεδο 
υπουργών Οικονοµικών. 

Πριν όµως φτάσουµε εκεί, θα πρέπει να έχει 
απαντηθεί από την Κοµισιόν και συγκεκριµένα 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (Μ. 
Βέσταγκερ) αν η εγγύηση αυτή είναι συµβα-
τή ή ασύµβατη. Το ισχυρό επιχείρηµα για τη 
συµβατότητα (και άρα την έγκριση) εδράζεται 
στην ήδη υπάρχουσα µεγάλη δηµόσια ανακε-
φαλαιοποίηση (του 2015). Στην πράξη, το ∆η-
µόσιο έχει ισχυρή θέση στο µετοχικό κεφάλαιο 
των τραπεζών µε ποσοστά 40,39% στην Εθνική, 
10,96% στην Αlpha Bank, 26,42% στην Πειραι-
ώς και 2,58% στη Εurobank. Ενα δεύτερο επι-
χείρηµα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι δεν θα 
υπάρξει αλλοίωση της αγοράς, καθώς η όποια 
εγγύηση θα αφορά όλες τις τράπεζες. 

Από την άλλη, είναι προφανές ότι αυτή δεν 
είναι η µόνη λύση, αλλά, όπως εξηγούν καλά 
πληροφορηµένες πηγές των Βρυξελλών, «πρέ-
πει πολλά πράγµατα να γίνουν σε συνδυασµό». 
Αναλυτικά πρέπει:
f Να επιταχυνθούν οι ηλεκτρονικοί και οι φυ-
σικοί πλειστηριασµοί.
f Να επιταχυνθεί η δικαστική εξέταση των υπο-
θέσεων αφερεγγυότητας. 
f Να επιταχυνθεί η επιβολή της νοµοθεσίας πε-
ρί αφερεγγυότητας. 

Κοινώς, οι ψηφισµένες µεταρρυθµίσεις πρέ-
πει να «τρέξουν». Η Κοµισιόν, που δεν σχολιά-
ζει τις ηµερήσιες µεταβολές στους χρηµατιστη-
ριακούς δείκτες, και συγκεκριµένα το επιτελείο 

Μνηµόνιο, το… µεταµνηµονιακό! 
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ζούσαμε τα μνημονιακά… μνημόνια. Μετά 
και την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 
για το 2019, μπαίνουμε και επισήμως στην περίοδο των… 
μεταμνημονιακών μνημονίων. Διότι ναι μεν το προσχέδιο 
δεν είναι το τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού, ναι μεν περι-
λαμβάνει δύο σενάρια για τις συντάξεις, ωστόσο έχει σα-
φή πυξίδα και ακόμα σαφέστερο προσανατολισμό. Υπό 
όποιο σενάριο, όμως, για τις συντάξεις, τα δεδομένα εί-
ναι τα εξής: 

f Μέσα στο 2018 α) από τον ΦΠΑ θα εισπραχθούν 562 
εκατ. ευρώ επιπλέον όσων είχαν αρχικά προϋπολογιστεί 
(συνολικά από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών θα ει-
σπραχθούν επιπλέον 785 εκατ. ευρώ), β) από τον φόρο 
εισοδήματος θα εισπραχθούν 291 εκατ. ευρώ επιπλέον 
όσων είχαν αρχικά προϋπολογιστεί, γ) από φόρους επί 
της ακίνητης περιουσίας (όπου περιλαμβάνεται ο ΕΝΦΙΑ) 

θα εισπραχθούν 41 εκατ. ευρώ επιπλέον όσων είχαν αρ-
χικά προϋπολογιστεί. 

f Σε ό,τι αφορά το 2019, μαθαίνουμε ότι οι συνολικοί 
φόροι θα είναι αυξημένοι κατά 1,1 δισ. ευρώ από ό,τι 
προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο, με την αύξηση των φόρων 
επί αγαθών και υπηρεσιών να ανέρχεται στα 710 εκατ. ευ-
ρώ. Η δε αύξηση στον φόρο εισοδήματος υπολογίζεται 
στα 86 εκατ. ευρώ.    
Είναι προφανές: Η αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων και 
προεξοφλημένη είναι και προσχεδιασμένη και τόσο κα-
λά… μελετημένη ώστε να υλοποιηθεί ακόμα και χωρίς να 
κόψουν (για 13η φορά) τις συντάξεις. Αλλωστε,  ουδείς 
κατηγόρησε τους κάθε λογής κυβερνητικής απόχρωσης 
«σωτήρες» για ελλιπή εφευρετικότητα στο να «τα παίρ-
νουν» από τους αδύναμους με πολλούς και διαφορετι-
κούς τρόπους.   

 

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

Το µήνυµα των 
Βρυξελλών για 
τις τράπεζες
Την επίσπευση των πλειστηριασµών, την ταχύτερη 
εκδίκαση των υποθέσεων για τους κακοπληρωτές 
και την ενδυνάµωση του πλαισίου για την 
αφερεγγυότητα προτάσσουν αξιωµατούχοι 
της Κοµισιόν για να εξυγιανθούν τα ελληνικά 
πιστωτικά ιδρύµατα 

Ο υπουργός 
Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος συνομιλεί 
με τον αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Βάλντις Ντομπρόβσκις


