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λάκι των σχεδίων µείωσης των «κόκκινων» δανείων, ενώ έχουν 
διαφοροποιηθεί και οι εντολές του επόπτη, ο οποίος ζητεί από 
τις ελληνικές τράπεζες να διώξουν τα µη εξυπηρετούµενα δά-
νειά τους από τους ισολογισµούς το 2019 και να αφήσουν µι-
κρό κοµµάτι για το 2020 και το 2021. Κι αυτό µε το επιχείρηµα 
πως, αν δεν το πράξουν, θα βρεθούν άµεσα εκτεθειµένες και 
θα χρειαστούν κεφάλαια. 

Τι έρχεται 
Εχοντας λάβει το µήνυµα από όλες τις πλευρές (επόπτες, δα-
νειστές, µετόχους και αγορές) κυβέρνηση και διοικήσεις (σ.σ.: 
των τραπεζών) συνεργάζονται για το κοινό καλό… Τα µέτρα 
που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναµένεται να ενεργοποιηθούν 
από τώρα έως τον Μάιο είναι τόσο κοινά όσο και κατά µόνας: 
f Νόµος Κατσέλη: Στο κοµµάτι των «κόκκινων» στεγαστικών 
δανείων που περιλαµβάνει και την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας ξαναγράφεται ο νόµος (Κατσέλη) και θα προβλεφθεί η 
επιδότηση της δόσης από το ∆ηµόσιο. Ωστόσο, αποµένει το 
σχέδιο να περάσει από την έγκριση της τρόικας - κυρίως της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θέµα θα συζητηθεί εκτε-
νώς στις συναντήσεις των υπουργών µε τους επικεφαλής των 
θεσµών από την προσεχή Τρίτη και µετά. Στην περίπτωση που 
υπάρξει καθυστέρηση στην τελική διαµόρφωση του σχεδίου, 
δεν αποκλείεται ο νόµος Κατσέλη να πάρει µία ακόµη παράτα-
ση, καθώς η ισχύς του λήγει την 28η Ιανουαρίου. 
f Λύση τύπου bad bank: Κι ενώ ο νόµος Κατσέλη ξαναγράφε-
ται, το υπουργείο Οικονοµικών έχει υιοθετήσει ένα κοινό σχέδιο 
αντιµετώπισης των «κόκκινων» δανείων, το οποίο ουσιαστικά 
θα στηρίξει µε κρατικές εγγυήσεις τις ελληνικές τράπεζες προ-
κειµένου να προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις (σ.σ.: πρόκειται 
για πωλήσεις) «κόκκινων» δανείων (επιχειρηµατικών, στεγαστι-
κών) ύψους έως 20 δισ. ευρώ! 
f Συνδυαστικά µε τις παραπάνω λύσεις, που προϋποθέτουν 
κρατική στήριξη, οι τράπεζες µετά από 9 χρόνια κρίσης «ξυ-
πνούν» και αντιµετωπίζουν και µε δικά τους εργαλεία το πρόβλη-
µα. Η βασική φιλοσοφία των κινήσεων που έχουν ανακοινώσει 
(Eurobank) και αυτών που έπονται (Πειραιώς, ενδεχοµένως και 
Alpha Bank) είναι η… έξωση από την τράπεζα των µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων µέσω της σύστασης µιας εταιρείας που θα δι-
αχειρίζεται τα «κόκκινα». Για παράδειγµα, η Eurobank αποφάσι-
σε να διώξει από πάνω της µη εξυπηρετούµενα δάνεια άνω των 
10 δισ. ευρώ και να τα τιτλοποιήσει εντός του 2019. Αντίστοι-
χα, η Πειραιώς βρίσκεται σε επαφή µε ξένους επενδυτές για να 
προχωρήσει το ίδιο µοντέλο και να διώξει από τον ισολογισµό 
της το σύνολο των µη εξυπηρετούµενων δανείων της, ύψους 
24 δισ. ευρώ. 
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A
φόρητες πιέσεις που δροµολογούν άµε-
σα εξελίξεις στο ζήτηµα της ουσιαστικής 
αντιµετώπισης των «κόκκινων» δανεί-

ων δέχονται κυβέρνηση και τράπεζες από τους 
δανειστές, από τις εποπτικές Αρχές της Φραν-
κφούρτης, αλλά και από τους µετόχους των πι-
στωτικών ιδρυµάτων. Το γεγονός αυτό αντικα-
τοπτρίζεται στο ταµπλό του Χρηµατιστηρίου µε 
συνεχή πτώση των τραπεζικών µετοχών, καθώς 
το πρόβληµα έχει κακοφορµίσει και απαιτού-
νται εντός του 2019 ριζικές λύσεις µε στόχο τη 
δραστική µείωση των «κόκκινων» δανείων. ∆ι-
αφορετικά, τράπεζες και ∆ηµόσιο θα βρεθούν 
αντιµέτωποι µε ανάγκη νέων κεφαλαίων, δηλα-
δή µε ένα «µνηµόνιο τραπεζών».

Οι συνδυαστικοί τρόποι αντιµετώπισης του 
προβλήµατος -αντικατάσταση νόµου Κατσέλη 
και το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών- θα 
βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων που 
ξεκινούν από την Τρίτη µε τους επικεφαλής των 
δανειστών (Κοµισιόν, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκού Μη-
χανισµού Στήριξης), αλλά και παράλληλα µε το 
κλιµάκιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 
το οποίο θα βρίσκεται στην Αθήνα για τον ετή-
σιο έλεγχο της ελληνικής οικονοµίας. Η κορύ-
φωση του ελέγχου θα γίνει προς τα τέλη της 
εβδοµάδας, όταν οι διευθύνοντες σύµβουλοι 

Η βόµβα των µη εξυπηρετούµενων 
χορηγήσεων στο τραπέζι των 
επαφών µε τους επικεφαλής της 
τρόικας και µε τα στελέχη του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 
αλλά και στο κρίσιµο ραντεβού 
που θα έχουν οι τραπεζίτες 
στη Φρανκφούρτη µε στελέχη 
της ΕΚΤ

των ελληνικών τραπεζών -Εθνικής, Eurobank, Alpha Bank 
και Πειραιώς- και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τρα-
πεζών Νικόλαος Καραµούζης συναντηθούν, κατόπιν πρω-
τοβουλίας της Ενωσης, στη Φρανκφούρτη µε τον νέο επι-
κεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM), τον 
Ιταλό Αντρέα Ενρια. 

Στην πρέσα του ∆ΝΤ
Τα στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, στο πλαί-
σιο του ετήσιου ελέγχου και ενόψει της έκθεσης που θα δη-
µοσιεύσει τον Φεβρουάριο το Ταµείο για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονοµίας, θα συναντηθούν και µε τις διοικήσεις 
των ελληνικών τραπεζών. Μοναδικό αντικείµενο αλλά και 

συνεχής πηγή ανησυχίας για 
το ∆ΝΤ στις επικείµενες συνα-
ντήσεις είναι τα «κόκκινα» δά-
νεια και η ευστάθεια των ελλη-
νικών τραπεζών. Στο Ταµείο 
υποστηρίζουν µονότονα ότι οι 
ελληνικές τράπεζες χρειάζονται 
επιπλέον κεφάλαια (σ.σ.: η τε-
λευταία επίσηµη εκτίµηση το-
ποθετούσε το ύψος τους στα 
2-5 δισ. ευρώ) και υποστηρί-
ζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες 
κινούνται βραδέως. Η παρού-

σα, λοιπόν, επίσκεψη αποκτά βαρύνουσα σηµασία, καθώς 
στην έκθεση θα υπάρχει ανεξάρτητο κεφάλαιο για το ελλη-
νικό τραπεζικό σύστηµα, το οποίο αποτελεί «ευαγγέλιο» για 
τους επενδυτές και τις αγορές. 

Πιέζει η Φρανκφούρτη
Κρίσιµο, όµως, είναι και το ραντεβού µε τον νέο επόπτη στη 
Φρανκφούρτη, πόσο µάλλον ενόψει της έγκρισης που πρέ-
πει να δώσει ο Αντ. Ενρια στα πλάνα µείωσης των «κόκκι-
νων» δανείων που έχουν υποβάλει στον SSM οι ελληνικές 
τράπεζες. Από την υποβολή των πλάνων -τον περασµένο 
Σεπτέµβριο- έως σήµερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυ-

«Κόκκινος» 
συναγερµός 
για τα δάνεια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 
τα µέτρα αντιµετώπισης 
του προβλήµατος υπό 
το άγρυπνο βλέµµα 
των δανειστών

Η ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών και οι 
διοικήσεις των ελληνικών 
τραπεζών, σε συνεργασία 
με τον νέο επικεφαλής 
του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού, Αντρέα 
Ενρια, «τρέχουν» τα 
σχέδια μείωσης των 
«κόκκινων» δανείων


