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της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου, ανεβά-
ζοντας το κόστος δανεισμού. Γεγονός που κλεί-
νει την πόρτα εξόδου στις αγορές για το Δημό-
σιο, τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις 
και στερεί φθηνή ρευστότητα από την αγορά. 
Και επειδή το μεγάλο πρόβλημα είναι το «βου-
νό» των 88 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δα-

νείων, κυβέρνηση και τράπεζες έχουν ξεκινήσει 
επαφές για τη δημιουργία μιας εταιρείας ειδικού 
σκοπού, στην οποία μπορούν να μεταφερθούν 
«κόκκινα» δάνεια έως και 20 δισ. ευρώ. Το σχέ-
διο βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης -καθώς 
πρέπει να εγγυηθεί το Δημόσιο- και αυτό δεν 
πρέπει να θεωρηθεί κρατική στήριξη για τις τρά-
πεζες, εξ ου και η έγκρισή του από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Κομισιόν απαιτεί χρόνο, τουλά-
χιστον 5-6 μήνες. Με δεδομένες τις δυσκολίες 
του εγχειρήματος αλλά και τις αυστηρές εντολές 
από την ΕΚΤ, οι διοικήσεις των ελληνικών τρα-
πεζών αναμένεται να εντείνουν άμεσα την πίε-
ση προς τους επιχειρηματίες που χρωστούν δε-
κάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνουν, 
επί σειρά ετών, ούτε ένα σεντ. 

Ετσι, τις επόμενες εβδομάδες θα καλέσουν 
επιχειρηματίες από τον κλάδο της χαλυβουργί-
ας, που έχουν «κόκκινα» δάνεια 700-800 εκατ. 
ευρώ και έναν επιχειρηματία από τον κλάδο του 
αυτοκινήτου με «κόκκινο» δάνειο 400 εκατ. ευ-
ρώ. «Αν δεν πληρώσουν, θα πουλήσουμε τα δά-
νεια σε ξένα funds», αναφέρουν υψηλόβαθμες 
τραπεζικές πηγές. Διότι η εντολή από τη Φραν-
κφούρτη είναι σαφής: «Λύστε τα “κόκκινα” δά-
νεια των μπαταχτσήδων μεγαλοεπιχειρηματιών, 
διότι εκεί είναι το πρόβλημα». Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, μόνο τα «κόκκινα» δάνεια πέντε εται-
ρειών από τους κλάδους του χάλυβα, του αυ-
τοκινήτου και των ξενοδοχείων ανέρχονται σε 
1,6 δισ. ευρώ. 

τος έχουν «σημαντική απόκλιση» από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. 
Η μη συμμόρφωση της ιταλικής κυβέρνησης έφερε τις σκληρές υποδείξεις από 

το Μπαλί. «Η ιταλική κυβέρνηση δεν κρατά τον λόγο της και οι στόχοι για το έλ-
λειμμα πρέπει να αλλάξουν», τόνισε ο πρόεδρος της Ε.Ε. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Στο 
ίδιο ύφος, η γενικής διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε πως «όταν 
ανήκεις σε μια ένωση και αποφασίζεις να παραμείνεις σε αυτήν, πρέπει να τη-
ρείς του κανόνες». Με πιο κοφτό λόγο τοποθετήθηκε για την Ιταλία ο εκπρόσω-
πος του Ταμείου στην Ευρώπη, Πόουλ Τόμσεν. «Οι στόχοι για το έλλειμμα είναι 
λάθος και είδαμε την αντίδραση των αγορών». Εμμέσως αλλά σαφώς, ο Ιταλός 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι προειδοποίησε 
τη χώρα του, δηλώνοντας ότι «για τις χώρες με υψηλό χρέος είναι κρίσιμη η τή-
ρηση του Συμφώνου Σταθερότητας». 

«Τρέχει» η Αθήνα για τα «κόκκινα» δάνεια
Σε αγώνα δρόμου αποδύονται κυβέρνηση και τράπεζες με σκοπό να περιορίσουν 
τα απόνερα της ιταλικής κρίσης, η επίδραση των οποίων οδήγησε σε σημαντική 
πτώση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών -με τη συνολική κεφαλαιοποίη-
ση των ελληνικών τραπεζών να πέφτει κάτω από τα 5 δισ. ευρώ- και σε αύξηση 
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Σ
υναγερμός έχει σημάνει σε Βρυξέλλες και 
Αθήνα από τις ισχυρές αναταράξεις που 
προκαλεί στην οικονομία της ευρωζώνης, 

κυρίως όμως στις αδύναμες οικονομίες του Νό-
του, το αντάρτικο της ιταλικής κυβέρνησης ενό-
ψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού της γεί-
τονος τις επόμενες ώρες στην Κομισιόν (σχετι-
κό ρεπορτάζ σελ. 39). Ο κίνδυνος για παρά-
πλευρα ατυχήματα αυξάνεται, καθώς οι αγο-
ρές «σφυροκοπούν» τις τελευταίες εβδομάδες 
τα ομόλογα της Ιταλίας και τις μετοχές στο χρη-
ματιστήριο του Μιλάνου και οδηγούν ολοένα 
και υψηλότερα το κόστος δανεισμού. 
Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων έχουν πά-

ρει την ανιούσα - πάνω από το 3,5% της Ιτα-
λίας, αλλά και πλησίον του 4,5% της Ελλάδας. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η ελληνι-
κή οικονομία κινδυνεύει να γίνει το πρώτο θύ-
μα του ιταλικού ντόμινο, εάν δεν υπάρξει απο-
κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρώμης και Βρυ-
ξελλών. Και φυσικά στο επίκεντρο της δίνης των 
αγορών βρίσκεται ο «μεγάλος ασθενής» τόσο 
για την Ιταλία όσο και για την Ελλάδα, που δεν 
είναι άλλος από τις τράπεζες των δύο χωρών, οι 
οποίες κουβαλούν πολύ υψηλά ποσοστά «κόκ-
κινων» δανείων. 

Λίγες ώρες πριν από την κατάθεση του προ-
ϋπολογισμού της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, μέσω του οποίου η κυβέρνηση της Ρώ-
μης επιδιώκει τη χαλάρωση των δημοσιονομι-
κών κανόνων και θέλει να αυξήσει το έλλειμμα 
στο 2,4% του ΑΕΠ για το 2019, από 0,8% που 
προέβλεπε η προηγούμενη ιταλική κυβέρνηση, 
οι ηγεσίες της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου έστειλαν από το Μπαλί αυστηρή προει-
δοποίηση στην κυβέρνηση του ακροδεξιού Μα-
τέο Σαλβίνι. Οι αυστηρές συστάσεις υπαγορεύ-
θηκαν και από την άρνηση της Ρώμης να λάβει 
υπ’ όψιν της την προειδοποίηση του αντιπρο-
έδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντρομπρόβσκις 
και του επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί, οι οποίοι, 
με επιστολή τους στον Ιταλό υπουργό Οικονο-
μικών Τζιοβάνι Τρία, επεσήμαναν ότι οι στόχοι 
του προϋπολογισμού για το ύψος του ελλείμμα-

Κίνδυνος
για ιταλικό 
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Οι επικεφαλής της Κομισιόν, 
της ΕΚΤ και του ΔΝΤ έστειλαν 
από το Μπαλί αυστηρές προ-
ειδοποιήσεις στην κυβέρνη-
ση του ακροδεξιού Σαλβίνι

Μεγάλη ανησυχία σε Βρυξέλλες και Αθήνα 
για την ανυποχώρητη στάση της Ρώμης στο θέμα 
των ελλειμμάτων. Οι επιπτώσεις στα ελληνικά 
ομόλογα και ο προβληματισμός για την πορεία 

του τραπεζικού τομέα 


