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Σε διακεκαυμένη ζώνη κινδυνεύουν να μπουν οι ελληνικές τράπεζες όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης. To γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη νέας 

ανακεφαλαιοποίησης, η οποία, αυτή τη φορά, θα γίνει με κούρεμα καταθέσεων (bail in) σύμφωνα 

με τη νέα κοινοτική νομοθεσία για τις διασώσεις τραπεζών. Στο καυτό ερώτημα αν κινδυνεύουν με 

κούρεμα οι καταθέσεις, απαντούν στη Realnews τέσσερις κορυφαίοι καθηγητές Οικονομικών, 

οι Παναγιώτης Λιαργκόβας, Μιράντα Ξαφά, Διονύσης Χιόνης, Παναγιώτης Πετράκης, αλλά 

και ο επικεφαλής των οικονομολόγων του ΣΕΒ Μιχάλης Μασουράκης.  

 

Ο κίνδυνος, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, είναι ορατός, καθώς όσο η κυβέρνηση δεν κλείνει -

νομοθετικά- τα ανοικτά μέτωπα του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση χρεών χιλιάδων 

επιχειρήσεων και δεν προσφέρει ασυλία στα στελέχη (σ.σ.: τραπεζών και Δημοσίου), που θα 

υπογράφουν τις αναδιαρθρώσεις «κόκκινων» δανείων, τόσο φουντώνουν αυτά και απειλείται η 

κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.  

 

«Εάν η αξιολόγηση δεν κλείσει μέχρι τις 10-15 Μαρτίου, τότε καήκαμε», αναφέρουν τα υψηλόβαθμα 

στελέχη των τραπεζών. Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι απειλείται η επίτευξη του τριμηνιαίου στόχου 

μείωσης των «κόκκινων» δανείων, ο οποίος θα περάσει από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας -συγκεκριμένα του εποπτικού της οργάνου του SSM- εντός του Μαρτίου. Νερό στον μύλο 

του εφιαλτικού σεναρίου για τους καταθέτες και τις τράπεζες ρίχνει, για μία ακόμη φορά, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία (σ.σ.: που θα δει σήμερα 

το φως της δημοσιότητας) υποστηρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται 10 δισ. ευρώ νέα 
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κεφάλαια!  

 

Κι ενώ τα σύννεφα πάνω από τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος μαζεύονται, για μία 

ακόμη φορά, η κατάσταση δυσχεραίνει περαιτέρω από την εκδηλωμένη πλέον αδυναμία 

επιχειρήσεων (σ.σ.: κυρίως μικρών και μεσαίων) και νοικοκυριών να αποπληρώσουν τις μηνιαίες 

δόσεις τους. Τα στοιχεία των τραπεζών για τον Ιανουάριο είναι απογοητευτικά και δείχνουν πως 

δημιουργούνται νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και «σκάνε» ξανά τα ρυθμισμένα.  

 

Η έντονη ανησυχία μεταφέρθηκε από το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών τόσο στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο στον υπουργό Οικονομικών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που 

είχαν τις προηγούμενες ημέρες. «Είπαμε στον υπουργό ότι πρέπει να ψηφισθούν άμεσα ο 

εξωδικαστικός και η προστασία της υπογραφής. Του μεταφέραμε, χωρίς περιστροφές, την 

κατάσταση και τους κινδύνους», αναφέρει στην «R» ένα από τα μέλη του προεδρείου. 
 
 
 
 
 

 

 


