
Για κάθε €1,00 ευρώ που παίρνουν οι τράπε-
ζες από καταθέσεις, δανείζουν περίπου τα
€0,90. Τα υπόλοιπα €0,10 οφείλουν να τα
έχουν σε ‘ρευστό’. Η λέξη ρευστό όμως δεν
σημαίνει ‘σε χρήματα’. Μπορεί να περιλαμβά-
νει ομόλογα, μετοχές, και άλλες παρόμοιες
επενδύσεις, οι οποίες (θεωρητικά) είναι
ασφαλείς και μπορούν να ρευστοποιηθούν
(να μετατραπούν δηλαδή σε χρήματα) κατ’
επιλογήν της τράπεζας. 
Για τις κυπριακές τράπεζες, ένα μέρος των
€0,10 είναι σε ομόλογα του Ελληνικού Δημο-
σίου, όπου ένα ομόλογο είναι βασικά όμοιο με
ένα δάνειο από την τράπεζα προς το ελληνι-
κό κράτος. Το πόσο από τα €0,10 είναι σε
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και κυμαί-
νεται από τράπεζα σε τράπεζα, αλλά η σημαν-
τικότητα του κουρέματος είναι σχεδον ‘όμοια’
για όλες. Το κούρεμα είναι βασικά η μείωση
του ποσού που θα αποπληρώσει το ελληνικό
κράτος στην τράπεζα. Αν δηλαδή το ελληνικό
κράτος δανείστηκε €0,04 και το κούρεμα θα
είναι 50%, τότε το ελληνικό κράτος θα ξε-
πληρώσει μόνο το €0,02 του δανείου. Τα
άλλα €0,02 θα τα ‘χάσει’ η τράπεζα. Πώς θα
ανακτήσει, όμως, τα χαμένα €0,02 η τράπεζα;
Η τράπεζα έχει μια σειρά από επιλογές ώστε
να προσπαθήσει να αυξήσει/επαναφέρει τη

ρευστότητά της από το €0,08 στο €0,10. Η
πρώτη της επιλογή είναι να εκδώσει η ίδια
ομόλογα (να δανειστεί δηλαδή από τρίτους).
Αυτή η επιλογή, όμως, δεν είναι η ‘κατάλληλη’
γιατί, λόγω της χαμηλής αξιολόγησης του
κράτους και των αυξανόμενων επισφαλειών
στα υφιστάμενά της δάνεια, η τράπεζα θα
πρέπει να πληρώσει ψηλό επιτόκιο. Η δεύτε-
ρη επιλογή είναι η προσέλκυση νέων καταθέ-
σεων μέσω πιο ψηλών καταθετικών επιτο-
κίων (κάτι το οποίο ήδη γίνεται). Η αύξηση
στα καταθετικά επιτόκια οδηγεί σε αύξηση
στο κόστος του χρήματος και άρα σε αύξηση
στα δανειστικά επιτόκια (νέα και υφιστάμενα)
για να ‘καλύψουν τη διαφορά’ και τη ζημιά. Η
τρίτη επιλογή είναι η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου - η έκδοση δηλαδή νέων μετοχών.
Με την έκδοση νέων μετοχών η τράπεζα
ζητά από τους υφιστάμενούς της μετόχους
και από καινούργιους να της δώσουν νέα κε-
φάλαια. Για τους υφιστάμενους μετόχους ση-
μαίνει ότι πρέπει να δώσουν κι άλλα λεφτά
για να κρατήσουν το ίδιο ποσοστό που ήδη
κατέχουν στη συγκεκριμένη τράπεζα. Για να
γίνει αυτό, σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτο-
χοι πρέπει να ψηφίσουν για να ‘δώσουν’ νέα
λεφτά στην τράπεζα, αλλιώς η επένδυσή
τους θα γίνει ‘diluted’. Ποιος μέτοχος, όμως,

θέλει και μπορεί από μόνος του να δώσει κι
άλλα λεφτά για να κρατήσει το ίδιο μερίδιο,
ειδικά σήμερα που καμία ελληνική και κυ-
πριακή τράπεζα δεν είναι κερδοφόρα και άρα
δεν δίνει μέρισμα;

Το αποτέλεσμα του κουρέματος θα είναι σε
τρία στάδια. Το πρώτο θα είναι η αύξηση στα
δανειστικά επιτόκια σε μια προσπάθεια να
καλυφτούν τα σπασμένα. Το δεύτερο θα εί-
ναι η περαιτέρω μείωση στην παροχή δανεί-
ων, με τις τράπεζες να δίνουν πιο λίγα λε-
φτά σε δάνεια από ό,τι εισπράττουν (θα γίνει
ένα γενικό deleveraging -απομόχλευση- της
αγοράς). Η μείωση στις δανειοδοτήσεις
πολύ πιθανόν να μειώσει τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης της οικονομίας και κατ’ επέκταση να αυ-
ξήσει σημαντικά την πίεση στα νοικοκυριά.
Το τελευταίο, και πολύ σημαντικό, θα οδηγή-
σει σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, με ‘καταστροφικές’ συνέπειες για
τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
αλλά και για την οικονομία.
Και τα ακίνητα; Στο άρθρο αφήσαμε τα ακίνη-
τα πίσω, αν και ο κλάδος προκάλεσε σημαντι-
κό μέρος του προβλήματος και κρατά και μέ-
ρος της λύσης. Όμως, σαν κοινωνία, ακόμα να
αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα δεν θα πε-
ράσει σύντομα. Σιγά σιγά -και όταν πια θα εί-

ναι αργά- θα πάμε και στην προσπάθεια επί-
λυσής του.
� Η Leaf Research παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες και διεκπεραιώνει ειδικευμένες
έρευνες αγοράς ακινήτων, χρησιμοποιώντας
χρηματοοικονομικά μοντέλα για να αναλύσει,
διαγράψει και αξιολογήσει τους κινδύνους σε
σχέση με επενδύσεις σε ακίνητα.

Το ‘κούρεμα’ και τα ακίνητα σε 500 λέξεις
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