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ΘΕΜΑ: Πράσινο ομόλογο ομοσπονδιακής κυβέρνησης - Ανησυχία τραπεζών 

 
 

 

 

Το πρώτο πράσινο ομόλογο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι γεγονός και 

όπως ήταν αναμενόμενο προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον των επενδυτών. Πιο 

συγκεκριμένα οι προσφορές για το τεύχος της πρεμιέρας ανήλθαν σε 

περισσότερα από € 33 δισ., ενώ συνολικά η έκδοση των δεκαετών χρεογράφων 

αναμένεται να εισφέρει στα ταμεία του Υπουργείου Οικονομικών περί τα € 6,5 

δισ. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζεται 

επίσης για το τέταρτο τρίμηνο τ.έ. μια επιπρόσθετη έκδοση πράσινων ομολόγων 

πενταετούς διάρκειας αυτή τη φορά, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τον 

συνολικό όγκο εισροών, για το 2020, σε περίπου € 11 δισ. 

 

Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι των γερμανικών τραπεζών θεωρούν ότι οι 

πραγματικές επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας στην οικονομία και 

συνεπακόλουθα στη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν έχουν ακόμα 

διαφανεί. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την 

εποπτεία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (BaFin), ο οποίος συμμετείχε 

σημαντικά και στην υπόθεση Wirecard ‘το μόνο σίγουρο είναι ότι οι τράπεζες 

δεν πρόκειται να βγουν αλώβητες από την κρίση αυτή. H επιβάρυνση που έχει 

ήδη υποστεί το τραπεζικό σύστημα θα είναι διαχειρίσιμη για τον κλάδο στο 

σύνολό του, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει εάν και πώς θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν τα 20-30 πιο ευάλωτα πιστωτικά ιδρύματα’. 

 

Μια νέα τραπεζική κρίση μέχρι τα τέλη του 2021 είναι απίθανη. Αυτό που 

ανησυχεί όμως πραγματικά τους επιτελείς των γερμανικών συστημικών 

τραπεζών είναι η δυσπροσαρμοστικότητα που φαίνεται να επιδεικνύει η αγορά. 

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Deutsche Bank, οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις οφείλουν να αναθεωρήσουν, το συντομότερο δυνατόν τα 

επιχειρηματικά τους, μοντέλα, ούτως ώστε να μην καταστούν εταιρείες ‘ζόμπι’.  

 

Το επόμενο διάστημα παραμένει κρίσιμο. Εάν οι εταιρείες συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους δια μέσω κρατικών κεφαλαίων διάσωσης, τότε η πίεση προς 

το τραπεζικό σύστημα θα αυξηθεί υπέρμετρα. Απαιτείται ριζική αναπροσαρμογή 

του παραγωγικού μοντέλου των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η βιώσιμη αύξηση 

της κερδοφορίας των τραπεζών δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία οικονομία η 

οποία εν πολλοίς κρατικά υποστηρίζεται.  
 


