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De gevolgen van de verwerping van de grondwetshervo rming in Italië 

De grondwetshervorming die de Italiaanse regering wilde doorvoeren, werd in het referendum van 
4 december 2016 door een brede meerderheid verworpen. De Italiaanse premier Matteo Renzi 
heeft zijn ontslag aangeboden. Deze nederlaag vertaalt zich in een vrees voor een periode van 
politieke onstabiliteit en een risico van een verzwakking van de banksector in Italië. De vorming 
van een stabiele regering zal bepalend zijn om de volatiliteit van de financiële markten en de 
duurzame gevolgen op de credit spreads op de Italiaanse staatsobligaties en banksector in te 
schatten. 

De groep Dexia, die in Italië actief is via haar dochter Dexia Crediop, was op 30 september 2016 
aan dit land blootgesteld voor een bedrag van 27,4 miljard EUR1, wat neerkomt op 16% van de 
totale blootstellingen van de Groep. Van dit bedrag heeft 14,4 miljard EUR betrekking op Italiaanse 
staatsobligaties en 11,2 miljard EUR op Italiaanse lokale besturen. Op deze datum bedroeg de 
blootstelling van de Groep aan de Italiaanse banken 256 miljoen EUR2. De overgrote meerderheid 
daarvan zijn banken met een goede kredietkwaliteit. De blootstelling aan non investment grade 
banken bedroeg 2 miljoen EUR, vooral in de vorm van gecollateraliseerde derivaten. 

Gezien de aard van haar tegenpartijen in Italië blijft de impact op het kredietrisico waaraan de 
Groep is blootgesteld, beperkt. Dexia is niettemin gevoelig voor de schommelingen van de credit 
spreads, die een invloed hebben op de waardering van de activa en in fine op de daaraan 
verbonden AFS-reserve. De Groep zou ook de impact kunnen ondervinden van een scenario 
waarin de onzekerheid overslaat naar andere Europese landen. 

Voorzichtigheidshalve beschikt Dexia over een liquiditeitsreserve van 19 miljard EUR, die bestaat 
uit cash en activa beleenbaar bij de centrale banken. 

De Groep blijft de verdere ontwikkelingen en de situatie van haar tegenpartijen in Italië aandachtig 
volgen. 
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1 Op 2 december 2016 publiceerde de European Banking Authority (EBA), in het kader van de Transparantie-oefening 2016, 
gedetailleerde informatie bank per bank op 31 december 2015 en 30 juni 2016. De door de EBA gepubliceerde informatie dient enkel 
ter vergelijking met de informatie van andere banken onderworpen aan deze oefening. Ze mag in geen geval vergeleken worden met de 
informatie die Dexia publiceert. 
2 Dexia publiceerde al zijn soevereine blootstellingen en de details van zijn blootstellingen per type van tegenpartij op sommige landen 
als bijlage bij de tussentijdse verklaring van het 3e kwartaal van 2016, die kan worden geraadpleegd via de volgende link 
http://www.dexia.com/NL/journalist/persberichten/Documents/20161117_CP_T32016_NL.pdf 
De blootstelling aan de Italiaanse banksector van 731 miljoen EUR, vermeld in deze bijlage, omvat de blootstelling aan de 
clearinginstellingen in Italië, die 359 miljoen EUR bedraagt, evenals een blootstelling van 116 miljoen EUR op “special purpose 
vehicles”. 


