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Περίληψη 

 

 Η αβεβαιότητα των εξελίξεων των αµέσως προηγούµενων ετών στην Ελλάδα 

οδήγησε σε επαναλαµβανόµενα αυστηρά µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και 

στην αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους.   Η συµφωνία του Φεβρουαρίου 2012 µε 

την Τρόικα επέβαλε στο πλαίσιο του PSI (Private Sector Involvement) τη συµµετοχή 

των ιδιωτών κατόχων οµολόγων ελληνικού δηµοσίου, µέσω αποµείωσής τους και 

αντικατάστασής τους µε νέα.  Η ενέργεια αυτή απέφερε σηµαντικές απώλειες στον 

τραπεζικό κλάδο, µε αποτέλεσµα οι τέσσερις µεγαλύτερες τράπεζες να έχουν 

καταγράψει ζηµίες ύψους 28 δις ευρώ ήδη το έτος 2011.   

 Ως αποτέλεσµα, σήµερα, ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε φάση 

ανακεφαλαιοποίησής του, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2012, 

προκειµένου να ικανοποιηθούν τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας. Προς την 

κατεύθυνση αυτή έχει προβλεφθεί χρηµατοδότηση 50 δις ευρώ από το Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε συνδυασµό πόρων από ιδιώτες (Alpha Bank, 

2012, σ. 6, 27). 

 Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της ανασυγκρότησης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος θεωρείται πρωταρχικό µέληµα για την 

αποκατάσταση  της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας, για τον 

περιορισµό της αβεβαιότητας σε επίπεδο αγορών και για τη βελτίωση της έκβασης 

των δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων. 
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Εισαγωγή 

 

Η πρόσφατη διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση αποτέλεσε ένα άνευ 

προηγουµένου οικονοµικό επεισόδιο, δεδοµένων των εξαιρετικά δυσµενών 

επιπτώσεών της παγκοσµίως και λόγω των δυναµικών και συντονισµένων 

αντιδράσεων τής διεθνούς πολιτικής σκηνής. Οι ενέργειες αντιµετώπισης από τα 

κράτη εµπεριείχαν, µεταξύ άλλων, νοµισµατικές διευκολύνσεις και µέτρα 

ανασυγκρότησης τής χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στον τραπεζικό τοµέα,  όπως 

ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης, επιχορηγήσεις και άλλου είδους διευκολύνσεις. 

Υπάρχουν ωστόσο συνδέσεις µεταξύ της πραγµατικής οικονοµίας, του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα και των κυβερνητικών δραστηριοτήτων που θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη, καθώς αλληλεπιδρούν στη διαµόρφωση τής 

κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης των χωρών. 

Η Ελλάδα αντιµετώπισε επιπλέον εγχώρια κρίση δηµοσίου χρέους, που 

εξελίχθηκε ραγδαία κυρίως από τους πρώτους µήνες του 2010, ως αποτέλεσµα 

αποτυχίας µείωσης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων κατά την περίοδο 2001-2007. 

Στη συνέχεια, λόγω της πολιτικής αστάθειας, του ελλείµµατος ανταγωνιστικότητας 

της χώρας και άλλων εσωτερικών στρεβλώσεων, ανατράπηκε η αναπτυξιακή 

δυναµική, καταλήγοντας σε δηµοσιονοµική εκτροπή (Alpha Bank, 2012, σ. 43).   

Επιπλέον, η αβεβαιότητα και η δυσπιστία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα 

την οδήγησε στη βαθύτερη ύφεση τής σύγχρονης ιστορίας της (Προβόπουλος, 2012). 

Σε γενικές γραµµές, κατά τα τελευταία έτη (κυρίως από το 2009 έως και 

σήµερα) οι τράπεζες αντιµετώπισαν σοβαρά ζητήµατα εκροής καταθέσεων και 

ανόδου επισφαλειών από µη εξυπηρετούµενα δάνεια, ενώ εξαρτήθηκαν αρκετά από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπου κατέφυγαν για άντληση 

ρευστότητας, λόγω αδυναµίας εντός της διατραπεζικής αγοράς. Εντωµεταξύ, 

πρόσφατα κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες αποµείωσης των στην κατοχή 

τους οµολόγων ελληνικού δηµοσίου (Ε∆) από τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα 

PSI (Private Sector Involvement), ενώ παράλληλα οι κεφαλαιοποιήσεις τους 

υποχώρησαν δραµατικά και στο χρηµατιστήριο  (Κώνστας, 2012, σ. 46-47).  

Σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 

2007-2008, οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν συγκριτικά πολύ ικανοποιητικά 
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«θωρακισµένες», όσον αφορά τους υγιείς τραπεζικούς τους δείκτες και µη έχοντας 

αξιοσηµείωτα ανοίγµατα σε ‘τοξικά’ προϊόντα. 

Οι συνθήκες που διαµορφώθηκαν για την παροχή στην Ελλάδα του 2ου 

Πακέτου Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (ΠΧΕ ΙΙ) από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(∆ΝΤ) και τη Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) για τις ανάγκες του ελληνικού δηµοσίου και των 

τραπεζών µε χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2014, επέβαλαν αφενός την αποδοχή και 

πιστή εφαρµογή ενός Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής 

(ΜΠ∆Π) 2011-2015 και αφετέρου την εθελοντική συµµετοχή των ιδιωτών δανειστών 

του ελληνικού δηµοσίου – PSI (Alpha Bank, 2012, σ. 16). 

Στη συνέχεια, µία πρώτη φάση της κρίσης θεωρείται ότι αντιµετωπίσθηκε 

µέσω της δανειακής σύµβασης και τής συµφωνίας του Φεβρουαρίου 2012, που 

προέβλεπε µεταξύ άλλων και την αναθεώρηση τού αρχικού σχεδίου του PSI σε PSI- 

Plus για την περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους, µε αποµείωση των οµολόγων Ε∆ 

και αντικατάστασή τους µε νέα. Το PSI θεωρήθηκε για τις αγορές ένα ορόσηµο, αφού 

τα κρατικά οµόλογα πλέον αντιµετωπίσθηκαν ως εκτεθειµένα σε υψηλό επενδυτικό 

κίνδυνο (Προβόπουλος, 2012).  

Λόγω της σηµαντικής αποµείωσης τής παρούσας αξίας των οµολόγων τού 

Ε∆, το Ευρώ οδηγήθηκε σε κρίση, επειδή διαταράχθηκε η εµπιστοσύνη των ιδιωτών 

επενδυτών στις αγορές κρατικού χρέους των περιφερειακών χωρών τής ΖτΕ. Σε αυτό 

το περιβάλλον, ο τραπεζικός κλάδος δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται έντονες 

πιέσεις. Οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν σε δυσµενή θέση, µε κρίσιµη πτώση του 

δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας. Για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών προβλέφθηκαν για το 2012 κονδύλια ύψους 50 δις ευρώ από το Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (Alpha Bank, 2012, σ. 6). 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει εντός του 2012 σε σηµαντικές 

ενέργειες για την αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας και για την 

ανασυγκρότηση του κλάδου.   

Η επιβολή του PSI είχε σηµαντικές συνέπειες τόσο στον τραπεζικό κλάδο και 

στην οικονοµία, όσο και στην κοινωνία γενικότερα, ενώ η ύφεση και η ανεργία 

εξελίχθηκαν δυσµενέστερα από ό,τι αναµένονταν.  Ωστόσο, µε την ολοκλήρωση τού 

PSI Plus και την εφαρµογή του ΠΧΕ ΙΙ διαµορφώθηκαν οι συνθήκες επαρκούς 

χρηµατοδότησης του ελληνικού δηµοσίου, έως το 2015 τουλάχιστον, υπό την 

προϋπόθεση της εφαρµογής των µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 
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Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι ανωτέρω παράγοντες και οι συνθήκες 

διαµόρφωσης τής σηµερινής συγκυρίας, ιδιαίτερα αναφορικά µε τον τραπεζικό 

κλάδο. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται και από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, το κρίσιµο και ιστορικό διακύβευµα είναι η συντεταγµένη προσπάθεια τής 

ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας µέσα στη (ΖτΕ) Ζώνη του Ευρώ 

(Προβόπουλος, 2012). Σκοπός είναι να καταδειχθεί ότι η βελτίωση των 

χρηµατοπιστωτικών συνθηκών θα δροµολογηθεί µέσω της ισχυροποίησης και 

ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήµατος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά γενική 

οµολογία, η δηµοσιονοµική κρίση µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνον εφόσον δεν 

καταρρεύσει ο τραπεζικός κλάδος. 

Στα πλαίσια αυτά, στο 1ο Κεφάλαιο θα γίνει µια συνοπτική αναφορά στο 

ρόλο, στην εξέλιξη και στη σηµαντικότητα τού τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα.   

Στο 2ο Κεφάλαιο κρίνεται σκόπιµο να γίνει µία εκτενέστερη αναφορά στην 

έννοια των κινδύνων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (ΧΣ) γενικότερα, στο 

περιεχόµενο και τη σηµασία τής κεφαλαιακής επάρκειας, στην τραπεζική εποπτεία, 

στην εκδήλωση και επιπτώσεις της κρίσης και στα µέτρα αντιµετώπισής της. 

Το 3ο κεφάλαιο θα αναφερθεί στα µέτρα αντιµετώπισης και στη συµφωνία 

χρηµατοδότησης του ελληνικού χρέους, στην αναδιάρθρωσή του και στο ρόλο του 

PSI Plus.  Επίσης, θα εξετασθούν οι επιδράσεις του PSI στην αγορά και στην 

κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. 

Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο θα συζητηθούν τα µέτρα ανασυγκρότησης τού 

τραπεζικού κλάδου, η πορεία της ανακεφαλαιοποίησης, οι προσδοκίες ανάκαµψης 

των τραπεζών και των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων της οικονοµίας, οι προβλέψεις 

γενικών οικονοµικών µεγεθών και οι προϋποθέσεις θετικών οικονοµικών εξελίξεων. 
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Κεφάλαιο 1: Γενικά: To Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα στην 

Ελλάδα 

 

1.1 Ρόλος και λειτουργία του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 

Τον πυρήνα του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος (ΧΣ) αποτελούν οι 

τράπεζες, που έχουν παραδοσιακά ως κύριο ρόλο την αποδοχή καταθέσεων και τις 

πιστοδοτήσεις. Στο ΧΣ συµπεριλαµβάνονται ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες 

αµοιβαίων κεφαλαίων και άλλοι θεσµικοί επενδυτές.  Το τραπεζικό σύστηµα 

απαρτίζεται από την κεντρική τράπεζα, εµπορικές τράπεζες και άλλους ειδικούς 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (Προβόπουλος  & Καπόπουλος, 2001, σ. 21). 

Σύµφωνα µε το νοµικό ορισµό, κάθε πιστωτικό ίδρυµα είναι η επιχείρηση, η 

δραστηριότητα της οποίας συνίσταται σε αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 

επιστρεπτέων κεφαλαίων απ’ το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών 

πιστώσεων για λογαριασµό της, καθώς και κάθε ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος (Ν. 

3601/2007) (Αγγελόπουλος, 2008, σ. 60). 

Η βασική διαµεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών συνίσταται στη 

διαχείριση του ενεργητικού τους - που χρηµατοδοτείται από καταθέσεις και άλλα 

στοιχεία του παθητικού - χορηγώντας δανεισµό σε επιχειρήσεις, ιδιώτες κλπ.  Η 

σηµαντικότητα αυτής της λειτουργίας οφείλεται κυρίως στις οικονοµίες κλίµακας που 

τα τραπεζικά ιδρύµατα µπορούν να επιτύχουν κατά τη συγκέντρωση και διαχείριση 

της ποσότητας του χρήµατος και κατά τη διαδικασία απόκτησης των απαραίτητων 

πληροφοριών µεταξύ δανειοληπτών και δανειστών, βελτιώνοντας και στις δύο 

περιπτώσεις τα κόστη συναλλαγών (Προβόπουλος  & Καπόπουλος, 2001, σ. 22-27). 

Οι κύριες τραπεζικές εργασίες επίσης συµπεριλαµβάνουν εγγυητικές 

επιστολές, εισαγωγές, εξαγωγές, µεταφορά κεφαλαίων σε ευρώ ή συνάλλαγµα, 

θυρίδες θησαυροφυλακίου και επενδυτικές υπηρεσίες.  Ειδικότερα, οι τράπεζες και οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί έχουν επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες 

δραστηριότητες και αντικείµενα, προσφέροντας διευρυµένα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Μεταξύ αυτών είναι οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες, η διαχείριση κινδύνων, οι 

αξιολογήσεις οργανισµών ή ιδιωτών, οι έρευνες φερεγγυότητας, η διαµεσολάβηση 

για προσφορά χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και οι τοποθετήσεις στις αγορές 
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χρηµατοπιστωτικών µέσων, µετοχών, οµολόγων κλπ. επενδυτικών προϊόντων 

(Αγγελόπουλος, 2008, σ. 57). 

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ανήκει στο Ευρωσύστηµα, από το 2001, όπως 

και οι υπόλοιπες εθνικές ευρωπαϊκές τράπεζες των κρατών της ΖτΕ. Επίσης, έχει 

ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και λειτουργεί στο θεσµικό 

πλαίσιο της πολιτικής και των οδηγιών της ΕΚΤ, διατηρώντας παράλληλα κανόνες 

και αρχές αυτόνοµης λειτουργίας και ανεξαρτησίας, ενώ ο ρόλος του κράτους 

περιορίζεται στον έλεγχό της, κυρίως µέσω της Βουλής.  Η ΤτΕ ασκεί στην Ελλάδα 

τη νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική που ορίζεται από την ΕΕ, µέσω του 

Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής (Αγγελόπουλος, στο ίδιο, σ. 139, 141).  

Σηµαντικός επίσης είναι ο θεσµικός ρόλος της ΤτΕ αναφορικά µε τον προληπτικό 

έλεγχο και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, θέµατα που θα συζητηθούν στο 

2ο Κεφάλαιο. 

 

1.2 Η σηµαντικότητα του ΧΣ στην αναπτυξιακή διαδικασία 

Η διατήρηση της παραγωγικότητας, η αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας είναι τα κύρια ζητούµενα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

όπως και στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Στη βιβλιογραφία, όταν µία χρηµατοπιστωτική αγορά αναφέρεται ως 

αποτελεσµατική, η έννοια αυτή µπορεί να σηµαίνει (Howells & Bain, 2009, σ. 565-

566):  

(α) τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα (σχετικά µε την ταχύτητα, την 

αξιοπιστία και το χαµηλό κόστος), 

(β) την κατανεµητική αποτελεσµατικότητα (όσον αφορά την παραγωγική 

χρήση των πόρων), ή/και 

(γ) την πληροφοριακή αποτελεσµατικότητα, υπό την έννοια ότι οι τιµές 

βασίζονται στην καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση, αν και αυτό δεν αποτελεί 

εύκολη υπόθεση, καθώς οι τιµές των χρεογράφων δεν είναι δυνατόν πάντα να 

αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται µε τη 

διαµόρφωσή τους, λόγω πολλαπλών και διαφορετικών παραγόντων που 

διαµορφώνουν την πληροφόρηση αυτή.  

Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, έχει καταγραφεί το ενδιαφέρον των 

οικονοµολόγων για τη σύνθετη φύση της σχέσης µεταξύ της αποτελεσµατικότητας 
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του ΧΣ και της οικονοµικής ανάπτυξης και µεγέθυνσης.  Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970 κάποιοι µελετητές υποστήριξαν ότι το ΧΣ µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη 

στη διαδικασία τής οικονοµικής ανάπτυξης, λόγω στρεβλώσεών του που συνήθως 

οφείλονταν σε έντονες κρατικές παρεµβάσεις (Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 56). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι ευρωπαϊκές και ελληνικές τράπεζες 

ήδη λειτουργούσαν σε συνθήκες ανταγωνισµού, έχοντας απαλλαγεί από τον ισχυρό 

κρατικό παρεµβατισµό. Οι εµπειρικές αναλύσεις παρουσίασαν πειστικά επιχειρήµατα 

ότι το επίπεδο της ανάπτυξης του ΧΣ είχε ευεργετικά αποτελέσµατα στην οικονοµική 

µεγέθυνση, στην τεχνολογική πρόοδο, στη συνολική παραγωγικότητα και στη 

συσσώρευση κεφαλαίου. Επιπλέον, η βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσµατικότητας τού ΧΣ εκτιµήθηκε ότι ενθαρρύνει την αποταµίευση και 

διευκολύνει τις επενδύσεις. Συγκεκριµένα, τα αναπτυγµένα ΧΣ έχουν τη δυνατότητα 

να διοχετεύουν µεγαλύτερες ποσότητες κεφαλαίων µε αποτελεσµατικό τρόπο από 

τους αποταµιευτές στους επενδυτές.  Παράλληλα, το ΧΣ µετριάζει τον κίνδυνο των 

επενδυτικών αποφάσεων και κυρίως τον κίνδυνο της ρευστότητας. Η θετική επίδραση 

του ΧΣ στην παραγωγικότητα της οικονοµίας ενισχύθηκε και από άλλες διεθνείς 

µελέτες που έδειξαν ότι αυτή σχετίζεται µε την αποτελεσµατική λειτουργία του 

τραπεζικού τοµέα. (Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 56-57). 

 

1.3 Ελληνική Οικονοµία και εγχώριο Τραπεζικό Σύστηµα 

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της 

πληροφορικής επέτρεψαν στις τράπεζες να εκµεταλλευτούν οικονοµίες κλίµακας και 

φάσµατος.  Η φιλελευθεροποίηση και η διεύρυνση του τραπεζικού τοµέα οδήγησαν 

σε αύξηση της πολυπλοκότητας των προϊόντων, της πιστωτικής επέκτασης και της 

κερδοφορίας των τραπεζών, αυξάνοντας ωστόσο παράλληλα, όπως θα συζητηθεί σε 

επόµενη ενότητα, και τους τραπεζικούς κινδύνους (Τριαντόπουλος, 2008, σ. 19-20). 

Το ελληνικό ΧΣ τα τελευταία χρόνια συνδέεται µε το χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα της ΖτΕ και µε το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.  Οι ελληνικές 

τράπεζες λειτουργούν σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, στη βάση όµως ενός 

αυστηρού θεσµικού και οργανωτικού πλαισίου, όπως ισχύει σε όλες της χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Alpha Bank, 2009β, σ. 36). 
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1.3.1 Η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην αναπτυξιακή δυναµική της 

ελληνικής οικονοµίας των προηγούµενων ετών  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 90 και µέχρι το 2009, οπότε εκδηλώθηκε η 

εγχώρια κρίση, οι ρυθµοί µεγέθυνσης στην Ελλάδα ήταν υψηλοί, σηµαντικά πάνω 

από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το αναπτυξιακό πρότυπο είχε στηριχθεί 

στην τόνωση τής κατανάλωσης και στις επενδύσεις (έργα υποδοµών), που 

χρηµατοδοτήθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, από εξωτερικά κεφάλαια. Σηµαντική ήταν η 

συµβολή τού τραπεζικού τοµέα σ’ αυτήν την αναπτυξιακή διαδικασία.  Η σταδιακή 

απελευθέρωση του ΧΣ από τα µέσα της δεκαετίας του 80 και µετά, από υφιστάµενες 

διοικητικές ρυθµίσεις, επέδρασε στην αποτελεσµατική λειτουργία των τραπεζών και 

στην ταχεία άνοδο της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους  

Τα προϊόντα στα οποία επεκτάθηκαν οι ελληνικές τράπεζες για την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους ήταν διευρυµένα και αποσκοπούσαν σε 

άνοδο περιθωρίων κέρδους για τις τράπεζες και σε καλύτερες αποδόσεις για τους 

πελάτες. Τα επενδυτικά και αποταµιευτικά προϊόντα, όπως τα αµοιβαία κεφάλαια, οι 

εγγυηµένου κεφαλαίου καταθέσεις, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα κλπ. 

προσφέρουν εναλλακτικούς συνδυασµούς, εµπεριέχοντας κατά περίπτωση την 

ανάληψη κινδύνων (Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 60-61). 

Κατά την περίοδο 1994-2009 η συνολική εγχώρια τραπεζική χρηµατοδότηση 

ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) υπερτριπλασιάσθηκε και 

ιδιαίτερα αυξήθηκαν τα δάνεια προς τα νοικοκυριά (στεγαστικά, καταναλωτικά). Το 

2009 και το 2010 ωστόσο, ο δείκτης συνολικών δανείων προς ΑΕΠ εξακολουθούσε 

να είναι από τους χαµηλότερους µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ-27 και της ΖτΕ 

(αν και συγκεκριµένα τα δάνεια προς νοικοκυριά πλησίασαν το αντίστοιχο ποσοστό 

τής Ευρωζώνης) (σχετικός ο Πίνακας 1.1 στο Παράρτηµα). Επίσης, αυξήθηκε ο 

λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των καταναλωτικών και 

στεγαστικών δανείων, λόγω της επιδείνωσης τού οικονοµικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα και τής επιβράδυνσης των εισοδηµάτων των νοικοκυριών. (ΕΕΤ, 2011, σ. 25-

26).   

Όσον αφορά το δανεισµό των επιχειρήσεων - παρά τη συντηρητική πολιτική 

που ακολουθήθηκε προκειµένου να βελτιωθεί ποιοτικά η σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου των δανείων αυτών και παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία - ο 

ετήσιος ρυθµός αύξησης των υπολοίπων τής επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης 

συνέχισε το 2010 να είναι θετικός, όπως συνέβη κατ’ εξακολούθηση από τα τέλη του 
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2005.  (Ποσοστά αύξησης υπολοίπων χρηµατοδότησης: 2010: 1,6%, 2009: 5,5%, 

2008: 21,6%).  Οι καθυστερήσεις των επιχειρηµατικών δανείων ανήλθαν το 2010 σε 

8,7%, αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2009 (ΕΕΤ, στο ίδιο, σ. 

30).  

Η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στο ΑΕΠ στην Ελλάδα κινήθηκε 

κατά την τετραετία 2004-2008 σε ποσοστό άνω του 4% (Alpha Bank, 2009β, σ. 43). 

Επιπλέον, σηµαντική ήταν η συνεισφορά του στα φορολογητέα έσοδα του κράτους 

(766,3 εκ. ευρώ το 2010, 702,8 ευρώ το 2009, µε στοιχεία ΕΕΤ, 2011), στην 

απασχόληση, µε σηµαντικό αριθµό απασχολούµενων στον τοµέα, στη συγκέντρωση 

της εγχώριας αποταµίευσης (που αποτέλεσε σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ τα αµέσως 

προηγούµενα χρόνια), σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κλπ. 

Τα τελευταία έτη επίσης, οι ελληνικές τράπεζες διεθνοποιήθηκαν και ένα 

σηµαντικό ποσοστό µετοχών τους πέρασε σε ξένους επενδυτές. Σηµαντική ήταν και η 

παρουσία τους στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπως και σε άλλες περιοχές, 

συµβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών (ΕΕΤ, 2008, σ. 7-8).  

 Όσον αφορά τη δοµή του τραπεζικού τοµέα, στον ευρωπαϊκό χώρο και αλλού, 

οι τράπεζες προχώρησαν σε µία σειρά συγχωνεύσεων που σήµερα συνεχίζεται και 

συνδέεται µε τις προσπάθειες αντιµετώπισης του ανταγωνισµού. Έτσι, 

δηµιουργήθηκαν και στην Ελλάδα ισχυροί τραπεζικοί όµιλοι, διευρύνοντας το εύρος 

των υπηρεσιών τους και αυξάνοντας την αποδοτικότητα του κλάδου (ΕΕΤ, στο ίδιο, 

σ. 7). Αξιοσηµείωτο είναι ωστόσο ότι, παρότι παρατηρήθηκαν σαφείς τάσεις 

συγκέντρωσης, αυτές είχαν αντίστροφη της αναµενόµενης τάσης στον ελλαδικό χώρο 

κατά την περασµένη δεκαετία, όπου αυξήθηκαν συνολικά τα πιστωτικά ιδρύµατα και 

τα τραπεζικά καταστήµατα, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στην ΕΕ (Αlpha Bank, 2009, 

σ. 41-42). 

Μετά το 2010 τα δεδοµένα αυτά άρχισαν να διαφοροποιούνται.  Με στοιχεία 

έτους 2011 στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν 66 τράπεζες, εκ των οποίων, 19 

ελληνικές, 30 υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών, 14 συνεταιριστικές και 1 ειδικό 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.  (http://www.bankingnews.gr, 2012), (σχετικός ο Πίνακας 

1.2 στο Παράρτηµα).   Εξάλλου, σύµφωνα και µε στοιχεία της ΕΕΤ, στο τέλος του 

2011 οι τράπεζες που λειτουργούσαν στην Ελλάδα διατηρούσαν 3.567 καταστήµατα 

(έναντι 3.735 το 2010) και απασχολούσαν 56.119 άτοµα προσωπικό (έναντι 59.413 

το 2010). Από τις τράπεζες, µέλη της ΕΕΤ ήταν 21 (οµοίως µε το 2010). (ΕΕΤ, 2012, 

http://62.1.43.74/4Statistika).  



 

14 
 

1.3.2  Τάσεις του Τραπεζικού Κλάδου στην Ελλάδα 

Σήµερα στην Ελλάδα, η µεταβατική κατάσταση σε αναµονή εξελίξεων, όπως 

θα συζητηθεί στα επόµενα, πλήττει καίρια το τραπεζικό σύστηµα. Τα τελευταία έτη, 

ως απόρροια των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και της αβεβαιότητας, οι τιµές 

των µετοχών του τραπεζικού κλάδου στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) 

παρουσίασαν έντονη πτώση. Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών (εκτός της 

ΤτΕ) στο τέλος του 2010 είχε ανέλθει σε 14 δις ευρώ, δηλαδή σε 26% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του ΧΑΑ, έναντι των 28 δις ευρώ (33%) στο τέλος του 2009 (ΕΕΤ, 

2011, σ. 18, 20). 

Περαιτέρω δραµατική πτώση των τιµών των τραπεζικών µετοχών σηµειώθηκε 

κατά το 2011, όπου συνετέλεσαν ειδικά οι έντονες πιέσεις που δέχθηκαν οι τράπεζες 

στην κερδοφορία τους και στην επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των 

δανείων τους. Επιπλέον, η κατάσταση οξύνθηκε λόγω της αβεβαιότητας που 

επικράτησε όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή τους βάση 

εξαιτίας των µέτρων που επιβλήθηκαν µε τη συµµετοχή τους στο PSI για την 

αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους (βλ. Κεφάλαιο 3).  Έτσι, η ποσοστιαία µείωση 

του δείκτη τιµών τραπεζικών µετοχών το 2011 ανήλθε σε -79%, υψηλότερη από 

εκείνη του Γενικού ∆είκτη ΧΑΑ και περίπου διπλάσια από την υποχώρηση του 

δείκτη τιµών τραπεζικών µετοχών στη ΖτΕ (-38%). Ειδικότερα, το εννεάµηνο 

Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2011, οι ζηµίες των τραπεζών στο ΧΑΑ ανήλθαν σε 7 δις 

ευρώ, έναντι κερδών 205 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2010. 

 Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2012 ωστόσο, οι τιµές των τραπεζικών µετοχών 

στο ΧΑΑ παρουσίασαν κάποια ανάκαµψη σε σχέση µε το γενικό δείκτη, λόγω 

περιορισµού των ανησυχιών και της δροµολόγησης ενεργειών για την 

ανακεφαλαιοποίησή τους, όπως θα αναλυθεί στα επόµενα (ΤτΕ, 2012α, σ. 163-164). 

 Κρίσιµη ήταν η επίπτωση από τις πιέσεις που δέχθηκε η ρευστότητα των 

ελληνικών τραπεζών από τα τέλη του 2009, οι οποίες έχουν σχεδόν αποκλεισθεί από 

τις διεθνείς αγορές χρήµατος και οµολόγων.  Επιπλέον, συνεχίζεται µέχρι και 

πρόσφατα η σηµαντικού ύψους εκροή καταθέσεων (βλ. και Κεφ.3, παρ. 3.1). 

Όσον αφορά την κερδοφορία, µε βάση τα στοιχεία του πρώτου εννεάµηνου του 2011, 

οι τράπεζες εµφάνισαν ζηµίες µετά φόρων ύψους 7,4 δις ευρώ και αντίστοιχα οι 

τραπεζικοί όµιλοι ζηµίες 7,3 δις ευρώ (βλ. Πίνακα 1.3 στο Παράρτηµα), ενώ η 

κατάσταση αναµένεται να εµφανισθεί επιδεινωµένη συνολικά κατά τις δηµοσιεύσεις 

οριστικών αποτελεσµάτων (ΤΤΕ, στο ίδιο, σ. 165-167).  
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Κεφάλαιο 2: Τραπεζικοί Κίνδυνοι και εκδήλωση Κρίσεων - 

Ο ρόλος της Τραπεζικής Εποπτείας 

 

2.1 Γενικά: Τραπεζικές Κρίσεις 

 

2.1.1 Προβληµατική λειτουργία και εκδήλωση κρίσεων 

Η προβληµατική λειτουργία των τραπεζών χαρακτηρίζεται από 

(Τριαντόπουλος, 2008, σ. 20-21): 

(α) επιπόλαιες πολιτικές χορηγήσεων, 

(β) ανάληψη υψηλού κινδύνου, 

(γ) κακή διαχείριση, 

(δ) έλλειψη εσωτερικού ελέγχου, 

(ε) εστίαση στην αύξηση του µεριδίου της αγοράς παρά στην κερδοφορία και 

(στ) αναντιστοιχία ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και ρευστών διαθεσίµων. 

Τα χαρακτηριστικά προβληµατικής λειτουργίας (bad banking) προκαλούν 

αντίστοιχους κινδύνους κατάρρευσης µίας τράπεζας, όταν το ίδρυµα δε µεριµνά για 

την αντιστάθµιση αυτών µέσω της διατήρησης επαρκών κεφαλαίων και τής 

επένδυσης σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.   

Η εκδήλωση µίας κρίσης ξεκινά από την αδυναµία µίας τράπεζας να 

ανταπεξέλθει σε έναν από τους κινδύνους που αντιµετωπίζει και την απόσυρση της 

πίστης των καταθετών προς αυτήν.  Οι βασικοί παράγοντες χρηµατοδότησης τού 

ενεργητικού των τραπεζών είναι οι καταθέτες, η τοπική κυβέρνηση ως εγγυητής, οι 

ιδιωτικοί εξωτερικοί δανειστές και οι διακυβερνητικοί οικονοµικοί οργανισµοί.  Η 

δηµιουργία κινδύνων ενισχύει τη δυσπιστία των χρηµατοδοτών ως προς την 

ικανότητα αντιµετώπισής τους εκ µέρους µίας τράπεζας και ακολουθεί απόσυρση 

κεφαλαίων δηµιουργώντας πρόβληµα ρευστότητας. Στο πλαίσιο της τραπεζικής 

διασύνδεσης, η κατάρρευση µίας τράπεζας µεταφράζεται σε αδυναµία εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεών της προς τις άλλες συνεργαζόµενες τράπεζες, µε αποτέλεσµα η 

κρίση να µεταδίδεται και να ακολουθεί µία διάχυση στα πλαίσια της διατραπεζικής 

αγοράς.  

Η κρίση του τραπεζικού συστήµατος ολοκληρώνεται σε τρία στάδια, το 

στάδιο της δηµιουργίας κινδύνων, τη φάση εκδήλωσης της κρίσης και το στάδιο 
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εξάπλωσής της, δηµιουργώντας συστηµική κρίση (επέκταση σε όλο το ΧΣ) 

(Τριαντόπουλος, στο ίδιο, σ. 27-31, 20-21). 

 

2.1.2 Είδη τραπεζικών κινδύνων 

Οι κυριότεροι από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν και καλούνται να 

διαχειρισθούν οι τράπεζες συνοπτικά είναι: 

• Κίνδυνος αγοράς,  λόγω της µεταβλητότητας της αξίας µίας επένδυσης, 

που οφείλεται σε γενικότερους παράγοντες, όπως: 

� Χρηµατιστηριακός κίνδυνος (διακυµάνσεις µετοχών) 

� Επιτοκιακός κίνδυνος (απροσδόκητη µεταβολή στα επιτόκια) 

� Συναλλαγµατικός κίνδυνος (ισοτιµίες µεταξύ νοµισµάτων των χωρών) 

� Κίνδυνος εµπορευµάτων (τιµές πετρελαίου, µετάλλων κλπ.) 

• Κίνδυνος ρευστότητας: δηµιουργείται όταν µία τράπεζα αδυνατεί να 

αντιµετωπίσει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της, επειδή δεν µπορεί να 

αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε µέσω ρευστοποίησης στοιχείων 

του ενεργητικού της είτε µέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του παθητικού 

της (Προβόπουλος & Καπόπουλος, 2001, σ. 158, 160).   

• Πιστωτικός κίνδυνος: επέρχεται από την πιθανότητα µη αποπληρωµής 

ενός δανείου από το δανειζόµενο ή τής καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή 

του.  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις µειώνεται η αξία του ενεργητικού και 

υπονοµεύεται η φερεγγυότητα τής τράπεζας. Στην πράξη, ο πιστωτικός 

κίνδυνος από τη χορήγηση ενός δανείου αυξάνεται σηµαντικά όταν τα 

οικονοµικά δεδοµένα προτείνουν την υποβάθµιση τής φερεγγυότητας τού 

πιστούχου, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει υψηλή έκθεση 

σε δανεισµό για τον ίδιο πιστούχο, τον επιχειρηµατικό όµιλο όπου ανήκει 

ή και τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται (Προβόπουλος & Καπόπουλος, 

στο ίδιο, σ. 154).  Το χαρτοφυλάκιο των δανείων των τραπεζών, σε 

γενικές γραµµές, διαµορφώνεται ακολουθώντας την αρχή της επιλογής 

των δανείων που περιέχουν το µικρότερο πιστωτικό κίνδυνο, µε την 

έννοια τής οµαλής αποπληρωµής τους και την ικανοποιητική απόδοση 

κερδών, ελαχιστοποιώντας τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο 

(Τριαντόπουλος, 2008, σ. 27). 
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• Λειτουργικός κίνδυνος: αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπινα λάθη ή φυσικές 

καταστροφές, που δεν µπορούν πάντα να προβλεφθούν πλήρως ή ν’ 

αποτραπούν αποτελεσµατικά. Ο λειτουργικός κίνδυνος µπορεί να επιφέρει 

προβλήµατα που προκύπτουν από αδυναµία ανάληψης προληπτικής 

δράσης. Για παράδειγµα, µπορεί να συνδέεται µε την επέκταση των 

τεχνολογικών συστηµάτων, την ανεπάρκειά τους, το αναποτελεσµατικό 

µάνατζµεντ κ.ά., ενώ η διαφορά αυτού του κινδύνου από άλλους είναι ότι 

αυτός δεν πηγάζει από προσπάθειες επίτευξης κερδών, αλλά πρόκειται για 

εγγενές χαρακτηριστικό τής τραπεζικής δραστηριότητας (Alpha Bank, 

2002, σ. 20-22). 

• Κίνδυνος φήµης-αναξιοπιστίας: αφορά έναν κύκλο κινδύνων ιδιαίτερα 

µεγάλης σηµασίας και δηµιουργείται από τις συχνές αποτυχίες του 

παρελθόντος στη λειτουργία των συστηµάτων της διοίκησης ή των 

προϊόντων µίας τράπεζας. Πρόκειται για σηµαντικό κίνδυνο, καθώς η 

παρουσία του υπονοµεύει σταδιακά την ίδια τη φύση των τραπεζικών 

εργασιών, που απαιτεί την εµπιστοσύνη όσων συµµετέχουν στην αγορά 

(Προβόπουλος & Καπόπουλος, 2001, σ. 161).   

Στην πραγµατικότητα, υπάρχει µία σειρά και άλλων κινδύνων, όπως ο 

νοµικός, ο πολιτικός κλπ.  Ο έντονος ανταγωνισµός των τραπεζών και η συνεχής 

επιδίωξη µεγιστοποίησης κερδών εµπλέκουν τις τράπεζες σε  όλο και µεγαλύτερη 

ανάληψη κινδύνων.  Η διαχείριση των κινδύνων είναι κοµβικό σηµείο για την 

αξιοπιστία µίας τράπεζας, καθώς η ανεπάρκεια στην αντιµετώπισή τους απειλεί τη 

φερεγγυότητά της.   

Σηµειώνεται επίσης ότι, οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις 

τραπεζών αποσκοπούν στην αύξηση των µεγεθών και στην επίτευξη καλύτερης 

αφοµοίωσης των σχετικών κινδύνων.  Το άνοιγµα όµως προς τις διεθνείς αγορές 

συνοδεύεται από µία σηµαντική επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζικών 

ιδρυµάτων σε ξένες χώρες - κυρίως σε αναπτυσσόµενες - όπου τα περιθώρια κέρδους 

είναι µεγάλα, η σταθερότητα όµως και η βιωσιµότητα των τοπικών συστηµάτων είναι 

υπό αµφισβήτηση (Τριαντόπουλος, 2008, σ. 26, 33). 
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2.1.3 Το οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον 

Οι κρίσεις συνήθως αποδίδονται στην κακή διαχείριση των τραπεζών.  

Υπάρχουν ωστόσο βαθύτερα αίτια που οφείλονται στο ευρύτερο οικονοµικό 

περιβάλλον και στις µακροοικονοµικές πολιτικές.  Οι τραπεζικές κρίσεις τείνουν να 

ακολουθούν περιόδους επεκτατικής νοµισµατικής και οικονοµικής πολιτικής, που 

συχνά συνοδεύονται από απότοµη φιλελευθεροποίηση και απελευθέρωση του ΧΣ.  

Παρότι ένα πλήθος οικονοµετρικών µελετών έχουν δείξει την ύπαρξη τής 

αµφίδροµης σχέσης µεταξύ της ωριµότητας του ΧΣ µίας χώρας και του µέσου 

ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, παράλληλα έχει δειχθεί η σχέση µεταξύ του 

µεγέθους έντασης µίας χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης και του εύρους των 

κυκλικών διακυµάνσεων της οικονοµίας, όπως και της πιθανότητας έλευσης 

οικονοµικών κρίσεων (Χαρδούβελης, 2011, σ. 10). 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο Κεφάλαιο 1 (παρ. 1.2), από τα τέλη τής 

δεκαετίας του 1970 και µετά το κύµα της χρηµατοοικονοµικής απελευθέρωσης και 

«αποκανονικοποίησης», όπως και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, επηρέασαν και 

µετασχηµάτισαν το ΧΣ παγκοσµίως, µε σκοπό και αποτέλεσµα την οικονοµική 

µεγέθυνση. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες τραπεζικής διαµεσολάβησης 

επεκτάθηκαν σε πολλαπλές άλλες δραστηριότητες µη επιτοκιακού εισοδήµατος, σε 

ένα καθεστώς έντονου ανταγωνισµού (Αντζουλάτος, 2011, σ. 194).  Οι προσπάθειες 

µεγιστοποίησης των κερδών σε αυτό το περιβάλλον είχαν σαν συνέπεια τη µεταβολή 

τού χαρτοφυλακίου των τραπεζών προς χορηγήσεις υψηλότερου κινδύνου και τη 

χρηµατοδότηση τού ενεργητικού τους µε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, χωρίς να 

αντισταθµίζονται πάντα οι κίνδυνοι.  

 

2.2 Αντιµετώπιση και ∆ιαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων 

 

2.2.1 Πρόληψη και Εποπτεία τραπεζικού συστήµατος 

Για την αποτροπή των τραπεζικών κρίσεων και των αλυσιδωτών αντιδράσεων 

που προαναφέρθηκαν και για την αντιµετώπιση των τραπεζικών κινδύνων έχουν 

θεσπισθεί ανάλογες ρυθµιστικές παρεµβάσεις και έχουν ορισθεί εποπτικές αρχές και 

µέσα του ΧΣ, σε τακτική ή έκτακτη βάση, µε πρωταρχικό σκοπό την πρόληψη, αλλά 

και την παρέµβαση, τον περιορισµό ή τη διαχείριση των επιπτώσεων. 
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Αυτό το χρηµατοοικονοµικό πλέγµα ασφαλείας αποτελεί µία δικαιολογητική 

βάση επιβολής ρυθµιστικών κανόνων, ιδιαίτερα µετά την απώλεια ελέγχου που 

σηµειώθηκε κατά την πρόσφατη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση.  Οι ρυθµίσεις που 

αφορούν την ευρωστία µίας τράπεζες καλούνται κανόνες µικροπροληπτικής 

εποπτείας, ενώ όσες ανάγονται στους κινδύνους τού εξωτερικού περιβάλλοντος 

καλούνται κανόνες µακροπροληπτικής εποπτείας.  Το σηµαντικότερο εργαλείο τής 

µακροπροληπτικής εποπτείας είναι οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών.  Συγκεκριµένα, οι εποπτικές αρχές καλούνται να καθορίσουν τα ελάχιστα 

επίπεδα µόχλευσης και να υπάρχει απόθεµα κεφαλαίων, ανάλογο των κινδύνων που 

οι τράπεζες αναλαµβάνουν, όπως θα αναλυθεί στην επόµενη παράγραφο 2.2.2 

(Καλφάογλου, 2011, σ. 47). 

Έντονη ήταν η συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το φορέα που θα πρέπει να 

αναλάβει την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος, σχετικά µε την αρµοδιότητα τής 

κεντρικής τράπεζας ή/και µίας άλλης ανεξάρτητης αρχής. Η παρακολούθηση και η 

παρεµβατική πολιτική πραγµατοποιούνται συνήθως από τις εγχώριες εποπτικές αρχές 

και λαµβάνουν τη µορφή περιορισµού των κινδύνων, επιβολής κυρώσεων ή 

προστατευτικών µέτρων, όπως είναι η εγγύηση των καταθέσεων των πελατών, αλλά 

και του αναχρηµατοδοτικού δανεισµού ή δανεισµού «ύστατης προσφυγής». Το ρόλο 

αυτόν συνήθως αναλαµβάνει η κεντρική τράπεζα και τα τελευταία χρόνια το θέµα 

έχει τεθεί και σε διεθνείς δανειστές, όπως είναι το ∆ΝΤ (Τριαντόπουλος, 2008, σ. 39-

43). 

 Το Νοέµβριο του 2010 υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) 

τρεις κανονισµοί, για τη µικροπροληπτική εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος, µε 

τους οποίους θεσµοθετήθηκαν οι τρεις «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» (ΕΕΤ, 2011, 

σ. 49-50):  

� Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority-EBA), 

� Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και 

� Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. 

Για τη µακροπροληπτική επίβλεψη του ΧΣ, υιοθετήθηκαν δύο Κανονισµοί 

(ΕΚ1092/10 και ΕΚ 1096/10), σύµφωνα µε τους οποίους ρυθµίσθηκαν οι προτάσεις 

της Έκθεσης “de Larosiere”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009, που είχε ως στόχο 

τη διερεύνηση των αιτιών της κρίσης του 2007-2009 και την αναβάθµιση του 

καθεστώτος της εποπτείας του ευρωπαϊκού Χ.Σ. 
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Σηµειώνεται ότι η Έκθεση de Larosiere απέκλεισε το ενδεχόµενο αναγωγής 

της ΕΚΤ σε φορέα άσκησης µικροπροληπτικής εποπτείας, επισηµαίνοντας αντίθετα 

ότι στην ΕΚΤ θα πρέπει να ανατεθεί η µακροπροληπτική επίβλεψη του ΧΣ.  

 Οι παραπάνω τρεις Αρχές µικροπροληπτικής εποπτείας µαζί µε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), που είναι αρµόδιο για τη µακρό-

προληπτική επίβλεψη, συγκροτούν το λεγόµενο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (ΕΕΤ, στο ίδιο, σ. 52). 

 

2.2.2 Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση - Κεφαλαιακή Επάρκεια και το Σύµφωνο 

της Βασιλείας 

Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση εµφανίζεται γενικά όταν το ενεργητικό µίας 

τράπεζας υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαιά της. Έτσι, η µόχλευση αυξάνεται όταν µία 

τράπεζα, δανειζόµενη κεφάλαια, αυξάνει τις υποχρεώσεις της.  Ο δείκτης µόχλευσης 

(leverage ratio) µετριέται µε το λόγο Ξένα/Ίδια Κεφάλαια και απεικονίζει τη 

διάρθρωση των κεφαλαίων. Σε περιόδους ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας, 

οι τράπεζες επιδιώκουν το δανεισµό για καλύτερη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

τους και για άνοδο της κερδοφορίας τους, οπότε η µόχλευση αυξάνεται, σε αντίθεση 

µε περιόδους ύφεσης, όπου η έκθεση σε ξένα κεφάλαια µειώνεται  (Καλφάογλου, 

2011, σ. 47-48). 

Όσον αφορά το περιεχόµενο των τραπεζικών κεφαλαίων, γενικά διακρίνονται 

τρεις διαφορετικές έννοιες (Καλφάογλου, στο ίδιο, σ. 51): 

� Τα λογιστικά κεφάλαια, που είναι αυτά που απεικονίζονται στον 

ισολογισµό. 

� Τα εποπτικά κεφάλαια, που ορίζονται ως ίδια, µε βάση τους εποπτικούς 

κανόνες. 

� Τα κεφάλαια σε κίνδυνο ή οικονοµικά κεφάλαια, που είναι αυτά που 

απαιτούνται για την απορρόφηση µη αναµενόµενων ζηµιών ανάλογα µε 

τους κινδύνους που αντιµετωπίζονται από κάθε τράπεζα.  

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι το απαιτούµενο εποπτικό 

κεφάλαιο που πρέπει να διατηρείται ανάλογα µε το µέγεθος και την ποιότητα του 

ενεργητικού τους, το οποίο προσδιορίζει την έκθεσή τους σε κίνδυνο.  Η κεφαλαιακή 

επάρκεια συνδέεται µε τον πιστωτικό κίνδυνο (παρ.2.1.2), δηλαδή τη στάθµιση τής 

αναµενόµενης ζηµίας από την ανάληψη κινδύνου από χορηγήσεις ή επενδύσεις όπου 

ενέχεται ο κίνδυνος µη είσπραξής τους.  Ο προσδιορισµός τού εποπτικού κεφαλαίου 
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µίας τράπεζας είναι ανάλογος τής αξιολογικής της διαβάθµισης, στην οποία αυτή θα 

πρέπει να προσαρµόσει τις µεταβολές των κεφαλαιακών απαιτήσεών της.  Τα χαµηλά 

ποσοστά εποπτικού κεφαλαίου των τραπεζών έχουν αρνητικές συνέπειες στο δείκτη 

φερεγγυότητάς τους, λόγω υψηλού κινδύνου, οπότε αυτές εξαναγκάζονται σε άµεση 

αύξηση των ανάλογων ποσοστών (Τριαντόπουλος, 2008, σ. 44-46). 

Το διεθνώς αποδεκτό ‘Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας’, που αποσκοπούσε 

στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, θεσπίσθηκε από την ‘Επιτροπή της Βασιλείας 

για την Τραπεζική Εποπτεία’ και τέθηκε αρχικά σε εφαρµογή το 1993 (Βασιλεία Ι).  

Η Επιτροπή της Βασιλείας είναι µία οργάνωση χωρίς νοµική µορφή και δεν έχει 

αρµοδιότητες άσκησης εποπτείας, ωστόσο θέτει τους κανόνες διαµόρφωσης 

εποπτικών προτύπων, κατευθυντήριων αρχών και βέλτιστων πρακτικών για τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες.  Η εισαγωγή της Βασιλείας Ι προκάλεσε διεθνείς µελέτες που 

απέδειξαν ότι η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών βελτιώθηκε σηµαντικά και αυτό 

συνεισέφερε στην ευρωστία του συστήµατος. Πολλές τράπεζες ωστόσο 

εκµεταλλεύθηκαν κενά αυτού του πλαισίου, οπότε δεν υπήρξε σε όλες τις 

περιπτώσεις αντιστοιχία των κεφαλαίων µε την επικινδυνότητα των τοποθετήσεων ή 

δεν υπήρχαν καθόλου κεφάλαια για ορισµένες δραστηριότητες (πχ. τιτλοποιήσεις).  

Έτσι, το αρχικό πλαίσιο της Βασιλείας Ι αναθεωρήθηκε το 1999, οπότε προέκυψε ένα 

νέο πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ) που τελικά οριστικοποιήθηκε και άρχισε να εφαρµόζεται 

από το 2008 (Καλφάογλου, 2011, σ. 49-50). 

Ο Ελάχιστος ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ ορίσθηκε να 

είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 8% και υπολογίσθηκε ως ο λόγος των Ίδιων Εποπτικών 

Κεφαλαίων (Tier 1 + Tier 2) προς τον Πιστωτικό Κίνδυνο + τον Κίνδυνο Αγοράς.  

Στο λόγο αυτό, το  Tier 1 είναι το  βασικό κεφάλαιο και αποτελείται από κοινές 

µετοχές, προνοµιακές µετοχές, µετατρέψιµα οµόλογα και µειονοτικά δικαιώµατα της 

τράπεζας σε θυγατρικές της. To Tier 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του 

συνολικού αθροίσµατος (Tier 1+Tier 2). Το κεφάλαιο Tier 2 αφορά τα λοιπά ίδια 

κεφάλαια, είναι συµπληρωµατικό ή δευτερογενές και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και 

προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, καθώς και προνοµιούχες µετοχές και µετατρέψιµα 

οµόλογα που δεν περιλαµβάνονται στο Tier I (Τριαντόπουλος, 2008, σ. 59, 66). 

Όταν  από το 2007 ξέσπασε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, αυτό το 

νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ δεν είχε εφαρµοσθεί ακόµη παρά σε ελάχιστες χώρες.  

Στη συνέχεια ωστόσο, φανερώθηκαν κάποια προβλήµατα και κρίθηκε αναγκαίο να 

γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις. Οι προσπάθειες βελτίωσης αφορούν στην εισαγωγή 
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τής µακροπροληπτικής διάστασης στο πλαίσιο τής Βασιλείας, στην καθιέρωση 

προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και στον προγραµµατισµό κεφαλαίων ως 

συµπληρωµατικών εργαλείων προληπτικής εποπτείας (Καλφάογλου, 2011, σ. 51). 

 Σε αυτή τη βάση έχουν εκδοθεί από το 2009 µία σειρά συµπληρωµατικών 

συστάσεων και κανόνων, που αναµένεται να εφαρµοσθούν σταδιακά από το 2013 έως 

το 2019 στο αναθεωρούµενο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, που εστιάζει κυρίως 

σε θέµατα (Χαραλαµπίδης, 2011, σ. 135):  

� εισαγωγής αναλυτικών δεικτών επάρκειας ρευστότητας, µε ελάχιστα όρια 

και επιπρόσθετα στοιχεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας, 

� θέσπισης αυστηρότερων κανόνων διαφάνειας των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων και υψηλότερης ρευστότητας µορφών κεφαλαίου, για 

απορρόφηση ζηµιών σε συνεχή βάση, 

� εισαγωγής του δείκτη µόχλευσης, ως επιπρόσθετου δείκτη ελέγχου 

επικινδυνότητας,  

� εισαγωγής µέτρων για την προώθηση ενός πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας όπου οι τράπεζες θα διατηρούν αυξηµένα κεφαλαιακά 

αποθέµατα στις περιόδους ανοδικών οικονοµικών κύκλων, που θα είναι 

διαθέσιµα για την απορρόφηση ενδεχόµενων αυξηµένων ζηµιών κατά τη 

διάρκεια οικονοµικών υφέσεων ή κρίσεων,  

� διαµόρφωσης αυστηρότερου πλαισίου υπολογισµού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλοµένου, σε 

συναλλαγές εξω-χρηµατιστηριακών παραγώγων και συµφωνιών 

επαναγοράς. 

Σηµειώνεται επίσης ότι η εφαρµογή του πλαισίου της Βασιλείας αφορά στον 

τραπεζικό τοµέα.  Παράλληλα λειτουργούν άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που 

δεν υπόκεινται στις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις και έχουν χαρακτηρισθεί ως 

«σκιώδης τραπεζικός τοµέας» (shadow banking), όρος µε τον οποίο νοείται «η 

έµµεση (πιστωτική) διαµεσολάβηση (credit intermediation), η οποία περιλαµβάνει 

επιχειρήσεις και δραστηριότητες εκτός του «κλασικού» τραπεζικού συστήµατος. Για 

τις επιχειρήσεις αυτές έχει αποφασισθεί η ανάγκη υιοθέτησης ανάλογων ρυθµιστικών 

µέτρων, ιδιαίτερα µετά την εµπλοκή τους στην παγκόσµια κρίση (ΕΕΤ, 2012, σ. 23). 
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2.2.3 Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων 

 Η διαµόρφωση ενός κατάλληλου και αποδεκτού προφίλ κινδύνων είναι ένα 

δύσκολο έργο για τις τράπεζες, καθώς απαιτούνται συγκεκριµένες γνώσεις, εµπειρία 

και αποτελεσµατικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης.  Σε πολλαπλές περιπτώσεις, 

εκτιµάται ότι υπάρχει στρέβλωση µεταξύ των κινδύνων που οι τράπεζες πραγµατικά 

αναλαµβάνουν και των κινδύνων που τα µέλη του ∆.Σ. εκτιµούν ότι έχουν 

αναληφθεί.  Η άµβλυνση αυτής της αδυναµίας απαιτεί την ενίσχυση της εταιρικής 

διακυβέρνησης, ιδιαίτερα σε θέµατα ανάληψης κινδύνων. 

Απαραίτητη θεωρείται επίσης η συµµετοχή σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ενός 

οργανισµού τής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων, που ορίζεται ως η συµπεριφορά 

και η κατανόηση των ατόµων ή των οµάδων απέναντι στις ενέργειες αντιµετώπισης 

των κινδύνων και η οποία καθορίζεται από κάποια πρότυπα. 

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίνεται µεγάλη έµφαση στην αλληλοεπίδραση τής 

κερδοφορίας µε τους αναλαµβανόµενους κινδύνους που συνδέονται άµεσα µε την 

επίτευξή της, για παράδειγµα όσον αφορά τους ελέγχους αξιολόγησης τής επίδοσης 

των στελεχών, που συνδέονται µε τις αµοιβές τους. 

 Σηµαντικός είναι ακόµα και ο έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων και 

κεφαλαίου (π.χ. συστήµατα προβλέψεων και ελέγχου) που θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος από τις µονάδες που αναλαµβάνουν τους κινδύνους (π.χ. την έγκριση 

δανείων) (Χαραλαµπίδης, στο ίδιο, σ. 126-128). 

  

2.2.4 Μέτρα αντιµετώπισης τραπεζικών κρίσεων 

Τα µέτρα που λαµβάνονται από τις κυβερνήσεις για την ανάκαµψη από µία 

κρίση και για την αναδόµηση του τραπεζικού συστήµατος είναι συνήθως 

χρηµατοδοτικά, λειτουργικά και διαρθρωτικά. Προτεραιότητες των κυβερνήσεων 

είναι (Τριαντόπουλος, 2008, σ. 35-36): 

� η χορήγηση δηµόσιων πόρων, 

� η άµεση διευθέτηση του προβλήµατος της κάλυψης των µη 

αποπληρωµένων δανείων, 

� η προώθηση διαδικασιών εξυγίανσης των διοικήσεων των προβληµατικών 

τραπεζών και της εταιρικής διακυβέρνησης, 

� η βελτίωση των συστηµάτων πληροφόρησης και 

� η επιλογή µακροοικονοµικών πολιτικών που θα επαναφέρουν τη 

σταθερότητα στην οικονοµία.   
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Σύµφωνα µε την ΕΚΤ, η επίλυση µίας κρίσης περιλαµβάνει µέτρα όπως 

(ΕΚΤ, χ.χ., www.ecb.int ):  

� δηµιουργία σχεδίων διάσωσης, 

� σύναψη συµφωνιών για τον τρόπο επιµερισµού της επιβάρυνσης που 

προκαλούν τα σχέδια διάσωσης, 

� οργάνωση οµαλής χρεοκοπίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, 

� πρόβλεψη ρυθµίσεων, όπως συστήµατα εγγύησης καταθέσεων, για την 

προστασία των καταθετών, τα οποία υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

της ΕΕ. 

 

2.3 Παγκόσµια Χρηµατοπιστωτική Κρίση: χαρακτηριστικά και 

επιπτώσεις 

 Η αναταραχή που ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2007 σε ορισµένα τµήµατα 

του ΧΣ µετατράπηκε σε παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και στη συνέχεια σε 

οικονοµική κρίση.  Η κρίση ξεκίνησε από την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών 

δανείων υψηλού κινδύνου (Σ∆ΥΚ) των Η.Π.Α. Οι δυσµενείς επιπτώσεις 

διευρύνθηκαν το Σεπτέµβριο του 2008, όταν χρεοκόπησε η µεγάλη επενδυτική 

τράπεζα Lehman Brothers και ακολούθησε η µεγαλύτερη ασφαλιστική του κόσµου, η 

AIG,  για την οποία ωστόσο αποφασίσθηκε κρατική χρηµατοδότηση. Η κρίση 

επεκτάθηκε στις αγορές οµολόγων και στις διατραπεζικές αγορές και εξελίχθηκε σε 

κρίση εµπιστοσύνης στο ΧΣ των Η.Π.Α (Αlpha Bank, 2009α, σ. 3, 12-17). 

Τα αίτιά τής παγκόσµιας κρίσης συνοψίζονται κυρίως σε (Τραυλός, 2008, σ. 

6-17): 

� αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (securitization), 

� υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (leverage), 

� πληµµελή διαβάθµιση πιστοληπτικού κινδύνου (bond ratings), 

� υπερβολικές αµοιβές στελεχών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και 

� χαλάρωση τής εποπτείας  

Η κρίση θεωρείται γενικά ως επίπτωση της ανεπάρκειας της λειτουργίας του 

θεσµικού πλαισίου του ΧΣ. Πράγµατι, η φύση της λειτουργίας του ΧΣ τις τελευταίες 

δεκαετίες αλλοιώθηκε σε πολλές περιπτώσεις, µέσα σε περιβάλλον πλήρους 

απελευθέρωσης των αγορών, ενώ και η διάσπαση τής εποπτείας των τραπεζών 
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συνετέλεσε στη δηµιουργία φαινοµένων έξαρσης τής κερδοσκοπίας, καταλήγοντας 

σε πολλαπλά φαινόµενα κακής τραπεζικής λειτουργίας.  

Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι το ΧΣ λειτουργούσε απελευθερωµένο 

από την παραδοσιακή κρατική παρέµβαση, υπήρχε το ρυθµιστικό πλαίσιο, όπως έχει 

προαναφερθεί στα προηγούµενα, βάσει του οποίου λήφθηκαν από τα κράτη άµεσα 

µέτρα (ενίσχυση της ρευστότητας, εγγύηση καταθέσεων κλπ.) για τη διασφάλιση τής 

σταθερότητας τού ΧΣ και µάλιστα, σε όσες περιπτώσεις αυτό το πλαίσιο 

προληπτικών κανόνων είχε επαρκώς εφαρµοσθεί από τις τράπεζες, υπήρξαν 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα που δεν βρέθηκαν εκτεθειµένα στα χαρακτηριστικά ή 

στα αίτια της κρίσης  (Γκόρτσος, 2009, σ. 56).  Από την άλλη πλευρά, όπως έχει 

προαναφερθεί (παρ. 2.2.2), οι αναθεωρηµένοι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ ήταν υπό 

διαµόρφωση και δεν είχαν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή στις περισσότερες περιπτώσεις 

τραπεζών, αλλά και δεν ήταν αντικείµενο εφαρµογής σε άλλα -εκτός τραπεζικών- 

ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.  

Σύµφωνα και µε τον Krugman (2009, σ. 158, 163),  κυρίως αποδείχθηκε ότι η 

απελευθέρωση των αγορών των τελευταίων δεκαετιών ευνόησε τη δηµιουργία του 

«παράλληλου σκιώδους τραπεζικού συστήµατος», που λειτουργούσε µε αδιαφάνεια 

και δυσκολία εντοπισµού των κινδύνων και στο οποίο οι κανονιστικές διατάξεις για 

την αντιµετώπιση των κινδύνων και τα εποπτικά µέτρα δεν εφαρµόζονταν. Κατά τη 

Σύνοδο Κορυφής του G-20 στις Κάννες το 2011, αποφασίστηκε µεταξύ άλλων για το 

ΧΣ η υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου ρυθµιστικού και εποπτικού πλαισίου για το 

«σκιώδες τραπεζικό σύστηµα» (ΕΕΤ, 2012, σ. 19). 

 Η διεθνής κρίση δηµιούργησε αρχικά τρία κύρια προβλήµατα (Χαρδούβελης, 

2009, σ. 38).: 

� έλλειψη ρευστότητας, 

� αφερεγγυότητα και 

� αποµόχλευση 

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις της κρίσης ήταν εκρηκτικές και διογκώθηκαν 

γρήγορα σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Οι τάσεις αβεβαιότητας οδήγησαν τις 

περισσότερες χώρες στην εσπευσµένη παροχή εγγυήσεων στις υποχρεώσεις των 

τραπεζών τους. Από τα µέσα του Οκτωβρίου 2008, η κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών αποκαταστάθηκε κυρίως µε κρατικές παρεµβάσεις, που σε ορισµένες 

περιπτώσεις έλαβαν µεγάλες διαστάσεις.  Αυτό, σε συνδυασµό µε την πτώση των 

επιτοκίων - αρχικά τουλάχιστον – απέδωσε καρπούς (Alpha Bank, 2009α, σ. 12-17).
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 Στους κόλπους της οικονοµίας τα κύρια αποτελέσµατα ήταν (ΕΚΤ, χ.χ. 

http://www.ecb.int): 

� η πτώχευση επιχειρήσεων, 

� η άνοδος της ανεργίας, 

� η απώλεια κεφαλαίων των επενδυτών και 

� η παροχή µεγάλων χρηµατικών διευκολύνσεων από τις κυβερνήσεις, για 

την αποτροπή της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος. 

Σήµερα, το παγκόσµιο ΧΣ εξακολουθεί να δέχεται µεγάλες πιέσεις, καθώς  

(ΕΚΤ, στο ίδιο, http://www.ecb.int): 

� Οι παγκόσµιες µακροοικονοµικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σηµαντικά. 

� Πολλές χρηµατοπιστωτικές αγορές βρίσκονται σε δυσπραγία. 

� Οι κυβερνήσεις συνέβαλαν ώστε να αποσύρουν οι τράπεζες από τους 

ισολογισµούς τους περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται µε δυσκολία. 

Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύµατα σε πολλές χώρες βρέθηκαν 

αλληλοεξαρτώµενα µε τις περαιτέρω επιπτώσεις της δυσµενούς δηµοσιονοµικής 

κατάστασης και των προγραµµάτων λιτότητας που επίδρασαν αρνητικά τόσο στην 

ποιότητα των δανειακών τους χαρτοφυλακίων (κυρίως λόγω της µείωσης του 

διαθέσιµου εισοδήµατος των πελατών), όσο και στην αποτίµηση των αξιογράφων 

τους.  Ακόµη, ενισχύθηκε η αυστηρότητα του πλαισίου προληπτικής εποπτείας και 

των ρυθµιστικών κανόνων, όπως προβλέπεται και από τη Βασιλεία ΙΙΙ (παρ. 2.2.2), 

που αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τη λειτουργία των τραπεζών και να 

συµπιέσει τους δείκτες κερδοφορίας τους (Χαραλαµπίδης, 2011, σ. 137). 

 

2.4 Συνέπειες από την παγκόσµια κρίση για την Ελλάδα 

Μέχρι το καλοκαίρι του 2008, η ελληνική οικονοµία δεν είχε ακόµη 

επηρεασθεί σηµαντικά από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση, ενώ αυξηµένη 

ήταν ακόµη η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, ήδη από τις 

αρχές του 2008, οι ελληνικές τράπεζες είχαν δυσκολίες στη χρηµατοδότησή τους από 

τις παγκόσµιες αγορές και από την ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά. Αυτό συνέβαλε 

στην αύξηση του κόστους του χρήµατος για τις τράπεζες και για την πραγµατική 

οικονοµία, κυρίως µετά το Σεπτέµβριο του 2008 (Alpha Bank, 2009α, σ. 42-43). 

Σε θέµα φερεγγυότητας οι ελληνικές τράπεζες έδειξαν καλύτερα στοιχεία από 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές (και των ΗΠΑ), µε αµελητέα έκθεση σε «τοξικά» προϊόντα 
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και έχοντας στα µέσα του 2008 τον υψηλότερο λόγο ιδίων κεφαλαίων προς το 

µέγεθος του ενεργητικού τους (σχετικό το ∆ιάγραµµα 2.1 στο Παράρτηµα). Επίσης, 

την ίδια περίοδο, ο λόγος δανείων προς τις καταθέσεις (βλ. ∆ιάγραµµα 2.2) ήταν ο 

δεύτερος χαµηλότερος στη ΖτΕ, φανερώνοντας ότι η ρευστότητα ήταν ένα µικρότερο 

πρόβληµα στην Ελλάδα σε σχέση µε την υπόλοιπη ΖτΕ, που ωστόσο στη συνέχεια 

δεν αντιµετωπίσθηκε κατάλληλα (Χουρδούβελης, 2009, σ. 39, 42). 

Στη συνέχεια, µετά το Σεπτέµβριο του 2008, στη δεύτερη φάση της κρίσης, η 

ελληνική οικονοµία είχε εντονότερες συνέπειες µε τη διακοπή της λειτουργίας τής 

διατραπεζικής αγοράς και της αγοράς επιχειρηµατικών οµολόγων. Στα επιτόκια των 

µακροχρόνιων οµολόγων για το δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου αυξήθηκε 

σηµαντικά το περιθώριο κινδύνου, σε σχέση µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά, εξαιτίας των 

αυξηµένων ελλειµµάτων και του χρέους του ελληνικού δηµοσίου. Το κυριότερο 

ζήτηµα όµως ήταν το χαµηλό ποσοστό αποταµίευσης στην Ελλάδα (έλλειµµα στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών), που, κατά µία άποψη, ήταν κυρίως αποτέλεσµα 

κυβερνητικών πολιτικών, που εφαρµόσθηκαν µε στήριγµα τις εισροές κεφαλαίων από 

το εξωτερικό (Alpha Bank, 2009α, σ. 43-44, 47). 

Ως κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και στις 

τράπεζες, συνοπτικά αναφέρονται οι εξής (Τραυλός, 2008, σ. 20-23): 

• Αύξηση του κόστους χρήµατος στην Ευρωπαϊκή ∆ιατραπεζική Αγορά  

• Μείωση των επενδύσεων στην Ελλάδα 

• Έλλειψη εµπιστοσύνης στο ΧΣ 

• Έλλειψη ρευστότητας 

• Προσέλκυση καταθέσεων µε αύξηση επιτοκίων 

• Μείωση τραπεζικών κερδών 

• Αύξηση επιτοκίων χορηγήσεων 

• Μείωση εκδόσεως εταιρικών οµολόγων 

• Αύξηση spreads (περιθώρια επιτοκίων) 

• Περιορισµός χρηµατοδοτήσεων 

• Μείωση ιδιωτικής κατανάλωσης, εµπορικής δραστηριότητας, επενδύσεων 

• Αύξηση καθυστερήσεων δανείων 

• Μείωση τουριστικής δραστηριότητας 

• Μείωση εξαγωγών 

• Μείωση ναυτιλιακού τοµέα 
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• Μείωση της δραστηριότητας στις Βαλκανικές χώρες και στις χώρες της 

ΝΑ Ευρώπης 

• Επιβράδυνση ή ύφεση στο Α.Ε.Π. 

 Ως θετικές επιπτώσεις ενδεικτικά καταγράφονται (Τραυλός, στο ίδιο): 

• ∆ιαφάνεια στους ισολογισµούς τραπεζών και θεσµικών επενδυτών 

• Περιορισµένη έκθεση σε µειωµένης εξασφάλισης τιτλοποιηµένα δάνεια 

εξωτερικού  

• Εποπτεία τραπεζικών δραστηριοτήτων 

• Οµαλοποίηση αγοράς ακινήτων 

• Περιορισµένη χρήση δανεισµού 

• Υγιέστερο τραπεζικό περιβάλλον 
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Κεφάλαιο 3: Η Ελληνική Κρίση Χρέους και το PSI: σηµασία και 

συνέπειες 

 

3.1 Η Ελληνική ∆ηµοσιονοµική Κρίση: Επιπτώσεις στην 

οικονοµία και στις τράπεζες 

Η κρίση της ελληνικής οικονοµίας σήµερα συνδέεται κυρίως µε 

συσσωρευµένα χρόνια προβλήµατα και ανισορροπίες του δηµόσιου τοµέα και µόνο 

δευτερευόντως είναι αποτέλεσµα τής παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης.   

Πρόκειται για την άµεση απόρροια της διόγκωσης του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους, σε επίπεδα δύσκολα ελεγχόµενα.  

Συγκεκριµένα, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2009 ξεπέρασε το 15% του ΑΕΠ 

(Ράπανος, 2011, σ. xiii), ενώ το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε σε µη διατηρήσιµα επίπεδα 

(2009: 126% του ΑΕΠ) (Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 62). Το έλλειµµα του 

κρατικού προϋπολογισµού, παρά τα αυστηρά και συνεχώς αναθεωρούµενα 

δηµοσιονοµικά µέτρα έφθασε στο 10,6% του ΑΕΠ το 2011, µέγεθος µικρότερο κατά 

76 εκ. ευρώ από τον τελευταίο αναθεωρηµένο στόχο. Το 2011, το πρωτογενές 

έλλειµµα του τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκε κατά 18 εκ. ευρώ έναντι του 2010 

(ΤτΕ, 2012β, σ. 17).  Εκτός της δηµοσιονοµικής κρίσης, η ελληνική οικονοµία 

αντιµετώπιζε επίσης κρίση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, µε το έλλειµµά 

του να είναι από τα υψηλότερα στον κόσµο (Ράπανος, 2011, σ. xiii). 

Η απόδοση των αιτιών για τις αρνητικές δηµοσιονοµικές επιδόσεις 

εντοπίζεται στις µη κατάλληλες πολιτικές εµπέδωσης τής άµεσης δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και συγκράτησης τού ήδη υπέρογκου δηµόσιου χρέους. Η ιδιαίτερα 

δυσµενής δηµοσιονοµική κατάσταση διαµορφώθηκε επί σειρά ετών µέσα σε κλίµα 

εκτεταµένης παραοικονοµίας, φοροδιαφυγής, επιβάρυνσης των δαπανών κοινωνικής 

ασφάλισης και χαµηλής αποδοτικότητας των δηµοσίων δαπανών (Μόσχος & 

Χορταρέας, 2011, σ. 62). 

Στο αρνητικό περιβάλλον κρίσιµος ήταν και ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης 

του εξωτερικού, οι οποίοι έδωσαν στην Ελλάδα τη χαµηλότερη διαβάθµιση 

πιστοληπτικής ικανότητας παγκοσµίως (βλ. ∆ιάγραµµα 3.1), γεγονός που συντελεί 

στην άνοδο του κόστους δανεισµού, σε αύξηση του ελλείµµατος και σε λιτότητα.  

Σηµειώνεται ότι, επειδή οι οίκοι αξιολόγησης κατηγορήθηκαν ότι είχαν αποτύχει να 

προβλέψουν την κατάρρευση της Lehman Brothers, έκτοτε επιδιώκουν την πιστή 
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παρακολούθηση τής εξέλιξης τής αγοράς. Ωστόσο, σήµερα κρίνονται αρνητικά για 

υπερβολικό ζήλο, προβληµατίζουν για την αξιοπιστία τους και οδηγούν την 

κατάσταση σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης που προκαλείται και από την έλλειψη 

εµπιστοσύνης που υποδαυλίζουν (Alpha Bank, 2012, σ. 53). 

Η δηµοσιονοµική κρίση της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, 

ως απειλητική για την Ευρωζώνη και προκάλεσε την παρέµβαση εξωτερικής 

χρηµατοδότησης και επιβολής µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως θα 

συζητηθεί στις επόµενες παραγράφους. 

∆υσµενέστερες των προβλέψεων ήταν κατά το 2011 και άλλες 

µακροοικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα, παρά τα θετικά βήµατα που είχαν 

σηµειωθεί από την υπογραφή του πρώτου µνηµονίου χρηµατοπιστωτικής πολιτικής. 

Το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 6,9%, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ (2012), εξαιτίας τής 

µεγαλύτερης των προβλέψεων υποχώρησης τής τελικής εγχώριας ζήτησης 

(επενδύσεις και κατανάλωση-ιδιωτική και δηµόσια), ενώ η θετική συµβολή των 

καθαρών εξαγωγών ήταν µικρότερη της αναµενόµενης (ΤτΕ, 2012α, σ. 47).  Η 

σωρευτική µείωση του ΑΕΠ για την τετραετία 2008-2011 έφτασε στο 13,2%, ενώ η 

ανεργία υπερέβη το 1 εκατ. άτοµα (ΤτΕ, 2012β, σ. 17).   

  Στο περιβάλλον αυτό συνετέλεσε (ΤτΕ, 2012α, σ. 47): 

� η λήψη νέων µέτρων αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής για τη χώρα, 

� το έντονο κλίµα αβεβαιότητας, 

� ο αρνητικός ρυθµός πιστωτικής επέκτασης και 

� η επιβράδυνση της ανάπτυξης. 

Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας επηρέασε αρνητικά και τον τραπεζικό 

τοµέα. Η χαµηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων αποτυπώθηκε 

και στην υποχώρηση της εγχώριας αποταµίευσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε ιδιαίτερα 

χαµηλά επίπεδα (Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 62).  Η δηµοσιονοµική κρίση και η 

απώλεια εµπιστοσύνης επιδείνωσαν τις χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, ενώ η 

συνεχής υποχώρηση των καταθέσεων, περιόρισε τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες των 

τραπεζών. Συγκεκριµένα, η υποχώρηση των καταθέσεων ανήλθε σε 70 δις ευρώ το 

διάστηµα 2009-Φεβ. 2012, που αφορά στο 1/3 του ΑΕΠ (Προβόπουλος, 2012).  Η 

µείωση των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού – µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

στην Ελλάδα συνδέεται τόσο µε το έλλειµµα εµπιστοσύνης όσο και µε τις αυξηµένες 

φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. 
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Οι πιέσεις στη ρευστότητα των τραπεζών συνετέλεσαν στην πιστωτική 

συστολή (ΤτΕ, 2012α, σ. 143), ενώ παράλληλα, αυξητικές τάσεις έχουν τα ποσοστά 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στους 

τραπεζικούς ισολογισµούς και, κατά συνέπεια, υπάρχει δυσχέρεια διοχέτευσης πόρων 

στην πραγµατική οικονοµία (Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 62). Η πιστωτική 

επέκταση στην Ελλάδα µειώθηκε επίσης και ως συνέπεια αφενός της µεταβολής στα 

κριτήρια έγκρισης των δανείων (προς αναζήτηση τής µείωσης κινδύνων µη πληρωµής 

τους) και αφετέρου λόγω µειωµένης πιστωτικής ζήτησης. 

Με τις σηµερινές συνθήκες, η χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων 

µειώθηκε µε ρυθµό -3,3% και των ιδιωτών -4,4% (Επιλογή, 2012, σ. 18). Οι 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πλήττονται περισσότερο κατά την πρόσβαση σε 

χρηµατοδότηση. Η κατάσταση είναι παρόµοια σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία και αλλού. Στις τράπεζες, οι κεφαλαιακοί δείκτες γίνεται 

προσπάθεια να βελτιωθούν, αλλά προς την κατεύθυνση άντλησης κεφαλαίων αντί της 

περαιτέρω µείωσης του δανεισµού (Κώνστας, 2012, σ. 47). 

 

3.2 Ο τρόπος αντίδρασης της Ευρωζώνης στην ελληνική κρίση 

δηµόσιου χρέους  

Ο τρόπος αντίδρασης της Ευρωζώνης στην κρίση δηµόσιου χρέους συνδέεται 

προφανώς µε την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση που προηγήθηκε. Η ελληνική 

κρίση έγινε περισσότερο φανερή το 2010, αλλά οι ευρωπαϊκές αρχές δεν διέθεταν 

συγκεκριµένο λειτουργικό µηχανισµό αντίδρασης και η Ελλάδα αντιµετωπίσθηκε ως 

κρίσιµη περίπτωση τύπου Lehman Brothers, µε στόχο µη επανάληψης παρόµοιας 

κρίσης στο µέλλον.  Η πρόσφατη παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008-2009 

που προκάλεσε την αναθεώρηση της αντίληψης του βέλτιστου τρόπου εποπτικής 

ρύθµισης των τραπεζών ως προς τα κεφάλαια, τη ρευστότητα κλπ. οδήγησε σε αυτό 

το πλαίσιο προσέγγισης, έτσι ώστε στην περίπτωση της Ελλάδας, η χώρα 

αντιµετωπίσθηκε µε όρους τραπεζικών ρυθµίσεων, ως πληµµελώς διοικούµενο 

«Συστηµικώς Σηµαντικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα», σε καθεστώς εξυγίανσης. 

Η µη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους και η απώλεια της πρόσβασης στις 

αγορές προκάλεσε τη χρηµατοδοτική βοήθεια και παροχή ρευστότητας στην Ελλάδα, 

σε µία άνευ προηγουµένου έκταση και µέγεθος, όπως είχε συµβεί ήδη διεθνώς στην 

περίπτωση των τραπεζών που δέχθηκαν κονδύλια ύψους πολλών δισεκατοµµυρίων 
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για βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και ρευστότητας κατά τη διεθνή 

χρηµατοπιστωτική κρίση (Alpha Bank, 2012, σ. 45-50). 

Η ελληνική οικονοµία εισήλθε το 2012 σε 5η χρονιά ύφεσης κάτω από την 

επίδραση του Μακροπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής και 

∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων (ΜΠ∆Π) που συµφωνήθηκε από το Μάιο του 2010 

µεταξύ της κυβέρνησης και την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ∆ΝΤ) 

(Alpha Bank, στο ίδιο, σ. 45). 

 

3.3 Η Συµφωνία του Φεβρουαρίου 2012 και το Πλαίσιο του PSI  

Οι αποκλίσεις από τους στόχους του προγράµµατος (ΜΠ∆Π) δηµιούργησαν 

πρόσθετες ανάγκες και επέβαλαν αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών στόχων για το 

έτος 2012.  Η αναθεώρηση των εκτιµήσεων για τη βιωσιµότητα του χρέους 

επιδείνωσε τις προσδοκίες και τις προβλέψεις και επανέφερε έντονα το ενδεχόµενο 

χρεοκοπίας. Το κλίµα εντάθηκε από την πολιτική αβεβαιότητα (κυβερνητικό 

έλλειµµα) - ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες του 2011 - και το αντικείµενο 

συζητήσεων στρέφονταν γύρω από την έξοδο της χώρας από τη ΖτΕ και την άτακτη 

χρεοκοπία. Ο σχηµατισµός της νέας κυβέρνησης συνεργασίας στα τέλη Νοεµβρίου 

του 2011 ανέκοψε µερικώς την αναταραχή (ΤτΕ, 2012β, σ. 17). 

Η νέα κυβέρνηση είχε σαν σκοπό την υλοποίηση των δεσµεύσεων που είχαν 

αναληφθεί και δεσµεύθηκε για την εφαρµογή των µέτρων στο πλαίσιο ενός δεύτερου 

χρηµατοδοτικού πακέτου - όπως προβλέφθηκε στη συµφωνία του Φεβρουαρίου 2012 

- και για την προώθηση του PSI Plus (Alpha Bank, 2012, σ.45). 

Με βάση τη συµφωνία της 21ης Φεβρουαρίου του 2012, που προϋποθέτει την 

διαρκή τήρηση των δεσµεύσεων οικονοµικής και πολιτικής του προγράµµατος, η 

Ευρωοµάδα επιβεβαίωσε ότι τα κράτη-µέλη της ΖτΕ θα διαθέσουν στην Ελλάδα 130 

δις ευρώ έως το 2014, σύµφωνα µε το Πακέτο Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ΙΙ (ΠΧΕ 

ΙΙ), µε τη συµβολή και του ∆ΝΤ. Η συµφωνία προβλέπει επιπρόσθετα αναδροµική 

µείωση του επιτοκίου στα δάνεια (διαµόρφωση σε 150 µονάδες βάσης για όλη τη 

διάρκειά τους). Κατά δεύτερο, προβλέφθηκε µείωση της ονοµαστικής αξίας τού 

χρέους, µε τη συµµετοχή των ιδιωτών κατόχων οµολόγων Ε∆ (τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρίες και θεσµικοί επενδυτές), το λεγόµενο PSI (Private Sector 

Involvement), όπως θα αναλυθεί στις παραγράφους  3.3.2 και 3.3.3 (ΤτΕ, 2012β, σ. 

17). 
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3.3.1 Η λειτουργία της αγοράς των οµολόγων 

Τα οµόλογα είναι τίτλοι δανείων, µέσο-µακροπρόθεσµα διαπραγµατεύσιµα 

χρεόγραφα, που συνάπτονται µεταξύ του εκδότη του οµολόγου και του επενδυτή που 

αγοράζει τον τίτλο. Οι εκδότες γενικά µπορεί να είναι κρατικοί φορείς, δηµόσιες 

επιχειρήσεις, χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί ή/και εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα. 

Εµπεριέχουν τη συµβατική υποχρέωση απ’ το δανειζόµενο να αποπληρώσει στον 

επενδυτή το αρχικό κεφάλαιο και να του αποδώσει και κάποιο τόκο, το είδος του 

οποίου καθορίζεται στους όρους έκδοσής του. Οι τόκοι πληρώνονται συνήθως µε 

κουπόνι (τοκοµερίδιο) σε τακτές περιόδους (π.χ. ετησίως ή δύο φορές το χρόνο) ή 

προεξοφλούνται κατά την αγορά τους. Υπάρχουν και οµόλογα που συνδέονται µε 

ρήτρα ξένου νοµίσµατος. Τα Έντοκα Γραµµάτια ∆ηµοσίου (ΕΓΕ∆) αποτελούν 

οµόλογα τελικής απόδοσης, όπου ο τόκος προεξοφλείται κατά την αγορά τους και 

απευθύνονται κυρίως σε  µικροεπενδυτές (∆ούρος, 2007, σ. 30-32, 37). 

Τα κρατικά οµόλογα εκδίδονται από τις κυβερνήσεις των περισσότερων 

κρατών, για τις ανάγκες χρηµατοδότησης των προϋπολογισµών τους.  Η ονοµαστική 

αξία του οµολόγου αναγράφεται σε αυτό και επιστρέφεται στον κάτοχο κατά τη λήξη 

του.  Μπορεί αυτή να συµπίπτει µε το αρχικό κεφάλαιο που ο επενδυτής καταβάλλει 

για την αγορά του οµολόγου ή να αποτελέσει προϊόν διαπραγµάτευσης. 

Η τιµή διαπραγµάτευσής των οµολόγων ορίζεται από την προσφορά και τη 

ζήτηση, οπότε το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά τους µπορεί να διαφέρει από 

την ονοµαστική του αξία.  Στην πρωτογενή αγορά έκδοσης οµολόγων οι αιτήσεις των 

επενδυτών (ζήτηση) συγκρίνονται µε τη διαθέσιµη προσφορά του - δηλαδή το 

µέγεθος της νέας έκδοσης - κι έτσι προκύπτει η τιµή προσφοράς, την οποία τελικά 

πληρώνουν οι επενδυτές και η οποία µπορεί να µην συµβαδίζει µε την ονοµαστική 

του αξία.  Όταν η τιµή αυτή υπολείπεται της ονοµαστικής του αξίας, το οµόλογο 

αγοράζεται µε περιθώριο έκπτωσης (discount), ενώ όταν η τιµή ξεπερνά την 

ονοµαστική αξία, αυτό διατίθεται µε περιθώριο υπερτίµηση (premium). 

Στη δευτερογενή αγορά οµολόγων, αυτά είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα 

και διενεργούνται συναλλαγές αγοραπωλησίας µε βάση την προσφορά και τη ζήτησή 

τους.  Στη διατραπεζική αυτή αγορά µπορούν να συµµετάσχουν όλες οι τράπεζες, 

θεσµικοί επενδυτές και µεγάλοι χρηµατιστηριακοί οίκοι, που µπορούν να ενεργούν 

αυτοβούλως ή ως µεσάζοντες µεταφέροντας εντολές των πελατών τους. Επίσης 

συµµετέχουν και ιδιώτες επενδυτές που κατέχουν σηµαντικά χαρτοφυλάκια. Η 
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λειτουργία τής δευτερογενούς αγοράς οµολόγων είναι αντίστοιχη του 

χρηµατιστηρίου.   

Το κουπόνι του οµολόγου είναι ο τόκος που λαµβάνει ο επενδυτής ως 

ποσοστό επί της ονοµαστικής του αξίας.  Το τοκοµερίδιο µπορεί να είναι είτε 

σταθερό είτε κυµαινόµενο, µε την τιµή του να αναπροσαρµόζεται κατά συχνά 

διαστήµατα και η οποία συνδέεται µε τη διακύµανση των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων 

ή µε κάποιο χρηµατιστηριακό δείκτη, µία συναλλαγµατική ισοτιµία κλπ. Όταν τα 

οµόλογα είναι σε ξένο νόµισµα συνδέονται ανάλογα µε τα επιτόκια του ξένου 

νοµίσµατος. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το τοκοµερίδιο είναι  µηδενικό (µη 

αποδίδοντας τόκο), οπότε, σε αυτήν την περίπτωση,  το οµόλογο αγοράζεται σε 

χαµηλότερη τιµή από την ονοµαστική του αξία, ενώ κατά τη λήξη του επιστρέφεται 

ολόκληρη η ονοµαστική αξία στον επενδυτή, οπότε η διαφορά αυτή (προεξόφληση 

τόκων) είναι η απόδοση που είχε προϋπολογισθεί κατά την αγορά του.  Τέτοια είναι 

και η περίπτωση των ΕΓΕ∆ που αναφέρθηκε παραπάνω.  Τα οµόλογα µπορεί αν είναι 

βραχυπρόθεσµης διάρκειας, µέχρι και 2 ετών, µεσοπρόθεσµης διάρκειας, από 2-10 

έτη και µακροπρόθεσµης διάρκειας, από 10-30 έτη. 

Η διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη συνοδεύει τις 

µεγάλες εκδόσεις οµολόγων και συµβαδίζει µε το βαθµό φερεγγυότητάς του.  

Χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη σηµαίνει µεγαλύτερες επιτοκιακές 

αποδόσεις, ώστε να είναι ελκυστικά στους επενδυτές τα οµόλογα που αυτός εκδίδει, 

λόγω ανάληψης µεγαλύτερου κινδύνου αποπληρωµής τους, για παράδειγµα, σε 

περίπτωση πτώχευσης του εκδότη. 

Η επένδυση σε κρατικά οµόλογα θεωρούνταν γενικά περισσότερο ασφαλής, 

σε σύγκριση µε άλλα επενδυτικά προϊόντα, ωστόσο πάντα ενέχεται η αβεβαιότητα 

σχετικά µε τη συνολική απόδοση που προσδοκάται, τόσο από την τιµή που 

εισπράττεται κατά την εξαργύρωσή ενός οµολόγου (αν αυτό διακρατηθεί έως τη λήξη 

του), όσο και από το επιτοκιακό του εισόδηµα. Οι τιµές των οµολόγων συνήθως 

κυµαίνονται αντίθετα από τα επιτόκια της αγοράς. Για παράδειγµα, όταν τα επιτόκια 

της αγοράς αυξάνονται, η τιµή των παλαιότερων οµολόγων χαµηλού επιτοκίου 

µειώνεται, ενώ οι νέες εκδόσεις οµολόγων διαθέτουν πιο ελκυστικό επιτόκιο και οι 

επενδυτές στρέφονται σε αυτά, ρευστοποιώντας τα παλαιότερα (Κουρούκλης, 2008). 
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3.3.2 Η αρχική συµφωνία του ελληνικού PSI 

Σύµφωνα µε την αρχική συµφωνία για το PSI, τον Ιούλιο του 2011, οι ιδιώτες 

δανειστές του ελληνικού δηµοσίου  καλούνταν να αντικαταστήσουν τα οµόλογα που 

κατείχαν, ύψους περίπου 135 δις ευρώ, που έληγαν µεταξύ του 2011-2020, µε άλλα 

µακροπρόθεσµα οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, έτσι ώστε να µειωθούν δραστικά οι 

χρηµατοδοτικές ανάγκες του δηµοσίου έως το 2020.  Από τις ανταλλαγές αυτών των 

οµολόγων εκτιµήθηκε ότι η απώλεια που θα προέκυπτε για τους ιδιώτες δανειστές 

του Ε∆ θα ανέρχονταν σε 21% περίπου. Το κόστος αυτό αφορούσε και στις ελληνικές 

τράπεζες που κατείχαν οµόλογα Ε∆, αν και µε περιορισµένες επιπτώσεις στην 

κεφαλαιακή τους επάρκεια και χωρίς να θίγεται το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. 

Όσον αφορά στη συµβολή στη µείωση του ελληνικού χρέους, η πτώση του 

λόγω του PSI εκτιµήθηκε το καλοκαίρι του 2011 στις 12 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η 

συνολική µείωσή του έως το 2020 - από την επίπτωση επιπλέον των σωρευτικών 

πληρωµών τόκων λόγω µείωσης επιτοκίων από ∆ΝΤ και ΖτΕ - υπολογίσθηκε σε 22 

ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ.  Με αυτά τα δεδοµένα, το Institute of International 

Finance προέβλεψε το χρέος του ελληνικού δηµοσίου να διαµορφώνεται στο 122% 

του ΑΕΠ το 2015 και στο 98% του ΑΕΠ το 2020, έναντι 142% του ΑΕΠ το 2010.  

Η συµφωνία αυτή για το ελληνικό PSI ωστόσο, έφερε µεγάλη αναταραχή στις 

αγορές χρέους των περιφερειακών χωρών της ΖτΕ, λόγω διατάραξης της 

εµπιστοσύνης περί κρατικών οµολόγων.  Οι επιπτώσεις ήταν έντονες, όχι µόνον στην 

Ιρλανδία και Πορτογαλία, αλλά και στην Ισπανία, Ιταλία, ακόµη και σε γαλλικές και 

άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.  

Επιπρόσθετα, αντί για την αναµενόµενη βελτίωση των µεγεθών του ελληνικού 

χρέους που θα προέκυπτε από τη συµφωνία του ΠΧΕ ΙΙ, υποβαθµίσθηκαν οι 

προβλέψεις για ανάκαµψη της εγχώριας οικονοµίας εκ µέρους της Τρόικα και 

παρουσιάσθηκε µία υπέρογκη διόγκωση του χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, από το 

∆ΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε η πρόβλεψη για το 2012 του λόγου τού 

ελληνικού χρέους/ΑΕΠ εµφανίσθηκε σε ποσοστό 189% ή σε 198% (από 142% το 

2010). 

Οι λόγοι για το παρουσιαζόµενο άλµα σ’ αυτόν το δείκτη - αν και δεν 

επεξηγήθηκαν επίσηµα - οφείλονταν, όπως λέγεται, σε συνυπολογισµό ποσών για 

προβλέψεις πιθανολογούµενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων 

πιθανών πιστωτικών ενισχύσεων, µεγέθη που κατά κάποιους αναλυτές θεωρήθηκαν 

υπερβολικά. Η δηµοσιοποίηση αυτών των στοιχείων κλόνισε την επιδιωκόµενη 
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εξοµάλυνση της εµπιστοσύνης των αγορών και επιδείνωσε το εγχώριο οικονοµικό 

κλίµα. Αποτέλεσε επίσης πλήγµα για το ΧΣ, καθώς, για παράδειγµα, υποκινήθηκε 

έντονα η διαρροή καταθέσεων, επιδεινώνοντας το ήδη υπαρκτό πρόβληµα της 

ρευστότητας. (Alpha Bank, 2012, σ. 17-19)  

 

3.3.3 PSI Plus και Αναδιάρθρωση Χρέους: Υλοποίηση, Στόχοι, Αποτελέσµατα 

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, από το Σεπτέµβριο του 2011, µία νέα άποψη 

διαµορφώθηκε, σύµφωνα µε την οποία το ΠΧΕ ΙΙ για την Ελλάδα θα έπρεπε να 

επανασχεδιασθεί µε ένα νέο PSI Plus. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να υπάρξει µία 

ακόµα µεγαλύτερη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα µέσω του PSI Plus, που θα 

συνεπάγονταν µείωση και τής ονοµαστικής αξίας τού χρέους του ελληνικού 

δηµοσίου, αλλά και προκειµένου να υπάρξει σταθεροποίηση στη ΖτΕ.  Οι διεθνείς 

επενδυτές υπολόγισαν τη νέα αποµείωση σε 50-60% της αξίας των οµολόγων Ε∆, τα 

οποία οι τράπεζες (κυρίως ελληνικές) είχαν εγγεγραµµένα στα βιβλία τους. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άνοδο των ελληνικών spreads και σε κατακόρυφη 

πτώση της τιµής των τραπεζικών µετοχών. Σηµειώνεται ότι η τότε αναγγελία 

συγχώνευσης της Alpha Bank µε τη Eurobank που απέφερε µία τόνωση της 

χρηµατιστηριακής αγοράς, µε συµβολή και ξένων επενδυτών, αντιστράφηκε µέσα σε 

λίγες µέρες.  Επιπλέον, οι εξελίξεις αυτές επιδείνωσαν το οικονοµικό περιβάλλον 

όσον αφορά το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση της δηµόσιας 

περιουσίας. 

Εξαιρετικά απαισιόδοξες συνεχίσθηκαν να εµφανίζονται και να 

δηµοσιοποιούνται τους τελευταίους µήνες του 2011 και κατά το 2012 οι προβλέψεις 

και οι προοπτικές για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας εκ µέρους της Τρόικα, 

όσον αφορά το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, τη µείωση της ανεργίας κλπ., σε σηµείο 

που να εκλαµβάνονται ως προεξοφλούµενη αποτυχία του προγράµµατος 

χρηµατοδότησης για την Ελλάδα.  Οι διαπιστώσεις αυτές ωστόσο, επιδεινώνουν σε 

διεθνές επίπεδο το οικονοµικό κλίµα για την Ελλάδα, η οποία µπορεί να 

εκλαµβάνεται ως χώρα όπου δεν υπάρχει καµία προοπτική ανάπτυξης, ούτε και για 

µετά το 2020.  Με τα δεδοµένα αυτά, εφόσον η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους δε 

φαίνονταν να µπορεί να εξασφαλισθεί, η ανάγκη για αναδιάρθρωση και µείωση τής 

ονοµαστικής του αξίας είχε αναγνωρισθεί και από την ίδια την Τρόικα (Alpha Bank, 

στο ίδιο, σ. 20-23) 
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Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο τέλος του 2011 απαιτήθηκε περισσότερη ενίσχυση 

στο ΜΠ∆Π 2011-2014 µέσω πρόσθετων µέτρων για αύξηση των δηµοσίων εσόδων 

και µείωση των αντίστοιχων δαπανών, αναθεωρώντας το ΠΧΕ ΙΙ, µέτρα τα οποία 

θεσµοθετήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, παρά την επιδείνωση της ύφεσης και 

την αποδυνάµωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Με την αναθεώρηση των µέτρων 

συµπεριλήφθηκε το PSI Plus, που θα καθιστούσε το δηµόσιο χρέος βιώσιµο.  Η 

Συµφωνία της Συνόδου Κορυφής της 26-10-2011 περιελάµβανε την «εθελοντική» 

µείωση κατά 50% της ονοµαστικής αξίας των ελληνικών οµολόγων που κατείχε ο 

ιδιωτικός τοµέας.  Οι άξονες της Συµφωνίας έχουν ως εξής  (Alpha Bank, στο ίδιο, σ. 

24): 

• Νέα κρατική χρηµατοδότηση από ΖτΕ και ∆ΝΤ, ύψους 100 δις ευρώ έως 

το 2014.  Από το ποσό αυτό, κεφάλαια 40 δις ευρώ προορίζονταν για την 

αύξηση των πόρων του ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε 50 δις ευρώ και θα ήταν διαθέσιµα να 

χρησιµοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, 

ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προέκυπταν, ιδιαίτερα λόγω της 

συµµετοχής τους στο PSI Plus. 

• Μείωση της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων Ε∆ που βρίσκονταν στην 

κατοχή ιδιωτών (206 δις ευρώ), συνδυάζοντας πιστωτικές ενισχύσεις 

ύψους 30 δις ευρώ για τη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθµισης των 

νέων προς αντικατάσταση οµολόγων Ε∆, ονοµαστικής αξίας 103 δις ευρώ 

και µεγαλύτερης διάρκειας. 

• Παροχή υποστήριξης στην ποιότητα των εξασφαλίσεων των ελληνικών 

τραπεζών για την πρόσβασή τους στις πράξεις παροχής ρευστότητας µέσω 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.  

Στόχος ήταν η µείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ της Ελλάδας στο 120% µέχρι το 2020 

(ΤτΕ, 2012β, σ. 17), έναντι της προηγούµενης πρόβλεψης για µείωση στο 152%, όταν 

οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είχαν υποβαθµισθεί.  Με βάση τη νέα αυτή 

συµφωνία και την πλήρη εφαρµογή των όρων του αναθεωρηµένου ΠΧΣ ΙΙ, το χρέος 

της Ελλάδας θεωρήθηκε από την Τρόικα ότι θα ήταν βιώσιµο (Αlpha Bank, 2012, σ. 

60, 25).  

∆εδοµένου αυτού του περιβάλλοντος, παρά την καλή εξέλιξη των 

περισσότερων µακροοικονοµικών µεγεθών το γ΄τρίµηνο του 2011, αναπόφευκτη – 
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λόγω και της πολιτικής αναταραχής - ήταν η εµβάθυνση της ύφεσης το τελευταίο 

τρίµηνο του 2011.  Στις αρχές του 2012 υπήρξε νέα επιδείνωση για τις προβλέψεις 

τής εξέλιξης των αναπτυξιακών προοπτικών της Ελλάδας, που επέβαλε νέα µέτρα 

δραστικών µεταρρυθµίσεων.  Η ελληνική κυβέρνηση θεσµοθέτησε άµεσα όλα τα 

µέτρα, ενώ η τελική έγκριση του ΠΧΕ ΙΙ ολοκληρώθηκε – µε µεγάλη καθυστέρηση – 

το Φεβρουάριο του 2012. 

Οι Ευρωπαίοι εταίροι εντωµεταξύ είχαν διασφαλίσει την ακόµα µεγαλύτερη 

µείωση της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων Ε∆ που κατείχαν οι ιδιώτες (κατά 

53,5%), ενώ αποφασίσθηκε να ενταχθούν στο υπό αναδιάρθρωση δηµόσιο χρέος και 

τα χρέη κάποιων δηµοσίων οργανισµών, που ήταν εγγυηµένα από το Ε∆, 

επιβαρύνοντας αποκλειστικά τις ελληνικές τράπεζες. Η αξία των ελληνικών κρατικών 

οµολόγων στο χαρτοφυλάκιο των θεσµικών επενδυτών αποµειώθηκε τελικά κατά 

74% περίπου λόγω των πολύ χαµηλών επιτοκίων που συµφωνήθηκαν στα νέα 

οµόλογα (Alpha Bank, στο ίδιο, σ. 26, 49). 

Η εθελοντική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα µέσω PSI, είχε στοιχεία 

καταναγκασµού, τόσο για την ελληνική κυβέρνηση όσο και για τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Η υλοποίηση του PSI Plus πραγµατοποιήθηκε µε πολύ γρήγορους 

ρυθµούς, µέχρι την 15-3-2012, µε ανταλλαγή αρχικά οµολόγων Ε∆, ύψους 177 δις 

ευρώ, που είχαν εκδοθεί µε βάση το ελληνικό δίκαιο, µε νέα µακροπρόθεσµα 

οµόλογα ονοµαστικής αξίας κατά 53,5% χαµηλότερης των αρχικών, ενώ η 

διαδικασία αναµένονταν να ολοκληρωθεί έως 11-4-2012, µε την ανταλλαγή και των 

οµολόγων που είχαν εκδοθεί µε βάση το ξένο δίκαιο.   

Σε αυτή τη βάση, εγκρίθηκε από το Eurogroup το χρονοδιάγραµµα 

εκταµίευσης του ΠΧΕ ΙΙ, ύψους 130 δις ευρώ, για την παροχή των αναγκαίων 

χρηµατοδοτήσεων υλοποίησης του PSI Plus, ύψους περίπου 70 δις ευρώ και για την 

παροχή άλλων 30 δις ευρώ µε µορφή οµολόγων ΕΤΧΣ (για κάλυψη του 15% της 

αξίας των οµολόγων του PSI Plus), ενώ επιπλέον άλλα 40 δις ευρώ προσφέρονται για 

την ενίσχυση των κεφαλαίων του ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ), (σχετικός ο Πίνακας 3.1 στο Παράρτηµα). Τα συνολικά 

κεφάλαια του ΤΧΣ (ύψους 50 δις ευρώ) θα χρησιµοποιηθούν για τις δυνητικές 

ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, προς κάλυψη των ζηµιών 

τους από την αποµείωση των ελληνικών οµολόγων στο χαρτοφυλάκιό τους από το 

PSI Plus και για την αποµείωση των δανείων τους τα επόµενα έτη. 
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Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο PSI Plus ανήλθε στο 83% των 206 δις 

ευρώ, που ήταν το αντικείµενο αυτής της συναλλαγής.  Στη συνέχεια, κατά τη γενική 

συνέλευση των οµολογιούχων ενεργοποιήθηκαν ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs), 

ανεβάζοντας τη συνολική συµµετοχή σε 95,7%.  Επειδή η ενεργοποίηση των CACs 

θεωρήθηκε πιστωτικό γεγονός, οδήγησε στην πληρωµή των ασφαλίστρων κινδύνου 

(CDS), ύψους 2,3 δις ευρώ (Alpha Bank, στο ίδιο, σ. 48, 26, 49).  

 

3.3.4 Οι προσδοκίες για την οικονοµία 

Οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη συναλλαγή του PSI 

επιτεύχθηκαν, ώστε η µείωση των χρηµατοδοτικών αναγκών του ελληνικού δηµοσίου 

να διασφαλίζει τη µείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ στο βιώσιµο επίπεδο του 120%, 

µέχρι το 2020, χωρίς άλλη περαιτέρω χρηµατοδότηση, εκτός των 130 δις ευρώ του 

ΠΧΕ ΙΙ.  

Σύµφωνα και µε τις εκτιµήσεις της ΤτΕ, η συµφωνία της 21-2-2012, σε 

συνδυασµό µε την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI δηµιουργεί ένα θετικό περιβάλλον 

για τα επόµενα χρόνια στην ελληνική οικονοµία.  Τα χαρακτηριστικά του πλαισίου 

αυτού είναι (ΤτΕ, 2012β, σ. 4-9): 

� Η µειωµένη δανειακή επιβάρυνση λόγω της αποµείωσης του χρέους και 

των χαµηλότερων επιτοκίων στα δάνεια που χορηγήθηκαν µετά το Μάιο 

του 2010 και σε όσα θα χορηγηθούν στη συνέχεια.   

� Η εξασφαλισµένη χρηµατοδοτική στήριξη για όσο χρόνο η οικονοµία δεν 

θα έχει πρόσβαση στις αγορές.  

� Ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής στηριγµένο στον 

περιορισµό των δαπανών και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για 

αποκρατικοποιήσεις και διορθωτικές µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα 

και στις αγορές προϊόντων και εργασίας. 

� Έµπρακτη διαβεβαίωση ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα συνδράµουν τις 

ελληνικές αρχές για αποτελεσµατική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. 

Ο κύριος σκοπός του προγράµµατος που αποτυπώνεται στο Μνηµόνιο 

Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Πολιτικών είναι η οικονοµική ανάπτυξη, µε 

στόχους:  

• Τη δηµοσιονοµική εξυγίανση,  

• Την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και 
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• Την ενίσχυση του ΧΣ 

Η πολιτική για την ενίσχυση του ΧΣ προσδοκάται να συµβάλλει στην 

πιστωτική επέκταση και στη ρευστότητα, ευνοώντας έτσι την οικονοµική 

δραστηριότητα.  Συνδυάζοντας όλους τους στόχους, επιδιώκεται η ανάκαµψη της 

οικονοµίας κατά τη διάρκεια του 2013. Για τη συνέχεια, ο κρισιµότερος παράγοντας 

θεωρείται ο υψηλός βαθµός βεβαιότητας για τη βιώσιµη ανάπτυξη, προκειµένου να 

είναι βιώσιµο και το δηµόσιο χρέος (ΤτΕ, στο ίδιο, σ. 4-9).  

 

3.3.5 Οι επιδράσεις του PSI στις αγορές και στον Τραπεζικό Κλάδο  

Εικάζεται ότι, εάν το ΠΧΕ ΙΙ και το PSI είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως, 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ιουλίου 2011, έχοντας αποφύγει τις εκτεταµένες 

αναταράξεις που ακολούθησαν, τότε η πτώση του ΑΕΠ κατά το 4ο τρίµηνο του 2011 

θα ήταν σαφώς µικρότερη από εκείνη του 3ου τριµήνου, ενώ θα είχε επιτευχθεί 

µεγαλύτερη µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Η ανατροπή της τάσης 

ανάκαµψης που είχε φανεί στο 3ο τρίµηνο του 2011 εκτιµάται ότι οφείλεται σε κακές 

πολιτικές που οδήγησαν σε ανατροπή του οικονοµικού κλίµατος. Επιπλέον, η 

απώλεια των καταθέσεων από τις τράπεζες, έχοντας σοβαρή επιδείνωση για τη 

ρευστότητά τους, θα ήταν σαφώς πιο περιορισµένη.   

Το πλαίσιο του PSI δηµιούργησε αναστάτωση στις αγορές κρατικών 

οµολόγων, µε οξεία άνοδο του στοιχείου του πιστωτικού κινδύνου. Εκτός αυτού, 

παρουσιάσθηκε και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, µε τις προοπτικές εξόδου µίας 

χώρας από την Ευρωζώνη και τη συµµετοχή των ιδιωτών στο κόστος διάσωσης.  

Κατά συνέπεια, οι αγορές στην Ευρώπη αναστατώθηκαν από τον κίνδυνο 

επανάληψης µίας τέτοιας τακτικής και σε άλλες περιφερειακές χώρες.  Η προσπάθεια 

περιορισµού της έκθεσής τους σε οµόλογα της Ευρωζώνης οδήγησε σε ακόµη 

υψηλότερα περιθώρια, ενώ η κρίση άρχισε να καλύπτει κι άλλες µεγάλες και 

σηµαντικές οικονοµίες, όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας κ.ά., µε τα περιθώρια 

οµολόγων τους να διαµορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, κάνοντας 

προβληµατική την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους τους.   

  Τα αποσταθεροποιητικά αυτά στοιχεία αύξησαν την ανάγκη των τραπεζών 

για άντληση περισσότερων κεφαλαίων προκειµένου να αντισταθµίζουν τους 

κινδύνους από τα κρατικά οµόλογα.  Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την άνοδο και του 

κόστους χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας (Alpha Bank, 2012, σ. 36, 47-

48). 
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Όσον αφορά στις ελληνικές τράπεζες, όπως έχει προαναφερθεί στο 1ο 

Κεφάλαιο, (παρ. 1.3.2), ο κλάδος έχει καταγράψει ζηµίες το 2011 και στην εξέλιξη 

αυτή συνέβαλαν κυρίως (ΤτΕ, 2012α, σ. 166):     

� Οι ζηµίες από την αρχική συµφωνία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 

Ιουλίου του 2011 για το PSI και η αβεβαιότητα στην αγορά. 

� Ο σχηµατισµός υψηλότερων προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού 

κινδύνου, που είχε ως συνέπεια τη συνέχιση της επιδείνωσης του 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, που επιδρά αρνητικά στη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των δανειοληπτών. Στο τέλος του 

∆εκεµβρίου του 2011, ο λόγος δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο 

των δανείων ανήλθε σε 15,9% από 10,5% το 2010.  

� Η υποχώρηση της οργανικής κερδοφορίας (καθαρά έσοδα από τόκους και 

προµήθειες) λόγω περιορισµού των τραπεζικών εργασιών. 

� Η αξία των εξασφαλίσεων έναντι των οποίων το τραπεζικό σύστηµα 

αντλεί χρηµατοδότηση από το Ευρωσύστηµα, η οποία µειωνόταν 

συνεχώς. 

Ως θετικά στοιχεία στα αποτελέσµατα του 2011 θεωρούνται (ΤτΕ, στο ίδιο, σ. 

166): 

• Η βελτίωση των λειτουργικών εσόδων σε σχέση µε το 2010, χωρίς να 

αυτά όµως να βρίσκονται σε επαρκή επίπεδα. 

• Η επίδραση στη ρευστότητα, µέσω δηµιουργίας αποδεκτών εξασφαλίσεων 

για την κάλυψη οµολόγων που εκδίδουν οι τράπεζες ως εξασφάλιση στο 

Ευρωσύστηµα. 

Επίσης, την κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες συνοπτικά συµπληρώνουν τα 

εξής στοιχεία (Επιλογή, 2012, σ. 18. Κώνστας, 2012, σ. 46-47): 

� Σηµαντικό ήταν το άνοιγµά τους στην ΕΚΤ, που ήδη έφτανε τα 79 δις 

ευρώ, ενώ έχουν αντληθεί και 46 δις ευρώ από το µηχανισµό έκτακτης 

ρευστότητας της ΤτΕ.  

� Κρίσιµο ήταν ήδη το πρόβληµά τους από τη συνεχιζόµενη εκροή 

καταθέσεων και το πλήγµα στη ρευστότητα (εκροές καταθέσεων 35 δις 

ευρώ για το έτος 2011, σύµφωνα µε την ΤτΕ, 2012α).  

� Σηµαντική ήταν η υποχώρηση στο χρηµατιστήριο, µε συνέπεια τη 

δυσχέρεια υλοποίησης αυξήσεων κεφαλαίου. 
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� Στα αποτελέσµατά τους προστέθηκαν οι ζηµίες από τις εκθέσεις της 

Blackrock. 

� Προβλέπεται άνοδος επισφαλειών. 

Επιπρόσθετα, µετά τη συµµετοχή τους στο PSI Plus καταγράφονται (ΤτΕ, 

2012α, σ. 166): 

� Περαιτέρω ζηµίες  λόγω σηµαντικής αποµοίωσης των οµολόγων Ε∆ και 

πλήγµα στην κεφαλαιακή τους επάρκεια 

� Αυξηµένες προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου.   

Σηµειώνεται επίσης ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών 

τραπεζών και των οµίλων τους ήταν ενισχυµένος τα τελευταία έτη, παρά τις 

αρνητικές οικονοµικές συνθήκες, καταγράφοντας άνοδο τα έτη 2008-2010 (ως το 

∆ιάγραµµα 3.2 στο Παράρτηµα), λόγω της αύξησης των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων 

τους και της µείωσης του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού (ΕΕΤ, 

2011, σ. 21). 

Η συµµετοχή των ελληνικών τραπεζών στην αναδιάρθρωση του δηµόσιου 

χρέους µε το PSI, ο αυξηµένος πιστωτικός κίνδυνος και η αδυναµία πρόσβασή τους 

στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου δηµιούργησαν την ανάγκη σηµαντικού ύψους 

ανακεφαλαιοποίησής τους και την ανασυγκρότηση όλου του τραπεζικού συστήµατος.   
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Κεφ. 4: Η Ανασυγκρότηση του Τραπεζικού Συστήµατος και 

η συµβολή στην ελληνική οικονοµία 

 

4.1 Μέτρα για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και τη 

διασφάλιση της Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

Από τον Οκτώβριο του 2011, στο Συµβούλιο Εποπτών της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αποφασίσθηκαν τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στον τραπεζικό τοµέα. Συγκεκριµένα, 

επισηµάνθηκε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειµένου το 2012 να 

µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν τα πιστωτικά ιδρύµατα χωρίς εξασφαλίσεις, καθώς 

δεν επαρκεί η βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ.  Αυτό προβλέπεται ότι 

θα συµβάλλει θετικά στον τοµέα της πραγµατικής οικονοµίας. 

Επίσης, για την αντιµετώπιση της ανόδου του συστηµικού κινδύνου, λόγω της 

χρήσης χρέους στην ευρωζώνη, τα πιστωτικά ιδρύµατα απαιτείται να ενισχύσουν την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια, πληρώντας δείκτη βασικών στοιχείων των ιδίων 

κεφαλαίων (Core/Tier 1) σε ποσοστό 9% από το τέλος του 2012.  Τα πιστωτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει επίσης να καταθέσουν τα σχέδιά τους για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, αποφεύγοντας την υπερβολική αποµόχλευση, ώστε να περιορισθούν οι 

επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία (ΕΕΤ, 2012, σ. 34). 

Η ΤτΕ από το καλοκαίρι του 2011 άρχισε να σχεδιάζει σε συνεργασία µε τα 

ευρωπαϊκά κέντρα και το ∆ΝΤ σειρά ενεργειών για την εξασφάλιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και την απόλυτη προστασία των καταθετών (ΤτΕ, 

2012α, σ. 167): 

• Κάλυψη των τραπεζών µέσω βραχυχρόνιας έκτακτης χρηµατοδότησης 

• Εξασφάλιση επαρκών πόρων από το Πρόγραµµα Στήριξης για τη 

χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιοποίησής τους και την αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού συστήµατος. 

• ∆ιενέργεια της άσκησης προσδιορισµού των κεφαλαιακών αναγκών των 

τραπεζών για την περίοδο 2012-2014 

• ∆ιαµόρφωση νοµικού πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
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Οι ενέργειες της ΤτΕ, σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και την ΕΚΤ κατέληξαν σε (Προβόπουλος, 2012): 

• Κάλυψη της ρευστότητας από το Ευρωσύστηµα 

• Eξασφάλιση πόρων ύψους 50 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση και 

την αναδιάρθρωση των τραπεζών από το ΤΧΣ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ίδρυση του ΤΧΣ, που δηµιουργήθηκε στα 

πρότυπα του ΕΤΧΣ, του ευρωπαϊκού φορέα χρηµατοδοτικής στήριξης κρατών.  

Επιπλέον, στο ΕΤΧΣ έχουν ανατεθεί ουσιαστικές αρµοδιότητες ανακεφαλαιοποίησης 

τραπεζών, δανείζοντας τα κράτη των οποίων οι τράπεζες αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

κεφαλαιακής επάρκειας (Alpha Bank, 2012, σ. 50).  

Η απόφαση των ευρωπαίων ηγετών να λαµβάνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες 

βοήθεια απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, θεωρείται θετική 

για το µέλλον της Ευρωζώνης. Σηµαίνει ότι διαχωρίζονται οι περιπτώσεις 

οικονοµικής ενίσχυσης των κρατών από αυτές των τραπεζών και διαχωρίζονται τα 

δηµοσιονοµικά από τα τραπεζικά προβλήµατα (Καλούµενος & ∆ηµόπουλος, 2012, σ. 

55). 

 

4.1.1 Εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων 

Για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος θετική είναι επίσης η 

υιοθέτηση θεσµικών διατάξεων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων.  Το νοµικό 

πλαίσιο παρέχει δυνατότητες επιλογής µεταξύ εναλλακτικών µέτρων για την 

εξυγίανση και προβλέπει τη χρηµατοδότησή τους µέσω του Ταµείου Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του ΤΧΣ.  Συγκεκριµένα, δίνεται η 

δυνατότητα στην ΤτΕ να επιλέξει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού πιστωτικού 

ιδρύµατος - που έχει τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις βάσει νόµου – και, µέσω 

εµπιστευτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, να µεταβιβάσει τα εν λόγω 

στοιχεία σε ανάδοχο πιστωτικό ίδρυµα (bridge bank), όπου θα µεταφέρονται τα 

επιλεγέντα στοιχεία, ενώ η άδεια των πιστωτικών αυτών ιδρυµάτων θα ανακαλείται.  

Μέτοχος του νέου πιστωτικού ιδρύµατος προβλέπεται να είναι το ΤΧΣ, µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή του και την πώλησή του εντός διετίας. Η χρηµατοδότηση που 

απαιτείται θα παρέχεται από το ΤΕΚΕ ή/και από το ΤΧΣ.  Ήδη, το νοµικό αυτό 

πλαίσιο έχει ενεργοποιηθεί για δύο πιστωτικά ιδρύµατα (Proton Bank και TBank) και 
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τρία ιδρύµατα µορφής πιστωτικού συνεταιρισµού από τον Οκτώβριο του 2011 (ΤτΕ, 

2012α, σ. 167-168).   

 

4.1.2 Σχέδιο Ανάκαµψης 

Το Νοέµβριο του 2011 υποβλήθηκε σχέδιο Πράξης ∆ιοικητού Τραπέζης 

Ελλάδος (Π∆ΤΕ) για την εκπόνηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα Σχεδίου Ανάκαµψης, 

κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε µε 

το Ν. 4021/2011.  Ως Σχέδιο Ανάκαµψης ορίζεται «η γραπτή έκθεση, από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος, του προκαθορισµένου συνόλου 

ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί το ίδιο, εφόσον αντιµετωπίσει δυσχέρειες 

που αφορούν ειδικώς το πιστωτικό ίδρυµα και ευρύτερους κλυδωνισµούς συστηµικού 

χαρακτήρα, που εκτιµάται ότι θα έχουν αρνητική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια 

και ρευστότητα, και έτσι και στη βιωσιµότητα του πιστωτικού ιδρύµατος. Το σχέδιο 

ανάκαµψης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βιωσιµότητας του πιστωτικού 

ιδρύµατος, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η συνέχεια των βασικών τραπεζικών εργασιών, 

η ρευστότητα και η κεφαλαιακή του επάρκεια, µε χρήση ιδιωτικών πόρων και µε το 

χαµηλότερο δυνατό κοινωνικό κόστος» (ΕΕΤ, 2012, σ. 42). 

 

4.2 Ενίσχυση Κεφαλαιακής Βάσης των τραπεζών 

Από το Σεπτέµβριο του 2011 δηµοσιεύθηκε η Π∆ΤΕ 2646/2011, που 

επανακαθορίζει τις διατάξεις υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τον 

κίνδυνο αγοράς των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με την πράξη αυτή ενσωµατώνονται 

στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τον 

κίνδυνο αγοράς τής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/76/ΕΕ (CDR III). Σύµφωνα µε αυτή, 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και 

ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να αποτιµούν σε καθηµερινή βάση τις 

θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών µε τις τρέχουσες αγοραίες τιµές, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται ανά πάσα στιγµή η τρέχουσα αγοραία αξία, µε σκοπό την κάλυψη 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΕΕΤ, στο ίδιο, σ. 42).  

Το έτος 2012 θεωρείται ορόσηµο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης 

των τραπεζών και τη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος, λόγω των επιπτώσεων από τη συµµετοχή τους στο PSI.   
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Σύµφωνα µε το ΠΧΣ ΙΙ, προβλέπεται η ανακεφαλαιοποίηση τόσο των 

ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών τραπεζών που κατέχουν οµόλογα Ε∆, µετά το 

«κούρεµα» του ελληνικού χρέους. Οι τράπεζες καλούνται να προχωρήσουν σε 

αυξήσεις κεφαλαίου, ενώ οι ελληνικές τράπεζες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα 

κονδύλια των 50 δις ευρώ του ελληνικού ΤΧΣ που προορίζονται για το σκοπό αυτό.  

Το ζητούµενο είναι η διαµόρφωση ενός βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν οποιεσδήποτε έκτακτες απαιτήσεις από τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες, λόγω της πιθανής αδυναµίας πληρωµών και εκ µέρους άλλων 

κρατών, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.  Σε αυτές τις χώρες θεωρείται αδιανόητη µία 

στάση πληρωµών, καθώς αυτό µπορεί να σηµάνει το τέλος του Ευρώ (Alpha Bank, 

2012, σ. 59).  

Συγκεκριµένα, οι τράπεζες καλούνται µέχρι το τέλος του γ΄ τριµήνου του 

2012 να προχωρήσουν σε πλήρη επαναπροσδιορισµό των επιχειρησιακών τους 

σχεδίων, κυρίως µε γνώµονα την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης.  Για τον 

προσδιορισµό του ελάχιστου ύψους των αναγκαίων πρόσθετων κεφαλαίων 

λαµβάνεται υπόψη (ΤτΕ, 2012β, σ. 8): 

• η αποµείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων οµολόγων Ε∆ που κατέχουν 

οι τράπεζες, που προκύπτει από τη συµµετοχή στο PSI, 

• οι αναµενόµενες ζηµίες που έχουν εκτιµηθεί από τη BlackRock ή την ΤτΕ 

στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών, 

• οι ήδη σχηµατισθείσες προβλέψεις και 

• η εκτιµώµενη κερδοφορία. 

Το τελικό ύψος των απαιτούµενων κεφαλαίων θα πρέπει επίσης να είναι 

επαρκές ώστε ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core/Tier 1) να διαµορφωθεί 

τουλάχιστον σε 9% µέχρι τέλος του γ΄ τριµήνου του 2012 και σε 10% µέχρι τέλος β΄ 

τριµήνου του 2013, σύµφωνα µε το Ν. 4046/12.  Για την κάλυψη των κεφαλαιακών 

αναγκών δίνεται προτεραιότητα στην προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές του 

ιδιωτικού τοµέα και, κατά δεύτερο, από το ΤΧΣ (ΤτΕ, στο ίδιο, σ. 9).  
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4.3 Εξέλιξη της Ανακεφαλαιοποίησης και Αναδιάρθρωσης των 

τραπεζών στην Ελλάδα 

 
 

Μετά την πρόσφατη ενίσχυση µε 18 δις ευρώ από το ΤΧΣ, οι τέσσερις 

µεγαλύτερες τράπεζες (Eθνική, Alpha, Αγροτική και Πειραιώς) απέκτησαν και πάλι 

πρόσβαση στη φθηνότερη ρευστότητα της ΕΚΤ, µε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

γύρω στο 8% (Επιλογή, 2012, σ. 18).   

� Για την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) υπολογίσθηκαν 11,8 δις ευρώ ζηµίες από 

τη συµµετοχή στο PSI.  Λόγω της πρόσθετης αποµείωσης όλων των απαιτήσεων 

κατά 1,2 δις περίπου, συνολικά οι ζηµίες ανέρχονται σε 12,9 δις.  Η κεφαλαιακή 

ενίσχυση της ΕΤΕ από το ΤΧΣ ανήλθε στα 7,4 δις και ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειάς της διαµορφώνεται σε 8,1%.  Την τελευταία διετία η ΕΤΕ 

ήδη έχει ενισχυθεί κεφαλαιακά µε 3,5 δις ευρώ.  Το α΄ τρίµηνο του 2012 κατέγραψε 

ζηµίες 537 δις ευρώ, ως αποτέλεσµα αυξηµένων προβλέψεων ζηµιών από 

χρηµατιστηριακές πράξεις στην Ελλάδα (Επιλογή, στο ίδιο, σ. 57). 

� Η Alpha Bank πέτυχε κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 333 εκ. ευρώ των 

βασικών ιδίων κεφαλαίων της µε απόκτηση τίτλων.  Οι ζηµίες από το PSI 

υπολογίσθηκαν σε 3,8 δις ευρώ.  Οι επιπτώσεις οδήγησαν στη µαταίωση της 

σχεδιαζόµενης συγχώνευσης µε τη Eurobank, καθώς απαιτούνταν περισσότερα 

κεφάλαια από τα αρχικά υπολογισθέντα, για την πραγµατοποίησή της. Με τη 

συµµετοχή των κεφαλαίων από το ΤΧΣ, ύψους 1,9 δις ευρώ, η κεφαλαιακή της 

επάρκεια ανήλθε στο 9,8% (Επιλογή, στο ίδιο, σ. 56). 

� Η Αγροτική Τράπεζα, στα πλαίσια του Ν. 4021/2011 περί διαδικασιών 

εξυγίανσης των τραπεζών (παρ. 4.1.1), «έσπασε» σε δύο τµήµατα σχετικά µε την 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Το υγιές τµήµα περιέχει κυρίως χαρτοφυλάκια 

ενήµερων δανείων και τίτλων, το σύνολο των καταθέσεων και το δίκτυο των 

καταστηµάτων της τράπεζας.  Η µεταβίβαση του υγιούς τµήµατος της Αγροτικής 

πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς, µετά από πρόταση της τελευταίας που εγκρίθηκε 

από το ΤΧΣ.  Η διαφορά των µεταφερόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

καλύπτεται από το ΤΧΣ, όπως ορίζει ο νόµος.  Η άδεια της παλιάς τράπεζας έχει 

ανακληθεί, ενώ για τα µη ενήµερα δάνεια θα υπάρξει ειδική νοµοθετική µέριµνα. Οι 

θυγατρικές εταιρίες της Αγροτικής που δεν θα µεταβιβασθούν θα αποτελέσουν 

περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δηµοσίου και θα αξιοποιηθούν.  Με την εξέλιξη 
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αυτή διασφαλίζονται οι καταθέσεις των πελατών και το προσωπικό της Τράπεζας 

(Baking News, 2012, http://www.bankingnews.gr). 

� Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε µε 4,7 δις ευρώ από το ΤΧΣ, 

διαµορφώνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας στο 9%.  Η τράπεζα 

κατέγραψε άνοδο των λειτουργικών της εσόδων και µείωση κατά 8% των 

λειτουργικών της εξόδων για το α΄ τρίµηνο του 2012 έναντι του 2011 (Επιλογή, 2012, 

σ. 57).  

� Η Eurobank ενισχύθηκε µε 1 δις ευρώ για την επαναφορά του επιπέδου 

κεφαλαιακής επάρκειας, έχοντας καταγράψει ζηµίες 4,6 ευρώ από το PSI.  Έτσι, η 

ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων, κυρίως από το ΤΧΣ µειώθηκε. Συγκεκριµένα, 

πουλήθηκαν µερίδια της τράπεζας σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού, ενισχύοντας το 

δείκτη κύριων βασικών κεφαλαίων. Ο δείκτης αθροιστικά αυξήθηκε κατά 2,1 

ποσοστιαίες µονάδες, στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση της συµµετοχής στην 

ανακεφαλαιοποίηση και στη χαµηλότερη συµµετοχή του ΤΧΣ, που εκτιµήθηκε σε 4,2 

δις ευρώ (Επιλογή, στο ίδιο, σ. 56).  

� Η Τράπεζα Κύπρου πραγµατοποίησε κινήσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής 

της θέσης, περιορίζοντας τις ανάγκες για κεφάλαια από το ΤΧΣ σε 200 εκ. ευρώ.  Ο 

δείκτης κεφαλαιακής της επάρκειας το Μάρτιο του 2012 διαµορφώθηκε σε 9,2% 

(Επιλογή, στο ίδιο, σ. 57).  

� Η Εµπορική Τράπεζα, σύµφωνα µε πρόσφατες εξελίξεις, πρόκειται να 

εξαγορασθεί πιθανόν από ελληνική τράπεζα, ενώ έχουν κατατεθεί προσφορές στην 

πωλήτρια Credit Agricole και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού από την 

Alpha Bank, την ΕΤΕ και την Eurobank (Banking News, 2012, 

www.bankingnews.gr).   

� Για την Proton Bank εγκρίθηκε από την Κοµισιόν κρατική επιχορήγηση 

ύψους 1,7 δις ευρώ στα πλαίσια της εξυγίανσής της (Banking News, 2012, 

www.bankingnews.gr).   

 Όσον αφορά τις τραπεζικές συγχωνεύσεις, ως µέρος της αναδιάρθρωσης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, εκτιµάται ότι αυτές θα ολοκληρωθούν αφού 

πρώτα θα έχει µειωθεί το λειτουργικό κόστος και αφού θα έχουν ρευστοποιηθεί οι 

θυγατρικές εταιρίες, καθώς οι µέτοχοι των τραπεζών δεν διατίθενται να αναλάβουν 

αυτό το κόστος. Η διαδικασία αυτή θα υποστηριχθεί από το ΕΤΧΣ, µέσω κοινών 

µετοχών και µετατρέψιµων - υπό αίρεση οµολογιών, ενώ η ΤτΕ θα εκταµιεύσει ποσά 
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για στήριξη της ρευστότητας µε την ενίσχυση του Ευρωσυστήµατος (Κώνστας, 2012, 

σ. 45-46). 

 Ήδη από το 2011, κάποιες ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

έκλεισαν καταστήµατά τους. Για παράδειγµα η BNP Paribas σταµάτησε τη 

λειτουργία της, ενώ έκλεισαν 35 καταστήµατα της Citibank.  Επίσης, η Millenium 

συρρικνώνει το δίκτυό της και η Εµπορική µείωσε καταστήµατα και προσωπικό.  Οι 

ελληνικές τράπεζες δεσµεύθηκαν να µην πραγµατοποιήσουν απολύσεις, θα προβούν 

όµως σε µείωση αποδοχών προσωπικού.  Οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών 

προβλέπεται να πουληθούν σε ιδιαίτερα χαµηλά τιµήµατα, µε ρευστοποίηση 

κερδοφόρων µονάδων στη ΝΑ Ευρώπη και συρρίκνωση του εκεί κλάδου (Κώνστας, 

2012, σ. 46-47). 

 
 
4.4 Προϋποθέσεις της επιτυχίας της συµφωνίας και παράγοντες 

ανάκαµψης 

 Για την ανάκαµψη της οικονοµίας τίθεται σε κίνηση ένας κύκλος, όπου η 

βελτίωση των προοπτικών της θα συµβάλλει στην ενδυνάµωση των τραπεζών, ενώ µε 

τη σειρά της, η ενίσχυση του ΧΣ θα αντλήσει τη δυνατότητα να διοχετεύει 

δανειακούς πόρους στην πραγµατική οικονοµία, να ανατροφοδοτεί τις θετικές 

προοπτικές κοκ. (ΤτΕ, 2012α, σ. 26). 

Οι αναµενόµενες µεταβολές για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήµατος εισηγούνται ότι ο ρόλος των τραπεζών στην ελληνική οικονοµία θα 

αυξηθεί, ενώ η λειτουργία τους θα βελτιωθεί (Αντζουλάτος, 2011, σ. 202). 

 Με την ολοκλήρωση τής επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την 

εξυγίανση του τραπεζικού τοµέα, επιδιώκεται αυξηµένη διαφάνεια και 

σταθεροποίηση, εφόσον παράλληλα υπάρξει γενικότερη βελτίωση του κλίµατος 

εµπιστοσύνης.  Πράγµατι, σύµφωνα µε απόψεις αναλυτών, η ανακεφαλαιοποίηση 

των ελληνικών τραπεζών εξαιτίας του PSI θα επαναφέρει τους δείκτες επάρκειας στο 

επίπεδο που προσδιορίζει η ΕΒΑ. ∆εν εξασφαλίζεται ωστόσο η ροή των δανείων, που 

προσδιορίζεται από τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές και η οποία 

υπονοµεύεται από τα προβλήµατα του ελληνικού δηµοσίου (Επιλογή, 2012, σ. 12).  

Απαραίτητο συνεπώς θεωρείται για την πλήρη εξυγίανση του τραπεζικού 

τοµέα να µεταστραφεί το κλίµα και οι προσδοκίες. Αρχικός σκοπός είναι η σταδιακή 

επιστροφή των καταθέσεων και η άρση του αποκλεισµού των ελληνικών τραπεζών 
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από τις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων.  Ο τραπεζικός τοµέας, ενισχύοντας 

την κεφαλαιακή του βάση και βελτιώνοντας τις δυνατότητες άντλησης ρευστών 

διαθεσίµων µπορεί να αυξήσει τη δυνατότητά του για προσφορά τραπεζικών 

πιστώσεων που σήµερα είναι ανεπαρκείς. Η βελτίωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και η µείωση του δηµοσιονοµικού κινδύνου θα µπορούσαν να 

ενθαρρύνουν την άνοδο της προσφοράς δανεισµού και τη ζήτηση από τον ιδιωτικό 

τοµέα.  (ΤτΕ, 2012β, σ. 9) 

Σύµφωνα και µε την ΤτΕ, η βελτίωση του χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος 

κρίνεται εφικτή. Η ελάφρυνση του δηµοσιονοµικού βάρους και το δεύτερο πακέτο 

χρηµατοδοτικής στήριξης είναι δυνατόν να έχουν θετική επίδραση στο ΧΣ.  Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί (ΤτΕ, 2012α, σ. 26-27): 

� Αρχικά µε την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, που θα µπορούσε να 

επαναφέρει στις τραπεζικές καταθέσεις ποσό 10-15 δις ευρώ και να ενθαρρυνθεί 

επίσης ο επαναπατρισµός κεφαλαίων από το εξωτερικό, στοιχεία που θα µπορούσαν 

να βελτιώσουν σηµαντικά τη ρευστότητα. 

� Κατά δεύτερο, µέσω της προσέλκυσης χρηµατοδοτικών πόρων από πηγές 

εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Συγκεκριµένα: (α) µε τις ιδιωτικοποιήσεις, 

που µπορούν να αποφέρουν 50 δις ευρώ συνολικά µεσοπρόθεσµα και τις πρόσθετες 

επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την αξιοποίηση των αποκτώµενων περιουσιακών 

στοιχείων, (β) µε τη βελτίωση της απορρόφησης των κονδυλίων του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), οπότε η ροή χρηµατοδοτικών πόρων προς 

τις επιχειρήσεις θα ενισχυθεί µε ποσά 15 δις ευρώ περίπου και (γ) θα πρέπει να 

προστεθούν και τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα 

διοχετευθούν στις επιχειρήσεις µε τη διαµεσολάβηση των ελληνικών τραπεζών. 

Η ελληνική οικονοµία, αντίθετα µε τις υποθέσεις της Τρόικα, πιστεύεται ότι 

έχει σηµαντικές δυνατότητες επίτευξης υψηλότερων ρυθµών ανάπτυξης, µε άνοδο 

τής παραγωγικότητας και τής απασχόλησης, µε την προϋπόθεση τής αποκατάστασης 

της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της (Alpha Bank, 2012, σ. 37). 

Η συµφωνία του Φεβρουαρίου του 2012, µε το ΠΧΕ ΙΙ και την αναδιάρθρωση 

του τραπεζικού τοµέα, προσδοκάται να αποδώσει καρπούς µεσοπρόθεσµα, 

αντιστρέφοντας την αρνητική εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας. Κρίσιµο 

ρόλο θα έχουν οι κατάλληλες πολιτικές αποκατάστασης τής ανταγωνιστικότητας και 

της εµπιστοσύνης για την ελληνική οικονοµία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και 

από το ∆ιοικητή της ΤτΕ, το πρόγραµµα θα πρέπει να εφαρµοσθεί απαρέγκλιτα σε 
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όλη της διάρκεια της ισχύος του, µέχρι το 2015, αλλά και στη συνέχεια. Αυτό απαιτεί 

τη συµφωνία ενός µεγάλου µέρους των πολιτικών δυνάµεων ως προς τους στόχους 

του, αλλά και την κοινωνική συναίνεση (ΤτΕ, 2012α, σ. 143-145, 18). 

Παράγοντες ανάπτυξης της οικονοµίας, µε προαπαιτούµενη την άρση της 

αβεβαιότητας, αποτελούν η δηµιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηµατική 

πρωτοβουλία και η δηµιουργία πόρων από το µη παραγωγικό δηµόσιο τοµέα προς 

τον τοµέα των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών. 

 

4.4.1 Προβλέψεις οικονοµικών εξελίξεων και βασικών µεγεθών  

Οι προβλέψεις πάντως, τουλάχιστον για τους πρώτους µήνες του 2012, 

υποδηλώνουν συνέχιση τής ύφεσης, ενώ, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΤτΕ (ΤτΕ, στο 

ίδιο, σ. 143-145, 26): 

� Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης του ΑΕΠ θα πλησιάσει το 5% 

(χαµηλότερα από το 2011), µε την προϋπόθεση ότι τα µέτρα διαρθρωτικού 

χαρακτήρα θα εφαρµοσθούν χωρίς καθυστέρηση. Ευµετάβλητο ωστόσο 

παραµένει το οικονοµικό κλίµα και η αβεβαιότητα εξακολουθεί να είναι 

αυξηµένη. 

� Οι καταθέσεις το 2012, βρίσκονται υπό την επίδραση του πρόσφατου 

οικονοµικού περιβάλλοντος και, κατά συνέπεια, η προβλεπόµενη 

περαιτέρω υποχώρηση τής οικονοµικής δραστηριότητας και η εξέλιξη του 

ΑΕΠ στο πρόσφατο παρελθόν αναµένεται να ασκήσουν αρνητική 

επίδραση στην αποταµίευση.  

� Το µέσο ποσοστό ανεργίας για το 2012 αναµένεται να αυξηθεί σε άνω του 

19%. 

� Η προβλεπόµενη µείωση του κόστους εργασίας θα µπορούσε να 

συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και στην άνοδο των εξαγωγών. 

� Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να 

υποχωρήσει στο 7,5% του ΑΕΠ περίπου, ενώ η µείωση θα πρέπει να 

συνεχισθεί και τα επόµενα έτη. 

� Ο πληθωρισµός έχει πτωτική τάση και αναµένεται να διαµορφωθεί γύρω 

στο 1,2%. 
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Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 
 

Από τα µέσα του 2009, όταν γίνονταν προσπάθειες να τιθασευτούν οι 

επιπτώσεις τής παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης του δυτικού κόσµου, η 

ελληνική οικονοµία βρέθηκε στο επίκεντρο του προβληµατισµού της οικονοµικής 

πολιτικής, λόγω της εσωτερικής κρίσης δηµοσίου χρέους, ως η κυριότερη απειλή για 

τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, µε ραγδαίες εξελίξεις στη χώρα και αντίκτυπο και 

στο εξωτερικό. 

Κοµβικής σηµασίας ήταν η αντιµετώπιση της Ελλάδας από την Τρόικα σε 

αυτό το πλαίσιο, µε την επιβολή του «κουρέµατος» του χρέους, σε προσπάθεια 

προσδοκιών βιωσιµότητάς του, ηρεµίας του κλίµατος των αγορών και δείγµατος 

αποφασιστικής διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωζώνη. 

Κατά µία έννοια, ο κατεπείγων χαρακτήρας των αλλαγών που αφορούν στις 

µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα επιτάθηκε από την έντονη επιθυµία να αναληφθούν 

δράσεις, προκειµένου η µετάδοση τού προβλήµατος να περιορισθεί σε άλλες 

περιφερειακές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, οι αρµόδιες αρχές και ιδιαίτερα η Τρόικα – όπως έχει 

αναλυθεί – συνέβαλαν µε τις αρνητικές τους προβλέψεις στην άνοδο της 

αβεβαιότητας και στις αρνητικές προσδοκίες της αγοράς. Οι συνέπειες ήταν έντονες 

τόσο στις αγορές, όσο και στις εγχώριες οικονοµικές µονάδες, που περιήλθαν σε 

κατάσταση έλλειψης εµπιστοσύνης, πανικού και αναβολής των επενδυτικών τους 

σχεδίων.   Επιπλέον, εντάθηκε η αφαίρεση ρευστότητας από το χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα, τροφοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο περαιτέρω την ύφεση.  Έτσι, από 

κάποιους αναλυτές, η ύφεση εµφανίζεται τεχνητά αυξηµένη και θέτει εµπόδια στις 

προσπάθειες δηµοσιονοµικής προσαρµογής, εντείνει τις καθυστερήσεις και τελικά 

συµβάλλει σε αυτές (Alpha Bank, 2012, σ. 59, 61, 36).  

Από την υπογραφή του πρώτου µνηµονίου, στην Ελλάδα υπήρξε πρόοδος 

καθώς έγιναν σηµαντικά βήµατα για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, ωστόσο οι 

επιδόσεις ήταν κατώτερες των προσδοκιών. 

Η εµπειρία της Ελλάδας από το PSI θεωρείται µάλλον θετική, ωστόσο η 

ύφεση ακόµη σήµερα επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες και τροφοδοτεί έναν φαύλο 

κύκλο. Έτσι, οι προοπτικές για τις οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα το 2012 

επιβαρύνονται ακόµη µε κινδύνους και σηµαντικές αβεβαιότητες, ενώ το ευρωπαϊκό 
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περιβάλλον αντίστοιχα επίσης χαρακτηρίζεται κυρίως από δυσµενείς οικονοµικές 

εξελίξεις.  Το πλαίσιο αυτό συνδέεται µε πιθανότητες όξυνσης της κρίσης χρέους. 

Στη σηµερινή µεταβατική περίοδο, ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας έχει ένα 

κρίσιµο ρόλο και η κατάστασή του επιδρά σε όλους τους οικονοµικούς φορείς, στις 

επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στο κράτος. Παρότι συχνά ο ρόλος του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στην Ελλάδα τείνει να είναι υποτιµηµένος (ή και 

να ενοχοποιείται), ο τοµέας στην πραγµατικότητα δέχεται πρώτος όλους τους 

κραδασµούς της παγκόσµιας και ελληνικής οικονοµίας, τόσο από την πλευρά των 

δανειστών του εξωτερικού, όπως η ΕΚΤ, η διατραπεζική αγορά και οι έλληνες 

καταθέτες που διέπονται από δυσπιστία, όσο και από την πλευρά των δανειοληπτών, 

των οποίων οι οικονοµικές δυσκολίες έχουν επιπτώσεις στις τραπεζικές τους 

υποχρεώσεις. 

Μέχρι σήµερα, παρά τους κινδύνους του οικονοµικού περιβάλλοντος, το 

τραπεζικό σύστηµα εξακολουθεί να ανταπεξέρχεται – αν και µε δυσκολίες – στον 

παραδοσιακό του ρόλο της µεταφοράς πόρων ανάµεσα σε καταθέτες και 

δανειολήπτες.  Σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει αυτού του ελέγχου, εικάζεται 

ότι θα δηµιουργηθούν πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιδράσεις σε ολόκληρο το 

φάσµα της οικονοµίας (Χαρδούβελης, 2011α, σ. 4).  

Στη σηµερινή συγκυρία, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα θεωρείται ότι 

επέδειξε αντοχές και ήδη λαµβάνει µέτρα για την πλήρη ανασυγκρότησή του. Στην 

πορεία, επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση και εφαρµογή άµεσα ουσιαστικών 

αλλαγών, σε ένα κλίµα που ακόµα διέπεται από έντονη δυσπιστία τόσο εσωτερικά 

της χώρας όσο και στο εξωτερικό (Προβόπουλος, 2012).. 

Ορόσηµο για τη διαµόρφωση τής νέας φυσιογνωµίας του τραπεζικού 

συστήµατος εκτιµάται πως θα είναι το τρέχον έτος 2012 κάτω από τις νέες συνθήκες 

που δηµιουργήθηκαν. Καίριο ζήτηµα αποτελεί η θιγόµενη κεφαλαιακή τους 

επάρκεια, που θα πρέπει να αποκατασταθεί µέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους, 

σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο εποπτικών κανόνων και εποπτείας. 

Όσον αφορά τις ρυθµιστικές παρεµβάσεις στο ΧΣ, και µε στόχο την αποφυγή 

µίας νέας µεγάλης κρίσης, το θεσµικό πλαίσιο των τραπεζών οδηγεί και πάλι από τον 

άκρατο φιλελευθερισµό προς πιο εκτεταµένο παρεµβατισµό. Σκοπός είναι να 

υπάρχουν περισσότερο αποτελεσµατικές τράπεζες µε µεγαλύτερη συνεισφορά στην 

οικονοµική ανάπτυξη. Οι κατευθύνσεις των ρυθµιστικών παρεµβάσεων στρέφονται 

προς µείωση της µόχλευσης και άνοδο της ρευστότητας και προς τον περιορισµό των 
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δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου των τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές, όπως 

είναι οι κερδοσκοπικές επενδύσεις και οι συµµετοχές σε κερδοσκοπικά επενδυτικά 

σχήµατα (Αντζουλάτος, 193-194,202). 

Στα πλαίσια του νέου ρυθµιστικού πλαισίου, οι τράπεζες θα πρέπει να 

µετασχηµατίσουν την εποπτική τους συµµόρφωση, παρά τη σχετικά µακρά περίοδο 

µέχρι την εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ.  Το πρότυπο λειτουργίας τους ενδεχοµένως θα 

πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί και να αναβαθµισθεί ο ρόλος της λειτουργίας 

διαχείρισης κινδύνων και ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης.  Η ενίσχυση αυτή 

µπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Τα µαθήµατα από την κρίση µπορεί να οδηγήσουν 

σε ένα πιο συντηρητικό διεθνές τραπεζικό µοντέλο, µε µικρότερη διάθεση ανάληψης 

κινδύνων, µε ενισχυµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και έµφαση στην προληπτική 

λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου (Χαραλαµπίδης, 2011, σ.  137). 

Οι αλλαγές που κυοφορούνται στο ΧΣ αφορούν κυρίως στο θεσµικό πλαίσιο 

και στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων. Πέραν της πλήρους 

εναρµόνισης του τραπεζικού συστήµατος µε τα νέα πρότυπα που προέκυψαν από την 

παγκόσµια κρίση, σηµαντικός παράγοντας για την επανένταξή τους στις αγορές είναι 

επίσης η εξυγίανση και αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής 

οικονοµίας.  Επιτακτική είναι η ανάγκη µείωσης ελλειµµάτων και χρεών, όπως και να 

τεθούν οι βάσεις της βιώσιµης ανάπτυξης (Αντζουλάτος, 2011, σ. 202). 

Σήµερα, η επικρατούσα αντίληψη των µελετητών είναι ότι η δηµοσιονοµική 

κρίση µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνον µε τη διάσωση του τραπεζικού κλάδου, που 

ήταν αποδέκτης ζηµιών της αναδιάρθρωσης του δηµοσίου χρέους. 

Για την πλήρη εξυγίανση του τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα ωστόσο, εκτός 

της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησής τους, απαραίτητο είναι να υπάρξει 

βελτίωση του παρόντος κλίµατος εµπιστοσύνης, σταδιακή επαναφορά καταθέσεων 

και άντληση ρευστών διαθεσίµων από τις αγορές, προκειµένου να αποκατασταθεί και 

η παροχή πιστώσεων. 

Κατά συνέπεια, η βασική επιδίωξη των σχεδιαστών της οικονοµικής πολιτικής 

στη χώρα θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης της αγοράς, που θα 

µπορούσε να θέσει σε εντελώς νέα βάση τα καταναλωτικά και επενδυτικά σχέδια, 

καθώς υπάρχει µία παρακρατηµένη αγοραστική δύναµη από ιδιώτες για χρήση στην 

περίπτωση που θα περιορισθεί η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι επώδυνων εξελίξεων.  

Με αυτό το δεδοµένο, σε αντίθεση µε τις απαισιόδοξες προβλέψεις, οι προοπτικές τής 
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ελληνικής οικονοµίας µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές βραχυπρόθεσµα και 

µέσο-µακροπρόθεσµα (Alpha Bank, 2012, σ. 43) 

Η εξάλειψη µακροοικονοµικών ανισορροπιών απαιτεί αφενός την προσήλωση 

στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, αφετέρου την προσαρµογή σε ένα διατηρήσιµο 

αναπτυξιακό πρότυπο.  Η οικονοµία της χώρας θα πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, 

προκειµένου να επιτευχθούν χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας και να βελτιωθεί το 

βιοτικό επίπεδο.  Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα πρέπει η ελληνική παραγωγή 

να στραφεί σε τοµείς µε περισσότερο δυναµικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Επίσης, 

µία αρχική εισροή κεφαλαίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του προγράµµατος 

ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης τής δηµόσιας περιουσίας. 

Η επιτυχία του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δεδοµένου ότι 

δεν υπάρχουν καθόλου χρονικά περιθώρια,  προϋποθέτει µεν την αποκατάσταση τής 

εµπιστοσύνης, αλλά και - κατ’ ελάχιστον - τη βασική συµφωνία ενός µεγάλου µέρους 

των πολιτικών δυνάµεων ως προς τους στόχους.  Η συµφωνία αυτή δεν θα πρέπει να 

ανακοπεί, αλλά να συνεχίσει να εκφράζεται µε αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραµµάτων. 

Μέσω της εφαρµογής της συµφωνίας του Φεβρουαρίου, την επανακεφαλαιοποίηση 

και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να 

χρηµατοδοτήσουν επαρκώς την οικονοµία (ΤτΕ, 2012β, σ. 18). 
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Πίνακας 1.1:  Τραπεζικά δάνεια  προς τον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα και στην 
Ευρωζώνη 

(% του ΑΕΠ)  1998-2009 

 
 
 
Πηγή: Μόσχος & Χορταρέας, 2011, σ. 61 
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Πίνακας 1.3:  Αποτελέσµατα χρήσης ελληνικών τραπεζών και τραπεζικών οµίλων (9µηνο 

2010 -9µηνο 2011) 
 
 

 
 
Πηγή: ΤτΕ: Νοµισµατική Πολιτική 2011-2012. Στο ΕΕΤ (2012), www.hba.gr 
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∆ιάγραµµα 2.1: Ίδια κεφάλαια τραπεζών προς µέγεθος ενεργητικού 30-6-2008 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 2.2:  Λόγος δανείων προς καταθέσεις (Αύγουστος 2008) 
 
Πηγή:  Χουρδούβελης, 2009,  ∆ιάγραµµα 7, σ. 39, ∆ιάγραµµα 12, σ. 44 
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Πίνακας 1.2:   Τράπεζες στην Ελλάδα, Μάιος 2012 
 

 

Μάιος 2012   

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οικονοµικά στοιχεία  

Εθνική τράπεζα   

Αριθµός µετοχών 956,09 εκατ  

Ζηµίες 2012 -537 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 4,7 δισ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι  
Ξένοι 35%, 
Ταµεία 17% 
Μικροµέτοχοι 29% 

 

Alpha bank    

Αριθµός µετοχών 534,269 εκατ  

Ζηµίες 2012 -107,8 εκατ ευρώ   

Κεφάλαια 1,319 δισ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 
Κωστόπουλος 9% 
Ξένοι 34% 
Μικροµέτοχοι 46% 

 

Eurobank EFG   

Αριθµός µετοχών 538,594 εκατ  

Ζηµίες 2012 -236 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 482 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 
EFG Group 44,6% 
Ξένοι 18% 
Μικροµέτοχοι 24,5% 

 



 

63 
 

   

Τράπεζα Πειραιώς   

Αριθµός µετοχών 1,114 δισ   

Κέρδη 2012 298 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 3.047 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 

Ξένοι 19% 
Μικροµέτοχοι 42% 
Έλληνες θεσµικοί 12% 
Εταιρίες 17% 
∆ηµόσιο 2,5% 
First Gulf Bank 3,01% 

 

Τράπεζα Κύπρου   

Αριθµός µετοχών 894,95 εκατ  

Κέρδη 2012 295 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 2,854 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 
Ξένοι 21% 
Μικροµέτοχοι 57% 
Ρώσος επι. 9,98% 

 

Cyprus Popular Bank   

Αριθµός µετοχών 842,371 εκατ  

Κέρδη 2012   54,8 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 609 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 
Dubai IG 18,69% 
MIG 9,49% 
Μικροµέτοχοι 42,30% 

 

ΑΤΕ Bank   
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Αριθµός µετόχων 905,444 εκατ  

Ζηµίες 2011  -4.000 δισ ευρώ  

Κεφάλαια -3,800 δισ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 92% ∆ηµόσιο 
Λοιποί µέτοχοι 8%   

Emporiki bank   

Αριθµός µετοχών 286,848 εκατ  

Κέρδη (ζηµίες) 9µην 2010 (745,2 εκατ ευρώ)  

Κεφάλαια 0,686 δισ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 
Credit Agricole  91,4% 
Μικροµέτοχοι 4,42% 
Ταµεία 5% 

 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο   

Αριθµός µετοχών 284,465 εκατ  

Κέρδη (ζηµίες) 9µην 2010 (53,69 εκατ ευρώ)  

Κεφάλαια 0,919 δισ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 

∆ηµόσιο 34%  
ΕΛΤΑ 10% 
Εθνική 6%, Eurobank 6%  
Μικροµέτοχοι 24% 

 

Geniki bank   

Αριθµός µετοχών 141,999 εκατ  

Ζηµίες 2012 -66,3 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 270 εκατ ευρώ  
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Βασικοί µέτοχοι 
Societe Generale 88% 
MIG 0,55% 
Μικροµέτοχοι 8% 

 

Attica bank   

Αριρθµός µετοχών 244,885 εκατ  

Ζηµίες 2012 -3,9  εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 240 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι 

ΤΣΜΕ∆Ε 42% 
ΤΤ 22,5% 
Τ Π &∆ 19% 
Μικροµέτοχοι 15% 

 

Τ bank (πρώην Aspis)   

Αριθµός  µετοχών 64,064 εκατ  

Κέρδη (ζηµίες)  2009 -56,2 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 93,1 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι (TT 32,9%)   

Proton bank   

Αριθµός µετοχών 62,683 εκατ  

Κέρδη 9µην 2010  1,17 εκατ  

Κεφάλαια 302,36 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι Λαυρεντιάδης 31,315% 
63,42% λοιποί µέτοχοι  

Ελληνική τράπεζα   

Κέρδη 2012 52 εκατ ευρώ  
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Κεφάλαια 447 εκατ ευρώ  

Τράπεζα της Ελλάδος   

Αριθµός µετοχών 19,864 εκατ  

Κέρδη 2011 96,636 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 815 εκατ ευρώ  

Βασικοί µέτοχοι ∆ηµόσιο 20%  

Citibank Ελλάδος Citigroup (ΗΠΑ)  

HSBC HSBC (Μ. Βρετανία)  

Millennium bank    

Ζηµίες  2010 -15,966 εκατ ευρώ  

Ίδια κεφάλαια 372 εκατ ευρώ  

FBBank   

Μέτοχοι 
Οικ. Ρέστη 57,42% 
ΑΤΕ Bank 38,52% 
Στ. Ψυχάρης 1% 

 

Zηµίες  2010 -32,501 εκτα ευρώ   

Probank   

Βασικοί µέτοχοι 
Σύνολο 3.577 µέτοχοι 
18 µέτοχοι 21,75% 
42 µέτοχοι 13,89% 

 

Κέρδη(ζηµίες) 2011 42,885 εκατ ευρώ  

Κεφάλαια 294, 507 εκατ ευρώ  
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Πανελλήνια τράπεζα   

Βασικοί µέτοχοι 29 Συνεταιριστικές τράπεζες 
12% DZ Bank  

Κέρδη(ζηµίες) 2010 -9,304 χιλ ευρώ  

Κεφάλαια 106,742 χιλ ευρώ  

 
 
Πηγή: Banking News, 2012, http://www.bankingnews.gr/ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
∆ιάγραµµα 3.1: Πιστοληπτική διαβάθµιση της Ελλάδας (Moody’s) 2009-2012 
 
Πηγή: Alpha Bank, 2012, ∆ιάγραµµα 1, σ. 53 
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Πίνακας 3.1:  ΠΧΣ ΙΙ στην Ελλάδα από το ΕΤΧΣ, 26ης Οκτωβρίου 2011 (δισ. €) 
 
 
 
 
Πρόσθετα δάνεια από το ΕΤΧΣ     70 

∆άνεια για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών   30 

Πιστωτικές ενισχύσεις για το PSI Plus    30 

Συνολική πρόσθετη χρηµατοδότηση            130 

 
Πηγή: Alpha Bank, 2012, Πίν. 5, σ. 24 
 
 
 

 
                  (Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ ΟΙ    Ο Μ Ι Λ Ο Ι)                         ( Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ) 
 
 
 
∆ιάγραµµα 3.2: ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Τραπεζικών Οµίλων και Τραπεζών 
(2008-2010) 
 
 
Πηγή: ΤτΕ, 2011, ∆ιάγρ. 3α, σ. 21 
 


