
 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία  

 
 
 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 

του 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ 
 

 
       Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος 

 
 
 
 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος 
στη Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 

 
 

 
 
 

Νοέµβριος 2013 

 
 



 2 

 
 

 

 

 

Αφιερώνεται στην Οικογένεια µου για την αµέριστη συµπαράστα-

ση και υποµονή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013, Αθανάσιος Καρανάτσιος  
 
 
Η έγκριση της µεταπτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικο-
νοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή 
των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος (Ν.5343/32 αρ.202 παρ.2). 



 3 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες καθηγητές του Προγράµµατος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στην Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 
∆ιοίκηση και ιδιαίτερα τον κύριο ∆ηµήτρη Λ. Παπαδόπουλο, Οµότιµο Καθηγητή του 

Τµήµατος για την αµέριστη στήριξη και καθοδήγηση που µου προσέφερε κατά την εκ-
πόνηση της παρούσας εργασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
Η χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τον υπερδανεισµό του τοµέα real estate 
των ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα παγκοσµίως έφερε και 
στην Ευρώπη άλλα και την χώρα µας την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµών  που θα 
διασφαλίζουν τη θωράκιση και σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος αλλά και 
την προστασία των καταθετών από τις παρενέργειες που µπορούν να προκληθούν λό-
γω προβληµάτων βιωσιµότητας των τραπεζών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
να επεκταθεί ευρύτερα στους βασικούς λόγους για τους οποίους τραπεζικοί κολοσσοί  
οδηγούνται σε κατάρρευση καθώς και να ερευνηθούν οι άγνωστοι, µέχρι πριν ξεσπά-
σει η χρηµατοπιστωτική κρίση στην χώρα µας µηχανισµοί διάσωσης τραπεζών . Γίνε-
ται διερεύνηση τόσο Ευρωπαϊκών αλλά και Ελληνικών περιπτώσεων τραπεζών που 
οδηγήθηκαν σε διάσπαση σε «καλή και κακή» τράπεζα µέσα και από τις προσωπικές 
εµπειρίες του γραφών. Για επίλογο δίνονται στο τέλος της παρούσας εργασίας προ-
σωπικές γνώµες και συµπεράσµατα.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
 

Με την παρούσα εργασία εξετάζονται οι λόγοι για του οποίους τράπεζες και χρηµα-
τοπιστωτικοί οργανισµοί µπορούν να οδηγηθούν στην κατάρρευση. Συγκεκριµένα 
στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτικά µια αναφορά στις βασικές λειτουργίες των 
τραπεζών καθώς και στους κινδύνους που διατρέχουν. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 
βασικοί λόγοι που µπορούν να δηµιουργήσουν ενδεχόµενα κατάρρευσης µέσα και 
από τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν τα τελευταία έτη στις Η.Π.Α. άλλα και στην 
Ευρώπη.  
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι τρόποι διάσωσης µίας τράπεζας όταν καταλήξει 
να είναι αφερέγγυα και να απειλείτε µε το φάσµα της πτώχευσης. Γίνεται µία ιστορι-
κή αναδροµή σε διαφορές χώρες που αντιµετώπισαν προβλήµατα µε τον χρηµατοπι-
στωτικό τοµέα τους και γίνεται ανάλυση του µηχανισµού της καλής και κακής τράπε-
ζας ή µεταβατικής τράπεζας τα είδη και τα µοντέλα που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι 
σήµερα.  
 
Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται η περίπτωση του Βέλγο-Ολλανδικού οµίλου 
FORTIS, ενός κολοσσού και του πρώτου στην Ευρώπη που βρέθηκε αντιµέτωπος µε 
την απειλή της πτώχευσης αµέσως µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Επίσης γίνεται αναφορά στους λόγους που οδηγήθηκε στην 
κρατικοποίηση καθώς και στην εταιρεία ειδικού σκοπού που συστήθηκε για να απορ-
ροφήσει τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία λειτουργώντας ως κακή τράπεζα.  
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται περιπτώσεις διάσωσης τραπεζών στην Ελλάδα. 
Γίνεται µία ιστορική αναδροµή στο παρελθόν µε την περίπτωση της τράπεζας Κρήτης 
και στην συνέχεια αναλύεται ο νόµος 4021/2011 που αφορά την δηµιουργία µεταβα-
τικής τράπεζας στην χώρα µας. Γίνεται αναφορά στις πρόσφατες περιπτώσεις των 9 
µη συστηµικών τραπεζών που χωρίστηκαν σε καλή και κακή τράπεζα µε βάση τον 
παραπάνω νόµο.  
 
Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο κλείνει η εργασία µε συµπεράσµατα µέσα και από τα τε-
λευταία γεγονότα και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συµµε-
τοχή στην διάσωση των τραπεζών και µίαs µερίδας οµολογιούχων και καταθετών 
(Bail-in) καθώς και προσωπικές προτάσεις του γραφών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 

 ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

 
 

1.1  Οι βασικές λειτουργίες των τραπεζών  
 

Τράπεζα ονοµάζεται µια επιχείρηση, η οποία ασχολείται µε χρηµατικές και πιστωτι-
κές συναλλαγές. Αποστολή των τραπεζών από την εµφάνισή τους, είναι η συλλογή 
των καταθέσεων από τις πλεονασµατικές µονάδες (νοικοκυριά) και η διοχέτευση τους 
στην πραγµατική οικονοµία µε τη µέθοδο του δανεισµού στις ελλειµµατικές µονάδες 
(επιχειρήσεις).  
 
Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και τον νόµο 2076/1992, οι τράπε-
ζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα που, ύστερα από την άδεια λειτουργίας που λαµβάνουν 
από την Τράπεζα της Ελλάδος, λειτουργούν ως επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται 
κυρίως στην αποδοχή καταθέσεων η άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό 
και στην χορήγηση πιστώσεων για λογαριασµό τους.   
 

Τα κυριότερα είδη τραπεζών είναι τα ακόλουθα: 

• Εµπορική τράπεζα: είναι ο τύπος τράπεζας στον οποίο διενεργούνται όλες οι 
βασικές τραπεζικές λειτουργίες.  Είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για µια 
κανονική τράπεζα για να τη διακρίνει από µια τράπεζα επενδύσεων. 

• Κεντρική Τράπεζα: είναι το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που συντονίζει τις εγ-
χώριες τράπεζες της ως προς τη γενική πολιτική τους και η τράπεζα που δια-
θέτει το εκδοτικό προνόµιο, την αρµοδιότητα δηλαδή να εκδίδει νέο χρήµα. 
Είναι υπεύθυνη για τη νοµισµατική πολιτική και µπορεί να είναι ο δανειστής 
της τελευταίας στιγµής σε περίπτωση κρίσης. Χρεώνεται συχνά µε τον έλεγχο 
της διάθεσης χρήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης νοµίσµατος. Πα-
ραδείγµατα κεντρικών τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

• Επενδυτική τράπεζα: Οι σηµαντικότεροι τοµείς δράσης των επενδυτικών 
τραπεζών είναι στο να συµβουλεύουν και να υλοποιούν συγχωνεύσεις και ε-
ξαγορές εταιρειών,  να πωλούν και να διαπραγµατεύονται χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα, παράγωγα και εµπορεύµατα για ίδιο λογαριασµό και για λογαρια-
σµό πελατών τους καθώς και να διενεργούν υπηρεσίες αναδοχής για την δη-
µόσια εγγραφή και εισαγωγή των µετοχών µιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο.  

• Τράπεζα Κοινοτικής Ανάπτυξης: Είναι οι τράπεζες που παρέχουν οικονοµι-
κές υπηρεσίες και πίστωση σε µη ανεπτυγµένες αγορές ή πληθυσµούς. 
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• Συνεταιριστικές Τράπεζες : Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πρωτο-
βουλίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα µε σκοπό την ενίσχυση π.χ. των τοπικών 
παραγωγών γεωργικών προϊόντων. 

 
 
Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,  
έχουν δηµιουργηθεί τραπεζικοί όµιλοι, οι οποίοι παρέχουν όλο το φάσµα των διαµε-
σολαβητικών  και χρηµατοοικονοµικών εργασιών µε αποτέλεσµα η διαφορά µεταξύ 
των εµπορικών και επενδυτικών τραπεζών να  έχει αµβλυνθεί, δεδοµένου ότι οι ε-
µπορικές τράπεζες έχουν προσφέρει περισσότερες τραπεζικές υπηρεσίες επένδυσης. 

Οι τράπεζες ανάλογα µε το είδος τους διενεργούν τις ακόλουθες λειτουργίες :  

1. ∆ιαµεσολαβούν ανάµεσα στους αποταµιευτές και δανειζόµενους  
2.  ∆έχονται καταθέσεις από το κοινό και χορηγούν δάνεια  
3. Χρηµατοδοτούν ιδιώτες, επιχειρήσεις και κράτη.  
4. ∆ιενεργούν και εκκαθαρίζουν πληρωµές. 
5. Αναλαµβάνουν και διαχειρίζονται χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους. 
6. ∆ιαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών. 
7. Συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται πληροφορίες.  
8. Λειτουργούν σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνων.  
 

Πέρα όµως από το γενικό ορισµό, οι τράπεζες επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες 
που υποβοηθούν την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας (Σαπουντζόγλου, 
2009). Συγκεκριµένα:  

• Οι τράπεζες, ως συστατικοί φορείς του νοµισµατοπιστωτικού συστήµατος 
µίας οικονοµίας, διαχειρίζονται χρηµατικά κεφάλαια, απαιτήσεις και υπο-
χρεώσεις και κατά συνέπεια επενεργούν στη ρύθµιση της ρευστότητας της οι-
κονοµίας, σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλουν οι νοµισµατικές αρχές.  

• Οι τράπεζες είναι συντελεστές δηµιουργίας χρήµατος, το οποίο παράγεται µέ-
σα από τη δυναµική αλληλουχία των καταθέσεων που δέχονται και των δα-
νείων που χορηγούν.  

• Οι τράπεζες είναι φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται, ως προς την αξιο-
πιστία, την επάρκεια κεφαλαίων και τη φερεγγυότητα τους, έτσι ώστε να δια-
σφαλίζεται η παροχή διαρκούς εµπιστοσύνης προς αυτές από το καταθετικό 
και επενδυτικό κοινό.  

• Οι τράπεζες είναι οργανισµοί που επιδρούν τόσο από την πλευρά της ζήτησης 
όσο και από την πλευρά της προσφοράς, στις επί µέρους εσωτερικές και διε-
θνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου.   

• Οι τράπεζες, στο πλαίσιο άσκησης της διαµεσολαβητικής τους δραστηριότη-
τας διακινούν χρηµατικά κεφάλαια και τίτλούς και διαχειρίζονται πληροφορί-
ες, αποδόσεις και κινδύνους.  

• Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις (ανώνυµες εταιρίες) , οι οποίες επιδιώκουν τη 
µεγιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους, µέσα στο πλαίσιο 
άσκησης µιας αριστοποιητικής πολιτικής, σύµφωνα µε την οποία επιδιώκεται 
ταυτόχρονα η αποτροπή ή η αντιστάθµιση των κινδύνων που συνεπάγεται η 
άσκηση της δραστηριότητας τους.  
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητός ο πολυσύνθετος ρόλος που επιτελούν οι τρά-
πεζες στη στήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας και στη διαµόρφωση µακροοικο-
νοµικών και µικροοικονοµικών επιδόσεων.  
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1.2  Οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι τράπεζες  

Οι τράπεζες λόγω της διαδικασίας διαµεσολάβησης στην οποία εµπλέκονται, αντιµε-
τωπίζουν κινδύνους, τους οποίους πρέπει να διαχειριστούν. Θα µπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι η βασική λειτουργία των τραπεζών είναι η διαχείριση των κινδύνων 
που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια καταθέσεων, δανείων και χρεογράφων που δια-
τηρούν στον ισολογισµό τους, καθώς και από χαρτοφυλάκια εξωχρηµατιστηριακών 
αξιών που δεν εµφανίζονται σε αυτόν. Επιπλέον η συνεχιζόµενη διεθνοποίηση των 
οικονοµικών συναλλαγών σε συνδυασµό µε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, έ-
χουν εισαγάγει νέους κινδύνους για τους τραπεζικούς οργανισµούς. Η αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών είναι δέουσας σηµασίας για την οµαλή λει-
τουργία τόσο των ίδιων των τραπεζών όσο και του οικονοµικού συστήµατος καθώς 
και για την παγκόσµια οικονοµική σταθερότητα.  

Επιγραµµατικά οι ποιο σηµαντικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι κατατάσσονται στις 
εξής κατηγορίες: 
 
Κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, λειτουργικός κίνδυ-
νος, επιτοκιακός κίνδυνος, πολιτικός κίνδυνος, νοµικός κίνδυνος, συναλλαγµατικός 
κίνδυνος και κίνδυνος χώρας.  
 
 
• Ο κίνδυνος αγοράς (market risk) αφορά σε πιθανές απώλειες εξαιτίας δυσµενών 
µεταβολών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τιµών µετοχών, επιτοκίων, τιµών εµπορευ-
µάτων. Ο κίνδυνος αυτός µετράτε ως η µεταβολή της αξίας των αντίστοιχων ανοι-
χτών θέσεων ή των κερδών, η οποία οφείλεται στις αλλαγές των τρεχουσών τιµών 
των στοιχείων του ενεργητικού στην δευτερογενή αγορά.  
∆ιακρίνεται σε: 
• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
• Κίνδυνος µετοχών 
• Κίνδυνος επιτοκίων 
• Κίνδυνος εµπορευµάτων 
 
 
• Ο πιστωτικός κίνδυνος ( credit risk) είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη φύση των 
δραστηριοτήτων µιας τράπεζας και ορίζεται ως ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώ-
σεων των πιστούχων της. 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 του πιστούχου, όταν το επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει υψηλή έκθεση σε δανεισµό για τον ίδιο πιστούχο, τον ε-
πιχειρηµατικό όµιλο όπου ανήκει ή και τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται. Το χαρ-
τοφυλάκιο των δανείων των τραπεζών, σε γενικές γραµµές, διαµορφώνεται ακολου-
θώντας την αρχή της επιλογής των δανείων που περιέχουν το µικρότερο πιστωτικό 
κίνδυνο, µε την έννοια τής οµαλής αποπληρωµής τους και την ικανοποιητική απόδο-
ση κερδών, ελαχιστοποιώντας τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο.  
Μπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές ζηµίες, επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών, 
ενώ µπορεί να κλονίσει µέχρι και την βιωσιµότητα της τράπεζας.Αν και ο πιο θεµε-
λιώδης κίνδυνος για τα τραπεζικά ιδρύµατα, υποδείγµατα µέτρησής και διαχείρισής 
του έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 
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Ειδικότερες κατηγορίες του πιστωτικού κινδύνου είναι οι παρακάτω: 
 
 
• Κίνδυνος διακανονισµού πληρωµών: αναφέρεται στην πιθανότητα ο ένας από 
τους δύο αντισυµβαλλόµενους να αθετήσει τη συµφωνία, αφού ο άλλος έχει ήδη 
πληρώσει τα χρήµατα. Αυτός ο κίνδυνος ονοµάζεται και κίνδυνος «Herstatt» και εµ-
φανίζεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταυτόχρονη ανταλλαγή των αξιών. Η ύ-
παρξη ωστόσο διαφοράς ώρας συνεπάγεται καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συ-
ναλλαγής. Όταν η Herstatt κατέρρευσε νωρίς το πρωί σύµφωνα µε τη γερµανική ώρα, 
οι πληρωµές σε δολάρια προς τις αµερικανικές τράπεζες που είχαν συµφωνηθεί τις 
δύο προηγούµενες ηµέρες δεν είχαν υλοποιηθεί. Οι αµερικάνικες τράπεζες µε υψηλή 
έκθεση σε δανεισµό προς την Herstatt αντιµετώπισαν κρίση ρευστότητας, που προ-
κάλεσε τριγµούς στο αµερικάνικο σύστηµα πληρωµών. 
 
• Κίνδυνος χρέους: ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την έκθεση µιας τράπεζας σε 
δανεισµό της κυβέρνησης και από την αδυναµία της πληρωµής και αναδιάρθρωσης 
του χρέους της. Μία τράπεζα δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία κάλυψης της γιατί 
σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του πιστούχου της-κράτος είναι πολύ 
δύσκολο να αντλήσει τα χρήµατα της µέσω εγγυήσεων αφού δεν µπορεί να 
διεκδικήσει κρατική περιουσία. 
    

• Ο Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) αναφέρεται στην βραχυπρόθεσµη έλλει-
ψη ρευστότητας µίας τράπεζας για την αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώ-
σεών της, επειδή δεν µπορεί να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε µέσω ρευστο-
ποίησης στοιχείων του ενεργητικού της είτε µέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του 
παθητικού της. Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείτε πολλές φορές ξαφνικά, ακόµη και από 
µία απλή φηµολογία που µπορεί να επεκταθεί και να δηµιουργήσει πανικό στους κα-
ταθέτες, οι οποίοι, αν σωρευτούν µαζικά έξω από τις τράπεζες για ανάληψη των χρη-
µάτων τους, µπορεί να οδηγήσουν το ίδρυµα ακόµη και σε χρεοκοπία.   
 

• Ο λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) αφορά σε πιθανές απώλειες λόγω ανε-
παρκών συστηµάτων, αποτυχιών του management, ελλιπών διαδικασιών εσωτερικού 
ελέγχου, απάτης, ή ανθρώπινου σφάλµατος Τέτοια προβλήµατα πιθανόν να προκύ-
ψουν από αδυναµία ανάληψης προληπτικής δράσης. Επίσης ένας σηµαντικός κίνδυ-
νος είναι ο τεχνολογικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος είτε βλάβης είτε ανεπαρκείας 
των συστηµάτων τεχνολογίας πληροφορικής.  
 

• Ο επιτοκιακός κίνδυνος (interest rate risk) είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από 
την αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στον όγκο όσο και στην διάρκεια των τίτλων, 
των µετοχών, των στοιχείων εκτός ισολογισµού, των υποχρεώσεων. Οι µεταβολές 
του επιτοκίου της αγοράς συσχετίζονται µε το καθαρό εισόδηµα από τους τόκους. 
Μια µεταβολή των επιτοκίων µπορεί να επηρεάσει τόσο την κερδοφορία της τράπε-
ζας όσο και την αξία της µετοχής της. 
 

• Ο πολιτικός κίνδυνος έχει να κάνει µε ένα σύνολο από κινδύνους από την απλή 
επιβολή περιορισµών στα επιτόκια µέχρι και την εθνικοποίηση µίας τράπεζας. Συνδέ-
εται µε τις πολιτικές παρεµβάσεις στις εργασίες µιας ιδιωτικής τράπεζας. 
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• Ο νοµικός κίνδυνος αφορά στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της τράπε-
ζας και το οποίο αλλάζει συνεχώς επηρεάζοντας και την κερδοφορία της τράπεζας. 
Επιπλέον αφορά στην αµφισβήτηση της ισχύος κάποιων όρων ή του συνόλου των 
όρων των συµβάσεων που έχουν υπογραφτεί. Κυρίως εννοούµε την αµφισβήτηση της 
δυνατότητας, βάσει του νοµοθετικού πλαισίου, ενός εκ των συµβαλλοµένων να υπο-
γράψει τη σύµβαση. 
 
• Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος (foreign exchange risk) προέρχεται από τις µεταβο-
λές των ισοτιµιών των νοµισµάτων, που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγµα που 
έχει λάβει µία τράπεζα για την διαχείριση των διαθεσίµων της ή των διαθεσίµων των 
πελατών της. Για να αντιµετωπισθεί η κάθε µορφή κινδύνου πρέπει να αναπτυχθεί 
µια ξεχωριστή στρατηγική αντιστάθµισης ή εξουδετέρωσής του. Για να επιτευχθεί 
αυτό, πρέπει να αναγνωρισθεί η πηγή και η φύση του κάθε κινδύνου, ώστε να απο-
φασισθεί η αποτελεσµατικότερη και ενδεικνυόµενη ανά περίπτωση επιλογή αντιµε-
τώπισής του. 
 
• Ο κίνδυνος χώρας (sovereign risk) αναφέρεται στη χώρα εγκατάστασης και δρα-
στηριότητας και αφορά το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον αυτής. 
Συνδέεται τόσο µε τον πιστωτικό όσο και µε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Βασικό 
κριτήριο για την εκτίµηση του κινδύνου χώρας είναι ο συντελεστής αποπληρωµής 
του εξωτερικού της χρέους αυτής, ο βαθµός αξιολόγησης της πιστοληπτικής της ικα-
νότητας, οι µακροοικονοµικές της επιδόσεις καθώς και το πλαίσιο άσκησης νοµισµα-
τικής και συναλλαγµατικής πολιτικής.   
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1.3  Τραπεζικές κρίσεις  
 

 
1.3.1 Ορισµός τραπεζικής κρίσης  
 
Με βάση εκτεταµένες βιβλιογραφικές αναφορές τραπεζική κρίση ορίζεται µία κατά-
σταση δυσχέρειας, η οποία οδηγεί σε διάβρωση και φθορά µεγάλου µέρους ή και ο-
λόκληρης της αξίας του συνολικού κεφαλαίου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
Η απαρχή µιας τραπεζικής κρίσης µπορεί να οροθετηθεί µε βάση συγκεκριµένα γεγο-
νότα που προηγούνται της κρίσης, όπως οι µαζικές αναλήψεις των αποταµιεύσεων 
των πελατών Αυτού του είδους η «επίθεση» δηµιουργεί πρόβληµα στο παθητικό της 
τράπεζας. Τα προβλήµατα όµως, µπορούν να ξεκινήσουν και από το ενεργητικό. Στην 
περίπτωση αυτή, οι µεγάλες µειώσεις των τιµών των αξιών και επενδύσεων της τρά-
πεζας και η αύξηση του αριθµού των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µπορούν να οδη-
γήσουν σε τραπεζικές κρίσεις (Σπαρτιώτης και Στουρνάρας 2010). Επίσης χαρακτη-
ριστικό στοιχείο µίας τραπεζικής κρίσης είναι ο οικονοµικός κίνδυνος ο οποίος προ-
κύπτει όταν ένα σηµαντικό µέρος του τραπεζικού τοµέα είναι αφερέγγυο αλλά εξα-
κολουθεί να παραµένει σε λειτουργία. Επιπλέον, ως τραπεζική κρίση µπορεί να ορι-
σθεί και η εκδήλωση οικονοµικού πανικού, ο οποίος συντελείτε όταν οι κάτοχοι χρέ-
ους τραπεζών ξαφνικά – είτε έχοντας εύλογες αιτίες, είτε απλώς λόγω ανασφάλειας 
και κυκλοφορούµενων φηµών - απαιτούν να µετατρέψουν οι τράπεζες τις αξιώσεις 
χρέους τους σε µετρητά σε τέτοιο βαθµό ώστε οι τράπεζες αναγκάζονται να αναστεί-
λουν τη µετατρεψιµότητα του χρέους τους σε µετρητά. 
 
Μία τραπεζική κρίση γίνεται συστηµική όταν ο επιχειρηµατικός και χρηµατοοικονο-
µικός τοµέας µιας χώρας αντιµετωπίζει µεγάλο αριθµό πτωχεύσεων και τα πιστωτικά 
ιδρύµατα και οργανισµοί δυσκολεύονται να αποπληρώσουν εγκαίρως τις οφειλές 
τους και γενικότερα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αποτέλεσµα αυτών των 
δυσχερειών είναι η κατακόρυφη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και η 
εξάντληση του µεγαλύτερου µέρους του κεφαλαίου των τραπεζών.  
  
 
1.3.2 Ιστορική αναδροµή τραπεζικών κρίσεων  

Από την µεγάλη Ύφεση στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το 1929 µέχρι την 
πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007, η οικονοµικοί ιστορία προσφέρει µια 
σειρά από ατελείωτες εµπειρίες και πολύτιµα µαθήµατα.   

Τα οικονοµικά βιβλία είναι γεµάτα από ιστορίες τραπεζικών κρίσεων. Οι πρώτες 
χρηµατοπιστωτικές κρίσεις της νέας εποχής σηµειώθηκαν στις ΗΠΑ και στην Γερµα-
νία τον Ιούνιο του 1974. Στις ΗΠΑ η χρεοκοπία µιας µικρής σχετικά τράπεζας της 
Franklin National, απείλησε όχι µόνο το µέλλον άλλων τραπεζών στις ΗΠΑ άλλα και 
ολόκληρης της αγοράς ευρωδολαρίων. Η τράπεζα οδηγήθηκε στην πτώχευση λόγω 
µεγάλων τοποθετήσεων σε ξένα νοµίσµατα αλλά και λόγω πολλών δανείων που χο-
ρηγήθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις µε αποτέλεσµα οι καταθέτες να προβούν σε µαζικές 
αναλήψεις και η άντληση κεφαλαίων από την διατραπεζική αγορά να καταστεί ανέ-
φικτή.   Στην Γερµανία το κλείσιµο της Bankhaus Herstatt σχεδόν προξένησε την κα-
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τάρρευση του αµερικάνικου συστήµατος διατραπεζικών εκκαθαρίσεων, καθώς η 
τράπεζα είχε µεγάλα ανοίγµατα σε ξένα νοµίσµατα, δηµιουργώντας µεγάλες ζηµίες.  

Στην προσπάθεια της να αποφύγει την χρεοκοπία, επιχείρησε να αγοράσει γερµανικά 
µάρκα από τράπεζες των ΗΠΑ πουλώντας η ίδια δολάρια. Παρότι όµως η Herstatt 
εισέπραξε τα µάρκα, εντούτοις η πληρωµή των δολαρίων  σε τράπεζες των ΗΠΑ δεν 
έγινε ποτέ,  µε αποτέλεσµα οι αµερικάνικες τράπεζες να υποστούν µεγάλες ζηµίες και 
το τραπεζικό σύστηµα για πρώτη φορά να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο της διατραπεζι-
κής αγοράς.      

Στην δεκαετία του 1980 τα ιδρύµατα δανεισµού και αποταµιεύσεων (Savings and 
loan associations ή S&Ls) στις ΗΠΑ βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, αφενός λόγω 
της Παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και αφετέρου λόγω των αναχρονιστικών κανο-
νισµών που προέβλεπαν ότι το Κράτος θα όριζε το ανώτατο επιτόκιο για τα Ταµιευ-
τήρια τα οποία σηµειωτέων είχαν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Με την άνοδο του πλη-
θωρισµού και των επιτοκίων έχασαν πολλές καταθέσεις που πήγαν σε άλλες Τράπε-
ζες ή funds που έδιναν καλύτερο επιτόκια. Από την άλλη µεριά είχαν δώσει πολλά 
δάνεια (για σπίτια) µε σταθερό επιτόκιο, τα οποία δεν µπορούσαν να ακολουθήσουν 
την άνοδο των επιτοκίων και έγιναν ζηµιογόνα. Την περίοδο 1980-1994 περισσότερα 
από 1.600 τραπεζικά ιδρύµατα αυτού του είδους πτώχευσαν η έλαβαν οικονοµική 
βοήθεια.    

Επίσης η δεκαετία του 1990 έχει να επίδειξη µια σειρά από τραπεζικές κρίσεις, εξαι-
τίας των οποίων απαιτήθηκε η παρέµβαση κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, για 
να αποσοβηθεί µια γενικότερη κατάρρευση των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων και 
οικονοµιών.  Επιγραµµατικά µπορούµε να αναφέρουµε την Σκανδιναβική Κρίση του 
1990-91, οπού σηµαντικές Νορβηγικές και Σουηδικές τράπεζες κατέρρευσαν, την 
κρίση του Μεξικού 1994-1995 (γνωστή και ως Tequila crisis), την Ασιατική κρίση 
του 1997-1998  κατά την οποία σηµαντικές Ιαπωνικές τράπεζες πτώχευσαν και τέλος 
την Ρωσική κρίση του 1998-1999, η οποία παγίδευσε και οδήγησε µε την σειρά της 
και τη Βραζιλία σε κρίση την ίδια περίοδο, ενώ παράλληλα, προκάλεσε τεράστιες ζη-
µίες στο κερδοσκοπικό επενδυτικό κεφάλαιο (hedge fund) L.T.C.M.  και εξανάγκασε 
την Οµοσπονδιακή τράπεζα την Νέας Υόρκης να παρέµβει για τη διάσωση του, αφού 
κρίθηκε «πολύ µεγάλο» για να αφεθεί στην τύχη του.   

Τέλος η δεκαετία του 2000 είχε σαν σηµαντικότερη την κρίση της Αργεντής το 2001-
2002 πριν φτάσουµε στην πρόσφατη µεγάλη κρίση των στεγαστικών δανείων του 
2008-2009 µε αποκορύφωµα την πτώχευση της Lehman Brothers, η οποία προκάλεσε 
πρωτοφανή παγκόσµιο πανικό και φόβο στις αγορές καθώς και εκρηκτικές αλυσιδω-
τές αρνητικές επιπτώσεις, που αφύπνισαν και θορύβησαν τις κυβερνήσεις του κό-
σµου, κυρίως τις ευρωπαϊκές. 
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1.4 Οι βασικοί λόγοι που µπορούν να δηµιουργήσουν ενδεχόµενα κα-

τάρρευσης µίας τράπεζας   

Ποιοι είναι όµως η λόγοι όµως που οδηγούν σε τραπεζικές κρίσεις και δηµιουργούν 
τα ενδεχόµενα κατάρρευσης τραπεζών;  

Από την µελέτη των παραπάνω περιπτώσεων καθώς και τα πρόσφατα γεγονότα τρα-
πεζικών κρίσεων τόσο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη όσο και στην χώρα µας µπορούµε 
να αναφέρουµε τους παρακάτω σηµαντικότερους παράγοντες:    

1. Επιπόλαιες πολιτικές χορηγήσεων 
2. Έκθεση σε υπερβολικό κίνδυνο 
3. Υπερβολική Μόχλευση 
4. Τιτλοποιήσεις    
5. Απορρύθµιση 
6. Απληστία- αλαζονεία υψηλόβαθµων στελεχών  
7. Χρήση δηµιουργικής λογιστικής  
8. Λανθασµένες εκτιµήσεις από του οίκους αξιολόγησης   
9. Το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα 

 

1.4.1 Επιπόλαιες πολιτικές χορηγήσεων 

 

Ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο µία τράπεζα µπορεί να οδηγηθεί σε κατάρρευ-
ση είναι η υιοθέτηση χαλαρής πολιτικής χορηγήσεων.   
 
Αυτό το φαινόµενο παρατηρήθηκε σε µεγάλο βαθµό παγκοσµίως άλλα και στην χώρα 
µας τα τελευταία έτη και ήταν αποτέλεσµα το οποίο µπορεί να  συνδεθεί  µε τη στα-
διακή µετατόπιση των στόχων των τραπεζών από τη χρηµατοδότηση της πραγµατικής 
οικονοµίας, του εµπορίου και των παραγωγικών επενδύσεων, στην κερδοσκοπία, τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχήµατα και τη χρηµατοπιστωτική καινοτοµία χωρίς οικονο-
µική χρησιµότητα, που έγιναν, σε σηµαντικό βαθµό, βασικές δραστηριότητες, ίσως 
και αυτοσκοπός για πολλές τράπεζες. 
 
Καθοριστικό ρόλο για τον παραπάνω µετασχηµατισµό των τραπεζών διαδραµάτισαν 
βέβαια η παγκοσµιοποίηση και η απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµα-
τος, η εφαρµογή στο χρηµατοπιστωτικό χώρο των επιτευγµάτων της νέας τεχνολογί-
ας, η εκρηκτική ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών καινοτοµιών, καθώς και η εντυ-
πωσιακή ανάπτυξη και διεθνοποίηση των νέων αγορών.  
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1.4.2 Έκθεση σε υπερβολικό κίνδυνο  
 
Πολλές τράπεζες προέβησαν στην αθρόα χορήγηση καταναλωτικών άλλα και ενυπό-
θηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα δά-
νεια που χορηγούνται σε δανειολήπτες οι οποίοι δεν µπορούν να αποκτήσουν συµβα-
τικά δάνεια διότι, είτε έχουν κακό πιστωτικό ιστορικό, είτε έχουν χαµηλό εισόδηµα 
είτε παρουσιάζουν ελλιπή τεκµηρίωση της δανειοληπτικής τους ικανότητας.  

 

1.4.3 Υπερβολική µόχλευση  

Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση εµφανίζεται γενικά όταν το ενεργητικό µίας 
τράπεζας υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια της. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τραπε-
ζικό κλάδο έχουν συνήθως χαµηλότερη απόδοση ενεργητικού από παθητικού έναντι 
άλλων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές είναι υποχρεωµένες να χρησιµο-
ποιούν µεγάλη χρηµατοοικονοµική µόχλευση έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν στους µετόχους τους απόδοση ιδίων κεφαλαίων παρόµοια µε τις άλλες επιχει-
ρήσεις.  
 
Έτσι, η µόχλευση αυξάνεται όταν µία τράπεζα, δανειζόµενη κεφάλαια, αυξάνει τις 
υποχρεώσεις της. Ο δείκτης µόχλευσης (leverage ratio) µετριέται µε το λόγο Ξέ-
να/Ίδια Κεφάλαια και απεικονίζει τη διάρθρωση των κεφαλαίων.  
 
Σε περιόδους αυξηµένης ρευστότητας και διάθεσης ανάληψης κινδύνου, ο ανταγωνι-
σµός µεταξύ των τραπεζών εντείνεται, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η µόχλευση, που 
λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. 

Αλυσιδωτά όµως, όταν χρησιµοποιείται µεγάλη χρηµατοοικονοµική µόχλευση στις 
δραστηριότητες µιας επιχείρησης τότε διάφορες µεταβολές στα καθαρά λειτουργικά 
κέρδη, επιφέρουν µεγαλύτερες µεταβολές στα κέρδη ανά µετοχή, άρα και στην από-
δοση ιδίων κεφαλαίων. Αν λοιπόν συσχετίσουµε την µεταβλητότητα αυτή µε τον 
χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, τότε βλέπουµε γιατί η χρηµατοοικονοµική µόχλευση 
αποτελεί δίκοπο µαχαίρι για µία τράπεζα. 

Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση αλλά και άλλες στο παρελθόν οφείλονται κα-
τά κύριο λόγω στην επίµονη µόχλευση. Η τρέχουσα κρίση προκλήθηκε από την πιο 
διευρυµένη µόχλευση και τη µεγαλύτερη πιστωτική φούσκα στην ανθρώπινη ιστορία. 
Ο υπερβολικός δανεισµός από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και ορισµένους το-
µείς του επιχειρηµατικού και δηµοσίου τοµέα, ο οποίος στόχευε να παρέχει ανάπτυξη 
σε διάφορες οικονοµίες και τοµείς, οδήγησε αντίθετα σε υπερβολική µόχλευση, δηµι-
ουργώντας παντού φούσκες: Φούσκα στη στέγαση, στις υποθήκες κατοικιών, στις 
µετοχές, στα οµόλογα, στις πιστώσεις, στα προϊόντα, στα ιδιωτικά και δηµόσια αµοι-
βαία κεφάλαια, τόσο στις Ηνωµένες πολιτείες όσο και παγκόσµιος µε ως αποτέλεσµα 
την κατάρρευση πολλών τραπεζών.  
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1.4.4 Τιτλοποιήσεις  

Τιτλοποίηση συµβαίνει όταν µια οµάδα οµοειδών απαιτήσεων (π.χ. ενυπόθηκα δά-
νεια για αγορά κατοικίας) εκχωρούνται σε έναν άλλο οργανισµό (Οικονοµική 
Οντότητα Ειδικού Σκοπού) ο οποίος εκδίδει χρεόγραφα χρησιµοποιώντας ως εξα-
σφάλιση τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις. Τα χρήµατα που λαµβάνονται από την πώλη-
ση των χρεογράφων µεταβιβάζονται στην εκχωρούσα επιχείρηση, ενώ οι εισπράξεις 
των τόκων και των χρεολυσιών από τα εκχωρηθέντα δάνεια χρησιµοποιούνται για 
την εξυπηρέτηση των τόκων και των χρεολυσιών των χρεογράφων που έχει εκδώσει 
η οικονοµική οντότητα ειδικού σκοπού. 

Ο λόγος για τον οποίο οι τράπεζες προβαίνουν στην έκδοση τίτλων βασισµένων σε 
δάνεια που έχουν χορηγήσει,  είναι για να αποµακρύνουν τα δάνεια αυτά από τα χαρ-
τοφυλάκια τους (τα δάνεια µιας τράπεζας είναι απαιτήσεις και εµφανίζονται στο Ε-
νεργητικό της). Αυτό µπορεί να το επιδιώκουν, καθώς τα δάνεια εξυπηρετούνται σε 
µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, ενώ οι ανάγκες των τραπεζών για ρευστό σε 
περίπτωση ανάληψης χρηµάτων από καταθετικό λογαριασµό εξυπηρετούνται σε βρα-
χυπρόθεσµο διάστηµα. Αυτή η χρονική υστέρηση καθιστά πιθανή µια αδυναµία απο-
πληρωµής των υποχρεώσεων της τράπεζας σε αναλήψεις από τους πελάτες της και 
προκειµένου να έχει την απαραίτητη ρευστότητα, αντλεί χρήµατα από την πώληση 
των οµολόγων σε επενδυτές.  

 

1.4.5 Απορρύθµιση 

 
Οι αλλαγές του ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος που 
έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια αποτελούν επίσης έναν σηµαντικό  παράγοντα κα-
τάρρευσης τραπεζών  
 
Το Νοέµβριο του 1999 στις ΗΠΑ καταργήθηκε ο νόµος «Glass-Steagall», οποίος  
διαχώριζε τις λειτουργίες της συντηρητικής εµπορικής τραπεζικής µε αυτές της επιθε-
τικής επενδυτικής τραπεζικής. Επιπλέον, νόµοι όπως «Gramm-Leach-Bliley 
Act» και «Commodity Modernization Act» επέτρεπαν σε χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα να εµπλακούν σε συναλλαγές µεγάλης κλίµακας οι οποίες όµως 
εµπεριείχαν πολύ υψηλό κίνδυνο. Όλα αυτά έγιναν επειδή οι αρχές πίστευαν ότι η 
αγορά αυτορυθµίζεται και µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Όπως 
αποδείχθηκε στη τρέχουσα  κρίση,  η αγορά δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά. Μια 
αποτελεσµατική αγορά θα έπρεπε να κάνει σωστή αποτίµηση του κινδύνου και να 
χορηγεί δάνεια σε άτοµα ή επιχειρήσεις που είχαν την οικονοµική δυνατότητα να τα 
αποπληρώσουν. Επιπλέον, λόγω του ανταγωνισµού, τα δάνεια αυτά θα έπρεπε να 
έχουν σχετικά χαµηλά επιτόκια και χαµηλές προµήθειες. Αντίθετα, αυτό που 
παρατηρήθηκε ήταν ότι οι τράπεζες χορηγούσαν ασύστολα, υπερβολικά χρηµατικά 
ποσά σε άτοµα µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. δάνεια subprimes). Τα 
δάνεια αυτά χαρακτηρίζονταν από πολύ υψηλά επιτόκια και υψηλό κόστος 
προµηθειών. 
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1.4.6 Απληστία αλαζονεία υψηλόβαθµων στελεχών  

Οι κερδοσκοπικές συµπεριφορές, ενίοτε, απληστίας και µεγαλοµανίας ορισµένων ∆ι-
οικήσεων διεθνών τραπεζών, που δεν προάσπισαν τα συµφέροντα των µετόχων αλλά 
τα βραχυχρόνια δικά τους και ενεπλάκησαν: σε σηµαντικές και πανάκριβες εξαγορές 
και συγχωνεύσεις υψηλού κινδύνου, σε αλόγιστη αύξηση του ενεργητικού τους, σε 
χρηµατοδότηση της ταχείας αύξησης του ενεργητικού από πηγές ρευστότητας υψη-
λού κινδύνου, όπως οι χρηµαταγορές και η διατραπεζική αγορά. 
 
Επίσης οι αµοιβές των υψηλόβαθµων στελεχών των τραπεζών δεν ήταν συνδεδεµένες 
µε τις µακροπρόθεσµες εξελίξεις αλλά µε τις χρηµατιστηριακές τιµές. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα τα συγκεκριµένα στελέχη να έχουν ισχυρά κίνητρα να σπρώξουν τις 
χρηµατιστηριακές τιµές προς τα πάνω ακόµα και αν αυτό γινόταν µε την χρήση 
παραπλανητικών λογιστικών µεθόδων. Αυτή η τάση ενισχύθηκε και από την 
απαίτηση των αναλυτών του χρηµατιστηρίου για υψηλές αποδόσεις τριµήνου. Οι 
τράπεζες επικεντρώθηκαν στο πώς θα εξασφαλίσουν περισσότερες προµήθειες ή στο 
πώς να παρακάµψουν τους λογιστικούς και χρηµατοπιστωτικούς κανόνες. Ο 
ποιοτικός έλεγχος ήταν ελάχιστος και τα προβλήµατα που θα µπορούσαν να προκύ-
ψουν από τα υψηλά ποσοστά αθέτησης πληρωµών υποτιµήθηκαν. 

 

1.4.7 Χρήση δηµιουργικής λογιστικής  
 
Η ∆ηµιουργική Λογιστική (creative accounting) αποτελεί ένα φαινόµενο που 
έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο και 
εξελίσσεται σε σοβαρή απειλή για τις εταιρείες. Με την δηµιουργική λογιστική υιο-
θετούνται µέθοδοι για την ωραιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, για 
την πλασµατική απεικόνιση αυξηµένων κερδών καθώς και για την απόκρυψη στοι-
χείων που παρουσίαζαν σηµαντικές πληροφορίες για τη δεινή κατάσταση κάποιον 
εταιρειών. 
 
Οι λόγοι που ωθούν τις διοικήσεις των εταιρειών να προβούν σε τέτοιες ενέργειες έ-
χουν να κάνουν κυρίως µε τον προσωπικό τους εµπλουτισµό καθώς και µε την προ-
σπάθεια η εταιρεία που διοικούν να επωφεληθεί και να αντιµετωπιστεί ευνοϊκά.  
 
Έτσι και πολλές τράπεζες προβαίνουν σε συναλλαγές, για να ωραιοποιήσουν την κα-
τάσταση της εταιρείας, πριν από την ανακοίνωση αποτελεσµάτων (π.χ., συναλλαγές 
repo της Lehman Βrothers). Ανάλογη συµπεριφορά δηµιουργικής λογιστικής επιδει-
κνύουν οι τράπεζες και στις περιπτώσεις των αποδοχών των στελεχών τους, υπό τη 
µορφή µετοχικών δικαιωµάτων (stock options). 
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1.4.8 Λανθασµένες εκτιµήσεις από τους οίκους αξιολόγησης  

Οι Εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή συνηθέστερα Οίκοι αξιολόγη-
σης είναι ιδιωτικές εταιρίες οικονοµικού ενδιαφέροντος που προσφέρουν κυρίως 
συµβουλευτικές "ανεξάρτητες" και έγκυρες υπηρεσίες στη δευτερογενή αγορά. Αξιο-
λογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόµενων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, 
κρατών) καθώς επίσης και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόµενοι παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες υπέρ των ενδιαφεροµένων ώστε να λαµβάνουν ασφαλέστερες 
χρηµατοδοτικές αποφάσεις. Πρόκειται για ιδιωτικούς µη-πλειοψηφικούς ρυθµιστές 
διεθνών κεφαλαιαγορών µε έντονο και σηµαντικό ρόλο αφού οι αξιολογήσεις πιστο-
ληπτικής ικανότητας τις οποίες διενεργούν µπορούν να επηρεάσουν ακόµα και την 
διεθνή αγορά. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οι οίκοι αξιολόγησης απέτυχαν. Από τη µία 
υπήρχε σύγκρουση συµφερόντων. Οι τράπεζες επιθυµούσαν τα προϊόντα τους να 
έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση και επέλεγαν να συνεργαστούν µε 
εκείνους τους οίκους που τους έδιναν την καλύτερη βαθµολογία. Έτσι, οι οίκοι 
αξιολόγησης βαθµολογούσαν µε άριστα ακόµα και εκείνους τους τίτλους που δεν 
έπρεπε προκειµένου να µην χάσουν τους πελάτες τους (τράπεζες). Επίσης, οι 
αξιολογήσεις τους βασίζονταν σε εξειδικευµένα µοντέλα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που είχαν αναπτυχτεί µε τη βοήθεια της χρηµατοοικονοµικής µηχανικής. Αυτά τα 
µοντέλα, προκειµένου να κάνουν σωστές προβλέψεις βασίζονται σε µεγάλο βαθµό 
σε βάσεις δεδοµένων προηγούµενων ετών. Οι τράπεζες είχαν δηµιουργήσει πολλά 
νέα προϊόντα για τα οποία υπήρχαν ελάχιστα ιστορικά δεδοµένα, κάτι το οποίο µείω-
νε την ικανότητα των µοντέλων µέτρησης κινδύνου να κάνουν σωστές προβλέψεις. 
Επιπλέον, οι βαθµολογίες των οίκων αξιολόγησης είχαν υπερτιµηθεί από τις αγορές. 
Υπήρχε µια υπερβολική εµπιστοσύνη και εξάρτηση από τις αξιολογήσεις τους η ο-
ποία είχε ενισχυθεί από έναν αριθµό νόµων και κανόνων που χρησιµοποιούσαν τις 
αξιολογήσεις σαν κριτήρια για ανάληψη θεµιτών επενδύσεων και του καθορισµού 
του απαιτούµενου ύψους απόδοσης σε σχέση µε τον κίνδυνο. 
 

 

1.4.9 Το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα  

Η λειτουργία σκιώδης τραπεζικής (shadow banking) η οποία αποτελείται από οργανι-
σµούς που λειτουργούν εκτός του επίσηµου τραπεζικού συστήµατος. Πρόκειται κυ-
ρίως για κερδοσκοπικά hedge funds, τα οποία λειτουργούν σαν τράπεζες χωρίς όµως 
να υπόκεινται σε έλεγχο και να δεσµεύονται από τους ίδιους κανόνες λειτουργίας 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωση 2013/614). 

Περιλαµβάνει οντότητες οι οποίες αντλούν κεφάλαια µε καταθετικά χαρακτηριστικά, 
πραγµατοποιούν µετατροπή της λήξης ή/και της ρευστότητας, επιτρέπουν τη 
µεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου και χρησιµοποιούν άµεση ή έµµεση 
χρηµατοοικονοµική µόχλευση,  χωρίς παράλληλα να διαθέτουν  πρόσβαση σε στήρι-
ξη από την κεντρική τράπεζα ή σε διασφαλίσεις όπως η ασφάλιση των καταθέσεων 
και οι εγγυήσεις χρέους. 
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Οι δραστηριότητες του σκιώδους τραπεζικού συστήµατος, και ειδικότερα η 
τιτλοποίηση, ο δανεισµός τίτλων και οι πράξεις επαναγοράς, αποτελούν σηµαντική 
πηγή χρηµατοδότησης για τις χρηµατοπιστωτικές οντότητες.  
 
Παρότι το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα παρέχει ρευστότητα στον παραδοσιακό τρα-
πεζικό τοµέα, εντούτοις ευθύνεται για την αστάθεια που βίωσε το παγκόσµιο χρηµα-
τοπιστωτικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια. 
 
Οι κινδυνοι που αππορέουν από τις οντότητες αυτές συνδέονται µε την 
καταστρατήγηση των κανόνων, το γεγονός ότι οι εν λόγω οντότητες/δραστηριότητες 
µπορούν να ενισχύσουν την συγκαλυµµένη συσσώρευση υψηλών επιπέδων χρέους 
στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, το υπερβολικά µεγάλο µέγεθοις τους (αντιπροσωπεύει 
το ένα τρίτο σχεδόν του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος), καθώς και της 
άµεσης σχέσης τους  µε τον ρυθµιζόµενο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τον συστηµικό 
κίνδυνο που ενέχει.  
 
Οποιαδήποτε αδυναµία η οποία δεν τυγχάνει κατάλληλης διαχείρισης ή η 
αποσταθεροποίηση ενός σηµαντικού παράγοντα στο σκιώδες τραπεζικό σύστηµα 
ενέχει κίνδυνο µετάδοσης που µπορεί να επηρεάσει τοµείς που εµπίπτουν στα 
υψηλότερα πρότυπα προληπτικής εποπτείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-

ΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΜΟΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 
 
 

2.1 Πλαίσιο προκαταβεβληµένης αντιµετώπισης τραπεζικών κρίσεων 
 
Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν όπως αναφέρθηκε στο πρώτο 
κεφάλαιο, υπηρεσίες ζωτικής σηµασίας στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στην 
ευρύτερη οικονοµία (όπως συγκέντρωση καταθέσεων, δανεισµό και τη λειτουργία 
συστηµάτων πληρωµών). Λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό µε βάση την εµπιστοσύνη 
και πολύ γρήγορα µπορεί να γίνουν µη βιώσιµες, εάν οι πελάτες τους και οι 
αντισυµβαλλόµενοι χάσουν την εµπιστοσύνη στη δυνατότητά τους να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση πτώχευσης, οι τράπεζες θα 
πρέπει να εκκαθαρίζονται σύµφωνα µε τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας. 
Όµως, η έκταση των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των ιδρυµάτων δηµιουργεί τον 
κίνδυνο συστηµικής κρίσης, όταν τα προβλήµατα σε µία τράπεζα µπορεί να 
µεταδοθούν σε ολόκληρο το σύστηµα. Λόγω αυτού του συστηµικού κινδύνου και του 
σηµαντικού οικονοµικού ρόλου που διαδραµατίζουν τα ιδρύµατα, η κανονική 
διαδικασία αφερεγγυότητας δεν είναι η ενδεδειγµένη στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Λόγω της έλλειψης αποτελεσµατικών εργαλείων για τη διαχείριση ιδρυµάτων που 
βρίσκονται σε κρίση, έχει απαιτηθεί πολύ συχνά η χρήση δηµόσιων πόρων για την 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης σε ακόµη και σχετικά µικρά ιδρύµατα, ούτως ώστε 
να αποφευχθεί φαινόµενο ντόµινο όπου η πτώχευση ιδρυµάτων προκαλεί σοβαρές 
ζηµίες στην πραγµατική οικονοµία. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ένα αποτελεσµατικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη διαχείριση πτωχεύσεων των τραπεζών µε συντεταγµένο 
τρόπο και την αποφυγή µετάδοσης σε άλλα ιδρύµατα. Σκοπός του εν λόγω πλαισίου 
πολιτικής θα είναι να εφοδιαστούν οι σχετικές αρχές µε κοινά και αποτελεσµατικά 
εργαλεία και εξουσίες, ώστε να αντιµετωπίζουν προκαταβολικά τις τραπεζικές 
κρίσεις, διασφαλίζοντας τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και ελαχιστοποιώντας 
την έκθεση των φορολογουµένων σε απώλειες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δελτίο τύπου 6 
Ιουνίου 2012).  
 

Οι βασικοί πυλώνες ενός τέτοιου πλαισίου είναι :  
 
• Προετοιµασία και πρόληψη  

 
Το πλαίσιο θα πρέπει να επιβάλλει στις τράπεζες να καταρτίζουν σχέδια ανάκαµψης 
στα οποία προβλέπονται µέτρα που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση επιδείνωσης 
της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης, προκειµένου να αποκατασταθεί η βιωσι-
µότητά τους. 
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Οι αρχές που έχουν επιφορτιστεί µε την ευθύνη της εξυγίανσης τραπεζών υποχρεού-
νται να καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης µε επιλογές για την αντιµετώπιση τραπεζών 
σε κρίσιµη κατάσταση οι οποίες δεν είναι πλέον βιώσιµες  Τα σχέδια διάσωσης και 
εξυγίανσης πρόκειται να καταρτίζονται τόσο σε επίπεδο οµίλου όσο και για τα επιµέ-
ρους ιδρύµατα που ανήκουν στον όµιλο. 
 
Επίσης, εάν οι αρχές εντοπίσουν τυχόν εµπόδια για τη δυνατότητα εξυγίανσης κατά 
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σχεδιασµού, µπορούν να απαιτήσουν από µια τρά-
πεζα να τροποποιήσει τις νοµικές ή τις λειτουργικές δοµές της για να εξασφαλιστεί 
ότι µπορεί να εξυγιανθεί µε τα διαθέσιµα εργαλεία κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίν-
δυνο τις κρίσιµης σηµασίας λειτουργίες, δεν απειλεί τη χρηµατοπιστωτική σταθερό-
τητα, ούτε συνεπάγεται κόστος για τον φορολογούµενο. 
 
Τέλος, οι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι µπορούν να συνάπτουν ενδοοµιλικές συµφωνίες 
υποστήριξης, προκειµένου να περιορίζεται η ανάπτυξη των κρίσεων και να ενισχύε-
ται γρήγορα η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα του οµίλου ως συνόλου. Υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές και τους µετόχους της κάθε οντό-
τητας που είναι συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας, τα ιδρύµατα που λειτουργούν 
στο πλαίσιο ενός οµίλου θα είναι συνεπώς σε θέση να παρέχουν χρηµατοδοτική στή-
ριξη (υπό µορφή δανείων, παροχής εγγυήσεων, ή παροχής περιουσιακών στοιχείων 
που χρησιµοποιούνται ως εµπράγµατη ασφάλεια σε συναλλαγές) σε άλλες οντότητες 
του οµίλου που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες.  
 
 
• Έγκαιρη παρέµβαση των εποπτικών αρχών («early intervention») 

 
  
Η έγκαιρη επέµβαση των εποπτικών αρχών θα εξασφαλίσει ότι οι οικονοµικές δυ-
σκολίες αντιµετωπίζονται µόλις αυτές εµφανιστούν. Οι εξουσίες έγκαιρης παρέµβα-
σης ενεργοποιούνται όταν ένα ίδρυµα δεν πληροί ή ενδέχεται να παραβιάζει τις ελά-
χιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι αρχές µπορούν να απαιτήσουν από το ίδρυµα να 
εφαρµόσει µέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαµψης, να καταρτίσει πρόγραµ-
µα δράσης και χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του, να απαιτήσουν τη σύγκληση 
συνέλευσης των µετόχων για να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις, και να απαιτήσουν 
από το ίδρυµα να καταρτίσει σχέδιο για την αναδιάρθρωση του χρέους µε τους πι-
στωτές του. 
 
Η λήψη µέτρων έγκαιρα, όταν τα προβλήµατα είναι στο αρχικό στάδιο, συνεπάγεται, 
βέβαια, χαµηλότερο κόστος. Εκτός των ανωτέρω, οι εποπτικές αρχές χρειάζονται µια 
ισχυρότερη δέσµη εναρµονισµένων εργαλείων τα οποία να µπορούν να χρησιµοποι-
ούν για αποφυγή της κατάρρευσης χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων ή τουλάχιστον 
για περιορισµό των προβληµάτων. Ένα τέτοιο µέτρο για παράδειγµα  είναι ο διορι-
σµός ενός ειδικού διαχειριστή για να επιβλέπει την τράπεζα 
 
 
 
• Εξυγίανση των τραπεζών (bank resolution) 

 
Σε περίπτωση που δεν αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα µιας τράπε-
ζας µε την έγκαιρη παρέµβαση, η εξυγίανση περιλαµβάνει την αναδιοργάνωση της 
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τράπεζας µε το χαµηλότερο κόστος για την οικονοµία και την κοινωνία προτού η 
τράπεζα καταστεί αφερέγγυα και οδηγηθεί σε εκκαθάριση. Τα µέτρα εξυγίανσης που 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορες χώρες κατά το παρελθόν και  θα µπορούσαν να 
λάβουν οι αρµόδιες αρχές είναι τα εξής:  
 
Α. Την αλλαγή της διευθυντικής οµάδας µιας τράπεζας. 
 
Β. Ενδεχόµενες συγχωνεύσεις. 
 
Γ. Την πώληση δραστηριοτήτων (sale of business), µέθοδος βάσει της οποίας οι αρ-
χές πωλούν το σύνολο ή µέρος της υπό πτώχευση τράπεζας σε άλλη τράπεζα· 
 
∆. Τη µεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από την προβληµατική 
τράπεζα σε τρίτη οντότητα γνωστή και ως µέθοδος αγορά και ανάληψη (purchase and 
assumption (P&A) 
 
Ε. Τη δηµιουργία ‘µεταβατικής τράπεζας’ («bridge bank»), µέθοδος κατά την οποία 
µία τράπεζα πριν τεθεί σε διαδικασία πτώχευσης µπορεί να µεταβιβάζει υγιή περιου-
σιακά στοιχεία (κυρίως καταθέσεις αλλά και δάνεια) σε ένα άλλο προσωρινό εταιρικό 
µόρφωµα. Στόχος της bridge bank θα είναι η πώληση των υγιών τµηµάτων της τρά-
πεζας από την οποία προέρχεται για την κάλυψη των απαιτήσεων του προβληµατικού 
τµήµατος της τράπεζας. 
 
Ζ. Το διαχωρισµό σε ‘καλή’ και ‘κακή’ τράπεζα 
 
Η. Την κρατικοποίηση µίας τράπεζας (Nationalization)  
 
Θ. Την χορήγηση κρατικών εγγυήσεων για τα προβληµατικά στοιχεία του ενεργητι-
κού µίας τράπεζας (Guarantees of Bad Assets) 
 

Ι. Ανοικτή στήριξης µίας τράπεζας (open bank assistance) η οποία είναι µία µέθοδος 
στην οποία η αρµόδια αρχή παρέχει οικονοµική βοήθεια στο απειλούµενο µε κατάρ-
ρευση τραπεζικό ίδρυµα. Η οικονοµική βοήθεια µπορεί να είναι εισφορές σε µετρητά, 
είτε χορήγηση δάνειων είτε µεταφορά η αγορά περιουσιακών στοιχείων της απειλού-
µενης µε πτώχευση τράπεζας 
 
Κ. Ανοχή του κεφαλαίου (forbearance) µέθοδος κατά την οποία µία τράπεζα µπορεί 
να  λειτουργεί χωρίς να διατηρεί τα ελάχιστα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας αρκεί 
να λειτουργεί µε ασφαλή και ορθό τρόπο, και να  έχει επαρκή σχέδια για την αποκα-
τάσταση της κεφαλαιακής της επάρκειας. 
 
 Λ. Το µέτρο της διάσωσης µε ίδια µέσα (bail-in), που είναι και το ποιο πρόσφατο 
µέτρο που εφαρµόστηκε στην διάσωση του τραπεζικού τοµέα της Κύπρο, σύµφωνα 
µε το οποίο επιβάλλεται η απορρόφηση των ζηµιών από τους µετόχους και τους πι-
στωτές της τράπεζας µε σειρά προτεραιότητας.  
 
 
Τα παραπάνω µέτρα αποσκοπούν στις περισσότερες των περιπτώσεων στο να διατη-
ρηθεί η αξία των εναποµείναντων περιουσιακών στοιχείων µιας τράπεζας και να δι-
ευκολυνθεί η γρήγορη επανέναρξη της παραγωγικής χρήσης τους.  
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• Αφερεγγυότητα - διαδικασίες εκκαθάρισης (insolvency proceedings).  
 

Αν τα µέτρα εξυγίανσης δεν µπορούν να οδηγήσουν την προβληµατική τράπεζα, ή 
µέρος της, σε βιώσιµη πορεία, τότε θα πρέπει να διασφαλίζεται η οµαλή εκκαθάριση 
της τράπεζας. Τα συστήµατα εκκαθάρισης των 27 χωρών της ΕΕ έχουν ουσιώδεις 
διαφορές και απαιτούνται πρωτοβουλίες για την εναρµόνιση τους.  
 
Μία µέθοδος που χρησιµοποιείτε στις Ηνωµένες πολιτείες είναι η εξόφληση των α-
σφαλισµένων καταθέσεων (deposit payoff) κατά την εκκαθάριση ενός χρεοκοπηµέ-
νου τραπεζικού ιδρύµατος και είναι η λιγότερο δαπανηρή λύση ή όταν δεν µπορεί να 
βρεθεί ίδρυµα για να αναλάβει την υπό κατάρρευση τράπεζα (FDIC, Resolutions 
Handbook).  
 
 
Μία τράπεζα πάντως θεωρείται ότι έχει αποτύχει βάσει διαφορετικών κριτηρίων, α-
ναλόγως της γεωγραφικής περιοχής όπου είναι εγκατεστηµένη. Στις ΗΠΑ οι τράπεζες 
πτωχεύουν ευκολότερα από ότι στα ευρωπαϊκά κράτη. Στις ΗΠΑ οι αρχές αφήνουν 
συχνά τις τράπεζες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα να πτωχεύσουν χωρίς να παρεµ-
βαίνουν άµεσα. Το σηµείο που τις ενδιαφέρει περισσότερο και δίνουν έµφαση είναι η 
διασφάλιση των καταθέσεων των πολιτών. Γι΄αυτό οι αρχές επιβλέπουν σε τέτοιες 
περιπτώσεις τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών για την 
κάλυψη των καταθέσεων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Αντιθέτως στην Ευρώπη  
κυριαρχεί η άποψη ότι η χρεοκοπία µίας τράπεζας θα επιφέρει µέσω του συτηµικού 
κινδύνου µεγάλο πλήγµα σε ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και κατ΄ επέ-
κταση στην πραγµατική οικονοµία. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που τα κράτη αυτά 
παρεµβαίνουν διασώζοντας µε απευθείας κεφαλαιακή στήριξη τις τράπεζες τους ή 
υποχρεώνοντας τις προβληµατικές τράπεζες να συγχωνευθούν ή να εξαγοραστούν. 
(Χριστόπουλος, Ντόκας  2012)    
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2.2 Ιστορική αναδροµή των µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν για την 
αντιµετώπιση της κατάρρευσης τραπεζών    
 

 
Η ποιο σηµαντική από τις προαναφερθέν µεθόδους εξυγίανσης του τραπεζικού συ-
στήµατος που έχει χρησιµοποιηθεί κατά επανάληψη σε διάφορες χώρες µετά από µία 
τραπεζική κρίση είναι η δηµιουργία µίας bad bank («κακή ή τοξική Τράπεζα»).  Η 
ιδέα είναι απλή. Η τράπεζα διαιρεί το ενεργητικό της σε δύο κατηγορίες στο καλό και 
στο κακό. Μέσα στον κακό κοµµάτι µεταφέρονται οι µη άµεσα ρευστοποιήσιµες και 
οι ριψοκίνδυνες αξίες, µαζί µε άλλα τοξικά και προβληµατικά στοιχεία ενεργητικού, 
όπως τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Επιπλέον, µια τράπεζα µπορεί να απαλλαγή από 
µη στρατηγικής σηµασίας περιουσιακά στοιχεία, να σταµατήσει δραστηριότητες οι 
οποίες δεν είναι κερδοφόρες , ή περιουσιακά στοιχεία που απλά δεν θέλει να κατέχει 
στην προσπάθεια της για µειώσει των κίνδυνων που διατρέχει και στην αποµόχλευση 
του ισολογισµού της. Αυτά που θα αποµείνουν στο καλό κοµµάτι είναι τα καλά στοι-
χεία του ενεργητικού της τράπεζας που αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα δραστηριό-
τητα της τράπεζας . 
 
Με το διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού σε δύο κατηγορίες, η τράπεζα α-
ποµακρύνει τα προβληµατικά περιουσιακά στοιχεία από τα καλά ώστε να αποφευχθεί 
η  µόλυνση τους . Για όσο διάστηµα τα καλά µε τα κακά στοιχεία του ενεργητικού  
είναι αναµειγµένα στον ισολογισµό της τράπεζας, οι επενδυτές και οι αντισυµβαλλό-
µενοι θα είναι αβέβαιοι για την οικονοµική υγεία και την απόδοση της τράπεζας, αλ-
λοιώνοντας έτσι την ικανότητά της τράπεζας να δανειστεί, να δανείζει και να αντλεί 
κεφαλαία. 
 
 Το µοντέλο της κακή τράπεζα έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία στο παρελθόν 
και σήµερα έχει γίνει µια πολύτιµη λύση για τις τράπεζες που αναζητούν καταφύγιο 
από την οικονοµική κρίση.  
 
Οι δύο όροι , « καλή τράπεζα / κακή τράπεζα " χρησιµοποιηθήκαν στις Ηνωµένες 
Πολιτείες για πρώτη φορά στην αναδιάρθρωση της Mellon Bank το 1988 η οποία 
στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία  . Η Mellon Bank  πνίγονταν σε µια θάλασσα κακών 
στεγαστικών δάνειων και επενδύσεων σε ακίνητα .Υπήρχε όπως και στην τωρινή κρί-
ση µεγάλη αβεβαιότητα σχετικά µε την πραγµατική αξία αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων. Η Mellon Bank επέλεξε να χωριστεί σε δύο τράπεζες , µετακινώντας τα 
κακά περιουσιακά σε µια κακή τράπεζα που ονοµάστηκε Grant Street. Τα κακά περι-
ουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες και ουσιαστική εισφορά κεφαλαίου 
έλαβε χώρα µε σκοπό την προστασία έναντι περαιτέρω πτώσης στην αποτίµηση τους 
(McKinsey & Company, 2003)  
Η µετακίνηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων αποµάκρυνε την µεγάλη αβεβαιό-
τητα που υπήρχε για την Mellon Bank, και ουσιαστική βελτίωσε το επιπέδο άνεσης 
των µετόχων και των πιστωτών. Η εξάλειψη της αβεβαιότητας αυτής επέτρεψε την 
άντληση πρόσθετων κεφαλαίων και οδήγησε την τράπεζα σε νέα ανοδική τροχιά.  
Στην περίπτωση της « κακής τράπεζας », Grant Street, το χρέος της επεστράφη σε 
τρία χρόνια και τελικά τέθηκε υπό εκκαθάριση το 1995 µετά την καταβολή όλων των 
υποχρεώσεών της χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες κεφαλαιακές ενέσεις. 
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Οι κακές τράπεζες έχουν χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία και σε κάποιες άλλες  
χώρες που αντιµετώπισαν συστηµικές τραπεζικές κρίσεις όπως αυτή που αντιµετωπί-
ζουµε σήµερα, όπως η Σουηδίας µε το σχέδιο διάσωσης των τραπεζών της στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. Στο σχέδιο διάσωσης της Σουηδίας, το οποίο πολλοί θαυµά-
ζουνε ακόµη και σήµερα, δύο από τις µεγαλύτερες τράπεζες, η Nordbanken και η 
Gota Bank που βρέθηκαν ένα βήµα πριν τη χρεοκοπία,  κρατικοποιηθήκαν και αναδι-
αρθρώθηκαν µε το µοντέλο της καλής/κακής τράπεζας. Η Κυβέρνηση της χώρας ί-
δρυσε εταιρείες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, η ποιο σηµαντικές εκ των οποίων 
ήταν οι κακές τράπεζες - Securum και Retriva – στις οποίες περιήλθαν όλα τα επι-
σφαλή δάνεια και λοιπά τοξικά στοιχεία της Nordbanken και της Gota Bank.  Οι κα-
κές τράπεζες φέρανε σε πέρας µε την πάροδο του χρόνου το έργο τους που ήταν η 
πώληση των περιουσιακών στοιχείων, και παρά το ότι η κρίση αυτή κόστισε αρχικά 
στο Σουηδικό δηµόσιο 67 δις κορώνες,  ένα µεγάλο µέρος επέστρεψε στα ταµεία του 
Κράτους µέσω των κερδών που είχαν οι κακές αυτές τράπεζες (Lars Jonung, 2009).  

 
Αυτές οι επιτυχίες ενέπνευσαν µε την πάροδο του χρόνου µια σειρά µοντέλων καλής/ 
κακής  τράπεζας στις αναδιαρθρώσεις τραπεζών. 

 
Στις δράσεις που έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια προηγούµενων κρίσεων, οι κύρι-
οι στόχοι αποσκοπούσαν στη βελτίωση των οικονοµικών της τράπεζας µέσα από ένα 
καλύτερο σύστηµα κινήτρων και µια πιο εστιασµένη, αποτελεσµατική διαχείριση των 
υποβαθµισµένων περιουσιακών στοιχειών. Σε αυτήν την τρέχουσα κρίση, ένα µεγάλο 
µέρος της εστίασης των τραπεζών είναι στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µε 
τους επενδυτές ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, µε τους οίκους αξιολόγησης, τον 
σαφή διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων και την εξασφάλιση της διαφάνειας 
στην απόδοση των κυρίων δραστηριοτήτων της τράπεζας. 
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2.3. Συνοπτική ανάλυση της δηµιουργίας κακής τράπεζας ως µέσου 

αντιµετώπισης της κατάρρευσης των τραπεζών    
 
2.3.1 Γενικά σχόλια  

 

Αν και η ιδέα της κακής τράπεζας είναι απλή, στην πράξη η µέθοδος αυτή είναι αρκε-
τά περίπλοκη. Υπάρχουν πολλοί οργανωτικοί, διαρθρωτικοί και οικονοµικοί παράγο-
ντές οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν και να επιλεγούν. Το αποτέλεσµα αυτών των ε-
πιλογών στη ρευστότητα της τράπεζας, τον ισολογισµό και τα κέρδη µπορεί να είναι 
δύσκολο να προβλεφθούν, ιδίως στη σηµερινή κρίση. Κατά συνέπεια, τα ιδρύµατα 
έχουν αναπτύξει διάφορες παραλλαγές κακής τράπεζας για να διαχειριστούν τα σύνο-
λα των προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων και των διαθέσιµων οικονοµικών 
πόρων τους. 
 
Μια ανάλυση των κακών τραπεζών που έχουν συσταθεί στην τρέχουσα κρίση δείχνει 
ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάσουν πέντε βασικά θέµατα σχεδιασµού κατά τη 
δηµιουργία κακής τράπεζας: 
 
1. Ορισµός του πεδίο δράσης – των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να µετα-
φερθούν  
2. Θέσπιση του νοµικού πλαισίου και ιδίως να αποφασιστεί: α) εάν θα χρησιµοποιη-
θεί µια δοµή εντός η εκτός ισολογισµού  και β) αν θα ακολουθηθεί µια δοµηµένη λύ-
ση ή θα δηµιουργηθεί µια ξεχωριστή τραπεζική οντότητα  
3. Αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου 
4. Ορισµός της επιχειρηµατικής στρατηγικής χαρτοφυλακίου: αν πρέπει να χρησιµο-
ποιήσει µια παθητική στρατηγική, στρατηγική προσανατολισµένη σε συναλλακτικές 
εργασίες , ή ενεργητική στρατηγική 
5. Ορισµός του µοντέλου λειτουργίας και των διαδικασιών.  
 
 
Κάθε µία από αυτές τις επιλογές θα πρέπει να γίνει λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις επιπτώσεις στην χρηµατοδότηση, την ελάφρυνση του κεφαλαίου, του κόστους, 
της σκοπιµότητας, των κερδών, και τη χρονική στιγµή.  
 
Η επιτυχία εξαρτάται από τις παραπάνω επιλογές καθώς και από µια σειρά άλλων 
παραγόντων. Ο σηµαντικότερος από αυτούς τους παράγοντες είναι βέβαια η κρατική 
στήριξη, κυρίως όσον αφορά το να βοηθήσει το κράτος τις τράπεζες στο να κατανοή-
σουν και να διαχειριστούν τα πολλά κανονιστικά, λογιστικά και φορολογικά θέµατα, 
και σε ορισµένες περιπτώσεις να παρέχει και οικονοµική υποστήριξη.  
 
Η περίπτωση κάθε χώρας είναι διαφορετική, ανάλογα µε την υγεία των τραπεζών της, 
αλλά σε γενικές γραµµές, οι κυβερνήσεις πρέπει να εξοµαλύνουν το δρόµο για τη δη-
µιουργία των κακών τραπεζών και να καθορίσουν µε σαφήνεια το βαθµό στον οποίο 
το κράτος θα αναλάβει τον κίνδυνο των κακών περιουσιακών στοιχείων.  
Επίσης σε ορισµένες χώρες, οι κυβερνήσεις εξετάζουν µια εθνική κακή τράπεζα, η 
οποία θα στεγάσει τα ανεπιθύµητα στοιχεία του ενεργητικού όλων των εγχώριων τρα-
πεζών.  
 
Η κακή τράπεζα σαν ιδέα θεωρείται πλέον ως το πιο πιθανό µέτρο το οποίο µπορεί να 
εφαρµοστεί στην διάσωση ενός καταρρέων τραπεζικού συστήµατος και είναι δίκαιο 
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να πούµε ότι η κατανόηση των κακών τραπεζών είναι απαραίτητη για τον σύγχρονο 
τραπεζικό. 

 
 

2.3.2 Ορισµός του πεδίο δράσης/των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να 

µεταφερθούν  
 

Στο πρώτο στάδιο πριν την δηµιουργία µίας κακής τράπεζας θα πρέπει να οριστεί 
ποια περιουσιακά στοιχεία θα παραµείνουν στην καλή τράπεζα και ποια θα  πρέπει να 
µεταφερθούν στην κακή τράπεζα.  
 
Ο ∆ιαχωρισµός των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε βάση τα παρακά-
τω κριτήρια:   
 
- Στρατηγικά και µη στρατηγικών περιουσιακά στοιχεία 
- ∆άνεια που εξυπηρετούνται και µη εξυπηρετούµενα δάνεια  
-Τοξικά περιουσιακά στοιχεία µε υψηλό κίνδυνο αθέτησης 
 
 
 

2.3.3 Θέσπιση του νοµικού πλαισίου/ Οργανωτικό µοντέλο 
 
Υπάρχουν τέσσερα βασικά µοντέλα κακίας τράπεζας. ∆ιάφορες παραλλαγές και υ-
βρίδια είναι επίσης δυνατόν να υπάρξουν. Το µοντέλο καθορίζεται κυρίως από την 
επιλογή που θα κάνει η τράπεζα, του αν θα πρέπει ή όχι να διατηρήσει τα επισφαλή 
περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό της. Η µετακίνηση τέτοιον περιουσιακών 
στοιχείων εκτός ισολογισµού βελτιώνει την διαφάνεια όσον αφορά τα οικονοµικά της 
τράπεζας παρέχει µεγαλύτερη άνεση σε ενδιαφερόµενους επενδυτές και αντισυµβαλ-
λοµένους, αλλά είναι πιο πολύπλοκη και δαπανηρή. Μια δευτερεύουσα επιλογή είναι 
αν θα στεγάσει τη διαχείριση των επισφαλών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων σε 
µια ξεχωριστή τραπεζική οντότητα ή αν θα ολοκληρώσει τη µεταφορά του κινδύνου 
µε λιγότερο απτό τρόπο- αυτό που ονοµάζεται «δοµηµένη λύση» (McKinsey & Com-
pany, 2009). Τα τέσσερα βασικά µοντέλα έχουν ως εξής: 
 
 
• Εγγύηση εντός ισολογισµού (On-balance-sheet guarantee) . Σε αυτήν την δοµηµέ-
νη λύση, η τράπεζα προστατεύει µέρος του χαρτοφυλακίου της από τις απώλειες, συ-
νήθως µε µια εγγύηση από την κυβέρνηση. Το µοντέλο µπορεί να υλοποιηθεί γρήγο-
ρα και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για νέες ενέσεις κεφαλαίων, αλλά έχει το µειονέ-
κτηµα ότι  οδηγεί σε περιορισµένη µεταβίβαση του κινδύνου. Η παρουσία των κακών 
περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισµό και η έλλειψη σαφούς νοµικού διαχωρι-
σµού κάνουν αυτό το µοντέλο να είναι το λιγότερο ελκυστικό σε νέους επενδυτές. Γι 
'αυτούς, οι επιδόσεις του  τραπεζικού πυρήνα εξακολουθούν να µην είναι διαφανής. 
Το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως ένα πρώτο βήµα για τη σταθε-
ροποίηση µιας τράπεζας, δίνοντας στην τράπεζα και τον απαραίτητο χρόνο για να 
αναπτύξει µια πιο ολοκληρωµένη λύση. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε στην πε-
ρίπτωση της Citibank, όπου η παροχή κρατικών εγγυήσεων ήταν ένα πρώτο βήµα για 
την διαφύλαξη από τους οικονοµικούς κινδύνους που υπήρχαν στον ισολογισµό της 
τράπεζας. 
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• Εσωτερική µονάδα αναδιάρθρωσης (Internal restructuring unit). Η δηµιουργία 
µιας εσωτερικής κακής τράπεζας ή µονάδα αναδιάρθρωσης γίνεται ελκυστική όταν τα 
τοξικά και µη στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της 
τάξεως του, 20% ή και περισσότερο-του ισολογισµού της τράπεζας. Σε αυτό το σχέ-
διο, η τράπεζα τοποθετεί την αναδιάρθρωση και επεξεργασία των στοιχείων του ε-
νεργητικού της σε µια ξεχωριστή µονάδα, εξασφαλίζοντας την εστίαση του µάνα-
τζµεντ, την αποτελεσµατικότητα και τα σαφή κίνητρα. Ως παράδειγµα, η Dresdner 
Bank δηµιούργησε µια εσωτερική µονάδα αναδιάρθρωσης το 2003 στην οποία αφιε-
ρώθηκαν περίπου 400 στελέχη για την αναδιάρθρωση ενός χαρτοφυλάκιο περιουσια-
κών στοιχείων αξίας 35 δισ. € . Λόγω σωστής διαχείρισης η µονάδα σταµάτησε την 
λειτουργία της νωρίτερα από το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, το 2005. Αν και το 
µοντέλο αυτό στερείται της αποτελεσµατικής µεταφοράς του κινδύνου, παρέχει ένα 
σαφές µήνυµα στην αγορά και αυξάνει τη διαφάνεια της απόδοση της τράπεζας, ιδίως 
εάν τα αποτελέσµατα της τράπεζας αναφέρονται ξεχωριστά. Κάθε τράπεζα που θέλει 
να δηµιουργήσει έναν πλήρως διαχωρισµό της τράπεζας σε καλή και κακή, είναι πι-
θανό να δηµιουργήσει πρώτα µια εσωτερική µονάδα αναδιάρθρωσης. 
 
• Οντότητα ειδικού σκοπού (Special-purpose entity)  Σε αυτήν την εκτός ισολογι-
σµού δοµηµένη λύση, η τράπεζα ξεφορτώνεται ανεπιθύµητα στοιχεία του ενεργητι-
κού της, τα οποία µεταφέρονται σε µία οντότητα ειδικού σκοπού, η οποία συνήθως 
χρηµατοδοτείται από την κυβέρνηση. Μεταφέροντας  τα ανεπιθύµητα στοιχεία του 
ενεργητικού της στην νέα οντότητα η τράπεζα καθαρίζει τον ισολογισµό της. Ένα 
παράδειγµα µιας τράπεζας που ακολούθησε αυτή την προσέγγιση είναι η UBS, η ο-
ποία µετάφερε 60 δισεκατοµµύρια ελβετικά φράγκα µη ρευστοποιήσιµων τίτλων σε 
µια οντότητα ειδικού σκοπού εκτός ισολογισµού η οποία χρηµατοδοτήθηκε από την 
Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας. Η λύση αυτή λειτουργεί καλύτερα σε ένα οµοιογενές 
σύνολο τοξικών στοιχείων του ενεργητικού και σχετικά µικρού µεγέθους, επειδή η 
διαδικασία δόµησης των περιουσιακών στοιχεία σε µια οντότητα ειδικού σκοπού εί-
ναι µια πολύ σύνθετη ενέργεια και για πολλές τράπεζες µη πρακτική. Η ετερογένεια 
των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού, η δυσπιστία για τις δοµές τιτλοποίησης, και 
οι νέες κανονιστικές κυρώσεις αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος για τις τράπεζες. 
 
• Κακή τράπεζα (Bad-bank spinoff). Αυτό είναι το πιο γνωστό µοντέλο και επίσης το 
πιο εµπεριστατωµένο και αποτελεσµατικό. Κατά την απόσχιση, η τράπεζα µεταφέρει 
τα περιουσιακά στοιχεία εκτός του ισολογισµού της τα οποία καταλήγουν σε µια νο-
µικά ξεχωριστή τραπεζική οντότητα. Μια τέτοια εξωτερική κακή τράπεζα εξασφαλί-
ζει µέγιστη µεταφορά του κινδύνου, αυξάνει την στρατηγική ευελιξία της τράπεζας 
(σε περίπτωση εξαγοράς η συγχώνευσης), και αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλ-
κυση εξωτερικών επενδυτών. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και το κόστος λειτουργίας  
της κακής τράπεζας είναι πολύ υψηλές λόγω της ανάγκης για τελείως ξεχωριστές ορ-
γανωτικές δοµές και ξεχωριστά πληροφοριακά συστήµατα καθώς και της µεγάλης 
προσπάθειας που απαιτείται για τη συµµόρφωση µε τις νοµικές και κανονιστικές α-
παιτήσεις. Επίσης  περίπλοκο είναι και το θέµα της αποτίµησης των µεταφερόµενων  
περιουσιακών στοιχείων, το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση για την κακή τράπεζα 
µπορεί να µην είναι άµεσα διαθέσιµη, και ότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει έτοιµο 
νοµικό, θεσµικό ή λογιστικό πλαίσιο για την µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεί-
ων στην κακή τράπεζα. 
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 Για όλους τους παραπάνω λόγους, η κακή τράπεζα αποτελεί την έσχατη λύση, ένα 
βήµα που πρέπει να ληφθεί µόνο σε περίπτωση που άλλα µέτρα αποδειχθούν ανεπαρ-
κή στην αποτελεσµατική διαχείριση όλων των τοξικών και µη στρατηγικών περιου-
σιακών στοιχείων. Οι προκλήσεις που εµπλέκονται σε µια κακή τράπεζα συνήθως 
απαιτούν από την κυβέρνηση µίας χώρας να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την δηµιουργία ενός κοινού νοµικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς 
και στην χρηµατοδοτική υποστήριξη µιας κακής τράπεζες και στην παροχή εγγυήσε-
ων. 
 
 
 
 
 
 

2.1 Τέσσερα οργανωτικά µοντέλα κακών τραπεζών 
 
 
 
 

Εγγύηση εντός ισολογισµού 
 

-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
-∆ΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΟΥΣΙΑ-
ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
-ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
 

Εσωτερική µονάδα ανα-

διάρθρωσης 
-∆ΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΟΥ-
ΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΥ 
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε-
ΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
-ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΩΦΕΛΟΣ 
∆ΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

Οντότητα ειδικού σκοπού 
-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΠΑΙΤΗΤΕ Ο-

ΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ 
-ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ∆ΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Κακή τράπεζα 
-ΥΨΗΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥ-

ΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 
- ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
- ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Πηγή: McKinzey &Company   
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ΦΟΡΑ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

-ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
-ΥΨΗΛΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗ-
ΤΑ 
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2.3.4 Αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου 
 

Κάθε µία από τα τέσσερεις διαρθρωτικές λύσεις πρέπει να αξιολογούνται µε βάση 
ένα σαφές σύνολο από προκαθορισµένα κριτήρια, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα 
ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο που να υπολογίζει τις επιπτώσεις τους, σήµερα 
και στο µέλλον, σχετικά µε τη µείωση του ισολογισµού, της ρευστότητας και της 
προστασίας του  κεφαλαίου -οι οποίοι πρέπει να είναι οι στόχοι του σχεδίου. Τα κρι-
τήρια θα πρέπει να περιλαµβάνουν εκείνα που αφορούν τη φερεγγυότητα, και τον ι-
σολογισµό, το κόστος (το κόστος µεταφοράς, το κόστος χρηµατοδότησης, την εγγύη-
ση και το κόστος κεφαλαίου, κόστος λειτουργίας), καθώς και νοµικά, κανονιστικά 
και λογιστικά θέµατα. 
 
Το αποτέλεσµα θα είναι ένα επιχειρηµατικό σχέδιο που θα έχει σαν σκοπό να µεγι-
στοποιήσει τα οικονοµικά  της τράπεζας και να προτείνει την ταχύτητα µε την οποία 
το χαρτοφυλάκιο θα ρευστοποιηθεί. 
 
 
2.3.5 Ορισµός της επιχειρηµατικής στρατηγικής χαρτοφυλακίου 

 

 

Ο εντοπισµός και η επιδίωξη της βέλτιστης στρατηγικής για τα κακά περιουσιακά 
στοιχεία αµέσως µετά την επιλογή της κατάλληλης δοµής είναι ζωτικής σηµασίας για 
τη µεγιστοποίηση της αξίας τους. ∆εδοµένου ότι ορισµένα προτεινόµενα χαρτοφυλά-
κια κακών τραπεζών είναι πολύ µεγάλα (µέχρι και € 100 δισ.),  η βελτίωση της από-
δοσης ενός χαρτοφυλακίου σε λίγες µόνο ποσοστιαίες µονάδες δηµιουργεί τεράστια 
αξία για την τράπεζα. 
 

Υπάρχουν τρεις κοινές στρατηγικές για την εξαγωγή αξίας από τα κακά περιουσιακά 
στοιχεία : 
 
 
• Παθητική στρατηγική. Η τράπεζα ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία και παρεµβαί-
νει µόνον εάν ο κίνδυνος αυξάνεται πάνω από ένα προκαθορισµένο όριο. Στο σηµερι-
νό περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος για τις συναλλαγές σε µη ρευ-
στοποιήσιµα και µη στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία , αυτό αντιπροσωπεύει ένα 
«βασικό σενάριο»-δηλαδή, το ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επιλέξουν εκτός και αν 
µπορούν να δουν ένα πειστικό επιχείρηµα για να ασκηθεί µία από τις πιο πολύπλοκες 
στρατηγικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κακές τράπεζες που κατέχουν µεγάλο πο-
σοστό δοµηµένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν µπορούν να πωληθούν χωρίς 
αυτό να συνεπάγεται σηµαντικό κόστος. 
 
• Στρατηγική προσανατολισµένη σε συναλλακτικές εργασίες. Η επιλογή αυτή πε-
ριλαµβάνει ενέργειες αντιστάθµισης, όπου αυτό είναι εφικτό, και την τιτλοποίηση ή 
την πώληση των επιλεγµένων στοιχείων του ενεργητικού, σύνολο χαρτοφυλακίων, ή 
ολόκληρων επιχειρησιακών µονάδων. Αυτή η στρατηγική είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σµατική στη περίπτωση που πρέπει να εκποιηθούν µη στρατηγικές δραστηριότητες 
της τράπεζας ή χαµηλού κινδύνου χαρτοφυλακίων για τα οποία µπορεί να επιτευχθεί 
καλή τιµή, καθώς και περιπτώσεις όπου τα χαρτοφυλάκια ή επιχειρησιακές µονάδες 
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µπορούν εύκολα να διαχωριστούν. 
 
• Ενεργητική στρατηγική. Εκτός από την πώληση και την αντιστάθµιση του κινδύ-
νου στην ενεργητική στρατηγική γίνονται ενέργειες αναδιάρθρωσης  δάνειων για την 
πρόληψη της αθέτησης των πελατών υψηλού κινδύνου. Επίσης η τράπεζα µπορεί να 
προσπαθήσει να επιταχύνει την ανάκαµψη µε ενεργή "διαχείριση εκποίησης " των 
περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί, για παράδειγµα,  
Α. να προσφέρει σηµαντικές εκπτώσεις  επί του κεφαλαίου (έως 30% ανάλογα µε τον 
κίνδυνο) σε πελάτες υψηλού κινδύνου που έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το 
υπόλοιπο των δανειακών τους υποχρεώσεων νωρίτερα από την προβλεπόµενη ηµε-
ροµηνία, 
Β. να αυξήσει τις προεξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων µη προσφέροντας ελκυ-
στικές συνθήκες τιµολόγησης στις ανανεώσεις συµβολαίων, 
Γ. να  προσφέρει στους πελάτες την ευκαιρία να αναχρηµατοδοτήσουν τα δάνεια  µε 
άλλες τράπεζα, 
∆.  να τερµατίσει και να καταγγέλλει συµβάσεις δανείων στην περίπτωση της έλλει-
ψης εκπλήρωση των συµφωνιών από τους πελάτες όπου αυτό είναι εφικτό.  
 
Άλλες επιλογές περιλαµβάνουν την αναδιάρθρωση υψηλού κινδύνου στοιχειών του 
ενεργητικού για την πρόληψη αθετήσεων. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία 
του ενεργητικού είναι ήδη σε αθέτηση, οι τράπεζες µπορούν να ακολουθήσουν τις 
τυπικές διαδικασίες καταγγελίας των δανειακών συµβάσεων και πλειστηριασµού των 
τυχόν εξασφαλίσεων.  
 

2.3.6 Ορισµός του µοντέλου λειτουργίας και των διαδικασιών 
 

Ειδικά αν η τράπεζα επιλέξει να επεξεργαστεί τα στοιχεία του ενεργητικού του σε µία  
ξεχωριστή µονάδα, είτε σε µια εσωτερική οµάδα ή σε µία κακή τράπεζα- εκτός από 
την επιλογή του κατάλληλου µοντέλο λειτουργίας,  η σωστή οργάνωση και η ανάπτυ-
ξη κατάλληλων διαδικασιών είναι επίσης απαραίτητη για την δηµιουργία αξίας από 
την επικεντρωµένη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Ο καθορισµός των στόχων είναι ένα καλό σηµείο εκκίνησης, αλλά µπορεί να είναι 
µια πρόκληση.  
 
Σε προηγούµενες προσπάθειες, το επίκεντρο ήταν σε µεγάλο βαθµό στην βελτίωση 
στα αποτελέσµατα χρήσης, στην καθαρή παρούσα αξία , και στη δηµιουργία αξίας. 
Στο σηµερινό περιβάλλον, η ρευστότητα, οι εξασφαλίσεις και  η µείωση των κινδύ-
νων πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη για τα δοµηµένα περιουσιακά στοιχεία . Οι 
στόχοι πρέπει να τεθούν και τα αντισταθµίσµατα πρέπει να είναι σαφώς κατανοητά. 
 
Προσδιορίζοντας τους στόχους της, η τράπεζα µπορεί να καθορίσει στη συνέχεια το 
µοντέλο λειτουργίας της, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του χαρτοφυλακίου, το εί-
δος των περιουσιακών στοιχείων, τις γεωγραφικές περιοχές που εµπλέκονται, και άλ-
λους παράγοντες. Η µονάδα επεξεργασίας και οι κακές τράπεζες θα απαιτούν τη δική 
τους υψηλού επιπέδου διαχείριση. Μπορεί να θεωρηθεί µια ξεχωριστή µονάδα της 
αγοράς ή µέρος του κινδύνου ή του οργανισµού χρηµατοδότησης. 
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2.4. Συνοπτική περιγραφή της διαµόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου για 

την δηµιουργία µίας εθνικής κακής τράπεζας   
 

 
Οι πρώτες κακές τράπεζες στη παρούσα κρίση ήταν αυστηρά εσωτερικές µονάδες 
αναδιάρθρωσης, ενσωµατωµένες στην δοµή της τράπεζα συνήθως ως ένα ξεχωριστό 
τµήµα ή µια θυγατρική εταιρεία η οποία επικεντρώνεται στην επιτυχή εκκαθάριση 
χαρτοφυλακίων κακών ή µη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων. Πολλές τράπεζες 
έχουν πρόσφατα δηµιουργήσει µονάδες, όπως αυτές.  
 
Όπως αναφέρθηκε όµως και στη προηγούµενη ενότητα η κυβερνητική παρέµβαση 
και στήριξη είναι σε πολλές περιπτώσεις µείζονος σηµασίας στην επιτυχία του όλου 
εγχειρήµατος της δηµιουργίας κακής τράπεζας.  
 
Επίσης η δηµιουργία µιας εθνικής κακής τράπεζας µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 
επισπεύσει την εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών, παρέχοντας  βραχυπρόθε-
σµη σταθερότητα και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης στο 
σύνολο της οικονοµίας. 
 
 Η δηµιουργία ενός εθνικού σχεδίου για µία εθνική κακή τράπεζα θα πρέπει να προ-
τιµάτε σε περίπτωση µίας πραγµατικής πιστωτική ασφυξίας, που µπορεί να δηµιουρ-
γηθεί λόγω της  περιορισµένης χρηµατοδότησης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 
και λόγω της διαδικασίας  αποµόχλευση τους. Η βασική πρόκληση για τις κυβερνή-
σεις είναι στον προσδιορισµό της έκτασης της επέµβασης που απαιτείται ώστε να δι-
ευκολύνει τον τραπεζικό δανεισµό στη ευρύτερη οικονοµία. 
 
Ένα εθνικό σχέδιο στέλνει ένα σαφές θετικό µήνυµα στις αγορές, βοηθώντας να απο-
κατασταθεί η εµπιστοσύνης στον τοµέα. Με την ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών, επιπλέον, ένα σχέδιο για µία εθνική κακή τράπεζα µπορεί να εξασφαλίσει 
επαρκή ροή πιστώσεων στην οικονοµία. Ένα εθνικό σχέδιο µπορεί επίσης να θεσπι-
στεί πιο γρήγορα από ό, τι πολλές ατοµικές δοµές, και να βασιστεί σε µεγαλύτερη 
κανονιστικής ευελιξία προκειµένου να καθοριστεί η πιο αποτελεσµατική δοµή. 
 
 
Οδηγός σε κάθε εθνικό σχέδιο είναι ένα σύνολο από τέσσερις παράγοντες (McKinsey 
& Company 2012):  
 
• Ο βαθµός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήµατος και της διασύνδεσής του. 
Στην Ελβετία, για παράδειγµα, οι δύο µεγαλύτερες τράπεζες αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία (85%) των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού συστήµατος. Ο-
µοίως, στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι τέσσερις µεγαλύτερες τράπεζες αντιπροσωπεύουν 
το 80% του συστήµατος. Όταν το τραπεζικό σύστηµα έχει τόσο ψηλό βαθµό συγκέ-
ντρωσης, τα εθνικά σχέδια θα έχουν την τάση να είναι ολοκληρωµένα. 
 
• Το µέγεθος του τραπεζικού συστήµατος σε σύγκριση µε την εθνική οικονοµία. 
Αυτό κυµαίνεται από το 85% ΑΕΠ στις Ηνωµένες Πολιτείες (2010) σε περισσότερα 
από 1.000% στην Ιρλανδία (2010), όπου, προφανώς, οι τράπεζες ξεπέρασαν κατά πο-
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λύ τον αρχικό τους ρόλο στην οικονοµία. Εδώ και πάλι, όπου οι τράπεζες κυριαρχούν 
στην οικονοµία, τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι ευρείας βάσης. 
 
• Η ικανότητα της κυβέρνησης να αναλάβει πρόσθετο χρέους   
Χρησιµοποιώντας κάποια θεσπισµένα κριτήρια αξιολόγησης για το χρέος / ΑΕΠ, 
βλέπουµε ότι ορισµένες χώρες που θα ήταν εφικτό να αναλάβουν περισσότερο χρέος 
το έκαναν, ενώ άλλες δεν το έκαναν. 
 
 Η Γερµανία για παράδειγµα επέλεξε µια δοµή µε την οποία ο δείκτης χρέος / ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά περίπου 9 ποσοστιαίες µονάδες. Το Ηνωµένο Βασίλειο από την  άλλη 
πλευρά υποστήριξε την διάσωση της Royal Bank of Scotland (RBS), µέσω µιας δο-
µής εγγυήσεων και άµεσης ανακεφαλαιοποίησης, η οποία δεν αύξησε τον λόγο χρέος 
/ ΑΕΠ. 
 
• Η πολιτική βούληση. Κάθε εθνικό σχέδιο θα πρέπει να διακατέχεται από την υπο-
στήριξη και την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων για τη διάσωση του κράτους, 
των τραπεζών και την προθυµία και την ικανότητα προσαρµογής του νόµου ώστε να 
καταστεί δυνατό. 
 
Πριν από την εξέταση για την δηµιουργία ενός εθνικού σχεδίου κακής τράπεζας µε 
σκοπό την στήριξη ή την αναβίωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάθε κυ-
βέρνηση πρέπει να εξακριβώσει αν η κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των χρηµατο-
πιστωτικών ιδρυµάτων και του κράτους περιορίζει πραγµατικά την πιθανή ζηµία στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, χωρίς να επιβάλλει αδικαιολόγητα επαχθείς κόστος για 
τον φορολογούµενο.  
 
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν την παροχή περιττής ή υπερβολικά γεν-
ναιόδωρης στήριξη προς τις τράπεζες, δεδοµένου ότι αυτό θα µπορούσε να ενθαρρύ-
νει εκ νέου την ανάληψη υψηλών κινδύνων από την πλευρά των τραπεζών. Με τον 
οργανισµό τους θωρακισµένο από τις κυβερνήσεις των κρατών και απαλλαγµένες   
από τις χειρότερες επιπτώσεις και της σοβαρές απώλειες, διαχειριστές αµοιβαίων κε-
φαλαίων τραπεζών θα µπορούσαν να λάβουν ξανά αδικαιολόγητους κινδύνους σε α-
ναζήτηση µεγάλων κερδών και αντίστοιχων προσωπικών bonus που συνεπάγονται.   
 
Έχοντας συνείδηση αυτής της δυναµικής, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν να 
περιορίσουν το µέγεθος των υποστηριζόµενων τραπεζών. 
 
Οι εθνικές κακές τράπεζές που έχουν συσταθεί µέχρι τώρα από διάφορες κυβερνή-
σεις, είναι όλες προσαρµοσµένες για την αντιµετώπιση των ειδικών προβληµάτων της 
κάθε χώρας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα πιθανών λύσεων.   
 
Το πιο ακραία πλάνο εθνικής κακής τράπεζας προϋποθέτει την εγκαθίδρυση µίας  
κρατικής κακής τράπεζας. Αυτό είναι το κατάλληλο µοντέλο όταν η πλειοψηφία των 
τραπεζών µίας χώρας έχουν σοβαρά προβλήµατα και χρειάζεται η εκκαθάριση µεγά-
λου όγκου περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακών στοιχείων µε αρκετά οµοιογενή 
χαρακτηρίστηκα . Εάν είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων 
που εµπλέκονται, ωστόσο, το σχέδιο µπορεί να γίνει υπερβολικά πολύπλοκο για την 
κεντρική κυβέρνηση για να το τρέξει αποτελεσµατικά. 
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Ένα τέτοιο σχέδιο εφαρµόστηκε στην Ιρλανδία, όπου το βασικό πρόβληµα των ιρ-
λανδικών τραπεζών ήταν ο υπερβολικός δανεισµός σε στεγαστικά και ακίνητα πάσης 
φύσεως. ∆εδοµένου ότι αυτά είναι ως επί το πλείστον µακροπρόθεσµα περιουσιακά 
στοιχεία, η λήψη τους εκτός του ισολογισµού των τραπεζών είναι µια ευνοϊκή λύση 
για να µπορέσει να αναβιώσει ο δανεισµός προς την ευρύτερη οικονοµία.  
 
Έτσι το 2009, η Ιρλανδική κυβέρνηση δηµιούργησε την Εθνική Υπηρεσία ∆ιαχείρι-
σης των Περιουσιακών Στοιχείων των ιρλανδικών τραπεζών (National Asset Man-
agement Agency), τη γνωστή NAMA στην οποία, τελικά µεταφέρθηκαν 71 δισ. ευρώ 
προβληµατικές χορηγήσεις από τις πέντε µεγαλύτερες τράπεζες (Allied Irish Bank,  
Bank of Ireland, Anglo Irish Bank, Irish Nationwide Building Bank και EBS Building 
Society).  
Κατά µέσο όρο, η NAMA απέκτησε τα περιουσιακά προβληµατικά στοιχεία των ιρ-
λανδικών τραπεζών σε αγοραίες τιµές µε discount 58%. 
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την ιρλανδική κυβέρνηση µε κρατικά οµόλογα 
και αναµένεται να κοστίσει 90 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το κύριο πρόβληµα µε το ιρ-
λανδικό σχέδιο έχει να κάνει µε το µεγάλο του µέγεθος σε σχέση µε τους οικονοµι-
κούς πόρους της χώρας . 

 

 
2.2 Σηµαντικότερες περιπτώσεις κακών τραπεζών πριν την τρέχουσα κρίση 

ΧΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑ    ΕΤΟΣ ∆ΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑΣ  
ΚΑΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ 

ΚΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙ-
ΒΑΣΤΗΚΑΝ 
(ΣΕ ∆ΙΣ. €)  

ΗΠΑ  BNY MELLON 
ΒΑΝΚ 

1988 GRANT STREET 
NATIONAL 
BANK  

1 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ  NORDBANKEN 1992 SECURUM 7 

ΙΑΠΩΝΙΑ 162 FINANCIAL 
INSTITUTIONS  

1992 COOPERATIVE 
CREDIT PUR-
CHASING COM-
PANY 

122,4 

ΓΑΛΛΙΑ  CREDIT LYO-
NAIS  

1995 CONSORTIUM 
DE REALISA-
TION 

30 

ΙΑΠΩΝΙΑ DEPOSIT IN-
SURANCE COR-
PORATION OF 
JAPAN 

1999 RESOLUTION 
AND COLLEC-
TION CORP. 

70,7 

ΙΑΠΩΝΙΑ  DEPOSIT IN-
SURANCE COR-
PORATION OF 
JAPAN 

2003 INDUSTRIAL 
REVITALIZA-
TION CORPO-
RATION OF JA-
PAN 

28,5 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  DRESDNER 
BANK 

2003 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

35,5 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ HYPOVEREINS-
BANK 

2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

20,7 

Πηγή: McKinsey & Company 
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2.3 Σηµαντικότερες περιπτώσεις κακών τραπεζών στην τρέχουσα κρίση 

ΧΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑ    ΕΤΟΣ ∆Η-
ΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΑΚΗ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ 

ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ-
ΚΑΝ 
(ΣΕ ∆ΙΣ. €)  

ΒΕΛΓΙΟ FORTIS BANK  2008 ROYAL PARK 
INVSESTMENTS 

20,5 

ΕΛΒΕΤΙΑ UBS 2008 SNB STB FUND 28,3 

ΓΑΛΛΙΑ  SOCIETE GEN-
ERALE  

2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

53,6 

ΙΤΑΛΙΑ UNICREDIT  2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

37 

ΗΠΑ CITIBANK  2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

160,8 

ΓΑΛΛΙΑ BPCE 2009 NATIXIS 31 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ROYAL BANK  
OF SCOTLAND  

2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

270 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  BANK OF IR-
LAND, ANGLO 
IRISH BANK, 
IRISH NA-
TIONWIDE 
BUILDING 
BANK, EBS 
BUILDING SO-
CIETY 

2009 NATIONAL AS-
SET MANAGE-
MENT AGENCY 
(NAMA)  

71,2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  LANDESBANK 
BADEN-
WURTTEM-
BERG 

2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

70,5 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  BAYERN LB 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

67,2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ COMMERZ-
BANK  

2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

38 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ WEST LB  2009 ERSTE AB-
WICKLUNG-
SANSTALT  

77,5 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ HSH NORD-
BANK 

2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

77 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ HYPO REAL 
ESTATE 

2010 FMS WERT-
MANAGEMENT 

175,7 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

BRADFORD & 
BINGLEY, 
NRAM 

2010 UK ASSET 
RESOLUTION 
(UKAR) 

98,2 

Πηγή: McKinsey & Company 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  
∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ FORTIS BANK 
 
 
 

3.1 Ιστορική αναδροµή του Βέλγο-Ολλανδικού Οµίλου  
 

 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνετε αναφορά στην περίπτωση µίας ευρωπαϊκής τράπεζας η 
οποία ήταν µία από τις µεγαλύτερες και η πρώτη στην Ευρώπη αµέσως µετά  την 
χρεοκοπία της Lehman Brothers που βρέθηκε ένα βήµα πριν από την πλήρη κατάρ-
ρευση καθώς και τους τρόπους µε τούς οποίους διασώθηκε.  
 

Η ιστορία του χρηµατοπιστωτικού και ασφαλιστικού οµίλου ξεκινάει στο έτος 1990 
µε την πρώτη παγκοσµίως διασυνοριακή συγχώνευση χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό γίγνεσθαι (www.abnamro.com). Τον Μάιο του 
1990, η Ολλανδική ασφαλιστική εταιρία AMEV και ο χρηµατοπιστωτικός όµιλος 
VSB Group, µε έδρα την Ουτρέχτη της Ολλανδίας συγχωνεύονται και συνεχίζουν τις 
δραστηριότητες τους κάτω από το όνοµα AMEV / VSB. Τον ∆εκέµβριο του ίδιου 
έτους θα συγχωνευτεί µαζί τους η Βελγική ασφαλιστική εταιρεία AG Group δηµιουρ-
γώντας τον όµιλο Fortis και κατά αυτόν τον τρόπο η πρώτη διεθνής συγκέντρωση 
στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αποτέλεσε µια πραγµατικότητα.  
 
Η AG Group κατείχε ισχυρή θέση στη βελγική ασφαλιστική αγορά και ήταν ηγέτιδα 
σε διάφορους τοµείς όπως και η AMEV η οποία διατηρούσε  ισχυρή θέση στην ολ-
λανδική και διεθνή ασφαλιστική αγορά, ενώ η VSB Group δραστηριοποιούνταν σε 
τραπεζικά καταστήµατα στα δυτικά της χώρας.  
 
Τα επόµενα χρόνια µία σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών θα ακολουθήσουν δηµι-
ουργώντας έναν γίγαντα στο χώρο. Συγκεκριµένα η Fortis έκανε την πρώτη εξαγορά 
της το 1993 στο Βέλγιο, όταν αγόρασε την πλειοψηφία των µετοχών της Algemene 
Spaaren Lijfrentekas (ASLK) ενώ το 1995 ακολούθησε η Nationale Maatschappij 
voor krediet aan de NIJVERHEID. 
 
 Η πιο σηµαντική τραπεζική εξαγορά στην Ολλανδία ήταν η MeesPierson, µία επεν-
δυτική τράπεζα µε ιστορία από το 1720, η οποία αγοράστηκε από την ABN AMRO 
τον Μάρτιο του 1997. Τον Ιούνιο του 1998, η Fortis απέκτησε την Generale Bank 
µετά τη διεξαγωγή µια άγρια µάχης µε την ABN AMRO. Στις 21 Μαρτίου του 2000, 
τα υποκαταστήµατα της Generale Bank, VSB  και ASLK επανασχεδιάστηκαν ως 
Fortis Bank. 
 
Το 2000 θα συγχωνευτούν οι δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρίας  Stad 
Rotterdam καθιστώντας την  Fortis την µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στο Bene-
lux και την δεύτερη µεγαλύτερη στην Ολλανδία.  
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Από το 2000 και µετά ο βέλγο-ολλανδικός όµιλος Fortis, διεύρυνε τις δραστηριότητες 
του και εκτός Benelux ενώ το 2005 και το 2006 επεκτάθηκε και σε παγκόσµιο επίπε-
δο. Οι σηµαντικότερες διασυνοριακές εξαγορές του οµίλου την περίοδο αυτή ήταν οι 
εξής (Fortis annual report 2005 &2006): 
 
Ιανουάριο 2005: Αποκτά από την πορτογαλική Banco Commercial Português (BCP) 
έναντι 514.000.000 ευρώ το 51% των µετοχών των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών 
αυτής και αναλαµβάνει τη διοίκηση του νέου κοινού σχήµατος µε τη BCP που ονο-
µάζεται «Millenium bcp Fortis Grupo Segurador». 
 
Μάρτιο 2005: Αποκτά έναντι 32.000.000 ευρώ από την αυστριακή τράπεζα Bank 
AustriaCreditanstalt τις δραστηριότητες χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτής στην Ιταλία 
που ασκούνταν µέσω της θυγατρικής της Αustria Finanza and Austrolease. 
 
Σεπτέµβριο 2005: Αποκτά έναντι 987.000.000 to 93,3% της ιδιωτικής τουρκικής τρά-
πεζας Disbank που είχε περισσότερο από 1.000.000 πελάτες, ενεργητικό 4,1 δισεκα-
τοµµύρια ευρώ και ήταν η έβδοµη µεγαλύτερη τράπεζα στην Τουρκία µε δίκτυο 173 
υποκαταστηµάτων.  
 
Οκτώβριο .2005: Ολοκληρώνει έναντι 102.000.000 δολαρίων (84.000.000 ευρώ) την 
απόκτηση της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συµβουλών και ιδιωτι-
κής τραπεζικής Dryden Wealth Management Limited από την Prudential Financial 
Inc των ΗΠΑ. Η Dryden Wealth Management προσέφερε διακρατικές υπηρεσίες µέ-
σω της τράπεζας της Γενεύης Dryden Bank SA σε µη αµερικανούς πολίτες και είχε 
γραφεία στο Χονγκ Κονγκ, το Μονακό, τις Κάτω Χώρες, τη Σιγκαπούρη, την Ελβε-
τία, την Ταϊβάν και το Ηνωµένο Βασίλειο. Το διαχειριστικό χαρτοφυλάκιο των πελα-
τών της ανερχόταν σε 11 δισεκατοµµύρια δολάρια. 
 
Νοέµβριο 2005: Ολοκληρώνει την απόκτηση της εταιρίας είσπραξης επιχειρηµατικών 
απαιτήσεων Atradius Factoring που δραστηριοποιείτο κύρια στη ∆ανία, Σουηδία, 
Γαλλία, Γερµανία και Ιταλία αλλά διέθετε περισσότερα από 90 γραφεία σε άλλες 35 
χώρες. Η Atradius είχε 3.400 υπαλλήλους, εισοδήµατα 1,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ 
και ποσοστό 24% της παγκόσµιας αγοράς. 
 
Νοέµβριο 2005: Υπογράφει συµφωνία για την απόκτηση της O’ CONNOR & CO, 
εταιρίας παροχής συµψηφιστικών υπηρεσιών µε έδρα το Σικάγο που δραστηριοποιεί-
το σε συµψηφισµούς συναλλαγών, και υπηρεσίες broker σε µετοχές και παράγωγα 
προϊόντα. 
 
Ιανουάριο 2006: Αποκτά έναντι 64.000.000 ευρώ από την ελβετική τράπεζα Μπάνκα 
ντελ Γκοτάρντο το 100% της εταιρίας βιοµηχανικής χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
Dreieck Industrie Leasing µε έδρα τη Λωζάνη. Η Dreieck Industrie Leasing δραστη-
ριοποιείται στη Γερµανία, Γαλλία και την ιταλόφωνη Ελβετία όντας το νούµερο τρία 
στην ελβετική αγορά leasing. 
 
Μάρτιο 2006: Ολοκληρώνει την απόκτηση της γερµανικής τράπεζας Von Essen KG 

Bankgesellschaft που ειδικευόταν στα καταναλωτικά και τα ενυπόθηκα στεγαστικά 
δάνεια, τη χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού και τα αποταµιευτικά και καταθετικά 
προϊόντα. 
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Ο όµιλος της Fortis, που ήταν κυρίαρχος στις χώρες της Benelux, παρείχε µία ευρεία 
σειρά χρηµατοπιστωτικών προϊόντων αλλά ιδιαίτερα διακρίνονταν στις τραπεζικές 
και ασφαλιστικές υπηρεσίες.  

Στην Ελλάδα ο όµιλος είχε παρουσία από το 1996 µέσω της Mees Pierson και συγκε-
κριµένα στη ναυτιλιακή αγορά, ενώ στις  αρχές του 2006 η Fortis Bank ξεκίνησε ερ-
γασίες στον τοµέα της χρηµατοδότησης µεγάλων και µεσαίων ελληνικών επιχειρή-
σεων, παράλληλα µε τη χρηµατοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το χαρτοφυλά-
κιο χρηµατοδότησης ξεπερνούσε  τα 1,5 δις δολάρια στην χώρα µας.  

Με σύνολο ενεργητικού 871 δισεκατοµµύρια, µετοχικό κεφάλαιο 33 δις, καθαρά 
κέρδη 4 δις και προσωπικό 62.010 το 2007 ο όµιλος ήταν µεταξύ των 20 πρώτων 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της Ευρώπης και από άποψη εσόδων ήταν µία από τις 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσµο κατά την έναρξη της χρηµατοπιστωτικής κρί-
σης το 2007.   
 
Σύµφωνα µε τον ετήσιο απολογισµό του 2005,  εταιρίες του οµίλου ήταν ενεργές 
σχεδόν τρεις αιώνες µε σηµαντικούς πελάτες όπως την Αικατερίνη  την Μεγάλη, ή-
ταν χρηµατοδότες των Ηνωµένων Πολιτειών στην εξαγορά της Γαλλικής Λουιζιάνας 
από τον Ναπολέοντα το 1803, και είχαν παρουσία στην Κίνα ήδη από το 1902 (Fortis 
Bank annual report 2005) .  
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3.2 Οι λόγοι που οδήγησαν την τράπεζα στην κατάρρευση  
 

 

Τα προβλήµατα ρευστότητας για την τράπεζα ξεκίνησαν όταν το 2007 ενεπλάκη στην 

µεγαλύτερη εξαγορά που έχει γίνει µέχρι σήµερα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο, ως 
µέλος µίας κοινοπραξίας, της RFS Holdings B.V. που δηµιουργήθηκε µαζί µε την 
βρετανική Royal Bank of Scotland και την Ισπανική Santander Central Hispano, µε 
σκοπό την εξαγορά του ολλανδικού χρηµατοπιστωτικού οµίλου ABN AMRO.   
 
Η ανωτέρω κοινοπραξία επιθυµούσε τη διάσπαση της ABN AMRO ώστε αυτή να 
πωληθεί στις επί µέρους τράπεζες αυτής. Η βρετανική Royal Bank of Scotland θα έ-
παιρνε τη θυγατρική LaSalle Bank του Σικάγο, η Ισπανική Santander Central Hispano 
τις δραστηριότητες της ABN Amro στην Ιταλία και τη Βραζιλία και η Fortis τις δρα-
στηριότητες στο Βέλγιο και την Ολλανδία.  
 
Η πρώτη επιθετική διασυνοριακή εξαγορά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο επι-
σφραγίστηκε τον Οκτώβριο του 2007 από τον συνασπισµό των δυνάµεων των ανωτέ-
ρω τραπεζών, µε την έγκριση της προσφοράς τους, ύψους 72 δισ. ευρώ, από το 86% 
των µετόχων της ΑΒΝ AMRO.  
 
Στις 8 Οκτωβρίου 2007 οι κοινοπραξία ανακοίνωσε την εξαγορά µε τίµηµα 72 δις €  
εκ των οποίων  ποσό  24,2 δισ. €  αναλογούσε στην Fortis (συµµετείχε µε ποσοστό 
33,81 % στην RFS Holdings B.V.) η οποία προέβη σε έκδοση νέων µετοχών για την 
χρηµατοδότηση αυτής της επένδυσης. Η εξαγορά αυτή όµως έλαβε χώρα σε µια ατυ-
χή στιγµή, µόλις δύο µήνες µετά την έκρηξη της πιστωτικής κρίσης στην αγορά ενυ-
πόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ , η οποία άσκησε µεγάλη πίεση στα 
οικονοµικά πολλών τραπεζών. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος, ένα χρόνο αργό-
τερα, τον Ιούνιο του 2008, η Fortis ανακοίνωσε µια νέα έκδοση µετοχών και την α-
κύρωση των µερισµάτων, µέτρα που πάρθηκαν για την ενίσχυση των κεφαλαίων της 
τράπεζας, τα οποία είχαν πληγεί σοβαρά από τις διαγραφές που συνδέονταν µε την 
έκθεση της σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα.  
  
Ωστόσο, η ανακοίνωση για µη διανοµή µερίσµατος που έλαβε χώρα ύστερα από επα-
νειληµµένες ανακοινώσεις της τράπεζας, οι οποίες  διαβεβαίωναν τους µετόχους ότι 
το µερίσµατα του έτους δεν θα επηρεαστούν ούτε από την εξαγορά της ABN AMRO 
ούτε από την αναταραχή στην αγορά στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ, είχε ως αποτέ-
λεσµα την συνεχόµενη µείωση της τιµής της µετοχής της Fortis, η οποία στα µέσα  
Σεπτεµβρίου του 2008  έφθασε σε χαµηλό δεκαπενταετίας.  

Τα ψηλά κλιµάκια της Fortis υποστήριζαν ότι υπολείπονταν  8 δισ. ευρώ προκειµένου 
να χρηµατοδοτήσουν την πρόσφατη εξαγορά της ΑMRO BANK και πως δεν υπήρχε 
κανένας λόγος ανησυχίας διότι το ποσό αυτό θα το έβρισκαν παραχωρώντας περιου-
σιακά στοιχεία, όπως θυγατρικές στο εξωτερικό. ∆εν κατάφεραν όµως να πείσουν την 
επενδυτική κοινότητα, η οποία υποπτεύονταν  ότι το πρόβληµα ήταν πολύ µεγαλύτε-
ρο.  

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία εξαιτίας των δύο αυτών γεγονότων βουλιάζοντας 
την µετοχή του οµίλου από 32 € που ήταν το ιστορικό υψηλό της σε 15 €,  ενώ στα 
τέλη Σεπτεµβρίου οδηγήθηκε στην πλήρη κατάρρευση  από 5 € σε 1 €.  
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Στις 28 Σεπτεµβρίου 2008, µετά από µεγάλες αναλήψεις καταθέσεων από επιχειρη-
µατικούς και θεσµικούς πελάτες της τράπεζας και τον αποκλεισµό της τράπεζας από 
τον διατραπεζικό δανεισµό, ανάγκασε την βελγική κυβέρνηση να παρέµβει και να 
εισφέρει κεφάλαια, προκειµένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία του όµιλου Fortis 

Εκτός από την εµπλοκή του οµίλου σε µία από τις ακριβότερες εξαγορές που έγιναν 
ποτέ,  η οποία λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της αγοράς θα ήταν ακόµη και υπό 
κανονικές συνθήκες δύσκολο να πραγµατοποιηθεί ο όµιλος από το 2004 και µετά την 
τοποθέτηση στην θέση του διευθύνοντος συµβούλου του Jean Paul Votron, πρώην 
στελέχους της Αµερικάνικης CitiBank, υιοθέτησε το αγγλοσαξονικό τραπεζικό µο-
ντέλο ανάπτυξης. Στην αναζήτηση ευκαιριών ανάπτυξης σε τοµείς µε υψηλότερα πε-
ριθώρια κέρδους, η Fortis θα αναλάβει όλο και µεγαλύτερο ρίσκο στην αγορά δοµη-
µένων πιστώσεων. Έτσι σύµφωνα µε τον ετήσιο απολογισµό του οµίλου, στο τέλος 
του 2007 η Fortis διαχειρίζονταν σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που έφτανα τα 50 δισ. 
ευρώ και αποτελούνταν κυρίως από US subprime Credit default obligations (CDO’s), 
Credit spreads και Asset backed securities(ABS). 

Μεγάλο µέρος των επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο πιστωτικού περιθωρίου Credit 
spreads)  γινόταν µε την χρήση ενός εκτός ισολογισµού (off-balance) οχήµατος, µε 
την ονοµασία Scaldis και έδρα τα  Νησιά Jersey,  µε σκοπό να αποφευχθούν κεφα-
λαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις ρυθµιστικές αρχές. Τα διευθυντικά στε-
λέχη κατηγορήθηκαν για την απόκρυψη µίας τέτοιας επένδυσης ύψους 18 δις € κατά 
την εξαγορά της ABN Amro (Fortis Hield Fonds Buiten de Balans, www.hln.be). Ε-
πίσης πλήγµα δέχτηκε η τράπεζα στα πλαίσια της γιγάντιας απάτης του αµερικανικού 
χρηµατοοικονοµικού οµίλου Bernand Madoff, καθώς η έκθεση της στη Madoff In-
vestment Securities ανέρχονταν σε 1,35 δις €.  

Τέλος το τεράστιο µέγεθος του ενεργητικού της  (861 δις €), το οποίο αντιπροσώπευε 
το 283% του ΑΕΠ του Βελγίου απαιτούσε τεράστια κεφάλαια, ενώ η εταιρεία παρα-
δοσιακά είχε να αντιµετωπίσει µια σταθερή βραχυπρόθεσµη έλλειψη ρευστότητας. 
Αυτό αντιµετωπίζονταν πριν το ξέσπασµα της κρίσης µε τη χρηµατοδότηση της τρά-
πεζας από την διατραπεζική αγορά. 
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3.3 ∆ιάσωση, κρατικοποίηση και δηµιουργία κακής τράπεζας 
 

 
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Σεπτεµβρίου του 2008 οι 
τρεις κυβερνήσεις του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεµβούργου συνεδρίασαν 
και έλαβαν τα µέτρα που ανακοινώθηκαν στις 28 Σεπτεµβρίου 2008 µε δελτίο τύπου 
του οµίλου. Σύµφωνα µε αυτό, οι κυβερνήσεις του Βελγίου, του Λουξεµβούργου και 
της Ολλανδίας ανακοίνωσαν τη χορήγηση στη Fortis ποσού 11,2 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση του Βελγίου δέχτηκε να επενδύσει το ποσό των 
4,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ στην Fortis Banque NV/SA (Belgique), η κυβέρνηση της 
Ολλανδίας ποσό ίσο µε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ στην Fortis Bank Nederland 
(holding) και τέλος η κυβέρνηση του Λουξεµβούργου το ποσό των 2,5 δισεκατοµµυ-
ρίων ευρώ στην Fortis Banque Luxemburg S.A. 
 
Η ολλανδική κυβέρνηση θα αναλάµβανε το 49% των µετοχών του ολλανδικού τραπε-
ζικού τµήµατος του οµίλου ενώ µε το σχέδιο παρέµβασης όριζε την διακοπή της εν-
σωµάτωσης των επιχειρηµατικών µονάδων της ABN AMRO στην Fortis και την πώ-
ληση της στην ολλανδική κυβέρνηση. 

Οι Βέλγοι θα αναλάµβαναν το 49% του τραπεζικού τοµέα, και το Λουξεµβούργο, 
από την πλευρά του, το 49% όλων των τοµέων που εδρεύουν στην επικράτειά του.  

Η συντονισµένη παρέµβαση λειτούργησε αρχικά καλά. Ωστόσο, αυτό δεν ηρέµησε 
τις αγορές και επίσης έφερε στην επιφάνεια τη µακρά συζήτηση µεταξύ βελγικών και 
ολλανδικών ρυθµιστικών αρχών για το ζήτηµα του ποιος θα πρέπει να είναι ο κύριος 
επόπτης για την βέλγο-ολλανδική εταιρεία.  
 
Επειδή τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονταν στο Βέλγιο, η βελγική ρυθµι-
στική αρχή ήταν ο κύριος επιβλέπων των δραστηριοτήτων του οµίλου, αν και , µετά 
την εξαγορά της ABN AMRO, το µέγεθος και η σηµασία των δραστηριοτήτων που 
βρίσκονται στις Κάτω Χώρες είχε αυξηθεί σηµαντικά. 
 
 Στην Ολλανδία, η συµφωνία από κοινού ανάληψης του βάρους διάσωσης του χρηµα-
τοοικονοµικού οµίλου µε το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο θεωρήθηκε πολιτικά απα-
ράδεχτη και τελικά απορρίφθηκε.  
 
Η χώρα αποφάσισε να κινηθεί µόνη της και να κρατικοποιήσει πλήρως τα ολλανδικά 
µέρη της Fortis, σε αντίθεση µε την αρχική συµφωνία που προνοούσε µερική κρατι-
κοποίηση σε ποσοστό 49%  – µε την καταβολή αντίστοιχου ποσού – των δραστηριο-
τήτων της Fortis σε κάθε µία από τις τρεις χώρες.  
 
Το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο αιφνιδιάστηκαν από την ολλανδική απόφαση και 
βιάστηκαν να δώσουν τη δική τους λύση. Μετά από ένα σαββατοκύριακο εντατικών 
διαπραγµατεύσεων, κατέληξαν σε συµφωνία για την πώληση του τραπεζικού βραχίο-
να του οµίλου που βρισκόταν στη δική τους επικράτεια, στη γαλλική BNP Paribas.  
 
Στην πραγµατικότητα, η βελγικές και ολλανδικές αρχές αξιολόγησαν την κατάσταση 
µε διαφορετικό τρόπο, (δηλαδή, µε το  Βέλγιο να ενδιαφέρεται  για την διάσωση του 
οµίλου σαν σύνολο ενώ η Ολλανδία να ενδιαφέρεται κυρίως για την κατάσταση των 
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µονάδων της Fortisπου βρίσκονταν στις Κάτω Χώρες) µε αποτέλεσµα να καταστεί η 
διαδικασία εξυγίανσης του οµίλου αρκετά περίπλοκη.   
 
Ως µέρος της νέας συµφωνίας, η ολλανδική κυβέρνηση απέκτησε το 100% των τρα-
πεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Fortis στην Ολλανδία, συµπεριλαµ-
βανοµένων των επιχειρηµατικών µονάδων της ABN AMRO χορηγώντας το ποσό των 
16,8 δις €.  
 
Από την άλλη πλευρά, ο γαλλικός  χρηµατοπιστωτικός όµιλος BNP Paribas συµφώ-
νησε για την απόκτηση του 75% της Fortis Bank µαζί µε 100% της Fortis Insurance 
Belgium για το ποσό 17,7 δις €.  
 
Ωστόσο, οι οµάδες ενδιαφεροµένων της Fortis αντιτέθηκαν µε τη συµφωνία που υπε-
γράφη από τη βελγική κυβέρνηση και την BNP Paribas, και το Εφετείο στις 
Βρυξέλλες ανέστειλε τη συναλλαγή και διέταξε ότι η συµφωνία θα πρέπει να έχει  
την έγκριση των µετόχων της Fortis. Η τελική συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων 
του Βελγίου και της Ολλανδίας επηρεάστηκε επίσης από την απόφαση αν η συναλλα-
γή πραγµατοποιήθηκε βάσει της ολλανδικής νοµοθεσίας. 
 
Μετά από µήνες έντονων διαπραγµατεύσεων, οι µέτοχοι συµφώνησαν στο τέλος σε 
µια συναλλαγή, σύµφωνα µε την οποία η γαλλική BNP Paribas απέκτησε το 75% της 
Fortis Bank από τη βελγική κυβέρνηση, µαζί µε µόνο το 25% της Fortis Insurance 
Belgium. 
 
 Μία από τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της Fortis από την BNP Paribas ήταν η 
δηµιουργία µίας κακής τράπεζας προκειµένου να µεταφερθούν σε αυτό µέρος των 
επικίνδυνων περιουσιακών στοιχειών. Έτσι στις 20 Νοεµβρίου 2008 ιδρύθηκε µία    
εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle-SPV) µε την ονοµασία Royal Park 
Investments. Η εταιρεία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το βελγικό κράτος (43,5%), την 
Fortis Groep (44,7%) και την BNP Paribas (11,8%), και στόχος της ήταν να ανακτή-
σει το µέγιστο δυνατό από τα τοξικά περιουσιακά στοιχειά.  Το χαρτοφυλάκιο που 
µεταφέρθηκε στην Royal Park Investments περιλάµβανε όλα τα subprime CDO 's της 
τράπεζας καθώς και µέρος του χαρτοφυλακίου του πιστωτικού περιθωρίου (credit 

spread portfolio). Το χαρτοφυλάκιο αποκτήθηκε στις 12 Μαΐου 2009, στην τιµή αγο-
ράς ύψους 11,7 δισ. ευρώ. Η αντίστοιχη ονοµαστική αξία του χαρτοφυλακίου ήτανε 
20,5 δισ. ευρώ. 
 
Τα γεγονότα ανέδειξαν τις αδυναµίες ανάληψης συντονισµένης δράσης ανάµεσα στα 
κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και µάλιστα για τη διάσωση ενός οργανισµού του 
οποίου το ενεργητικό ξεπερνούσε κατά πολύ το ΑΕΠ µιας ευρωπαϊκής χώρας 
Οι τραπεζικές αρχές στο Βέλγιο (και στις Κάτω Χώρες) δεν είχαν επαρκή νοµική ε-
ξουσία να ανταποκριθούν σε τραπεζικέ κρίσεις µε έγκαιρο και αποτελεσµατικό τρό-
πο. Οι ρυθµιστικές αρχές δεν µπορούσαν να παρακάµψουν τα δικαιώµατα των µετό-
χων, ούτε καν σε µια επείγουσα κατάσταση στην οποία χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
απαιτούνταν να σταθεροποιηθούν άµεσα.. Παρά το γεγονός ότι µία αποτελεσµατική 
λύση για την έγκαιρη αναδιάρθρωση σχεδιάστηκε  αµέσως, η εφαρµογή της δεν ήταν 
δυνατή λόγω απόφασης δικαστηρίου, το οποίο αποφάνηκε κατά της πώλησης των 
διαφόρων επιχειρηµατικών µονάδων στην BNP Paribas (Marinč, Matej, and Razvan 
E. Vlahu., 2012)   
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Η δράση των µετόχων ήταν επίσης επιτυχής, διότι η απειλή πτώχευσης που επικα-
λούνταν η κυβέρνηση του Βελγίου δεν ήταν αξιόπιστη. Η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέ-
ση να αφήσει την τράπεζα χρεοκοπήσει, αφήνοντας τους µετόχους χωρίς τίποτα, ε-
ξαιτίας των καταστροφικών επιπτώσεων στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα που θα 
είχε µια τέτοια ενέργεια  
 
Η ύπαρξη ενός διασυνοριακού ταµείου αναδιάρθρωσης θα είχε µετριαστεί τα 
προβλήµατα ρευστότητας παρέχοντας µια προσωρινή εγγύηση για τις πηγές χρηµα-
τοδότησης της Fortis για να εξασφαλιστεί επαρκή ρευστότητα, προκειµένου να αγο-
ράσει χρόνο για την υλοποίηση ενός βιώσιµου σχεδίου αναδιάρθρωσης και για την 
αποφυγή ad hoc παρεµβάσεων µε απρόβλεπτα και ανεπαρκή αποτελέσµατα. 
 
Η τράπεζα λειτουργεί στην Ολλανδία σήµερα κάτω από την ονοµασία ABN AMRO 
BANK N.V.και δεν έχει ακόµα ιδιωτικοποιηθεί, ενώ η ασφαλιστική εταιρία κάτω από 
την ονοµασία ASR Nederland.   
 
Στο Βέλγιο η τράπεζα λειτουργεί κάτω από την ονοµασία BNP Paribas Fortis και  
είναι θυγατρική του Γαλλικού τραπεζικού κολοσσού BNP Paribas. Τέλος η ασφαλι-
στική εταιρεία του οµίλου λειτουργεί στο Βέλγιο πλέον µε την ονοµασία Ageas 
N.V./S.A.   
 
Η κακή τράπεζα Royal Park Investments πούλησε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους  
το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών της στοιχειών στα private equities Credit Suisse 
και Lone Star Funds τα οποία ειδικεύονται στην διαχείριση προβληµατικών περιου-
σιακών στοιχείων έναντι 6,7 δισ. ευρώ. Το βελγικό κράτος µαζί µε την Ageas έλαβαν  
από την πώληση αυτή περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ (uk.reuters.com). 
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3.1 Οργανόγραµµα του οµίλου Fortis πριν την κατάρρευση 
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3.2 Οργανόγραµµα του οµίλου Fortis την πρώτη εβδοµάδα µετά την κατάρρευση 
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3.3 Οργανόγραµµα του οµίλου Fortis µετά την απόφαση κρατικοποίησης του  

οµίλου στις Κάτω Χώρες 
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3.4 Οργανόγραµµα του οµίλου Fortis µετά την πώληση του στην Βnp Paribas 

και την ίδρυση κακής τράπεζας 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Bankroet,  Hoe Fortis Al Zijn Krediet Verspeelde, 2009  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ  
 

 

4.1 Ιστορική αναδροµή   

 

 
Η πρώτη περίπτωση τράπεζας στην Ελλάδα που οδηγήθηκε σε εκκαθάριση και  χρη-
σιµοποιήθηκε κάτι ανάλογο µε το µοντέλο της καλής και κακής τράπεζας ήταν το 
1988 όταν τέθηκε υπό Προσωρινό Επίτροπο η Τράπεζα Κρήτης. Η Τράπεζα Κρήτης 
η οποία ευρίσκετο υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος επί επτάµιση χρόνια 
συνέχισε την λειτουργία της διατηρώντας τις καταθέσεις και το πελατολόγιο της κα-
θώς η τότε κυβέρνηση ίδρυσε µε τον νόµο 2330/1995 µία νέα τράπεζα µε την ίδια 
ονοµασία. Με τον προαναφερθέν νόµο ιδρύθηκε στις 1 Ιανουαρίου 1996 και λειτουρ-
γούσε µε άδεια της κεντρικής τράπεζας η ανώνυµη τραπεζική εταιρία Τράπεζα Κρή-
της Α.Ε. µε µετοχικό κεφάλαιο 38 δισ. ∆ραχµές. Στη νέα τράπεζα µεταφέρθηκαν όλα 
τα υγιή στοιχεία της παλαιάς Τράπεζας Κρήτης. Οι επισφάλειες µεταφέρθηκαν σε ένα 
νέο νοµικό πρόσωπο, στην ουσία δηλαδή σε µία «κακή τράπεζα» η οποίο ονοµάστη-
κε «Υπό εκκαθάριση παλαιά τράπεζα Κρήτης» και βρίσκεται ακόµα και σήµερα υπό 
εκκαθάριση (Εφηµερίδα Καθηµερινή, 3 Ιανουαρίου 1996)    

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου 2330/1995 που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 
1996 επιτρέπεται σε τράπεζα που τίθεται υπό εκκαθάριση κατά τις διατάξεις  του πα-
λαιότερου νόµου 1665/1951 περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, να ιδρύσει νέα 
τράπεζα µε τη µεταφορά σε αυτήν στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της. 
Έτσι έχουµε στην πράξη για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδοµένα την δηµιουργία 
µίας καλής και κακής τράπεζας µε τον διαχωρισµό του «υγιούς» κοµµατιού της Τρά-
πεζας Κρήτης από το κακό, προκειµένου να µπορέσει να πουληθεί στη συνέχεια σε 
νέο επενδυτή. Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας τράπεζας συµµετείχε το ελληνικό δη-
µόσιο µε προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 38 δισ. ∆ραχµές και 
στην «Υπό εκκαθάριση παλαιά τράπεζα Κρήτης» µε κοινές µετοχές ονοµαστικής α-
ξίας 100 εκατ. ∆ραχµών. Η απόφαση για την κατοχή από το ∆ηµόσιο ανωνύµων και 
άνευ ψήφου µετοχών ελήφθη προκειµένου να διαφανεί και ο προσωρινός χαρακτήρας 
της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στην Τράπεζα. ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1998 η  Νέα 
Τράπεζα Κρήτης εξαγοράστηκε από την εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings 
S.A. συµφερόντων του οµίλου Λάτση έναντι 93 δισ. δραχµών και το 1999 µεταβιβά-
στηκε και συγχωνεύτηκε στην EFG Eurobank.  

Πέρα από την περίπτωση της Τράπεζας Κρήτης, άλλο ένα πιστωτικό ίδρυµα που τέ-
θηκε υπό εκκαθάριση τον Οκτώβριο του 1994 µε την Π∆/ΤΕ 2334/3-10-1994  ήταν η 
Αραβοελληνική Τράπεζα Α.Ε. Στην τράπεζα αυτή δεν εφαρµόστηκε κάτι ανάλογο 
µεν την περίπτωση της Τράπεζας Κρήτης λόγω και του µικρού µεγέθους της. ¨Ήταν 
όµως  η µοναδική περίπτωση µέχρι τότε που χρειάστηκε το Ταµείο εγγύησης καταθέ-
σεων Τ.Ε.Κ. (νόµος 2832/2000) να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής αποζη-
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µίωσης σε καταθέτες καθώς η τράπεζα είχε περιέλθει σε αδυναµία να τους αποδώσει 
τις καταθέσεις τους. Στους καταθέτες δόθηκαν αποζηµιώσεις 1,5 εκατ. ευρώ, πόσο 
για το οποίο υποκαταστάθηκε το Τ.Ε.Κ.Ε. σύµφωνα µε το νόµο, στα δικαιώµατα των 
καταθετών και εισέπραξε το σύνολο των απαιτήσεων του από το προϊόν της εκκαθά-
ρισης του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος.  
 
Το Ταµείο εγγύησης καταθέσεων Τ.Ε.Κ. µετονοµάστηκε το 2009 σε Ταµείο Εγγύη-
σης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και είναι ο φορέας διαχείρισης του συστή-
µατος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος 
διέπεται από τον ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16/2/2009).  
 
Σκοπός του Τ.Ε.Κ.Ε. σύµφωνα µε το καταστατικό του είναι:  
 
α) η καταβολή αποζηµίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυµάτων που ευρί-
σκονται σε αδυναµία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και  
β) η καταβολή αποζηµίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών ιδρυµάτων 
που ευρίσκονται σε αδυναµία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, 
για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρε-
σιών»,  µε στόχο τη συµβολή στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
 
Στην πρόσφατη οικονοµική κρίση, αρχικά η πρωτόγνωρη επιδείνωση του παγκόσµιου 
επενδυτικού κλίµατος στα τέλη του 2008 βρήκε τις ελληνικές τράπεζες µε µηδενική 
έκθεση σε «τοξικά» διεθνή χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ή άλλες επενδύσεις υψηλού 
ρίσκου που, κατά κοινή οµολογία, αποτέλεσαν τη βασική αιτία της πρόσφατης διε-
θνούς οικονοµικής κρίσης και οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών τραπεζών στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αντί αυτού, τα εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν 
επικεντρωθεί σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες και στη χρηµατοδότηση της ελ-
ληνικής οικονοµίας 

 
Εντούτοις, οι τοποθετήσεις των ελληνικών τραπεζών σε οµόλογα και έντοκα γραµµά-
τια του ∆ηµοσίου αποδείχθηκαν, εκ των υστέρων, καταστροφικές για τις ίδιες και 
τους µετόχους τους λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης και του PSI. Από το 2007 έως 
σήµερα οι µέτοχοι – µεταξύ αυτών περί τους 500.000 ιδιώτες επενδυτές και ασφαλι-
στικά ταµεία – απώλεσαν άνω του 95% των επενδύσεών τους σε τραπεζικές µετοχές. 
Συγκεκριµένα, ενώ στο τέλος του 2007 η χρηµατιστηριακή αξία του τραπεζικού κλά-
δου ανερχόταν στα €80δις περίπου, σήµερα είναι µικρότερη από €3,5 δις. Μέσα σε 
µικρό χρονικό διάστηµα εξαφανίσθηκαν 14 τράπεζες, µερικές από τις αυτές µε µακρά 
και σπουδαία ιστορία 

 
Η Ελλάδα άγγιξε τα όρια της χρεοκοπίας ενώ τεχνικά δύο φορές χαρακτηρίστηκε από 
τους οίκους αξιολόγησης µε «selective default». Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
διέσωσε την χώρα από την πραγµατική χρεοκοπία αλλά γεγονός είναι ότι η χώρα 
βρέθηκε σε οικονοµικό αδιέξοδο. Η οικονοµική κρίση µετεξελίχθηκε σε τραπεζική, 
καθώς οι τράπεζες έχασαν όλα τα κεφάλαια τους και την πρόσβαση τους στις αγορές. 
Όµως κατά παράδοξο τρόπο δεν υπήρξε χρεοκοπία τράπεζας στην Ελλάδα. Αυτό ο-
φείλατε κατά κύριο λόγω στους µηχανισµούς διάσωσης και εξυγίανσης (resolution) 
των τραπεζών που δηµιουργήθηκαν στην χώρα µε τον νόµο 4021/2011. Πρόκειται για 
τον µηχανισµό της εντολής µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και της µεταβατι-
κής τράπεζας που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην περίπτωση της PΡΟΤΟΝ 
ΒΑΝΚ.  
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Σύµφωνα µε τον µηχανισµό της µεταβατικής τράπεζας (bridge bank) προβλέπεται ότι 
µία τράπεζα πριν τεθεί σε διαδικασία πτώχευσης µπορεί να µεταβιβάζει τα υγιή περι-
ουσιακά στοιχεία της (κυρίως καταθέσεις αλλά και δάνεια) σε ένα άλλο εταιρικό 
µόρφωµα. Στόχος της µεταβατικής τράπεζας θα είναι η πώληση των υγιών τµηµάτων 
της τράπεζας από την οποία προέρχεται για την κάλυψη των απαιτήσεων του προ-
βληµατικού τµήµατος της τράπεζας.  
 
Η τράπεζα στην οποία θα µεταβιβάζεται το υγιές κοµµάτι των επενδύσεων και των 
δανείων της "παλιάς" τράπεζας θα µπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνοµο χρηµατοπι-
στωτικό ίδρυµα και να έχει γι' αυτό πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος έστω 
και αν δεν πληροί απολύτως τους κανονισµούς σύστασης και λειτουργίας ενός πλή-
ρους τραπεζικού ιδρύµατος.  
 
Η νέα αυτή τράπεζα µε κρατική εποπτεία θα διαχειριστεί το ενεργητικό και το παθη-
τικό της Τράπεζας η οποία βρίσκεται υπό πτώχευση έτσι ώστε να µην προκληθεί πα-
νικός, ο οποίος µπορεί να φέρει σε επισφαλή θέση τους καταθέτες και αντιστρόφως 
σε πλεονεκτική τους δανειολήπτες. Εκτός από την PΡΟΤΟΝ ΒΑΝΚ ο µηχανισµός 
αυτός χρησιµοποιήθηκε κατά την εξυγίανση του ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙ-
ΟΥ. 
 
Παράλληλα µε την µέθοδο της µεταβατικής τράπεζας, στις περιπτώσεις εξυγίανσης  
των τραπεζών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της εντολής µεταβίβασης περιουσιακών 
στοιχείων,  γνωστή και ως purchase and assumption (transfer order) P&A, και πρό-
κειται στην ουσία για µεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από την 
προβληµατική τράπεζα σε τρίτη οντότητα. Η προς εξυγίανση τράπεζα δηλαδή δια-
σπάτε σε καλή και κακή τράπεζα, της οποίας το καλό κοµµάτι απορροφάτε κατευθεί-
αν από µία τρίτη οντότητα, συνήθως µία άλλη τράπεζα. Η µέθοδος της εντολής µετα-
βίβασης περιουσιακών στοιχείων εφαρµόστηκε στις περιπτώσεις της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  στην T-BANK (πρώην ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) στις  
ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΧΑΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ και τελευταία στην 
FIRST BUSINESS BANK και στην PROBANK. 
   
Οι δύο αυτή µηχανισµοί της µεταβατικής τράπεζας (bridge bank) και της εντολής µε-
ταβίβασης περιουσιακών στοιχειών (purchase and assumption) χρησιµοποιούνται εδώ 
και αρκετά χρόνια στις ΗΠΑ σε ανάλογες περιπτώσεις διασώσεων τραπεζών από την 
αρµόδια αρχή Federal Deposit Insurance Corporation’s (FDIC) 
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4.1 Πίνακας τραπεζών που εξυγιανθήκαν από τον Οκτώβριο του 2011  

µέχρι σήµερα 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙ∆ΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ  
ΕΞΥΓΙΑΝΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ  

PROTON BANK  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

09/10/2011 

T-BANK  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΟ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

17/12/2011 

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ 
 ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ  

19/03/2012 

ΛΑΜΙΑΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ 
 ΕΘΝΙΚΗ 
 ΤΡΑΠΕΖΑ 

19/03/2012 

ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ 
 ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ 

19/03/2012 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ  
ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

27/07/2012 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

18/01/2013 

FBB BANK  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ 

10/05/2013 

PRO-BANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ  
ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ 

26/07/2013 

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος   
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4.2. Νοµικό πλαίσιο διάσωσης Ελληνικών τραπεζών  
 
4.2.1. Γενικά σχόλια 

 
Το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο στην χώρα µας που αφορά την εξυγίανση και την εκ-
καθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων βασίζεται στους παρακάτω νόµους και αποφάσεις:   
 
- N. 3601/2007 ΦΕΚ Α 178/1.8.2007 – Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα  
- Ν. 3746/2009 ΦΕΚ Α 27.16.2.2009 – Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύ-
σεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλι-
ση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις 
- Ν. 3588/2007 ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 – Πτωχευτικός Κώδικας 
- Ν. 3458/2006 ΦΕΚ Α 94/8.5.2006 – Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών 
ιδρυµάτων  
-  Απόφαση 21/4.11.2011 της  Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεµάτων (Ε-
ΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος - Κανονισµός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ι-
δρυµάτων 
 
 
Ο θεσµός της «µεταβατικής τράπεζας» (bridge bank) όπου η προβληµατική τράπεζα  
µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία σε ένα άλλο εταιρικό µόρφωµα το οποίο θα έχει τις 
αρµοδιότητες µε δικό του διοικητικό συµβούλιο και µετοχική σύνθεση καθώς και της 
εντολής µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (purchase and assumption), εισήχθη-
σαν µε τον Νόµο 4021/2011 στις 3 Οκτωβρίου του 2011. Με τον νόµο αυτό ρυθµίζο-
νται τα απαραίτητα Μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων – 
Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης – Πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιή-
σεών της και άλλες διατάξεις. Ο νόµος αυτός αντικαθιστά σηµαντικά άρθρα του νό-
µου 3601/2007 που αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστω-
τικά ιδρύµατα, την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και λοιπές διατάξεις. Συγκε-
κριµένα µε το άρθρο 1 του νόµου 4021/2011 αντικαθιστάτε το άρθρο 62 του 
Ν.3601/2007 το οποίο  αναφέρεται στα «Προληπτικά Εποπτικά Μέτρα» που οφεί-
λουν να λάβουν όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ενώ το άρθρο 2 του νόµου προ-
σθέτει στο άρθρο 62 του Ν.3601/2007, το άρθρο 62Α «Αύξηση µετοχικού κεφαλαί-
ου». Το άρθρο 3 του νόµου αντικαθιστά το άρθρο 63 του Ν.3601/2007 και αφορά τον  
«∆ιορισµό Επιτρόπου» ενώ µε το άρθρο 4  προστίθενται τα νέα άρθρα  63Α  «παρά-
ταση χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων», 63Β «προϋποθέσεις ενεργοποίησης των 
µέτρων εξυγίανσης» , 63Γ «αύξηση κεφαλαίου ως µέτρο εξυγίανσης» , 63∆ «εντολή 
µεταβίβασης», 63Ε «Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα», 63ΣΤ «πώληση µετοχών του 
µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος» και  63Ζ «αποζηµίωση» και είναι τα άρθρα µε 
το οποία ρυθµίζεται το νοµικό πλαίσιο για τα µέτρα εξυγίανσης που πρέπει να λαµ-
βάνονται καθώς και για τους δύο µηχανισµούς της µεταβατικής τράπεζας και της ε-
ντολής µεταβίβασης. Επίσης το άρθρο 5 του Ν.4021/2011 αντικαθιστά το άρθρο 68 
του Ν.3601/2007 που αναφέρεται στην «Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων» 
ενώ µε το ποιο πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο (Ν.4172/2013) αντικαθίστανται  και τρο-
ποποιούνται κάποιες σηµαντικές περιπτώσεις του άρθρου αυτού και  προστίθεται το 
άρθρο 68Α που αφορά την «Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων» . 
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4.2.2.Ο νόµος 4021/2011 (εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων) 
 
Το άρθρο 63∆ του Νόµου 4021/2011 ΦΕΚ Α 218/3.10.2011αναφέρεται στην «Εντο-
λή Μεταβίβασης» ενώ το άρθρο 63Ε στην δηµιουργία  «Μεταβατικού Πιστωτικού 
Ιδρύµατος» και είναι οι 2 σηµαντικότεροι µηχανισµοί σε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η διάσωση ενός πιστωτικού ιδρύµατος διαµέσου µίας αύξησης του µετοχικού 
του κεφαλαίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 63∆ για την «Εντολή Μεταβίβασης» στην πρώτη παράγραφο 
αναφέρεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να υποχρεώσει το πιστωτικό ίδρυµα 
στη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του προς άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή προς άλ-
λο πρόσωπο. Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία µπορούν να είναι δικαιώµα-
τα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή και συµβατικές σχέσεις. 
 
 Στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να µετα-
βιβάσει τα προσδιοριζόµενα στην απόφαση µεταβίβασης περιουσιακά στοιχεία παρα-
χρήµα και σε κάθε περίπτωση προς της έναρξης της επόµενης εργάσιµης µέρας. 
  

Στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι το προς η µεταβίβαση πρόσωπο συναινεί µε 
πρότερη έγγραφη δήλωσή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος στην προς αυτό µετα-
βίβαση και στο αντάλλαγµα. Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα πρόσωπα, που κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες σε αυτήν 
πληροφορίες είναι κατάλληλα για την κτήση των υπό µεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων, σε άτυπη και εµπιστευτική διαδικασία υποβολής προσφορών για την από-
κτησή τους. Τα κληθέντα σε υποβολή προσφορών πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρό-
σωπα τηρούν απόρρητο ως προς την άνω διαδικασία και κάθε πληροφορία που απέ-
κτησαν µε την ευκαιρία αυτής.  
 
Στην παράγραφο τέσσερα αναφέρεται ότι πριν από την έκδοση της απόφασης µεταβί-
βασης και πριν από τη διαδικασία υποβολής προσφορών, η Τράπεζα της Ελλάδος α-
ναθέτει σε έναν ή δύο νόµιµους ελεγκτές την αποτίµηση του συνόλου των περιουσια-
κών στοιχείων. Στην απόφαση µεταβίβασης καθορίζεται επίσης ο χρόνος, στον οποίο 
η αξίωση του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος σε αυτό το αντάλλαγµα, εφόσον 
αυτό υφίσταται, καθίσταται απαιτητή, καθώς και οι όροι καταβολής. Οι υποχρεώσεις 
απορρήτου και η περί προστίµου σχετική διάταξη εφαρµόζονται και στους νόµιµους 
ελεγκτές. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά:  
Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις έως του ορίου του άρθρου 
9 του ν. 3746/2009 και β. οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις 
του ∆ηµοσίου και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης. Με απόφαση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, δύναται να µεταβιβάζονται περαιτέρω στοιχεία του ενεργητικού και το 
παθητικού του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος, όταν αυτό απαιτείται για τους 
σκοπούς της εξυγίανσης. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβά-
νονται τα δάνεια χαµηλής εξασφάλισης (subordinated debts). 
 
Εάν συντρέχει περίπτωση για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία, η µεταβίβαση σηµειώ-
νεται ατελώς στα οικεία δηµόσια βιβλία και αρχεία µε αίτηση του προς η µεταβίβαση 
προσώπου (παράγραφος πέντε).  
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Επίσης εάν η µεταβίβαση ορισµένων από τα περιουσιακά στοιχεία, υπόκειται σε δια-
τυπώσεις προβλεπόµενες από αλλοδαπό δίκαιο, το προς η µεταβίβαση πρόσωπο λαµ-
βάνει αµελλητί µέριµνα για την τήρηση αυτών των διατυπώσεων (παράγραφος έξι). 
 
Οι αντισυµβαλλόµενοι του πιστωτικού ιδρύµατος δικαιούνται να προτείνουν απαίτη-
σή τους κατά του µεταβιβάσαντος πιστωτικού ιδρύµατος προς συµψηφισµό κατά α-
παίτησης που περιήλθε στο προς η µεταβίβαση πρόσωπο, εφόσον οι προϋποθέσεις 
του συµψηφισµού συνέτρεξαν πριν από το χρόνο µεταβίβασης (παράγραφος επτά). 
 
Οι αξιώσεις από εµπράγµατη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζο-
νται κατ' εφαρµογής του παρόντος άρθρου ασκούνται κατά του προς η µεταβίβαση 
προσώπου (παράγραφος οκτώ). 
 
Εάν µε την απόφαση της παραγράφου 1 µεταβιβάζονται σύµφωνα συµψηφισµού και 
µετατροπής χρέους ή συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, τότε οι 
συµφωνίες αυτές µεταβιβάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο τους (παράγραφος εννέα). 
 
Το µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα είναι δυνατόν να υποχρεώνεται σε µεταφορά συµ-
βάσεων εργασίας µισθωτών του στο προς η µεταβίβαση πρόσωπο, εάν αυτό εξυπηρε-
τεί το σκοπό της µεταβίβασης (παράγραφος δέκα). 
 
Οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
δεν υπόκεινται σε πτωχευτική ανάκληση (παράγραφος έντεκα). 
 
Η έκδοση απόφασης της πρώτης παραγράφου δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζη-
µιώσεων καταθετών και επενδυτών-πελατών (παράγραφος δώδεκα). 
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση που η αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων 
του Παθητικού στο προς η µεταβίβαση πιστωτικό ίδρυµα υπερβαίνει την αξία των 
µεταβιβαζόµενων στοιχείων του Ενεργητικού, καθορίζει το ποσό της διαφοράς, η ο-
ποία καλύπτεται ως εξής: α) το σκέλος καταθέσεων του Ταµείου Εγγύησης Καταθέ-
σεων και Επενδύσεων καταβάλλει ποσό ίσο µε την αξία των εγγυηµένων καταθέσεων 
αφαιρούµενης της αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων του Ενεργητικού και β) το 
σκέλος εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει 
το επιπλέον ποσό (παράγραφος δεκατρία). 
 
Τέλος στην δέκατη τέταρτη παράγραφο του άρθρου 63∆ αναφέρεταο ότι το υποκεί-
µενο σε µέτρα εξυγίανσης πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του 
προς η µεταβίβαση ιδρύµατος όλες τις υπηρεσίες του και να το διευκολύνει προκει-
µένου να εκτελέσει αποτελεσµατικά τις εργασίες που µεταβιβάζονται σε αυτό δυνά-
µει της απόφασης µεταβίβασης. 
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4.2.3.Ο νόµος 4021/2011 (µεταβατική τράπεζα) 

 
Στο άρθρο 63Ε  που αφορά την δηµιουργία  «Μεταβατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος» 
αναφέρονται τα εξής:  
 
Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται 
για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, να συσταθεί µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, προς 
το οποίο µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέρος των περιουσιακών στοιχείων του αρχικού 
πιστωτικού ιδρύµατος. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται ο τρόπος καταβολής του µε-
τοχικού κεφαλαίου, ο αριθµός και η αξία των νέων µετοχών, διορίζεται το πρώτο δι-
οικητικό συµβούλιο, καθορίζεται το περιεχόµενο του καταστατικού και ρυθµίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη βιώσιµη λειτουργία του µεταβατικού πιστωτικού 
ιδρύµατος.  
 
Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Με την καταχώρηση 
αυτή το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα αποκτά νοµική προσωπικότητα. Κοινοποιείται 
αυθηµερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων, Επενδύ-
σεων και Εξυγίανσης και στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (παράγρα-
φος δύο).  
 
Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα τελεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, α-
νεξαρτήτως της υποχρεωτικής και για λόγους βιώσιµης λειτουργίας του συµµετοχής 
άλλων φορέων στο µετοχικό κεφάλαιο, ή µε άλλο τρόπο χρηµατοδότησή του από αυ-
τούς. Σκοπός του είναι η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιµων τραπεζικών εργα-
σιών και υπηρεσιών πληρωµών του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος, προκειµένου να 
διατηρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η προστασία των 
καταθετών και επενδυτών, τη διαφύλαξη της αξίας της εισφερόµενης σε αυτό περι-
ουσίας και την οµαλή λειτουργία του προς µεγιστοποίηση της αξίας του µέχρι την 
εντός εύλογου χρόνου πώληση των µετοχών του (παράγραφος τρία).   
 
Με τη σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος, η άδεια λειτουργίας του αρχικού 
πιστωτικού ιδρύµατος ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση, οι δε πα-
λαιές µετοχές ακυρώνονται. Στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα χορηγείται νέα άδεια 
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα χωρίζε-
ται σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Στην «καλή» τράπεζα µεταφέρονται το σύνολο 
των καταθέσεων και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της πα-
λαιάς τράπεζας. Στην «κακή» τράπεζα υπάγονται όλα τα προβληµατικά περιουσιακά 
στοιχεία της παλαιάς τράπεζας. Το µετοχικό κεφάλαιο του µεταβατικού πιστωτικού 
ιδρύµατος καταβάλλεται στο σύνολό του από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (παράγραφος τέσσερα). 
 
Τη διοίκηση του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος ασκεί το διοικητικό του συµ-
βούλιο που έχει οριστεί (παράγραφος πέντε). 
 
Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά: 
α. Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις. 
β. Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις του ∆ηµοσίου και των 
φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, δύναται να αυξάνεται το όριο των αναδεχοµένων υποχρεώσεων που αφορούν 



 58 

καταθέσεις, όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών του µεταβατικού 
πιστωτικού ιδρύµατος. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνο-
νται τα δάνεια χαµηλής εξασφάλισης (subordinated debts)(παράγραφος έξι). 
 
 Η διαφορά µεταξύ µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καλύπτεται από 
το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Στο µε-
ταβατικό πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειµένου να διαθέτει την απαιτούµενη κεφαλαιακή 
επάρκεια. Στη συνέχεια, το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα εκπονεί επιχειρησιακό σχέ-
διο, στο οποίο περιγράφει τη στρατηγική του για τη βιώσιµη λειτουργία, τη διασφά-
λιση και ενίσχυση της φερεγγυότητας και την εν γένει εκπλήρωση των σκοπών του, 
το οποίο εγκρίνεται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (παράγραφος 
επτά). 
 
Η έκδοση της απόφασης της πρώτης παραγράφου  δεν ενεργοποιεί καθ' εαυτήν τη 
διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών - πελατών (παράγραφος οκτώ). 
 
Τέλος στην ένατη και τελευταία παράγραφο του άρθρου αναφέρεται ότι το µεταβατι-
κό πιστωτικό ίδρυµα που συστήνεται δεν µπορεί να λειτουργήσει πέραν των δύο ε-
τών. Για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, µετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, η προθεσµία αυτή µπορεί να 
παρατείνεται.  
 
4.2.4. Λοιπές ρυθµίσεις του νόµου 4021/2011 

 
Εκτός από το άρθρα 63∆ και 63 Ε , µε τον νόµο  4021/2011 αυξήθηκαν οι  αρµοδιό-
τητες της Τράπεζας της Ελλάδος και ρυθµίζονται οι παρακάτω παράµετροι:  
 
1) Η Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί προληπτικά να λαµβάνει µέτρα σε τράπεζες, αν 
διαπιστώσει ή εξυφαίνονται προβλήµατα σε µια τράπεζα (αρθρο 62).  
 
2) Αν η Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώσει ότι σε µια τράπεζα µειωθούν πάνω από 
20% τα ίδια κεφάλαια της, πλην του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, τότε ζητάει άµεσα 
λήψη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων (άρθρο 62). 
 
3) Η  Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες 
(άρθρο 62Α).  
 
4) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα µπορεί να υλοποιηθεί και µε προνοµιούχες 
µετοχές (άρθρο 62Α).  
 
5) Επιβάλλονται ποινές στα µέλη του διοικητικό συµβούλιο µίας τράπεζας εάν δεν 
συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις τής Τράπεζας της Ελλάδος  για σύγκληση της γενι-
κής συνέλευσης η της  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 62Α). 
 
6) Θα  διορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος επίτροπος, όταν βεβαιώνεται ότι η 
τράπεζα αδυνατεί ή δεν υλοποιεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εντός των χρονικών 
περιθωρίων που έχουν τεθεί καθώς επίσης και αν εµφανίζονται προσκόµµατα στις 
διαδικασίες ελέγχου. Η παράµετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς αν µια 
τράπεζα ανακοινώσει αύξηση κεφαλαίου και δεν την υλοποιήσει εντός του χρονοδια-
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γράµµατος που έχει καθοριστεί, παρεµβαίνει η Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 63 ).  
 
7) Ο επίτροπος υποβάλλει σχέδια ανάκαµψης της τράπεζας στο εξής χρονικό πλαίσιο: 
Εντός 30 ηµερών από τον διορισµό του υποβάλλει έκθεση απογραφής και εντός 60 
ηµερών, έκθεση προοπτικών της τράπεζας (άρθρο 63 παρ.8). 
 
8) Η θητεία του επιτρόπου από την  Τράπεζας της Ελλάδος σε µια τράπεζα, προσδιο-
ρίζεται σε 12 µήνες και µπορεί να παραταθεί έως 18 µήνες (άρθρο 63 παρ.13). 
 
9) ‘Όταν έχει τοποθετηθεί επίτροπος σε µια τράπεζα και υλοποιήσει αύξηση κεφα-
λαίου τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων δεν ισχύουν (άρθρο 63Γ ).  
 
10) H µεταβατική τράπεζα θα συλλέγει µέρος των περιουσιακών στοιχείων των προ-
βληµατικών τραπεζών (άρθρο 63∆).  
 
11) Οι µέτοχοι της υπό εκκαθάρισης τράπεζας ή αυτής που τα περιουσιακά της στοι-
χεία θα µεταβιβαστούν στην κακή τράπεζα, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν αποκα-
τάσταση οικονοµικής θέσης, κοινώς να διεκδικήσουν τα χρήµατα που έχουν επενδύ-
σει. Το µοντέλο αποτίµησης θα βασίζεται στα οικονοµικά στοιχεία πριν την εξυγίαν-
ση αφαιρουµένης της κρατικής ενίσχυσης (άρθρο 63Ζ).  
 
12) Το  Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Τ.Ε.Κ.Ε.  µπορεί να χορηγεί 
και οικονοµική βοήθεια σε προβληµατικές τράπεζες (άρθρο 63ΣΤ).  
 
13) Τα µέλη της Τράπεζας της Ελλάδος  (διοικητής, υποδιοικητές και άλλα µέλη), 
απαλλάσσονται για τυχόν αστική ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, µε εξαίρεση αν επι-
βεβαιωθεί βαριά αµέλεια ή δόλος (άρθρο 68).  
 
.  
4.2.5.Ο νόµος 4172/2013 ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων  
 
Με την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου 4172/2013 ΦΕΚ Α 167/23.7.2013 διαµορφώ-
θηκε το πλαισίου εκκαθάρισης των προβληµατικών τραπεζών το οποίο ήτανε απαραί-
τητο για την ταχύτερη ανάκτηση από τις συστηµικές τράπεζες µέρους των «κακών» 
δανείων από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Με τις νέες διαδικασίες εκκαθάρισης των προ-
βληµατικών τραπεζών οι εκκαθαριστές αποκτούν µεγαλύτερη ευελιξία και αποφεύγε-
ται το πτωχευτικό δικαστήριο, ενώ επίσης διαθέτουν πλέον και ένα ενιαίο νοµικό 
πλαίσιο για να χειριστούν διαφορετικές περιπτώσεις δανείων, καθώς στα χαρτοφυλά-
κια των υπό εκκαθάριση τραπεζών υπάρχουν δάνεια από αγροτικούς συνεταιρισµούς 
και ναυτιλιακές επιχειρήσεις ως καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.  
 
Επιπλέον, µέχρι πρότινος οι εκκαθαριστές των εννέα τραπεζών δεν µπορούσαν να 
προχωρήσουν σε ρυθµίσεις παρά µόνο στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων µε 
στόχο να ανακτήσουν για λογαριασµό του ∆ηµοσίου όσο το δυνατόν περισσότερα 
κεφάλαια.  
 
Το νέο πλαίσιο προβλέπει συµβιβασµούς, ρυθµίσεις, εκποιήσεις ακινήτων και απαι-
τήσεων είτε από τον εκκαθαριστή είτε από πενταµελή Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρί-
σεων που συστήνεται για πρώτη φορά, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση, όπως 
ίσχυε µέχρι πρότινος µε βάση το Πτωχευτικό ∆ίκαιο. 
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Συγκεκριµένα µε το άρθρο 74 του πολυνοµοσχεδίου 4172/2013 τροποποιείται η παρ. 
1 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007 (Α' 178) και αφορά την  Εκκαθάριση πιστωτικών 
ιδρυµάτων. Με την τροποποίηση αυτή ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία ενός ε-
νιαίου σχήµατος για την εκκαθάριση κακών τραπεζών. Όπως αναφέρεται στο πολυ-
νοµοσχέδιο, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης µίας τράπεζας,  τη διοίκηση του πι-
στωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνει ειδικός εκκαθαριστής, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα, το ίδιο πρόσωπο µπορεί να 
αναλάβει την ειδική εκκαθάριση περισσοτέρων του ενός υπό ειδική εκκαθάριση πι-
στωτικών ιδρυµάτων, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
σκοπών της ειδικής εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να ενοποιούνται 
λειτουργικά οι ειδικές εκκαθαρίσεις χωρίς να θίγεται η έννοµη θέση των πιστωτών. 
Με αυτόν τον τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοδοξεί να δηµιουργήσει σταδιακά 
οικονοµίες κλίµακος µέσω της λειτουργικής ενοποίησης των εννέα «κακών» τραπε-
ζών που λειτουργούν σήµερα, ενώ δίνει τη δυνατότητα και σε ιδιωτικές εταιρείες να 
αναλάβουν ρόλο εκκαθαριστή. 
 
Επίσης στο Ν. 3601/2007 προστίθεται το άρθρο 68Α που αφορά την Επιτροπή Ειδι-
κών Εκκαθαρίσεων 
 
Με το άρθρο αυτό ο εκκαθαριστής είναι σε θέση να κάνει συµβιβασµούς, δηλαδή να 
αποδέχεται να εισπράξει από τον δανειστή µέρος του χρέους του και να κλείσει την 
υπόθεση, για χρέη ως 20.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων και των εξό-
δων.  
 
Επίσης µπορεί να προχωρεί σε ρυθµίσεις δανείων, δηλαδή να παρατείνει τον χρόνο 
αποπληρωµής του δανείου ή να µειώσει το επιτόκιό του ή και τα δύο για ποσά ως 
250.000 ευρώ. Σε ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν και δάνεια που έχουν καταγγελθεί. 
Εξάλλου, ο εκκαθαριστής µπορεί να βγάζει σε πλειστηριασµό ακίνητα αντικειµενικής 
αξίας κάτω των 150.000 ευρώ και να εκποιεί άλλα περιουσιακά στοιχεία λογιστικής 
αξίας µέχρι 150.000 ευρώ.  
 
Συµβιβασµοί, ρυθµίσεις και εκποιήσεις ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων µπο-
ρούν να γίνονται και για µεγαλύτερα ποσά των 20.000 ευρώ, 150.000 ευρώ και 
250.000 ευρώ.  
 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πενταµελούς επιτροπής. Ειδικό-
τερα, για ποσά µέχρι 1.000.000 ευρώ η απόφαση της επιτροπής λαµβάνεται κατά 
πλειοψηφία, ενώ για µεγαλύτερα θα πρέπει να είναι οµόφωνη.  
 
Τα µέλη της επιτροπής διορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τριετή 
θητεία που µπορεί να ανανεωθεί άπαξ και όπως αναφέρεται στο πολυνοµοσχέδιο θα 
πρέπει να είναι «εγνωσµένου κύρους και να έχουν στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον 
δεκαετή εµπειρία σε θέµατα πιστοδοτήσεων και διαχείρισης χρηµατοδοτικών εµπλο-
κών, εταιρικής και λιανικής τραπεζικής».  
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4.3 Εφαρµογή του νόµου 4021/2011 στην διάσωση των Ελληνικών 
τραπεζών   
 

4.3.1 Γενικά σχόλια   

 

Όπως προαναφέρθηκε ο νόµος 4021/2011 εφαρµόστηκε µέχρι στιγµής σε εννέα Ελ-
ληνικές τράπεζες. Σε δύο τράπεζες (PΡΟΤΟΝ ΒΑΝΚ και ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ-
ΕΥΤΗΡΙΟ) χρησιµοποιήθηκε ο µηχανισµός της µεταβατικής τράπεζας ενώ στις υπό-
λοιπες επτά περιπτώσεις (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  T-BANK,  ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΧΑΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ, FIRST BUSINESS BANK και  PRO-
BANK) ο µηχανισµός της εντολής µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Στην πα-
ρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στην περίπτωση της κάθε τράπεζας.  
 
 
 
4.3.2 Η περίπτωση της Proton Bank   

 
Τον Οκτώβριο του 2011 εφαρµόστηκε για πρώτη φορά ο ν. 4021/2011 στην «Proton 
Τράπεζα Α.Ε.» µέσω της ίδρυσης (µε την υπ’ αριθµ. 9250/9.10.2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών) του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος «Νέα Proton Τρά-
πεζα Α.Ε.» µε µοναδικό µέτοχο το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ) 
και ενεργοποιήθηκε το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).  
 
Η Proton Τράπεζα Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 και ξεκίνησε επίσηµα τη λειτουργία της το 
2002 ως επενδυτική Τράπεζα. Το ∆εκέµβριο του 2005 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών ενώ το 2006 απορρόφησε την Omega Τράπεζα. 
 
Τον Οκτώβριο του 2008 τα προβλήµατα ρευστότητας αυξήθηκαν κατακόρυφα στην 
Proton Bank µε αποτέλεσµα οι βασικοί της µέτοχοι να λάβουν την απόφαση και να 
συµφωνήσουν να πουλήσουν πακέτο µετοχών στην Τράπεζα Πειραιώς, µε σκοπό τη 
µετέπειτα απορρόφηση της Proton από την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς, 
τον Οκτώβριο του 2008 ανακοίνωσε σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι 
θα αγοράσει το 26% µε 27% της Proton Bank µε µετοχές.  Ενώ υπήρχε όµως σχέδιο 
απορρόφησης της Proton Bank από την Πειραιώς, η τελευταία αποφασίζει, προς το 
τέλος του 2009, να πωλήσει το στρατηγικό ποσοστό που κατείχε στην Proton Bank.  

Κατά αυτόν τον τρόπο τον ∆εκέµβριο του 2009 ο επιχειρηµατίας Λαυρέντης Λαυρε-
ντιάδης απέκτησε το 31,3% των µετοχών της τράπεζας µε την έγκριση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, παρότι υπήρξαν προειδοποιήσεις για τα οικονοµικά του αγοραστή. Η 
συναλλαγή αυτή ωφέλησε ιδιαίτερα την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η τελευταία είχε αγο-
ράσει το 2009 µια υπό κατάρρευση τράπεζα και κατάφερε να ενισχύσει τελευταία στιγµή 
τον ισολογισµό της, αντλώντας αρκετά εκατοµµύρια ευρώ ρευστότητας και καταγράφο-
ντας υψηλά κέρδη . 

Από τον Ιανουάριο του 2010 ως τον Ιανουάριο του 2011 υπήρξε αύξηση 70,7% στα 
επιχειρηµατικά δάνεια που χορήγησε η τράπεζα. Συγκεκριµένα ο Λ. Λαυρεντιάδης 
και οι άλλοι συνεργάτες του «µε κοινό δόλο και εκµεταλλευόµενοι τη θέση τους στην 
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Proton Bank χορήγησαν σε εταιρίες άµεσα ή έµµεσα ελεγχόµενες από τον Λ. Λαυρε-
ντιάδη δάνεια ύψους 701 εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς τις απαιτούµενες διασφαλίσεις, 
χωρίς εγγυήσεις και µε εξαιρετικά υψηλό πιστωτικό κίνδυνο µε συνέπεια να απειλη-
θεί και να υποστεί ζηµιά η τράπεζα, σύµφωνα µε το βούλευµα από την προκαταρκτι-
κή εξέταση. Για να επιτύχουν τον σκοπό τους αυτόν ενεργώντας µε δόλο απέκρυψαν 
από τις εποπτικές αρχές και τους µετόχους της τράπεζας το γεγονός ότι τα χορηγού-
µενα δάνεια δίνονταν σε εταιρείες που συνδέονταν άµεσα ή έµµεσα µε τον Λ. Λαυρε-
ντιάδη, δηλαδή απέκρυπταν τον ενιαίο πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό σηµαίνει ότι οι επο-
πτικές αρχές και οι µέτοχοι θεωρούσαν ότι χορηγούσαν δάνεια τηρώντας το νόµο και 
το κανονιστικό πλαίσιο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος. Όµως, όπως προέ-
κυψε, τα δάνεια χορηγούνταν προς εταιρίες που αποτελούν οµάδα συνδεδεµένων πε-
λατών, άρα αντιπροσώπευαν ενιαίο κίνδυνο, µε πιστοδοτήσεις που δεν καλύπτονταν 
µε άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία.  

Τον Οκτώβριο του 2011, η τράπεζα ζήτησε κεφαλαιακή ενίσχυση από την Ελληνική 
Κυβέρνηση και εντάχθηκε στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 

Ειδικότερα, το χρηµατοδοτικό άνοιγµα που προέκυψε, ήτοι η διαφορά της αξίας των 
µεταβιβασθέντων από το πιστωτικό ίδρυµα «Proton Τράπεζα ΑΕ» στο µεταβατικό 
πιστωτικό ίδρυµα «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» στοιχείων του παθητικού και του ε-
νεργητικού, καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 20/1/9.10.2011 απόφαση της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος 
στο ποσό των 862 εκατ. ευρώ. ∆εδοµένου ότι η αξία των εγγυηµένων καταθέσεων 
υπολειπόταν της αξίας των µεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού, το ως άνω ποσό 
καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το Σκέλος Εξυγίανσης. 
Όλες οι καταθέσεις (πελατών, τραπεζών και κρατικές) και επιλεγµένα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων χρεογράφων και χαρτοφυλα-
κίων δανείων) της παλαιάς τράπεζας, µεταφέρθηκαν στη νέα τράπεζα.  
 
Η άδεια της «παλαιάς» Proton ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και η τρά-
πεζα τέθηκε υπό εκκαθάριση.  
 
Στις 15/07/2013 η Eurobank υπέγραψε δεσµευτική συµφωνία µε το ΤΧΣ για την εξα-
γορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου του Νέου ΤΤ και της Νέας Proton 
Σύµφωνα µε τους όρους της πώλησης της Proton, όπως αυτοί ορίστηκαν από το ΤΧΣ, 
η Eurobank κατέβαλε τίµηµα € 1 για την εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαί-
ου της Νέας Proton. Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΤΧΣ  κάλυψε τις 
κεφαλαιακές ανάγκες της Proton µε εισφορά µετρητών € 395 εκ.  
 

 

4.3.3 Η περίπτωση της T-Bank  

 
Το ∆εκέµβριο του 2011 εφαρµόστηκε εκ νέου ο ν. 4021/2011 στο υπό εκκαθάριση 
πιστωτικό ίδρυµα «T Bank Α.Τ.Ε.» µέσω της µεταβίβασης (µε την υπ’ αριθµ. 
26/1/17.12.2011 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος) περιουσιακών 
στοιχείων στο πιστωτικό ίδρυµα «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.». 
 

Πρόκειται για την πρώην  ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η 
οποία ιδρύθηκε το 1992 από τον κ. Παύλο ∆. Ψωµιάδη και την Ολλανδικών συµφε-
ρόντων ασφαλιστική Εταιρεία AEGON BV, µε το διακριτικό τίτλο ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑ-
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ΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και απετέλεσε την πρώτη ιδιωτική στεγαστική Τράπεζα στην 
Ελλάδα. H AEGON BV, µείωσε σταδιακά το ποσοστό συµµετοχής της στην Τράπεζα 
από 50% το 1992 αποχωρώντας το 1995 από το µετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. 
Από το 1992 και µέχρι τις 03.08.2001, η λειτουργία της Τράπεζας διέπετο από τις δι-
ατάξεις της νοµοθεσίας περί Κτηµατικών Τραπεζών. Το 1998 γίνεται εισαγωγή των 
µετοχών της Τράπεζας για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 2001 

έγινε αλλαγή επωνυµίας της τράπεζας σε ASPIS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε.και µετατροπή της 
Τράπεζας από Στεγαστική σε Εµπορική µε δραστηριοποίησή της σε όλο το φάσµα 
των τραπεζικών εργασιών, επενδυτικών και καταθετικών προϊόντων. Το 2002 έγινε 
εξαγορά του δικτύου λιανικής τραπεζικής (17 καταστήµατα) της ABN AMRO BANK 
στην Ελλάδα και το 2003  είσοδος της Ολλανδικής  ΑΒΝ AMRO BANK N.V. στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ASPIS BANK µε ποσοστό 5,5%. Κύριος µέτοχος, ήταν ο Ό-
µιλος Εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. συµφερόντων του Παύλο ∆. Ψωµιάδη 
µε ποσοστό 67%  

Τα προβλήµατα για την τράπεζα ξεκίνησαν το 2009 όταν ανακαλύφθηκε η απάτη που 
είχε στηθεί µε τις Ασφαλιστικές εταιρίες του Π. Ψωµιάδη. Συγκεκριµένα σε περιό-
δους όπου οι περισσότερες τράπεζες µείωναν σηµαντικά τα επιτόκια, η «Ασπίς Πρό-
νοια» δελέαζε το κοινό µε υπεραποδόσεις. Επίσης, ουδέποτε διερευνήθηκαν στο βά-
θος που έπρεπε καταγγελίες πρώην αναλογιστή της εταιρείας για σωρεία παραβάσε-
ων της εταιρείας σε ότι αφορούσε την έκδοση και χρήση οµολογιακών δανείων, τις 
ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα µεταβλητά Αµοιβαία Κεφάλαια, τις πρακτορειακές 
συµβάσεις εταιρειών και τις διάφορες συναλλαγές µε περιουσιακά στοιχεία µεταξύ 
εταιρειών που ανήκουν στον όµιλο της Ασπίς. Επίσης οι καταγγελίες έκανα λόγο για 
παραποίηση οικονοµικών στοιχείων και αλλοίωση των πραγµατικών µεγεθών του 
ισολογισµού, που επηρεάζαν όχι µόνο το αποτέλεσµα, αλλά και την κεφαλαιακή ε-
πάρκεια του οµίλου. 

Με άλλα λόγια είχε στηθεί από τον Π. Ψωµιάδη µία πρωτότυπη πυραµίδα µε µακρο-
χρόνιες υπεραποδόσεις, η οποία αποτελούσε µια ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας, ανάλογη µε αυτή του Μπέρναρντ Μέι-
ντοφ στις ΗΠΑ. 

Τα προβλήµατα επεκτάθηκαν και στην Aspis Bank, στην οποία ο κ. Ψωµιάδης µέσου 
του οµίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ κατείχε το 67% των µετοχών. Αν και οι προσπάθειες 
για εξεύρεση από την Τράπεζα της Ελλάδος διατεθειµένων επενδυτών για να απορ-
ροφήσουν την ευρισκόµενη σε δεινή θέση τράπεζα ήταν απογοητευτικές, εντούτοις 
τον Απρίλιο του 2010 το  Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο απέκτησε ποσοστό 32,90% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank Α.Τ.Ε. Τον Μάιο του ιδίου έτους η τράπεζα 
αλλάζει την ονοµασία της σε  Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για να 
µην συγχέετε  µε την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.  

Με την υπ’ αριθµ. 25/2/17.12.2011 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος 
ανακλήθηκε η άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «T 
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και 
διορισµός ειδικού εκκαθαριστή. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 26/2/17.12.2011 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, 
το χρηµατοδοτικό άνοιγµα της τράπεζας καθορίστηκε, µε βάση προσωρινή αποτίµη-
ση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο ποσό των 700.338.000 ευρώ. 
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Έναντι του ποσού αυτού το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ κατέβαλε αρχικά στο πι-
στωτικό ίδρυµα «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» ποσό ύψους 450 εκατ. 
ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό σχηµατίστηκε σχετική πρόβλεψη.  

Με την υπ’ αριθµ. 2/9.4.2012 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τρά-
πεζας της Ελλάδος ορίστηκε η διαφορά µεταξύ της αξίας των µεταβιβαζοµένων στο 
πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Τ.Ε.» στοιχείων παθητικού του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε 
την επωνυµία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της αξίας των 
οµοίως µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού σε εξακόσια εβδοµήντα έξι εκατοµ-
µύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ (€ 
676.956.514). 
 
 
4.3.4 Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες  
 
Στις 18 Μαρτίου 2012 και µε την υπ’ αριθµ. 34/18.3.2012 απόφαση της ΕΠΑΘ της 
Τράπεζας της Ελλάδος έθεσε υπό εκκαθάριση τρεις συνεταιριστικές τράπεζες. Οι συ-
νεταιριστικές τράπεζες ήταν η ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝ.Π.Ε, η ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε και η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.  
 
Τα µεγέθη αυτών των τραπεζών ήταν περιορισµένα και είχαν τρία ή τέσσερα κατα-
στήµατα στις περιοχές που δραστηριοποιούνταν. Παρά τις επανειληµµένες προσπά-
θειές της Τράπεζας της Ελλάδος για την αντιµετώπιση των αδυναµιών των εν λόγω 
τραπεζών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη µέτρων που θα αποκαθιστούσαν τη βιωσιµό-
τητά τους.  
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος διενήργησε, σύµφωνα µε το άρθρο 63∆ του ν. 3601/2007 
όπως ισχύει, την προβλεπόµενη σε αυτό διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση α-
ναδόχου του συνόλου των καταθέσεων των παραπάνω συνεταιριστικών τραπεζών.  
 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε την από 23.3.2012 απόφαση εντολής µεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής µέτρων εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το σύνολο των καταθέσεων των Τραπεζών αυτών, 
εξασφαλίζοντας πλήρως τις καταθέσεις 
 
Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε µόνο τις καταθέσεις των εν λόγω τραπεζών και κανένα 
άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού τους. Οι διαδικασίες µεταφοράς των 
καταθέσεων των πελατών των τραπεζών αυτών περιλάµβαναν ένα σύνθετο έργο πα-
ραγωγής και αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων από τις συνεταιριστικές τράπεζες και 
ενσωµάτωσή τους στα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας.  
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4.3.5 Η περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας  
 
Τον Ιούλιο του 2012, εφαρµόστηκε ο νόµος  4021/2011 στο υπό εκκαθάριση πιστω-
τικό ίδρυµα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε.» µέσω της µεταβίβασης (µε την 
υπ’ αριθµ. 46/1/27.7.2012 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος) περιουσι-
ακών στοιχείων στο πιστωτικό ίδρυµα ««Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Επρόκειτο για τη 
µεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη που έπρεπε να εξυγιανθεί στο πλαίσιο της µεθό-
δου της εντολής µεταβίβασης περιουσιακών στοιχειών αφήνοντας € 5,6 δις καθαρού 
ενεργητικού για εκκαθάριση (Bain & Company, 2013).  

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1929,  ως "αυτόνοµος τραπε-
ζικός οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρος" και ήταν ο κατ΄ εξοχήν χρηµατοπιστω-
τικός φορέας που ασκούσε αποκλειστικά την αγροτική πίστη στην Ελλάδα. Η συµβο-
λή της Τράπεζας υπήρξε  καθοριστική στη γεωργική παραγωγή και κατ΄ επέκταση 
στην ελληνική  αγροτική οικονοµία στην οποία διαδραµάτισε πρωτεύοντα ρόλο, ειδι-
κότερα στις µεταρρυθµίσεις και στην ανάπτυξη συνεταιρισµών αλλά και ακόµη των 
βιοµηχανιών του κλάδου. Έντονη υπήρξε επίσης και η παράλληλη κοινωνική της συ-
νεισφορά σε κρίσιµες ιστορικές περιόδους, (πολέµου, κατοχής, αντίστασης) και στην 
ανασυγκρότηση της Χώρας.  

Το 1991 η ΑΤΕ από πιστωτικό ίδρυµα µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία και µετε-
ξελίχθηκε σε τράπεζα πολλαπλών δραστηριοτήτων. Το 2000 µε την είσοδό της στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών σηµατοδότησε µια νέα εποχή υλοποίησης ενός φιλό-
δοξου προγράµµατος εξυγίανσης, εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης ακόµα και πέρα 
του αρχικού τοµέα των δραστηριοτήτων της.  

Παράλληλα µε τα παραπάνω υπήρξε όµως και µία δηµόσια τράπεζα µε χρόνια δοµικά 
προβλήµατα, χαριστικές δανειοδοτήσεις και εσφαλµένους επενδυτικούς χειρισµούς 
που απαξίωσαν την τράπεζα και την έκαναν να µην µπορεί να αντιµετωπίσει το τε-
λευταίο µεγάλο πλήγµα, που υπέστη το τραπεζικό σύστηµα, χωρίς άµεση υπαιτιότητα 
του, το PSI. Επίσης κατετάγη στην τελευταία θέση µεταξύ 91 ευρωπαϊκών τραπεζών 
στο stress test που πραγµατοποιήθηκε το 2011 από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. 

 Η αρχή του τέλους επήλθε µε την εθελοντική συµµετοχή της τράπεζας στη διαγραφή 
του δηµοσίου χρέους κατά 53,5% (PSI), το οποίο είχε καταλυτική επίπτωση στα ίδια 
κεφάλαια και στην κεφαλαιακή επάρκεια της Αγροτικής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τον 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλο, η ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ 
δεν ήταν εφικτή, διότι σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα µπο-
ρούσε να γίνει µε κεφάλαια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, επειδή η 
τράπεζα δεν ήταν βιώσιµη. Επιπλέον, για τη συνέχιση της λειτουργίας της ATE Bank 
θα απαιτούνταν περίπου 5 δισ. ευρώ που θα οδηγούσε το κόστος για τον Έλληνα φο-
ρολογούµενο σε πάνω από 10 δισ. ευρώ.  

 Με την υπ’ αριθµ. 4/27.7.2012  απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης η Τρά-
πεζα της Ελλάδος και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησαν σε 
οριστική λύση στο θέµα της βιωσιµότητας της Αγροτικής Τράπεζας, µε την µεταβί-
βαση του υγιούς τµήµατός της στην Τράπεζα Πειραιώς. Η µεταβίβαση περιλάµβανε 
το δίκτυο καταστηµάτων, το σύνολο των καταθέσεων, το υγιές ενεργητικό, καθώς και 
συγκεκριµένες δραστηριότητές της. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
κάλυψε τη διαφορά της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθη-
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τικού, καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενερ-
γητικού.  
 
Η λύση που προκρίθηκε ενισχύει το τραπεζικό σύστηµα, είναι σύµφωνη µε την Ευ-
ρωπαϊκή πρακτική εξυγίανσης τραπεζών και υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
στην εθνική νοµοθεσία, πάντα µε γνώµονα τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος, την 
προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, τη διασφάλιση των καταθετών και την ενί-
σχυση του τραπεζικού συστήµατος στην κρίσιµη περίοδο που διανύει σήµερα η χώ-
ρα.  

Με το εγχείρηµα αυτό, διασφαλίστηκαν οι καταθέσεις των πελατών της Αγροτικής 
Τράπεζας και οι θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε η απρόσκοπτη 
λειτουργία και εξυπηρέτηση των υφιστάµενων πελατών. 

 
4.3.6 Η περίπτωση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου  

 

Την 18/01/2013 και κατόπιν µίας ανεπιτυχούς διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ταχυδροµικό Ταµιευτή-
ριο Ελλάδος ΑΤΕ (εφεξής «ΤΤ»), η Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας 
της Ελλάδος  µε την υπ’ αριθµ.  7/18.1.2013 ΦΕΚ Β 76/18.1.2013 απόφαση προέβη 
στη λύση και εκκαθάριση της τράπεζας και τη δηµιουργία ενός µεταβατικού πιστωτι-
κού ιδρύµατος (υπ’ αριθµ. 2124/Β.95απόφαση ΦΕΚ 74/18.1/2013) στα πλαίσια του 
άρθ. 63E του Ν. 3601/2007 ως ισχύει, µε την επωνυµία Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτή-
ριο Ελλάδος ΑΤΕ (εφεξής «Νέο ΤΤ»). 
 
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ιδρύθηκε στη Κρήτη όταν στις  10 ∆εκεµβρίου 1900 
υπογράφηκε από τον Ύπατο αρµοστή της Κρητικής πολιτείας Πρίγκιπα Γεώργιο ο 
νόµος 265 περί Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 16 ∆εκεµ-
βρίου 1900 ενώ η επίσηµη έναρξη των εργασιών του έγινε το 1902 στα 20 περίπου 
ταχυδροµικά γραφεία τα οποία ήταν διάσπαρτα στο νησί. 
 
Από τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας του, κατάφερε να απευθυνθεί σε πλατιά 
στρώµατα του εργαζόµενου πληθυσµού, να κερδίσει την εµπιστοσύνη τους και να 
συγκεντρώσει ένα σηµαντικό µέρος της λαϊκής αποταµίευσης. Πέτυχε να οργανώσει 
και να εξασφαλίσει τις οικονοµίες των απλών ανθρώπων, µετατρέποντας τις σε θεµε-
λιώδη παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Οι λαϊκές καταθέσεις έγιναν 
στα χέρια του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ένα εθνικό κεφάλαιο που χρησιµοποιήθη-
κε για να συµβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, να στηρίξει το κράτος και τους πολί-
τες, ακόµα και στις πιο δύσκολες ιστορικές περιόδους. Ο κοινωφελής χαρακτήρας 
των δανειοδοτήσεων του ΤΤ λειτούργησε υποστηρικτικά για πληθώρα κρατικών έρ-
γων. Όλα τα µεγάλα δηµόσια έργα του ελληνικού Μεσοπολέµου – µε έµφαση στην 
ύδρευση και την οδοποιία- δανειοδοτήθηκαν από το ΤΤ. 
 
Το 2002 η εταιρική µορφή του µετατράπηκε, µε τον νόµο 3082/2002, σε ανώνυµη 
εταιρεία ενώ το 2006 του χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος την 
οποία δεν είχε αφού λειτουργούσε για χρόνια ως δηµόσια υπηρεσία και εισήχθη στο 
χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών. 
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Με την εθελοντική συµµετοχή του ΤΤ στη διαγραφή του δηµοσίου χρέους, η ιστορι-
κή τράπεζα βρέθηκε µε αρνητικά κεφάλαια κυρίως λόγω της αποµείωσης της αξίας 
των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που είχε στο χαρτοφυλάκιο της, τα οποία 
αποτελούσαν το 34% του ενεργητικού της τράπεζας, Φυσικό επακόλουθο ήταν αυτή 
η αποµείωση να έχει δραµατικές συνέπειες για την  κεφαλαιακή της επάρκεια. Η τρά-
πεζα δεν συγκαταλέχθηκε στις συστηµικές τράπεζας, όπως έγινε µε τις µεγαλύτερες 
τράπεζες, και αναγκαστικά οδηγήθηκε στην λύση της µεταβατικής τράπεζας, αν και 
το χαρτοφυλάκιο των δάνειων της ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτά των 
τραπεζών που χαρακτηριστήκαν ως συστηµικές.   
 
Στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µεταφέρθηκαν το δίκτυο καταστηµάτων, όλες οι 
καταθέσεις, οι βιώσιµες δραστηριότητες και το µεγαλύτερο τµήµα των στοιχείων του 
ενεργητικού της «παλαιάς» τράπεζας. Το µετοχικό κεφάλαιο του µεταβατικού πιστω-
τικού ιδρύµατος προσδιορίστηκε στο ποσό των 500 εκ.ευρώ και καταβλήθηκε πλή-
ρως από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ήταν ο µοναδικός 
µέτοχος του (µε τη µορφή οµολόγων ΕΤΧΣ). Επιπλέον, το Ταµείο κάλυψε αντί του 
ΤΕΚΕ και σύµφωνα µε το νόµο (4051/2012) το funding gap. Την 29/01/2013, το Τα-
µείο κατέβαλε ποσό  2.730,8 εκ. ευρώ σε οµόλογα ΕΤΧΣ, που σχετιζόταν µε τα 2/3 
(προσέγγιση) του συνολικού funding gap, καταβλήθηκε στο Νέο ΤΤ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3601/2007, άρθ. 63E, παρ. 7. Κατόπιν της απόφασης της Τράπεζας 
της Ελλάδος για την οριστικοποίηση του funding gap ποσού 3.732,6 εκ. ευρώ (EME 
11/21.05.2013), την 14/06/2013 το Ταµείο προέβη στην καταβολή των υπόλοιπων 
οµολόγων ΕΤΧΣ ονοµαστικής αξίας 1.001,7 εκ. ευρώ στο Νέο ΤΤ.  
 
Την 14/02/2013 το Ταµείο κατέβαλε ποσό  227,0 εκ ευρώ., αντί του ΤΕΚΕ, στο Νέο 
ΤΤ. Το ποσό αυτό είναι µέρος του funding gap το οποίο καθορίσθηκε από την ΤτΕ, 
µετά την εκκαθάριση της Τ-Bank και τη µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού της στο ΤΤ, όπως είχε αρχικά καθοριστεί από την ΤτΕ (απόφαση EΠAΘ 
26/2/17.12.2011) και οριστικοποιήθηκε µε την 2/1/09.04.2012 απόφαση. 
 
Στις 15/07/2013 η Eurobank υπέγραψε δεσµευτική συµφωνία µε το ΤΧΣ για την εξα-
γορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου του Νέου ΤΤ. Το τίµηµα για την εξαγορά 
του 100% του µετοχικού κεφαλαίου του Νέου ΤΤ που συµφωνήθηκε να καταβάλει η 
Eurobank στο Ταµείο ανήλθε στα € 681 εκ µε τη µορφή νέων κοινών µετοχών Euro-
bank 

 
 
4.3.7 Η περίπτωση της First Business Bank      

 
Με την υπ’ αριθµ. 73/1/10.05.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφα-
λιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1137/10.05.2013) ανακλήθη-
κε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία 
«FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το τελευταίο τέθηκε σε 
ειδική εκκαθάριση σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3601/2007. 
 

Με την υπ’ αριθµ. 10/1/10.5.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της 
Τράπεζας της Ελλάδος δόθηκε Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό 
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.»  
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Η τράπεζα ιδρύθηκε το 2001 και ήταν µία εµπορική τράπεζα που δραστηριοποιού-
νταν στη ναυτιλιακή τραπεζική, την τραπεζική επιχειρήσεων και την τραπεζική ιδιω-
τών. Είχε βασικούς µετόχους την οικογένεια του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη (51%) 
και την Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος (49%). 
 
Το πιστωτικό ίδρυµα βρέθηκε αντιµέτωπο µε προβλήµατα ανεπάρκειας κεφαλαίων 
και αν και ο Βίκτωρ Ρέστης είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, µε βάσει τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ,  δεν κα-
τέβαλε στην τράπεζα ποσό 150 εκατ. Ευρώ που απαιτούνταν για να µην ανακληθεί η 
άδεια της. 
 
Ο κ. Ρέστης κατηγορήθηκε για ξέπλυµα χρήµατος και υπεξαίρεση µέσω της τράπεζας 
FΒB, στην οποία ήταν ιδιοκτήτης. Συγκεκριµένα κατηγορείτε για επισφαλείς δανειο-
δοτήσεις που φέρονται να δόθηκαν από την τράπεζα FBBank σε εταιρείες συµφερό-
ντων του εφοπλιστή και ασκήθηκαν διώξεις για δάνειο 5,8 εκατ. ευρώ, το οποίο ο κ. 
Ρέστης φέρεται ότι έδωσε από την τράπεζα ιδιοκτησίας του FBB-Πρώτη Επιχειρηµα-
τική, στον εαυτό του και σε µέλη της οικογένειάς του, µέσω αλυσίδας offshore εται-
ρειών, χωρίς να υπάρχει η παραµικρή δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων ή έστω 
αποκατάστασης της ζηµιάς που υπέστη η τράπεζα. 
 
Η Εθνική Τράπεζα, µετά από διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την 
Τράπεζα της Ελλάδος µετά και από την έγκριση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας, απορρόφησε µόνο το υγιές τµήµα της τράπεζας First Business Bank 
(FBB). Από τις 13 Μαΐου 2013, το δίκτυο των 19 καταστηµάτων της FBB λειτουργεί 
υπό το σχήµα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας. 
 
Η Εθνική Τράπεζα αποποιήθηκε τις ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις της προηγού-
µενης ∆ιοίκησης της FBB. Από τη µεταβίβαση στην Εθνική, εξαιρέθηκαν ρητώς οι 
συναλλακτικές σχέσεις της πρώην FBB που απορρέουν από δανειακές συµβάσεις, οι 
οποίες αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείµενο ποινικής διερεύνησης. 
 
4.3.8 Η περίπτωση της  Probank     

 
 
Η τελευταία και ποιο πρόσφατη περίπτωση στην οποία εφαρµόστηκαν τα µέτρα εξυ-
γίανσης ήταν στην Τράπεζα Probank Α.Ε. Λόγω προβληµάτων ανεπάρκειας κεφα-
λαίων η Τράπεζα της Ελλάδος είχε ορίσει στις 11/05/2013 επίτροπο στην Τράπεζα 
PROBANK για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου 
 
Η Τράπεζα Probank Α.Ε. ενηµέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν κατέστη δυ-
νατό να αντλήσει εντός της ταχθείσας σχετικής προθεσµίας τα απαιτούµενα κεφάλαια 
για την ανακεφαλαιοποίησή της. Η Τράπεζα της Ελλάδος διερεύνησε, στο πλαίσιο 
των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόµος 3601/2007, το ενδιαφέρον πι-
στωτικών ιδρυµάτων για την απόκτηση επιλεγµένων στοιχείων του ενεργητικού και 
του παθητικού της Probank και κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας αποφάσισε µε την 
υπ’ αριθµ. 12/26.07.2013  (ΦΕΚ Β 1831/26.07.2013) απόφαση της Επιτροπής µέτρων 
Εξυγίανσης την µεταβίβασή τους στην ΕΤΕ, µετά από σχετική πρόταση της τελευ-
ταίας που έλαβε την έγκριση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ µε 
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την ίδια απόφαση ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος και αυ-
τό τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. 
 
Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 2001 από πρωτοβουλία τραπεζικών στελεχών µε πολυετή 
πείρα στον κλάδο. Στο µετοχικό κεφάλαιο συµµετείχαν 703 µέτοχοι, επιχειρηµατίες, 
ιδιώτες και τραπεζικοί υπάλληλοι, µε µέγιστο ποσοστό 5%, διαµορφώνοντας από την 
αρχή τον πολυµετοχικό χαρακτήρα της. Στις 21.05.2001 η Τράπεζα έλαβε την άδεια 
λειτουργίας από την Τράπεζα Ελλάδος και το Νοέµβριο του ίδιου έτους λειτούργησε 
το πρώτο της κατάστηµα. 
 
Αν και ήταν από τις τράπεζες µε δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις χαµηλότερο 
του 100%,  µε συντηρητική πολιτική χορηγήσεων και χωρίς υπεράριθµο προσωπικό 
µε µεγάλες αποδοχές, εντούτοις σωρεία διοικητικών λαθών και επιλογών όπως το γε-
γονός ότι είχε τοποθετήσει σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου ποσό που αντιστοι-
χούσε γύρω στο 150% των ιδίων κεφαλαίων της, οδήγησαν την τράπεζα στην εκκα-
θάριση.   
 
Τα προς µεταβίβαση στοιχεία παθητικού περιλαµβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, 
ενώ τα προς µεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν κυρίως τα δάνεια της 
τράπεζας (µε εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση).  
 
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε δελτίο τύπου στις 26/7/2013  της Εθνικής Τράπεζας το 
υγιές τµήµα της PROBANK, µε βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013, που θα απορρο-
φηθεί από την Εθνική Τράπεζα αφορά σε:  
 

• € 3.103 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 2.597 εκατ. Χορηγήσεις  
• € 3.203 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 3.123 εκατ. Καταθέσεις  
• ∆ίκτυο 112 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα 

 
Το ποσό της διαφοράς της αξίας των µεταφερόµενων στοιχείων παθητικού και ενερ-
γητικού καταβάλλεται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει 
ο νόµος.  
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4.2 Η κατάσταση των Ελληνικών Τραπεζών, 2013 
 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΤΟΜΕΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  8,677 1,079 

EUROBANK  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 5,839 0 

ALPHA BANK ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 4,021 550 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 6,415 1,444 

    

ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

   

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΞΥΓΙΑΝΘΗΚΕ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΠΕΡΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

8,041 0 

FBB BANK  ΕΞΥΓΙΑΝΘΗΚΕ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΠΕΡΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

619 0 

T-BANK ΕΞΥΓΙΑΝΘΗΚΕ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΠΕΡΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

677 0 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΧΑΪΑΣ , 
ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΞΥΓΙΑΝΘΗΚΑΝ. ΜΕΤΑΒΙΒΑ-
ΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

320 0 

PROTON BANK ΕΞΥΓΙΑΝΘΗΚΕ. ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ-
ΤΑΒΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕ-
ΡΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
EUROBANK 

2,032 0 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑ-
ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΞΥΓΙΑΝΘΗΚΕ. ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ-
ΤΑΒΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕ-
ΡΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
EUROBANK 

4,233 0 

ATTICA BANK ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

0 199 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

0 290 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA 
BANK 

0 3,000 

MILLENIUM BCP ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

0 413 

Πηγή: τράπεζα της Ελλάδος, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 

5.1 Συµπεράσµατα  
 

Από τα προηγούµενα κεφάλαια µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πρόσφατη χρηµα-
τοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι οι δηµόσιες αρχές δεν ήταν επαρκώς εξοπλισµένες 
ώστε να αντιµετωπίζουν προβληµατικές τράπεζες που λειτουργούν στις σηµερινές 
παγκόσµιες αγορές. Προκειµένου να διατηρηθούν οι βασικές χρηµατοπιστωτικές υ-
πηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να ει-
σφέρουν δηµόσιο χρήµα σε τράπεζες και να χορηγήσουν εγγυήσεις σε πρωτοφανή 
κλίµακα (από τον Οκτώβριο του 2008 µέχρι τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε µέτρα χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε χρηµατοπιστωτικούς ορ-
γανισµούς ύψους 4,5 τρισεκατ. Ευρώ). Αυτό απέτρεψε τη µαζική πτώχευση τραπεζών 
και την οικονοµική αναστάτωση, αλλά επιβάρυνε τους φορολογουµένους µε την επι-
δείνωση των δηµόσιων οικονοµικών και δεν κατόρθωσε να επιλύσει το ζήτηµα του 
πώς αντιµετωπίζονται οι µεγάλες διασυνοριακές τράπεζες που αντιµετωπίζουν οικο-
νοµικές δυσκολίες. 

Τα νέα µέτρα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάκαµψη και την εξυγί-
ανση των τραπεζών είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Πρόκειται 
για µέτρα που εξασφαλίζουν ότι στο µέλλον οι αρχές θα διαθέτουν τα µέσα για να 
παρεµβαίνουν αποφασιστικά πριν εµφανιστούν τα προβλήµατα και σε αρκετά πρώιµο 
στάδιο της διαδικασίας, σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων. Επιπλέον, εάν η 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας τράπεζας επιδεινωθεί τόσο ώστε δεν µπορεί να 
διορθωθεί, η πρόταση εξασφαλίζει ότι οι κρίσιµης σηµασίας λειτουργίες της τράπε-
ζας µπορούν να διασωθούν, ενώ το κόστος της αναδιάρθρωσης και της εξυγίανσης 
των χρεοκοπηµένων τραπεζών βαρύνει τους ιδιοκτήτες και τους πιστωτές τους και 
όχι τους φορολογουµένους, κάτι που έγινε πρόσφατα στην διάσωση του τραπεζικού 
τοµέα της Κύπρου.  

Πρόκειται για το εργαλείο διάσωσης µε ίδια µέσα (bail in), µε το οποίο η τράπεζα 
προβαίνει σε ανακεφαλαιοποίηση µε διαγραφή ή αποδυνάµωση των µετόχων, ενώ οι 
απαιτήσεις των πιστωτών µειώνονται ή µετατρέπονται σε µετοχές. Με τον τρόπο αυ-
τόν, ένα ίδρυµα για το οποίο δεν έχει βρεθεί ιδιώτης αγοραστής, ή το οποίο θα είναι 
περίπλοκο να διαχωριστεί, θα µπορούσε έτσι να συνεχίσει να παρέχει βασικές υπηρε-
σίες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διάσωσης µε δηµόσιο χρήµα, και οι αρχές θα έχουν 
χρόνο για την αναδιοργάνωσή του ή τη µείωση τµηµάτων των δραστηριοτήτων του 
µε µεθοδευµένο τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν ένα 
ελάχιστο ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεών τους υπό τη µορφή µέσων που είναι 
επιλέξιµα για διάσωση µε ίδια µέσα. Εάν ενεργοποιηθεί το εν λόγω εργαλείο, τα µέσα 
αυτά θα αποµειώνονται µε προκαθορισµένη σειρά όσον αφορά την εξοφλητική προ-
τεραιότητα των απαιτήσεων έτσι ώστε το ίδρυµα να ανακτήσει τη βιωσιµότητά του. 
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H µέθοδος αυτή,  πριν χρησιµοποιηθεί στην διάσωση των Κυπριακών τραπεζών, ε-
φαρµόστηκε στην ∆ανία το 2011 σε 2 τράπεζες: Στην Amagerbanken στην οποία 
κουρεύτηκαν καταθέτες και unsecured senior creditors (πιστωτές χωρίς εξασφάλιση 
από ενέχυρα) που δεν καλύπτονταν από τις εγγυήσεις του κράτους, σε ποσοστό 41% 
ενώ οι µέτοχοι και οι υπόλοιποι πιστωτές της τράπεζας κατέγραψαν ζηµιά 100%. Α-
κολούθησε, η τράπεζα  Fjordbank Mors στην οποία  επίσης κουρεύτηκαν σε ποσοστό  
26% οι πιστωτές χωρίς εξασφάλιση.  Επίσης τον Φεβρουάριο του 2008 το εργαλείο 
της διάσωση µε ίδια µέσα εφαρµόστηκε στην Ολλανδική τράπεζα SNS Reaal, στην 
οποία κάτοχοι οµολόγων χαµηλότερης εξασφάλισης (subordinated bondholders) κου-
ρεύτηκαν ενώ οι µέτοχοι της τράπεζας έχασαν το 100% των µετοχών τους. ’Όλα τα 
παραπάνω παραδείγµατα δείχνουν την τάση που θα ακολουθηθεί στο µέλλον στις δι-
ασώσεις τραπεζών στην Ευρώπη. 
 
 

5.1 Προτάσεις  
 

  
Η ψευδαίσθηση άπλετου µεγαλείου που επικρατούσε στις τράπεζες τις τελευταίες δε-
καετίες και η απληστία είχε σαν αποτέλεσµα διαµέσου των συγχωνεύσεων και εξαγο-
ρών την δηµιουργία τεράστιων σε µέγεθος χρηµατοπιστωτικών οµίλων (όπως είδαµε 
και στην περίπτωση της Fortis). Με την αύξηση του µεγέθους τους οι τράπεζες κατά-
φεραν να µειώσουν τον ανταγωνισµό και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Το µε-
γάλο µέγεθος µίας τράπεζας όµως έχει και ένα τίµηµα: τη συσσώρευση των κινδύ-
νων. Αν οι κίνδυνοι αυξηθούν σε µεγάλο βαθµό, οι κυβερνήσεις των κρατών δεν έ-
χουν άλλη επιλογή από το να επέµβουν και να σώσουν τις υπό κατάρρευση τράπεζες, 
καθώς το µέγεθος τους είναι πολύ µεγάλο για να τις αφήσουν στην τύχη τους ( too 
big to fail). Η µεγάλη συγκέντρωση στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα έχει σαν επακό-
λουθο την ύπαρξη συστηµικά σηµαντικών χρηµατοπιστωτικών ιδρύµατων: δηλαδή 
ιδρυµάτων, των οποίων η ενδεχόµενη κατάρρευση θα είχε σοβαρές συνέπειες στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την πραγµατική οικονοµία, ιδιαίτερα λόγω του µεγέ-
θους τους, της πολυπλοκότητας και της αλληλεξάρτησης τους µε άλλα χρηµατοπι-
στωτικά ιδρύµατα. 
 
 Η ύπαρξη συστηµικών τραπεζών έχει τις εξής αρνητικές παρενέργειες:  
 
Την ανάληψη απερίσκεπτων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων από την πλευρά των ι-
δρυµάτων,  καθώς το γεγονός ότι είναι πολύ µεγάλες για να αποτύχουν τους παρέχει 
τη δυνατότητα να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για να τους βοηθήσει όταν βρεθούν 
µε οικονοµικά προβλήµατα. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση οικονοµικών προβληµά-
των, τις ζηµιές που προκαλούν οι συστηµικές αυτές τράπεζες αναλαµβάνουν να τις 
πληρώσουν οι  φορολογούµενοι και λαµβάνει χώρα αυτό που στα οικονοµικά καλεί-
ται ηθικός κίνδυνος (moral hazard)  
 
Η ύπαρξη συστηµικών τραπεζών οδηγεί επίσης στην παραβίαση των πιο βασικών 
κανόνων  ανταγωνισµού. Με την επίγνωση ότι σε περίπτωση πτώχευσης οι κυβερνή-
σεις των κρατών θα επέµβουν και θα τις σώσουν, οι οίκοι αξιολόγησης βαθµολογούν 
τον κίνδυνο αθέτησης στις συστηµικές τράπεζες χαµηλότερα, µε αποτέλεσµα οι χρη-
µατοδότηση τους από τις αγορές να γίνεται µε χαµηλότερο κόστος. Αυτό τις παρέχει  
ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε µικρές και µεσαίες τράπεζες, 
οι οποίες δανείζονται µε υψηλότερα επιτόκια.   



 73 

 
 
Μία πρόταση για λύση στο παραπάνω πρόβληµα είναι η µείωση του µεγέθους των 
τραπεζών. Σε αντίθεση µε τη δηµοφιλή πεποίθηση, µια µεγάλη σε µέγεθος τράπεζα 
δεν εγγυάται την αποτελεσµατικότητα καθώς και την ασφάλεια. Οι συστηµικές τρά-
πεζες µε υπερβολικά µεγάλο µέγεθος θα πρέπει να εξαναγκαστούνε να µειώσουν το 
µέγεθος τους πουλώντας στοιχεία του ενεργητικού τους. Επίσης οι απαιτήσεις σε ίδια 
κεφάλαια θα πρέπει να αυξηθούν δραστικά.  
 
Πολλές τράπεζες κέρδισαν πολλά χρήµατα µέσω της διαχείρισης σύνθετων και υψη-
λού κινδύνου χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Συχνά, ακόµα περισσότερο από ότι µε 
την παροχή δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες . Υπό το πρόσχηµα της χρηµατο-
πιστωτικής καινοτοµίας δηµιούργησαν πολλά κερδοσκοπικά προϊόντα που 
πωλούνταν σε επενδυτές, τα οποία πολλές φορές οδηγούσαν σε παράλογες καταστά-
σεις, καθώς δεν είχαν καµία κοινωνική χρησιµότητα. Στην ουσία ήταν κερδοσκοπικές 
φούσκες οι οποίες δηµιουργούσαν µεγάλα κέρδη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα άλλα 
το σκάσιµο τους επέφερε την πρόσφατη µεγάλη αστάθεια στο χρηµατοπιστωτικό σύ-
στηµα.  
 
Το µέγεθος του χαρτοφυλακίου παραγώγων είναι ένας δείκτης του βαθµού στον ο-
ποίο µια τράπεζα ενέχεται σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Ενώ αυτά τα χρηµατο-
δοτικά µέσα επινοηθήκαν για την αντιστάθµιση των κινδύνων,  εντούτοις η χρήση 
τους σήµερα είναι κυρίως κερδοσκοπική. 
 
Ο περιορισµός και απαγόρευση κερδοσκοπικών προϊόντων είναι ένα µέτρο προς την 
σωστή κατεύθυνση. Κάποια µέτρα τα οποία θα µπορούσαν επίσης να παρθούν είναι 
τα ακόλουθα:  
 
Στην περίπτωση νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, αυτά θα πρέπει να αξιολο-
γούνται πρώτα από τις ρυθµιστικές αρχές πριν διατεθούν στην αγορά και να απαγο-
ρεύονται σε περίπτωση που ενέχουν υψηλούς κινδύνους.  
 
Επειδή τα παράγωγα χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για κερδοσκοπικούς 
σκοπούς, είναι αναγκαίο να υπάρχει αυστηρότερη εποπτεία στις αγορές στις οποίες 
διαπραγµατεύονται.  
 
Ο περιορισµός της « τιτλοποίησης » την οποία οι τράπεζες χρησιµοποιούν συχνά ως 
µέθοδο για την µεταφορά κινδύνων από τον ισολογισµό τους σε άλλους οικονοµικούς 
παράγοντες. Οι τιτλοποιήσεις θα πρέπει να τεθούν υπό αυστηρό έλεγχο και να περιο-
ριστούν.  
 
Ο διαχωρισµός των εµπορικών και των επενδυτικών τραπεζών είναι επίσης µία πρό-
ταση προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς µε έναν τέτοιου είδους διαχωρισµό αποµο-
νώνονται οι κίνδυνοι στις επενδυτικές τράπεζες, που µπορούν να αφήνονται να κα-
ταρρεύσουν, αφού δεν χρησιµοποιούν κεφάλαια καταθετών αλλά επενδυτών που α-
ναλαµβάνουν µεγαλύτερους κινδύνους, αφού αναµένουν και υψηλότερες αποδόσεις.  
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Επίσης θα πρέπει να απαγορευτεί σε τράπεζες που ενεργούν για δικό τους λογαρια-
σµό να συµβουλεύουν πελάτες ή επενδυτές. Είναι πράγµατι παράδοξο το γεγονός ότι 
πολλές τράπεζες αναλαµβάνουν κινδύνους επενδύοντας σε τίτλους και ταυτόχρονα 
συµβουλεύουν τους πελάτες τους σχετικά µε την ποιότητα των τίτλων αυτών ή ότι 
κερδοσκοπούν σε χρυσό, και ταυτόχρονα συµβουλεύουν ανιδιοτελώς τους πελάτες 
τους να αγοράσουν χρυσό. 
 
Η απαγόρευση των υπερβολικών αµοιβών και των bonus σε υψηλόβαθµα στελέχη και 
χρηµατιστές η οποίες οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις όπως η αύξηση της ανισότη-
τας των µισθών, η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και η καταστρατήγηση του νό-
µου. Μία πρόταση είναι να περιοριστούν τα εισοδήµατα των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών στις τράπεζες σε 10 φορές το χαµηλότερο µέσο µισθό. Θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι δεν είναι ασυνήθιστο στις µέρες µας ο υψηλότερος µισθός (σταθερός µι-
σθός και bonus ) να είναι 200 φορές µεγαλύτερος από το χαµηλότερο µισθό σε µία 
τράπεζα. Επίσης η υψηλή φορολόγηση είναι ένα δηµοσιονοµική µέτρο περιορισµού 
υπερβολικών εισοδηµάτων. 
 
Νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα προβλέπουν την φυλάκιση τραπεζικών στελεχών αν 
κριθούν ένοχοι συµπεριφοράς που έθεσε σε κίνδυνο κάποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυ-
µα θα πρέπει να προωθηθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών.  
 
Τέλος η απαγόρευση των φορολογικών παράδεισων είναι επίσης µία πρόταση προς 
την σωστή κατεύθυνση καθώς οι τράπεζες είναι µακράν οι κύριοι χρήστες φορολογι-
κών παραδείσων. Η έλλειψη διαφάνειας των φορολογικών παραδείσων προσφέρει 
στις τράπεζες τη δυνατότητα να εκτελούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες χωρίς την 
τήρηση των κανόνων της υπεύθυνης τραπεζικής. Για παράδειγµα, οι τράπεζες διατη-
ρούν τµήµατα των δραστηριοτήτων τους εκτός ισολογισµού, στους οποίους µεταπω-
λούν τις επισφαλείς απαιτήσεις τους. Τέτοιες συναλλαγές έχουν σκοπό την µεταφορά 
δανείων από τον ισολογισµό τους και την παράκαµψη-αποφυγή κεφαλαιακών απαι-
τήσεων. Επίσης η χρήση φορολογικών παραδείσων γίνεται µε σκοπό την χαµηλή φο-
ρολόγηση η ακόµη και την αποφυγή αυτής, σε συνδυασµό µε την πλήρη ανωνυµία . 
 
Η λήψη εποπτικών µέτρων για την αποφυγή δηµιουργίας από τις τράπεζες θυγατρι-
κών σε φορολογικούς παραδείσους είναι µία πρόταση. Επίσης θα πρέπει να περιορι-
στούν οι χρηµατικές ροές  µεταξύ των τραπεζών και των φορολογικών παραδείσων. 
Η επιβολή αυστηρών προστίµων σε τράπεζες  που σχετίζονται µε φορολογικούς πα-
ραδείσους, οι οποίες θα µπορούν να φτάσουν µέχρι και την απόσυρσης της τραπεζι-
κής τους άδειας είναι µία λύση στο παραπάνω πρόβληµα.  
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ειδική εκκαθάριση και διορισµός ειδικού εκκαθαριστή 
 
ΕΠΑΘ 34/1/18.3.2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε 
την επωνυµία«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε», 
θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισµός ειδικού εκκαθαριστή 
 
ΕΠΑΘ 26/2/17.12.2011 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού 
& στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ: "Τ 
ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" στο ΠΙ: "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ-
ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε" 
 
ΕΠΑΘ 26/1/17.12.2011 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» 
 
ΕΠΑΘ 25/1/17.12.2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε 
την επωνυµία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», θέση αυτού σε ειδι-
κή εκκαθάριση και διορισµός ειδικού εκκαθαριστή 
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ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 Κανονισµός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων 
 
ΕΠΑΘ 21/1/4.11.2011 ∆ιορισµός εκκαθαριστή στο ίδρυµα µε την επωνυµία «PRO-
TON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 
 
ΕΠΑΘ 20/3/9.10.2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε 
την επωνυµία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θέση αυτού υπό εκκαθάριση και διορι-
σµός εκκαθαριστή 
 
ΕΠΑΘ 20/2/9.10.2011 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο µεταβατικό πιστωτικό ί-
δρυµα µε την επωνυµία «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 
 
ΕΠΑΘ 20/1/9.10.2011 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού 
και στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα µε 
την επωνυµία «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 
 
 

Aποφάσεις Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης 
 
EME 13/1/7.11.2013 Οριστικός καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσια-
κών στοιχείων που µεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ "FBB-ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
∆ΟΣ Α.Ε." 
 
EME 12/2/26.7.2013 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού 
και ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. "ΤΡΑΠΕΖΑ 
PROBANK Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
 
EME 12/1/26.7.2013 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική 
εκκαθάριση π.ι. "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
 
EME 11/1/21.5.2013 Οριστικός καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσια-
κών στοιχείων που µεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΤΑΧΥ∆ΡΟ-
ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ" στο µεταβατικό ΠΙ "ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟ-
ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ"  
 
EME 10/3/10.5.2013 ∆ιορισµός Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία 
"ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε." 
 
EME 10/2/10.5.2013 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού 
και ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση π.ι. "FBB-
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στο π.ι. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
 
EME 10/1/10.5.2013 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική 
εκκαθάριση π.ι. "FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στο π.ι. "Ε-
ΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
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EME 9/1/28.1.2013 Οριστικός καθορισµός διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσιακών 
στοιχείων που µεταβιβάστηκαν από το υπό ειδική εκκαθάριση Π.Ι. "ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ" στο Π.Ι "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" µε τις απο-
φάσεις ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 και 8/1/24.1.2013 
 
EME 8/1/24.01.2013 Μεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων της "ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ" στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" και ανα-
µεταβίβαση ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων - αναπροσαρµογή προ-
σωρινής διαφοράς αξίας µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων  
 
EME 7/3/18.1.2013 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Π.Ι. "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑ-
ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ", θέση αυτού υπό ειδική εκκαθάριση 
 
EME 7/2/18.01.2013 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο µεταβατικό Π.Ι. µε την επω-
νυµία "ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ" 
 
EME 7/1/18.1.2013 Καθορισµός διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσιακών στοιχείων που 
µεταβιβάζονται από το Π.Ι. "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ" 
στο µεταβατικό ΠΙ "ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ" 
 
EME 5/3/19.09.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΜΕ 3/3/22.6.2012 σχετικά µε τον 
οριστικό καθορισµό της διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσιακών στοιχείων που µεταβι-
βάστηκαν από τπ ΠΙ "Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" 
 
EME 5/2/19.09.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΜΕ 3/2/22.6.2012 σχετικά µε τον 
οριστικό καθορισµό της διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσιακών στοιχείων που µεταβι-
βάστηκαν από το ΠΙ "Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήµνου ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "Ε-
θνική Τράπεζα της Ελλάδος  
 
EME 5/1/19.09.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΜΕ 3/1/22.6.2012 σχετικά µε τον 
οριστικό καθορισµό της διαφοράς αξίας µεταξύ περιουσιακών στοιχείων που µεταβι-
βάστηκαν από το ΠΙ "Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝΠΕ" στο ΠΙ "Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" 
 
EME 4/3/27.7.2012 Καθορισµός του ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση περιουσια-
κών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία 
"Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία "Τρά-
πεζα Πειραιώς ΑΕ" 
 
EME 4/2/27.7.2012 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού και 
στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό 
ίδρυµα"Αγροτική Τράπεζα της ΕλλάδοςΑΕ" στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµί-
α"Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 
 
EME 4/1/27.7.2012 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκ-
καθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
ΑΕ" στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ" 
 
EME 3/1/22.6.2012 Oριστικός καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων πα-
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θητικού & στοιχείων ενεργητικού που µεταβισάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάριση 
ΠΙ "ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ" στο Π.Ι. µε την επωνυµία 
"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ" 
 
EME 3/2/22.6.2012 Οριστικός καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων πα-
θητικού και στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάρι-
ση Π.Ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ." ΣΤΟ Π.Ι. 
"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ" 
 
EME 3/3/22.6.2012 Οριστικός καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων πα-
θητικού και στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάρι-
ση Π.Ι. "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ." ΣΤΟ Π.Ι. "ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ"  
 
EME 2/3/9.4.2012 Επανακαθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητι-
κού και στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα 
µε την επωνυµία «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 
 
EME 2/2/9.4.2012 Αναµεταβίβαση περιουσ/κών στοιχείων του ΠΙ «NEA PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο υπό ειδική εκκαθάριση ΠΙ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και 
επανακαθορισµός της διαφοράς αξίας 
 
EME 2/1/9.4.2012 Οριστικός καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων πα-
θητικού και στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν από το σε ειδική εκκαθάρι-
ση ΠΙ «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο ΠΙ «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» 
 
EME 1/9/23.3.2012 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού και 
στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ «ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο ΠΙ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» 
 
EME 1/8/23.3.2012 Καθορισµός του ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση περιουσια-
κών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο ΠΙ µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» 
 
EME 1/7/23.3.2012 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού 
ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» 
στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» 
 
EME 1/6/23.3.2012 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού και 
στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
 
EME 1/5/23.3.2012 Καθορισµός του ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση περιουσια-
κών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕ-
ΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
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EME 1/4/23.3.2012 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού 
ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗ-
ΜΝΟΥΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» 
 
EME 1/3/23.3.2012 Καθορισµός της διαφοράς αξίας µεταξύ στοιχείων παθητικού και 
στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ µε την 
επωνυµία "ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ µε την "Ε-
ΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
EME 1/2/23.3.2012 Καθορισµός του ανταλλάγµατος για τη µεταβίβαση περιουσια-
κών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ µε την επωνυµία "ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε." στο ΠΙ µε την επωνυµία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." 
 
EME 1/1/23.3.2012 Εντολή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού 
ιδρύµατος µε την επωνυµία "ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε." 
στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε." 
 
 
 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

 
 
ABN AMRO Group http://www.abnamro.com/en/index.html. 
 
BankingNews.gr  Online Τραπεζική Ενηµέρωση  http://www.bankingnews.gr/. 
 
BNP PARIBAS FORTIS http://www.bnpparibasfortis.com/. 
 
Capital.gr – Κεφάλαιο Στην Οικονοµική Ενηµέρωση, Οικονοµικές Ειδήσεις 
.http://www.capital.gr/home.htm. 
 
Eurobank Ergasias http://www.eurobank.gr/online/home/. 
 
European Commission.http://ec.europa.eu/index_en.htm. 
 
FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation http://www.fdic.gov/. 
 
Global Management Consulting Firm - Bain & Company http://www.bain.com/. 
 
Kathimerini.gr. http://www.kathimerini.gr/. 
 
McKinsey & Company http://www.mckinsey.com/. 
 
PROBANK A.E. http://www.probank.gr/index.php. 
 
Proton Bank https://www.proton.gr/index.php. 
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WirtschaftsWoche Online.http://www.wiwo.de/. 
 
Ταµείο Εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων http://www.hdgf.gr/. 
 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΕΤΕ -  http://www.nbg.gr/wps/portal/el/Home. 
 
Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr/ 
 
Ηµερησία.http://www.imerisia.gr/default.asp. 
 
Τράπεζα Πειραιώς. http://www.piraeusbank.gr/el/idiotes. 
 
Το Βήµα Online.http://www.tovima.gr/. 
 
ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ http://www.ttbank.gr/home/. 
 
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας http://www.hfsf.gr/el/. 
 
Τράπεζα Της Ελλάδος. http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


