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Αθηεξώλσ κε πνιιή αγάπε απηήλ ηελ εξγαζία ζηελ θόξε κνπ, Μαξία. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια ζεξκά θη απφ θαξδηάο λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θη νκφηηκν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο θ. Παπαδφπνπιν Γεκήηξην, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε 

θαη ηελ πάληα δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Ζ θαζνδήγεζή ηνπ θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

ράξαμε, ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ πνιχηηκεο. Δπίζεο ρξσζηψ έλα κεγάιν επραξηζηψ 

ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο γνλείο θαη ην ζχδπγφ κνπ, πνπ ήηαλ δίπια κνπ, 

κνηξάζηεθαλ ηελ αγσλία θαη ηνπο θφβνπο κνπ θαη κε ζηήξημαλ ζσκαηηθά θαη εζηθά 

λα ζπλερίζσ θαη λα νινθιεξψζσ ηε δχζθνιε απηή απνζηνιή. Σέινο επραξηζηψ ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα φιεο ηηο φκνξθεο ζηηγκέο πνπ κνηξαζηήθακε θαη ηδηαηηέξσο 

επραξηζηψ ηελ θ. Μπίθνπ Διέλε, πνπ ήηαλ πάληα δηαζέζηκε, δίπια κνπ φηαλ ηε 

ρξεηάζηεθα θαη πξφζπκε λα εμππεξεηήζεη. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2007 ζηελ Ακεξηθή θαη είρε 

επηπηψζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, επεξέαζε ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά θαη ην 

εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ ιήςε κέηξσλ θαη ε εθαξκνγή 

κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ πιένλ αλάγθε επηηαθηηθή. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαηέζηε αλαγθαία, νπφηε θη αθνινχζεζε κηα 

ζεηξά ελεξγεηψλ, ψζηε λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνξξνθά ηηο επηπηψζεηο 

καθξννηθνλνκηθψλ θαη πηζησηηθψλ θξίζεσλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη  νξζφηεξα ηνλ 

θίλδπλν. Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηεκηθψλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηε δχζθνιε ζπγθπξία θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ειάρηζηα 

θεθαιαηαθά πξφηππα πνπ έζεηε ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο. Δθηελήο αλαθνξά γίλεηαη 

ζην ηζρχνλ απηφ πιαίζην θαη ζε απηά πνπ πξνεγήζεθαλ, ψζηε λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε, λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. Σέινο 

αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ησλ stress tests, ζηελ νπνία ππεβιήζεζαλ κεηαμχ άιισλ 

παγθνζκίσο θαη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ θαηξψλ είλαη ε κεγάιεο έληαζεο νηθνλνκηθή 

θξίζε, ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα . Κξίζε ε φπνηα  μεθίλεζε κελ 

απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2007, κε ηηο ηξαπεδηθέο επηζθάιεηεο θαη εηδηθφηεξα 

ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ λα απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ 

«ππαίηην» ηεο θαηάζηαζεο, απέθηεζε δε δηαζηάζεηο επηδεκίαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, ελψ απέθηεζε θαη δηαζηάζεηο καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα, 

φπσο ε ζεκεξηλή θξίζε ζηελ Δπξσδψλε θαη ην δξακαηηθφ αδηέμνδν ηεο Διιεληθήο  

Οηθνλνκίαο. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεθηάζεθε ηαρχηαηα ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, επηδξψληαο αξλεηηθά ηφζν ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, πξνθαιψληαο δξακαηηθή χθεζε θαη κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο.  Σα θξάηε αληηδξψληαο  άκεζα, έιαβαλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο,  ηα νπνία, αλ θαη δηέθεξαλ απφ ρψξα ζε ρψξα, σζηφζν είραλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, 

ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο. 

Κη ελψ έσο ην 2007 επηθξαηνχζε ππέξκεηξε αηζηνδνμία, ε νπνία ήηαλ αθφκε 

κεγαιχηεξε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ηα πξάγκαηα δπζηπρψο δελ ήηαλ έηζη.  Ζ 

πξνζγείσζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ζθιεξή θη απφηνκε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε μέζπαζε απφ έλα ζπλνλζχιεπκα πνιιψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ιεηηνχξγεζαλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη δεκηνχξγεζαλ κηα εθξεθηηθή δπλακηθή θη 

φρη απφ κία κφλν αηηία. Απηή ε θξίζε κεηαζρεκαηίζηεθε ζε νηθνλνκηθή, φηαλ νη 

Σξάπεδεο πεξηφξηζαλ ηηο πηζηψζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

αλαγθαζηηθά ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. 

’ απηήλ ηελ εξγαζία, επηδηψθεηαη λα κειεηεζεί ε αληίδξαζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα απηήλ ηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο θξίζεο, ήηνη απφ ην 2007 θη 

έπεηηα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαη νη ηξφπνη πνπ 

πηνζεηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνχλ νη Σξάπεδεο απφ ηνλ φιεζξν. Σα 

δεκνζηνλνκηθά παθέηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζηήξημε ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζή ηνπο, θαζψο θαη νη 
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επηβεβιεκέλεο  αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζνχλ μαλά ζηα πφδηα 

ηνπο, απνηεινχλ θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζκνχο θη επεμεγεκαηηθέο έλλνηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ αληηιεπηά θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία, απαξαίηεηα γηα ηε κεηέπεηηα αλάιπζε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ησλ stress tests, ε νπνία έιαβε 

ρψξα παγθνζκίσο, δίλνληαο έκθαζε ζην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ πεξηβάιινλ, νη 

θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη 

παξαβάιινληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ε αλάιπζε ηνπ ηί απηά ζήκαηλαλ αθξηβψο. 

Δπίζεο κειεηάηαη ν ξφινο ηεο Βαζηιείαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, πνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έπξεπε λα πιεξνχλ, ην λέν 

πιαίζην πνπ εηζήγαγε θαη νη θαλφλεο πνπ ζέζπηζε. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη πην εηδηθά θαη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξψο 

νξηζκέλα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο αθνινπζνχκελεο γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε δηαδηθαζίεο, απφ ην δηαρσξηζκέλν πιένλ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε 

ζπζηεκηθφ θαη κε, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ επηδηψθνληαη θη αλακέλνληαη απφ απηήλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ ηξηψλ 

ζπζηεκηθψλ Σξαπεδψλ (Δζληθήο, Πεηξαηψο θαη ALPHA BANK), ελψ ζην πέκπην 

θεθάιαην γίλεηαη εκβάζπλζε ζηελ πεξίπησζε ηεο ηέηαξηεο ζπζηεκηθήο Σξάπεδαο, 

ηεο EUROBANK ERGASIAS, ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεψλ ηεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. 

Σν έθην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, ηα πνξίζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ 

θαζψο θαη κηα επηζθφπεζε ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζήκεξα. 

ην  έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε απφ 

ζήκεξα θαη ζην εμήο, ζρνιηάδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πνπ πξνεγήζεθε 

θαη παξαζέηνληαο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζηηο Σξάπεδεο, αιιά θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν 

1.ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 

 

1.1 Ση είλαη Υξεκαηνπηζησηηθό ύζηεκα, Πνηά ε Λεηηνπξγία ηνπ θαη 

Πνηνί νη ηόρνη.  

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη ε ξαρνθνθαιηά ελφο νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζηεξηγκέλν ζην ρξεκαηηθφ αληίθξηζκα θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη άπισλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο αγνξέο κε ζθνπφ ηελ 

ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηειεηψλ
1
 πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο. 

Απνηειείηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θη απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο νηθνλνκίαο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην γεγνλφο, φηη νη αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ άξηζηα αλεπηπγκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ελψ απηά πζηεξνχλ ζε ππναλάπηπθηεο νηθνλνκίεο
2
. 

Κχξην ξφιν ζην ζχζηεκα απηφ παίδνπλ νη δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη, πξψηνλ, 

ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεξνθνξία εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη, δεχηεξνλ, 

δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζε κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ, πνπ επηηειεί 

απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κε έλαλ νξζνινγηθφ ηξφπν. Απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Ζ αληηκεηψπηζε, ε απνθπγή θαη ε δηάρπζε ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη, πξψηνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, φπνπ νη 

θαηαζέηεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ ηνπο. 

Γεχηεξνλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη κηα πιεζψξα πξντφλησλ ζε επελδπηέο, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα θη 

                                                           
1
Οη αηέιεηεο πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηα αληαιιαγήο αλφκνησλ πξντφλησλ, ζηε θεξεγγπφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζην ρξφλν κεηαμχ ηεο αληαπφδνζεο ηεο ζπλαιιαγήο θιπ. πλίζηαληαη ζην θφζηνο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζην θφζηνο ζπλαιιαγψλ. ε κηα αγνξά ρσξίο αηέιεηεο, πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ηξηβέο 

θαη θφζηνο, δελ ππάξρεη ιφγνο χπαξμεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
2
Βηβιίν «Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ», Αζαλάζηνο Γ. Ννχιαο, Καζεγεηήο ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Έθδνζε Θεζζαινλίθε 2006  
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ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν. Γεληθά ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

εληζρχεη ηελ απνηακίεπζε θαη κεηψλεη ηα επηηφθηα επηδξψληαο ζεηηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή πξφνδν. 

2. Ζ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ. Με ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πνπ δηαζέηεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

δχλαηαη λα αμηνινγεί ηνπο ππνςήθηνπο δαλεηνιήπηεο θαη λα δηαζέηεη ηα 

θεθάιαηα πνπ ηνπ εκπηζηεχνληαη νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο, πξνο ηηο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο, ζπκβάιινληαο ηνηνπηνηξφπσο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο. 

3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

4. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Μεηψλεη δειαδή ην 

θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη ην ρξφλν θαηάζεζεο ζε κηα 

ηξάπεδα, ζπκβάιινληαο πεξαηηέξσ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

5. Πξνάγεη λέα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο φιν 

απμαλφκελεο θαη κεηαβαιιφκελεο θαηαλαισηηθέο θη επελδπηηθέο αλάγθεο. 

Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη, φηη πεξηζζφηεξα θεθάιαηα παξέρνληαη ζηελ 

αγνξά θαη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζπλδξάκνληαο ζεηηθά 

ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ είλαη, φηη κπνξνχλ 

λα θέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζε επαθή ηηο πιενλαζκαηηθέο κε ηηο ειιεηκκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο.  Μέζσ ησλ ζεζκψλ απηψλ δειαδή, νη απνηακηεπηέο, κπνξνχλ 

θαη πξνζθέξνπλ θεθάιαηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ. πλνπηηθά, νη κνξθέο
3
 

πνπ επηιέγεη έλα ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα, λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο εθάζηνηε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, είλαη νη εμήο δχν θαηεγνξίεο: 

1. Άκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ νη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο αληινχλ 

απεπζείαο ηα θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηήο ηεο κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη, φηη νη δεχηεξεο αγνξάδνπλ 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα (π. ρ. νκφινγα, κεηνρέο), ηα νπνία εθδίδνληαη 

θαηεπζείαλ απφ ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο εηζπξάηηνπλ ηα 

θεθάιαηα. Ζ δηάζεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, κπνξεί λα γίλεη είηε 

                                                           
3
Βηβιίν «Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ», Αζαλάζηνο Γ. Ννχιαο, Καζεγεηήο ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Έθδνζε Θεζζαινλίθε 2006 
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απεπζείαο απφ ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο, είηε κε ηε ζπλδξνκή κεζαδφλησλ 

φπσο π. ρ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

2. Έκκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

εθδίδνπλ ηα δηθά ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, ηα νπνία ηα αγνξάδνπλ 

άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Σα ρξήκαηα επί παξαδείγκαηη, πνπ θαηαζέηεη έλα 

άηνκν ζηελ Σξάπεδα θαη κεηαηξέπνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε δάλεην γηα θάπνηα 

επηρείξεζε, απνηεινχλ έκκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθνί απηνί δηακεζνιαβεηέο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

απνηακηεπηέο κπνξνχλ θαη πξνζθέξνπλ θεθάιαηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ, 

κπνξεί λα είλαη: 

 

 Σξάπεδεο 

 Ακνηβαία Κεθάιαηα 

 Πηζησηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο 

 πληαμηνδνηηθά ακνηβαία θεθάιαηα 

 Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

 Σνθνγιχθνη 

 

1.2 Σξαπεδηθό ύζηεκα – Οξηζκόο Σξάπεδαο 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο. ε απηφ εληάζζνληαη νξγαληζκνί, πνπ θαηέρνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζηνχρνπο, εμαζθαιίδνληαο ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο . Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν θαη ζηεξίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. 

Σξάπεδα ή αιιηψο πηζησηηθφ ίδξπκα, νλνκάδεηαη κία επηρείξεζε, ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ρξεκαηηθέο θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
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κπνξεί λα δέρεηαη θαηαζέζεηο, λα ρνξεγεί δάλεηα, λα θπιάζζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

αμηφγξαθα, λα αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. Ζ θεξδνθνξία 

ηεο ηξάπεδαο βαζίδεηαη ζηελ ιεγφκελε "ςαιίδα", δειαδή ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην 

επηηφθην δαλεηζκνχ θαη ζην επηηφθην θαηαζέζεσλ. Έηζη αλ γηα παξάδεηγκα κία 

ηξάπεδα ρνξεγεί έλα δάλεην κε επηηφθην 9% θαη δέρεηαη θαηάζεζε κε εηήζην επηηφθην 

2%, ε δηαθνξά απηή (7%) απνηειεί ηελ ςαιίδα, πνπ νδεγεί ζηα θέξδε ηεο ηξάπεδαο. 

Βέβαηα νη ηξάπεδεο απνθνκίδνπλ θαη απφ αιινχ ρξήκαηα, φπσο απφ πξνκήζεηεο ή 

απφ ζπκκεηνρέο θαη επελδχζεηο. Ωζηφζν ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη ζηνλ 

δαλεηζκφ (ρνξεγήζεηο θαη θαηαζέζεηο). χκθσλα κε έλαλ άιιν νξηζκφ, Σξάπεδα είλαη 

ε ζπγθέληξσζε επελδπηψλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ ίδξπζε ελφο νξγαληζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο θαηάζεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπληνλίδνπλ 

ηηο δξάζεηο ηνπο κε ζεβαζκφ ζην δαλεηδφκελν
4
. 

 

1.3 Γξαζηεξηόηεηεο Σξαπεδώλ 

 Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  απνηειείηαη απφ  ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, ηηο ηξάπεδεο επελδχζεσλ, ηηο θηεκαηηθέο ηξάπεδεο, ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο θαη ηνπο εηδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ Κεληξηθή ηξάπεδα απνηειεί 

ηνλ ζπληνληζηή ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ, φζνλ αθνξά ζηε γεληθή πνιηηηθή ηνπο θη 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο
5
. 

Αλαιπηηθφηεξα ε θεληξηθή ηξάπεδα: 

 Οξηνζεηεί ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ 

δαλεηζκνχ ηεο, ζέηνληαο έηζη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ππφινηπεο 

ηξάπεδεο. 

 Διέγρεη θαη κεηαβάιιεη ηελ πξνζθνξά εγρψξηνπ ρξήκαηνο , κε ηελ έθδνζε 

θαη ηελ ξεπζηνπνίεζε νκνιφγσλ ή κε ηελ εθηχπσζε ρξήκαηνο ζε επηζπκεηά 

επίπεδα, ζε αληηζηνηρία κε ηελ εμέιημε καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

φξγαλα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

                                                           
4
Boot, A.W. and Thakor,(1997), “Financial Architecture System” The review of Financial Studies, No 

10, 693-733 
5
Βηβιίν «Υξήκα θαη Σξάπεδεο», Αζαλάζηνο Γ. Ννχιαο, Καζεγεηήο ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Έθδνζε Θεζζαινλίθε 2005 
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 Γηεμάγεη έξεπλεο θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

δαλεηζκφ, κε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ θαη ηελ δηεμαγσγή 

πνξηζκάησλ γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. 

 Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξαπεδίηε ηεο θπβέξλεζεο, δειαδή εγγπάηαη φηη ε 

θπβέξλεζε ζα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ αληηκεησπίζεη 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Γηαρεηξίδνληαη 

κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηα επίπεδα ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, είηε 

επεηδή επηδηψθνπλ ην άξηζην, είηε επεηδή ηνπο ην επέβαιιε ε θεληξηθή ηξάπεδα. 

Γηαζέηνπλ ην κεγαιχηεξν φγθν θαηαζέζεσλ θαη παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε 

(καθξνπξφζεζκε ή βξαρππξφζεζκε) ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο: 

 Λεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ απνηακηεπηψλ θαη ησλ επελδπηψλ 

 Δπεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο. 

 Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα θξαηνχλ έλα πνζνζηφ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή ηξάπεδα, ησλ θαηαζέζεσλ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη δαλείδνπλ ην 

ππφινηπν ηνπο. 

 πκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνιιψλ επηρεηξήζεσλ 

 Παξέρνπλ αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο δηα κέζνπ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο 

 Έρνπλ ηδξχζεη ζπγαηξηθέο παξέρνληαο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε(leasing) 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε θαηάηαμή ηνπο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
6
: 

 Ληαληθή Σξαπεδηθή, ε νπνία ζπληζηά νπζηαζηηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε  

λνηθνθπξηψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ δαλείσλ 

φπσο ζηεγαζηηθά, θαηαλαισηηθά, επαγγεικαηηθά θαζψο θαη πηζησηηθέο 

θάξηεο. 

 Δπηρεηξεκαηηθή Σξαπεδηθή, πνπ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε κεζαίσλ θαη 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                           
6
Βηβιίν «Αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ», Αζαλάζηνο Γ. Ννχιαο, Καζεγεηήο ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Έθδνζε Θεζζαινλίθε 2006 
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 Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή γηα ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

εξγαζηψλ θη εξγαζηψλ θεθαιαηαγνξάο. 

 Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο πειαηψλ, δειαδή ησλ θάζε ινγήο θαηαζέζεσλ (φςεσο, 

ηακηεπηεξίνπ, πξνζεζκίαο), επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ραξηνθπιαθίσλ 

ηδησηψλ (private banking). 

 Λνηπέο Γξαζηεξηφηεηεο, φπσο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο 

εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ πνπ αζθνχλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπο.  

Οη Σξάπεδεο επελδχζεσλ έρνπλ ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ καθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηνκέσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ νη Κηεκαηηθέο Σξάπεδεο 

ηε ρνξήγεζε κεζνπξφζεζκσλ θαη  καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ γηα θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο πάζεο θχζεσο. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο αλαπηχρζεθαλ θπξίσο 

γηα ηελ ελίζρπζε θη αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Σέινο ζηνπο εηδηθνχο 

Πηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο πεξηιακβάλνληαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, κε ζηφρν 

ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θπξίσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ, θχιαμε παξαθαηαζεθψλ 

δηαθφξσλ εηδψλ. 

Ωζηφζν ην 2012 ε Σξφηθα, απνθάζηζε λα ρσξίζεη ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ζε ζπζηεκηθφ θαη κε ζπζηεκηθφ. ηηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο ελέηαμε ηελ 

Δζληθή, ηελ Alpha bank, ηε Eurobank θαη ηελ Πεηξαηψο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο πνπ 

δελ πεξηειήθζεζαλ ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία απνηεινχλ ηηο «πξνζσξηλά» κε βηψζηκεο 

δειαδή κε ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ζήκαηλε ηελ έλαξμε ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο απφ ηηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, ηελ ελίζρπζε δειαδή απφ ην 

Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ησλ 4 πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. θνπφ είρε δε ηε δηαζθάιηζή ηνπο απφ άπνςε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο φρη φκσο ρξεκαηηζηεξηαθά
7
.  

 

 
                                                           
7
http://www.bankingnews.gr:8080/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82/item/4

1213      Άξζξν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Λεσηζάθνπ Πέηξνπ ζηηο 05/04/2012   
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1.4 Ζ Έλλνηα θαη ηα είδε ηνπ Κηλδύλνπ 

Ο φξνο θίλδπλνο έρεη πνιιά ελλνηνινγηθά πεξηερφκελα ζηα πιαίζηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ν 

φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα θαηάζηαζε φπνπ ππάξρεη 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. χκθσλα κε έλαλ άιιν 

νξηζκφ, σο θίλδπλνο νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα θάπνην κε επλντθφ (unfavorable) γεγνλφο 

λα ζπκβεί ελψ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ηαηηζηηθήο, ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Αλάιπζεο Δπελδχζεσλ ν πξναλαθεξζείο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δείμεη ηελ πηζαλή κεηαβιεηφηεηα (variability) ησλ απνηειεζκάησλ γχξσ απφ 

θάπνηα αλακελφκελε αμία. Με άιια ιφγηα ζα ιέγακε, φηη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

απφθαζεο δελ είλαη πιήξσο γλσζηά, αιιά πηζαλνινγείηαη φηη ζα θπκαλζνχλ κέζα ζε 

έλα εχξνο απνηειεζκάησλ
8
. Οξηζκέλα είδε θηλδχλσλ

9
 ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο (credit risk): Απηφ ην είδνο θηλδχλνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πηζαλφηεηα πειάηεο θαη άιιεο νληφηεηεο, ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε έρεη δαλείζεη 

θεθάιαηα, λα κε δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ πνζψλ πνπ δαλείζηεθαλ. 

Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο (operating risk): ή ιεηηνπξγηθή κφριεπζε πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ χπαξμε ε κε ζηαζεξψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Με άιια ιφγηα ζα ιέγακε φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, φηαλ απηή δε ρξεζηκνπνηεί 

μέλα θεθάιαηα. 

Κίλδπλνο Αγνξάο ή πζηεκαηηθόο Κίλδπλνο: Καιείηαη απηφο ν θίλδπλνο πνπ 

επεξεάδεη ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο ηίηινπο, νη νπνίνη απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά.  

 

 

                                                           
8
Βηβιίν «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-Βαζηθέο Έλλνηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο ρεδηαζκφο Καη Γηνίθεζε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο», Λαδαξίδεο Γ.-Παπαδφπνπινο 

Γ., Καζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

Σεχρνο Α, Έθδνζε Θεζζαινλίθε 2001,Κεθ.4, Παξ. 4.5.2, ζει. 185-186 
9
Βηβιίν «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-Βαζηθέο Έλλνηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο ρεδηαζκφο Καη Γηνίθεζε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο», Λαδαξίδεο Γ.-Παπαδφπνπινο 

Γ., Καζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

Σεχρνο Β, Έθδνζε Θεζζαινλίθε 2001, Κεθ. 4, Παξ. 4.5.4, ζει. 199 θαη παξ. 4.6.2, ζει. 203-206 



 
 

10 
 

1.5 Ση είλαη ην ηακείν ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο (ΣΥ) 

Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
10

, είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν δελ αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ιεηηνπξγεί ακηγψο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ φπσο ηζρχεη. θνπφο 

ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνο ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Πην αλαιπηηθά ζα ιέγακε φηη: 

 Παξέρεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηα κεηαβαηηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63Δ ηνπ λφκνπ 

3601/2007, κε φξνπο πνπ ππεξεηνχλ ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Σακείνπ. 

 Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί, γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη 

θεθαιαηαθή ελίζρπζε απφ ην Σακείν, ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηα ζρέδηα 

αλαδηάξζξσζήο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο 

απηνλνκία. Σν Σακείν δηαζθαιίδεη ηε κε φξνπο αγνξάο ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε 

ηξφπν ψζηε λα πξνάγεηαη ε θαηά δηαθαλή ηξφπν ζπκκεηνρή ηδησηψλ ζην 

θεθάιαηφ ηνπο θαη λα ηεξνχληαη νη πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαλφλεο. 

 Αζθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε, φπσο ηα 

δηθαηψκαηα απηά νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζε ζπκθσλίεο-πιαίζην πνπ 

ζπλάπηεη κε ηα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 

ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε απηά, ζε ζπκκφξθσζε κε 

θαλφλεο πνπ ππεξεηνχλ ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ θαη 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη 

αληαγσληζκνχ. 

 Γηαζέηεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 8. 
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Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 (Ν. 3864/2010).Δλεξγεί 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν 

4046/2012 (Α’ 28), φπσο απηέο επηθαηξνπνηνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3.δ΄ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ - http://www.hfsf.gr/el/about_whatwedo.htm 
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 Αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζηα κεηαβαηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 Δ ηνπ λ. 3601/2007, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ λ. 3601/2007. 

 

1.6 Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 

 Λφγνο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 

 Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 Απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Σξίηε θαηεγνξία έρνπκε: 

 ν δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (ιεηηνπξγηθά έμνδα πξνο ιεηηνπξγηθά έζνδα) 

 ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην 

 ν ιφγνο ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ πξνο ην κέζν χςνο ελεξγεηηθνχ 

 ιφγνο ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ πξνο ην κέζν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

2.Δπηηξνπή Βαζηιείαο, Stress Tests θαη νη Κεθαιαηαθέο Αλάγθεο ησλ 

Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 

2.1 Ση είλαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη πνηνη νη ζηόρνη ηεο 

2.1.1 Γεληθά ρόιηα 

εκαληηθή ψζεζε ζηε ζχγθιηζε θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επνπηεία ηφζν ηνπ δηεζλνχο φζν θαη θάζε 

εζληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, έδσζε ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee of Banking 

Supervision). Γελ πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ππεξεζληθήο 

επνπηηθήο αξρήο, νχηε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο έρνπλ ή είραλ ηελ πξφζεζε λα έρνπλ 

δεζκεπηηθή λνκηθή ηζρχ. Δίλαη ζα ιέγακε κηα defacto
11

 ρσξίο λνκηθή ππφζηαζε 

νξγάλσζε, ε νπνία έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ, παγθφζκηνπ 

επνπηηθνχ «δηθαίνπ». ηνρεχεη λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε λα θαηαλνήζνπλ θαίξηα 

ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα επνπηείαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο 

επνπηείαο παγθνζκίσο. «Δκπλεχζηεθε» απφ ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ επνπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα
12

. Δδξεχεη ζηελ ειβεηηθή 

πφιε ηεο Βαζηιείαο θαη ζπζηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1974 κε ηε ζπκκεηνρή 13 

ρσξψλ (Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ηηαιία, Καλαδάο, 

Ηζπαλία, Διβεηία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ). ήκεξα ζηα κέιε ηεο 

έρνπλ πξνζηεζεί ρψξεο φπσο
13

: Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Βξαδηιία, 

Κίλα, Υνλγθ Κνλγθ, Ηαπσλία, Κνξέα, Μεμηθφ, Ρσζία, ανπδηθή Αξαβία, 

ηγθαπνχξε, Ν. Αθξηθή, Σνπξθία. Γηαηππψλεη πξφηππα, δίλεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη πξνηείλεη κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, επειπηζηψληαο νη εθάζηνηε εζληθέο 
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εκαίλεη ζηε λνκνζεζία απηφ πνπ εθαξκφδεηαη κελ ζηελ πξάμε, δελ επηβάιιεηαη δε απφ ην λφκν. 
12

Αθνξκή γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζηάζεθε ε δηεζλήο αλαηαξαρή πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπκθψλνπ Bretton Woods θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο θαηαξξεχζεηο ηεο Herstatt bank 

ζηε Γεξκαλία θαη ηεο Franklin National bank ζηηο ΖΠΑ. 
13

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην www.bis.org/bcbs/membership.htm 

 

http://www.bis.org/bcbs/membership.htm
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επνπηηθέο αξρέο λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα ηα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή γηα ηε 

βειηίσζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.  

 

2.1.2 «Βαζηιεία I» (Basel I) 

Έρνληαο σο ζεκέιην ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ην 

δήηεκα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηνπο βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Δπηηξνπήο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε θξίζε ρξένπο πνπ μέζπαζε ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή, ελέηεηλε ηηο αλεζπρίεο ηεο Δπηηξνπήο φηη νη δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ θπξηφηεξσλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ ζα πθίζηαλην επηδείλσζε ζε κηα 

πεξίνδν απμαλφκελνπ, δηεζλνχο θηλδχλνπ. Ο ζπζηεκηθφο ινηπφλ θίλδπλνο απεηινχζε 

ην παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θη έθαλε εκθαλή ηελ παξνπζία ηνπ απφ ζεκάδηα 

φπσο απηά θαηαδεηθλχνληαλ απφ ηηο Σξαπεδηθέο απψιεηεο θαη ηηο εθθαζαξίζεηο 

Σξαπεδψλ θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα παξεκβαίλνπλ 

θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο απψιεηεο ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα
14

 χκθσλα κε ηα φζα 

ππνζηήξηδε ην ζπκβνχιην ησλ δηνηθεηψλ ηεο νκάδαο G10
15

, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

απνθάζηζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηε «δηάβξσζε» ησλ πξνηχπσλ πνπ ίζρπαλ ζηα 

ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη λα εξγαζηνχλ πξνο κία θνηλή θαηεχζπλζε γηα 

κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ζηε κέηξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Δπεηεχρζε ινηπφλ 

κία επξεία ζπλαίλεζε εθηφο ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 ηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο, έγηλε ηζρπξά απνδεθηφ πσ κηα πνιπεζληθή 

ζπκθσλία, πέξα απφ άληζνπο αληαγσληζκνχο, πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξέο ζηηο 

εζληθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ήηαλ πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε. Με βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ελφο εγγξάθνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1987, ην 

ζπκβνχιην ησλ G10 ελέθξηλε έλα ζχζηεκα κέηξεζεο θεθαιαίσλ, γλσζηφ σο 

«χκθσλν ηεο Βαζηιείαο I», (Basel Capital Accord, 1988). Σνλ Ηνχιην ηνπ 1988 ην 
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IMF Working Paper research department “Resolution of banking Crises: The Good, the Bad, and The 

Ugly”, prepared by Luc Laeven and Fabian Valencia. Authorised for distribution by Stijn Claessens, 

June 2010 
15

Ζ νκάδα ησλ G10 απνηειείηαη απφ έλδεθα βηνκεραληθέο ρψξεο (Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηηαιία, Ηαπσλία, Οιιαλδία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), νη νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη δηάθνξα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Οη 

ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Οκάδαο G10 ζπλεδξηάδνπλ 

θαηά ην δνθνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Οη εθζέζεηο θαη ηα δειηία ηχπνπ ησλ ππνπξγψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ηεο Οκάδαο 

G10, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Οκάδαο ησλ G10 είλαη δηαζέζηκεο ζην 

https://www.bis.org/list/g10publications/index.htm. 
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πξναλαθεξφκελν θπθινθφξεζε ζηηο ηξάπεδεο. Απηφ ην χκθσλν κηινχζε γηα έλαλ 

ειάρηζην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θεθαιαίνπ θαη ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηάμεο ηνπ 8% πνπ έπξεπε λα πινπνηεζεί έσο ην ηέινο 

ηνπ 1992. Σν πιαίζην απηφ ζεζπίζηεθε φρη κφλν ζηα θξάηε-κέιε αιιά θαη ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο ρψξεο κε ελεξγέο δηεζλείο ηξάπεδεο. Ζ ζπκθσλία απηή είρε ζηφρν λα 

εμειίζζεηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη ζπλερψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σν 1991 ην 

Ννέκβξην, κία ηξνπνπνίεζή ηεο πνπ έιαβε ρψξα, έδσζε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ 

νξηζκφ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ή γεληθψλ απνζεκάησλ ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κέηξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 1995
16

 άιιε κία ηξνπνπνίεζε ζηφρεπε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ δηκεξνχο ζπκςεθηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ ησλ ηξαπεδψλ 

ζε παξάγσγα πξντφληα. Ζ Δπηηξνπή επεμεξγάζηεθε επίζεο ην πιαίζην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πέξαλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία ήηαλ ην 

επίθεληξν ηεο πκθσλίαο ηνπ 1988. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996, κεηά απφ δχν 

δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ην ιεγφκελν «χκθσλν 

ηξνπνπνίεζεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ θηλδχλσλ 

αγνξάο»,  ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ζηα ηέιε ηνπ 1997 θαη πξνέβιεπε ηελ 

ελζσκάησζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πκθψλνπ, κηαο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο αγνξάο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε μέλν 

ζπλάιιαγκα, δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεφγξαθα, κεηνρέο, εκπνξεχκαηα. Μηα ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο ηξνπνινγίαο απηήο ήηαλ φηη νη ηξάπεδεο είραλ, γηα πξψηε θνξά, ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εζσηεξηθά κνληέια (κνληέια ηηκή-at-Risk), σο 

βάζε γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεψλ ηνπο, πνπ 

ππφθεηληαη ζε απζηεξέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. Μεγάιν κέξνο ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ αγνξάο αλαιήθζεθαλ 

απφ θνηλνχ κε επνπηηθέο αξρέο ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

 

2.1.3 «Βαζηιεία II» (Basel II)  

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αληηκεησπίδνληαο λέεο πξνθιήζεηο ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη δηαπηζηψλνληαο πσο ε «Βαζηιεία I » ήηαλ πιένλ αλεπαξθήο θαη 
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Δθδφζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1995 γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ ζηα ηέιε ηνπ 1995. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζην www.bis.org/bcbs/history.htm 
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παξσρεκέλε, απνθάζηζε πσο ε ηξνπνπνίεζε θάπνησλ δηαηάμεσλ θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζε λέα δεδνκέλα ήηαλ αλάγθε επηηαθηηθή. Καηφπηλ εθηελψλ δηαβνπιεχζεσλ 

ινηπφλ κε εθπξνζψπνπο ηνπ Σξαπεδηθνχ ηνκέα, επνπηηθνχο θνξείο, θεληξηθέο 

ηξάπεδεο θη εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο θαη κε ζηφρν ηελ επηβξάβεπζε θη ελζάξξπλζε 

ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο κέηξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ, εμέδσζε 

πξφηαζε γηα έλα λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999
17

. Σν λέν 

απηφ πιαίζην, γλσζηφ θαη σο «Βαζηιεία II» ή «ThenewBasel CapitalAccord»
18

 , 

δεκνζηεχηεθε κεηά απφ έμη ρξφληα εληαηηθήο πξνεηνηκαζίαο, ήηνη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2004. Απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο πεξηζζφηεξν επαίζζεησλ ζηνλ θίλδπλν, 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηξεηο ππιψλεο, ηνπο εμήο: 

1. Διάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε ηηο νπνίεο επεδηψθεην ε αλάπηπμε θη 

επέθηαζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηε ζπκθσλία ηνπ 

1988 

2. Δπνπηηθή αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

3. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γλσζηνπνίεζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο 

γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο θη ελζάξξπλζε πγηψλ 

ηξαπεδηθψλ πξαθηηθψλ 

ια ηα παξαπάλσ ζηφρν είραλ λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αληαλαθινχλ ηνλ ππνθείκελν θίλδπλν θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηλνηνκίαο, πνπ είρε ζεκεησζεί ηα 

ηειεπηαία έηε. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ, πσο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο
19

: 

 Σν χςνο θαη ε πνηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ 

 Ζ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα θαιχςεη κηα άκεζε θεθαιαηαθή 

αλάγθε 
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Ζ ελζσκάησζε ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ κε ηηο δηαηάμεηο νδεγηψλ 2006/48/ΔΚ θαη 2006/49/ΔΚ, ζρεηηθά 

κε ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ΑΔΠΔΤ, νινθιεξψλεηαη κε 

ηηο ΠΓ/ΣΔ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 

2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 θαη ΠΓ/ΣΔ 2620/28.08.2009 θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ.3601/2007. 
18

 «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised 

Framework». Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην http://www.bis.org/publ/bcbs/07.pdf 
19

«Αμηνιφγεζε ηξαπεδψλ κε ηε κεζνδνινγία CAMELSθαη STRESSTEST. Πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο 

Αηηηθήο», δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ θ. Κφθθηλνπ Βαζηιείνπ Θ., 

https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/38246/KokkinosV_bank_evaluation.pdf

?sequence=1 



 
 

16 
 

 Σν είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη ε έγθαηξε    

πξφβιεςή ηνπο 

 Ζ πνηφηεηα θαη ε δπλακηθή ησλ θεξδψλ 

 Ζ πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο θαη ε πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο 

ηξάπεδαο 

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2004, ε νπνία επηθεληξψζεθε ζην 

ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην, ην ελδηαθέξνλ  ζηξάθεθε ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, 

νπφηε θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε 

Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο Υξεκαηηζηεξίσλ (IOSCO) θαη ην Γηεζλή Οξγαληζκφ ησλ 

Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ Κεθαιαηαγνξάο, δεκνζίεπζε έλα ζπλαηλεηηθφ 

έγγξαθν ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015. Καη’ νπζία επξφθεηην γηα θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 

πνπ δηέπνπλ ηε κεηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ βηβιίσλ ησλ Σξαπεδψλ, κε βάζε ην λέν 

πιαίζην. Απηφ ην έγγξαθν ελζσκαηψζεθε κε ην θείκελν ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2004 θαη 

θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 κε ηελ νλνκαζία «Βαζηιεία II: Γηεζλήο χγθιηζε 

γηα ηε Μέηξεζε ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ηα Κεθαιαηαθά Πξφηππα: Έλα αλαζεσξεκέλν 

πιαίζην – Οινθιεξσκέλε Έθδνζε». Σν πιαίζην πηνζεηήζεθε θη εθαξκφζηεθε απφ 

αξθεηέο ρψξεο (φρη κφλν θξάηε-κέιε), θάηη πνπ φκσο έθεξε ζην πξνζθήλην κηα 

πξφθιεζε πνπ αληηκεηψπηδαλ νη επνπηηθέο αξρέο  παγθνζκίσο, ζην πιαίζην ηεο 

«Βαζηιείαο II», ηελ αλάγθε δειαδή απνδνρήο ρξήζεο νξηζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα 

ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε πνιιαπιέο δηθαηνδνζίεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ε 

Δπηηξνπή εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ην 2006, 

ελψ θαηά ην επφκελν έηνο αθνινχζεζαλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ θαηαλνκή ησλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ ζην πιαίζην εμειηγκέλσλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 

2.1.4 Οη ηξεηο ππιώλεο ηεο «Βαζηιείαο II» (The Three Pillars of Basel 

II) 

Ο πξψηνο ππιψλαο θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ηνπ θηλδχλνπ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ζην 8%, ακεηάβιεην πνζνζηφ 
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δειαδή ζε ζρέζε κε ηε «Βαζηιεία I». Πξνζδηνξίδεη κε άιια ιφγηα ηηο κεζφδνπο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο θαη θαζηεξψλνληαη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν
20

. Ο 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή αιιηψο θεξεγγπφηεηαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμήο 

ζρέζε: 

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας=
       ά         ά                  

            ί        ί           ά                ί      
 ≥ 8% 

 

Έλαληη ηνπ 

 

Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
       ά         ά                  

            ί        ί           ά 
 ≥ 8% 

 

πνπ ζα ίζρπε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπκθψλνπ. Έρνπκε δειαδή δχν απνδεθηέο 

θαηεγνξίεο επνπηηθνχ θεθαιαίνπ, απηήλ ηνπ πξσηνγελνχο ή θχξηνπ θεθαιαίνπ (core 

capital-Tier1) θαη απηήλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ή ζπκπιεξσκαηηθνχ θεθαιαίνπ 

(supplementary capital-Tier 2). Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα 

δεκνζηεπκέλα απνζεκαηηθά, φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ελψ ζηε δεχηεξε θαηαηάζζνληαη 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα, απνζεκαηηθά απφ αλαπξνζαξκνγή, αθαλή 

απνζεκαηηθά, πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη κεηαηξέςηκα νκφινγα. Σν ζπκπιεξσκαηηθφ 

θεθάιαην δε ζα πξέπεη βέβαηα λα ππεξβαίλεη ην θχξην θεθάιαην, λα αληηπξνζσπεχεη 

δειαδή πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, άλσ ηνπ 50%. Οη αιιαγέο άξα πνπ θέξλεη ην λέν πιαίζην «Βαζηιεία II» ζε 

ζρέζε κε ηε «Βαζηιεία I» αθνξνχλ θπξίσο ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο αθνχ 

απ’ ηε κηα πιεπξά  νξίδνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ 

                                                           
20

www.bankofgreece.gr/pages/el/supervision/legalf/creditinstitutions/supervisionrules/capitaladequ
acy.aspx 
 

http://www.bankofgreece.gr/pages/el/supervision/legalf/creditinstitutions/supervisionrules/capitaladequacy.aspx
http://www.bankofgreece.gr/pages/el/supervision/legalf/creditinstitutions/supervisionrules/capitaladequacy.aspx
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απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

πηζησηηθνχ, θη απφ ηελ άιιε πιεπξά θαζηεξψλεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν κα θαη ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηνπ. Οη κέζνδνη ηηο νπνίεο 

πξνηείλεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο 

γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν είλαη νη εμήο ηξεηο
21

: 

1. Μέζνδνο ηνπ βαζηθνχ δείθηε (basic indicator approach-BAA) 

2. Σππνπνηεκέλε κέζνδνο (standardized approach-STA) 

3. Δλαιιαθηηθή ηππνπνηεκέλε κέζνδνο (advanced measurement 

approach-AMA) 

Γηα λα αμηνινγήζνπλ ηψξα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

αλαιακβάλνπλ επηιέγνπλ κεηαμχ δχν κεζφδσλ
22

: ηελ ηππνπνηεκέλε θαη ηε κέζνδν 

ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο. Καηά ηελ πξψηε κέζνδν, ηαμηλνκνχλ ηα 

«αλνίγκαηα» ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο (φπσο π. ρ. έλαληη ηξαπεδψλ, επηρεηξήζεσλ θιπ) 

θη ελ ζπλερεία ηα ζηαζκίδνπλ κε ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηέηνηνπο ψζηε ε ινγηζηηθή 

ηνπο αμία λα ζηαζκίδεηαη κε ζπληειεζηή θηλδχλνπ αλάινγν ηεο πηζησηηθήο ηνπ 

δηαβάζκηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ αλνίγκαηα κε πςειή πηζησηηθή δηαβάζκηζε ζηαζκίδνληαη 

κε ρακειφ ζπληειεζηή θηλδχλνπ θη αληίζηξνθα. Με ηε δεχηεξε κέζνδν ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν εθδνρψλ απηή ηεο βαζηθήο θη απηή ηεο 

ελαιιαθηηθήο  κεζφδνπ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ. ηεξίδνληαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ζε εζσηεξηθέο ίδηεο εθηηκήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηλδχλνπ. 

Έηζη ν πξψηνο ππιψλαο ζα ιέγακε ζπλνπηηθά πσο: 

 Σξνπνπνηεί ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ 

 Αλαγλσξίδεη κέζνδν ππνινγηζκνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα 

δηαβάζκηζεο, έηζη ψζηε νη Σξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ δχν ηξφπνπο: ηε 

ζεκειηψδε κέζνδν αθελφο θαη ηελ πξνεγκέλε αθεηέξνπ 

 Οξίδεη πιαίζην επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ 

 Δηζάγεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν 

                                                           
21

http://kypseli.ouc.ac.cy/bitstream/handle/11128/1531/%CE%A4%CE%A1%CE%91-

%CE%A7%CE%A1%CE%97-2014-00141.pdf?sequence=1 
22

http://kypseli.ouc.ac.cy/bitstream/handle/11128/1531/%CE%A4%CE%A1%CE%91-

%CE%A7%CE%A1%CE%97-2014-00141.pdf?sequence=1 
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Ο δεχηεξνο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ επνπηηθή θη εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θη νξίδεη ηε  επίβιεςε ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ζηηο θχξηεο απαηηήζεηο 

θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Με άιια ιφγηα 

πξνζδηνξίδεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο (Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

επνπηείαο Δζσηεξηθνχ Κεθαιαίνπ-ΓΑΔΔΚ) θαη εηζάγεη επίζεο ηε δηαδηθαζία 

Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο (ΓΔΑ). Πνηνηηθνχ ραξαθηήξα θξηηήξηα ππνινγηζκνχ 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αλάινγα κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζπίδνληαη ελψ ε έλλνηα ησλ «εζσηεξηθψλ 

θεθαιαίσλ» νξίδεηαη επξχηεξα θαζψο αλαθέξεηαη ζε θεθάιαηα ηα νπνία ε 

θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθψο ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη 

ή ελδέρεηαη λα εθηεζεί. Δπηπξφζζεηα νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ζα αμηνινγεί ην θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα φζνλ αθνξά  ζηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο επνπηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα ελφο 

επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ψζηε ακνηβαία λα 

θαηαλννχληαη νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη θαη λα ιακβάλνληαη εγθαίξσο ηα 

απαξαίηεηα κέηξα.  Θα ιέγακε ζπλνπηηθά πσο ν δεχηεξνο ππιψλαο: 

 Οξίδεη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 Καζηεξψλεη δηαδηθαζία επνπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο 

Σξάπεδεο 

 Δπηβνιή απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ 8%(ειάρηζην 

φξην) 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνθιίλεη απφ ηα 

αλακελφκελα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο λα 

παξέκβνπλ 

Ο ηξίηνο ππιψλαο εζηηάδεη ζηε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ (πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ Σξαπεδψλ, ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηνπο 
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αληηκεησπίδνπλ. Οξίδεη δειαδή θαλφλεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αγνξά, λα εθηηκήζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ. Ζ πνιηηηθή 

δεκνζηνπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα, ζα πξέπεη λα έρεη πάξεη 

έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ, ηηο 

αξρέο ηνπ πιαηζίνπ επνπηείαο, ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θη επάξθεηα, ηα 

«αλνίγκαηα» θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην θάζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα. Ο ηειεπηαίνο απηφο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε πνπ 

έρνπλ νη ηξάπεδεο, λα δεκνζηνπνηνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα 

επηβιεζεί ζηελ αγνξά πεηζαξρία πξνο ηνπο θαλφλεο ζπλεηήο δηαρείξηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Έηζη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο άιινπο δχν ππιψλεο 

παξέρεη, ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο, 

επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ. 

 

2.1.5 «Βαζηιεία III» (Basel III)  

Ζ θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2007 ήηαλ ε απφδεημε ζηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, φηη 

ην «χκθσλν ηεο Βαζηιείαο II» δελ ήηαλ επαξθέο γηα λα ηελ απνηξέςεη. Δπίζεο ε 

απνηπρία απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ήξζε λα πξνζηεζεί 

σο επηπιένλ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε λέσλ ζπδεηήζεσλ γηα έλα λέν πιαίζην. Σα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ππφ ην «θάιπκκα» ησλ επρεξεηψλ πνπ ηνπο παξείρε ε «Βαζηιεία 

II», κπνξνχζαλ λα απνθξχςνπλ ζηνηρεία θη ελψ θαηλνκεληθά ε θεθαιαηαθή ηνπο 

επάξθεηα βξηζθφηαλ ζε πνιχ θαιά επίπεδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνδείρζεθε πσο 

κε κηα απφηνκε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά, ιφγσ ηεο ρακειήο ηνπο 

πνηφηεηαο, κπνξνχζε λα εμαληιεζεί. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο επίζεο λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ («Βαζηιεία II»), θαηέθεπγαλ ζε ηερληθέο 

«ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ» θαη ππεξβνιηθή ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ.
23

Ζ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο ινηπφλ κεηά απφ εθηελείο δηαβνπιεχζεηο θαη ζπδεηήζεηο, θαηέιεμε ζηηο 

16/12/2010 ζε έλα λέν πιαίζην, γλσζηφ σο «Βαζηιεία III».Απηφ ην λέν πιαίζην, δελ 

επέρεη ζέζε λέαο ζπκθσλίαο, αιιά απνηειεί βειηίσζε θη ελίζρπζε ηεο πθηζηάκελεο, 
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Kypseli.ou.ac.cy/bitstream/handle/11128/1531/TPA-XPH-2014-00141.pdf?sequense=1 
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θαζψο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηήλ θαη είλαη ε θαιχηεξε απάληεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζηελ κεγάιε θαη πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. ηε «Βαζηιεία III» 

παξνπζηάδνληαη θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη 

ξεπζηφηεηα ησλ Σξαπεδψλ.
24

 Σν χκθσλν απηφ πεξηειάκβαλε κέηξα γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θξίζεσλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν αιιά θαη ησλ αξρψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ινγνδνζίαο.
25

 Πεξηιακβάλεη κηα δέζκε 

κεηαξξπζκίζεσλ
26

 γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ 

Σξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ζηνρεχεη ζηα εμήο:   

1. ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ λα απνξξνθνχλ ηνπο 

θξαδαζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε αλεμάξηεηα 

απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο 

2. ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη δηαθπβέξλεζεο 

3. ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ Σξαπεδψλ 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο απνζθνπνχλ: 

1. ε κηα κίθξν-πξνιεπηηθή ξχζκηζε ζε επίπεδν θαζεκηάο ηξάπεδαο, ψζηε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ 

2. Δπίζεο ζε έλα κάθξν-πξνιεπηηθφ ζχζηεκα επξέσλ θηλδχλσλ, πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε 

πξνθπθιηθά
27

 ησλ θηλδχλσλ απηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Απηέο νη δχν πξνζεγγίζεηο ζηελ επνπηεία είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, σο 

πεξηζζφηεξν «αλζεθηηθέο» ζην επίπεδν ηεο θάζε ηξάπεδαο, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

ελφο ζνθ ζην παγθφζκην ζχζηεκα. 
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www.bankofgreece.gr/BogDocumentDOMLIbraryMonthlySubject/Βαζηιεία_I_II_III.pdf 
25

Kypseli.ou.ac.cy/bitstream/handle/11128/1531/TPA-XPH-2014-00141.pdf?sequence=1 
26

Βιέπε παξάξηεκα, Basel Committee on Banking Supervision reforms-Basel III ή 

ζηνwww.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable.pdf 
27

“ Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη ππεξθπθιηθφ, φηαλ ε δπλακηθή ηνπ θαη ε δπλακηθή ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε, απμάλνληαο ην εχξνο εμάξζεσλ θαη ησλ πθέζεσλ 

ησλ δχν πιεπξψλ θαη ππνλνκεχνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηφζν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα φζν θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο”, Βηβιίν «Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο 

Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ;», Νηθφιανο Β. Καξακνχδεο – Γθίθαο Α. Υαξδνχβειεο, 

Δθδφζεηο Ληβάλε 2011, Κεθ. Γθίθαο Α. Υαξδνχβειεο «Ζ ππεξθπθιηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνηάζεηο γηα ηε κείσζή ηεο», ζει. 326  
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Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εμέδσζε ζπγθεθξηκέλα δχν εθζέζεηο: 

1. Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems
28

 

2. Basel III: International framework for Liquidity risk measurement, standards 

and monitoring
29

 

Ζ 01/01/2013 νξίζηεθε σο εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ κε 

ρξνληθφ νξίδνληα πξνζαξκνγήο ησλ Σξαπεδψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019
30

 

 

2.1.6 Διάρηζηα Ίδηα Κεθάιαηα 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο παξακέλεη θαη ζηε «Βαζηιεία III» ζην 

επίπεδν ηνπ 8% θαη ππνινγίδεηαη ηψξα απφ ηελ εμήο ζρέζε: 

 

ΔΕΙΚΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ=
       ά         ά                  

                  ί                    ί                   
    ≥ 8% 

 

 

Σα βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα (Tier 1) απνηεινχληαη απφ δχν θαηεγνξίεο: 

 Σα θχξηα ζηνηρεία δειαδή ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ζε επίπεδν 

θνηλψλ κεηνρψλ, ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ, ηα εκθαλή απνζεκαηηθά, νη θνηλέο 

κεηνρέο ππφ πξνυπνζέζεηο (ήηνη απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο Σξαπεδψλ, πνπ ππάγνληαη φκσο ζηελ επνπηεία ηνπο) 

 Σα πξφζζεηα ζηνηρεία δειαδή πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη νκνινγηαθνί ηίηινη 

κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ην πνζφ έθδνζήο ηνπο είλαη πιήξσο 
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BCBS(2010), http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdfε νπνία αλαζεσξήζεθε θαη 

δεκνζηεχηεθε ηελ 01/06/2011, http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 

 
29

BCBS(2010), http://www.biw.org/publ/bcbs188.pdfε νπνία αλαζεσξήζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο 

06/01/2013, Basel III: the liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tool, 

http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf 

 
30

Βιέπε παξάξηεκα γηα ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ή 

www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://www.biw.org/publ/bcbs188.pdf
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θαηαβεβιεκέλν, αλαθαινχληαη απφ ηνλ εθδφηε εληφο 5εηίαο θαη δελ πεξηέρνπλ 

εηδηθέο ξήηξεο
31

 

ζνλ αθνξά ζηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ Tier1, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ην 4,5% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ εθηφο Ηζνινγηζκνχ, ελψ ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξέπεη 

λα αλέξρεηαη ζην 6% ηνπιάρηζηνλ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

Σξαπεδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο Ηζνινγηζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην 

ηειεπηαίν πνζνζηφ ζηε «Βαζηιεία II» έθηαλε ην 4%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα (Tier2) πεξηιακβάλνπλ
32

 πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θη 

νκνινγηαθνχο ηίηινπο νξηζκέλεο δηάξθεηαο (ηνπιάρηζηνλ 5εηίαο),  πνπ εθδφζεθαλ 

απφ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ππφ ηελ επνπηεία ησλ Σξαπεδψλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα γηα γεληθνχο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο κε ηνλ φξν φηη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε θαη δελ ππεξβαίλεη ην 1,25% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο Ηζνινγηζκνχ. 

Ωζηφζν ζηηο 06/01/2013 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εμέδσζε ην πιήξεο θείκελν ηεο 

αλαζεσξεκέλεο αλαινγίαο γηα θάιπςε ξεπζηφηεηαο (LCR) κε ην θπβεξλφλ ψκα 

ηνπ, ήηνη ηελ Οκάδα δηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ησλ Δπηθεθαιήο Σσλ 

Αξρψλ Δπνπηείαο (GHOS). Ζ LCR είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηα 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

θεθάιαην θαη ηε ξεπζηφηεηα παγθνζκίσο. Πξνσζεί έλα βξαρππξφζεζκν κεγαιχηεξεο 

αλζεθηηθφηεηαο πξνθίι ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο φηη απηέο δηαζέηνπλ 

επαξθέο απφζεκα κε βεβαξεκέλσλ, πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ(HQLA). Απηά ηα ηειεπηαία δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ εχθνια ζε 

κεηξεηά θαη λα θαιχςνπλ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ αγξψλ ζε έλα ζελάξην 

θξίζεο (stress scenario) ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

Δθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, νπφηε θαη ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο έζεζε ζε εθαξκνγή απζηεξή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
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BCBS (2011), Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 

παξ. 57-61 
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πξνηχπνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ήηαλ 

απνθαζηζκέλε λα αληηκεησπίζεη νηηδήπνηε απξφβιεπην ζπλέβαηλε. 

Ζ αλαζεσξεκέλε LCR ελζσκαηψλεη ηξνπνπνηήζεηο γηα πςειήο πνηφηεηαο 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (HQLA) θαη θαζαξψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ. 

Σέινο ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπκθψλεζε ζε έλα αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ θη έλα επηπξφζζεην θείκελν, πνπ παξνπζηάδεη 

ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην απφζεκα ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Μφιηο ε LCR πινπνηεζεί 

πιήξσο, ην 100% ζα είλαη κηα ειάρηζηε απαίηεζε ζε νκαινχο θαηξνχο. ε πεξηφδνπο 

θξίζεο νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ «πηζίλα» ησλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ θη επνκέλσο δελ ππάγνληαη πξνζσξηλά θάησ απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε. 

πγθεθξηκέλα ε LCR εηζήρζε ηελ 01/01/2015 αιιά ε ειάρηζηε απαίηεζε άξρηζε ζην 

60% κε ίζε εηήζηα ζηαδηαθή αχμεζε 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα λα θηάζεη ζην 

100% απφ ηελ 01/01/2019. Φπζηθά απηή ε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε ψζηε 

λα εηζαρζεί ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή ελίζρπζε ησλ Σξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ή 

ηε ζπλερηδφκελε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2.2 Stress Tests θαη Κεθαιαηαθέο Αλάγθεο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 

2.2.1 Γεληθά ρόιηα 

Ζ κέζνδνο απηή ηεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, απνθαινχκελε 

θαη γλσζηή σο «stress test», απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνιεπηηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ έγθαηξε ιήςε ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ, φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Γελ απνηειεί ζε θακηά πεξίπησζε 

πξφβιεςε κειινληηθψλ ζπκβάλησλ. Πξφθεηηαη αλαιπηηθφηεξα, γηα ην ζρεδηαζκφ 

δπζκελψλ θαη ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ, κε ζηφρν λα παξαηεξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηδξνχλ ζε απηά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Γελ απνηεινχλ αληαλάθιαζε ηεο 

ηξέρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο ή πηζαλψλ άκεζσλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ. Ζ εθαξκνγή 

απηήο ηεο πξαθηηθήο, επνπηεχεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή 

Σξαπεδψλ
33

. 
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Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ, https://www.eba.europa.eu/languages/home_el 

https://www.eba.europa.eu/languages/home_el
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2.2.2 Πξνζνκνίσζε Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ θαη Κεθαιαηαθέο 

Αλάγθεο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ ην 2010
34

 

Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ (CEBS) απνθάζηζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο θαη ηελ ΔΚΣ, ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress test) πξψηα ην 

2010. θνπφο ηεο άζθεζεο ήηαλ λα θξηζεί θαη λα αμηνινγεζεί αθελφο κελ ε ζπλνιηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηπρφλ 

πεξαηηέξσ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ θξαδαζκψλ, θη αθεηέξνπ ε ελίζρπζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε. 

Σα stress tests δηελεξγήζεθαλ αλά ηξάπεδα ζε ζχλνιν 91 ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ησλ 20 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ην 50% δειαδή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θάζε 

ρψξαο, ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ζελάξηα γηα ην 2010 θαη ην 

2011: Πξψην ήηαλ ην βαζηθφ, ην νπνίν απεηθφληδε ηηο ππάξρνπζεο καθξννηθνλνκηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ην 2010 θαη ην 2011, θαζψο θαη ην δεχηεξν ην δπζκελέο, ην νπνίν 

ελζσκαηψλεη αθξαίνπο θηλδχλνπο ζρεηηδφκελνπο θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ θίλδπλν 

ρξένπο ρψξαο θαη κηα ζεκαληηθή επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

Σφζν αθξαίνπο κάιηζηα πνπ είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα
35

: 

 Τπάξρεη κία αλνδηθή κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ θαη ησλ spreads, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη  ηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο κέζεο ηηκέο 5εηψλ νκνιφγσλ. Απηφ ην ζελάξην ηνπ ζνθ 

ησλ 145 κνλάδσλ βάζεο, δηαθξίλεηαη ζε 2 κέξε: κία αλνδηθή θίλεζε ηεο 

θακπχιεο απνδφζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 75 κνλάδσλ θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θη έλα πξφζζεην απνηέιεζκα κεκνλσκέλα γηα θάζε 

                                                                                                                                                                      
 
34

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/supervision/stresstest.aspx 

 
35

Άξζξν «THE EU STRESS TEST AND SOVEREIGN DEBT EXPOSURES», by Adrian Blundell-

Wignall and Patrick Slovik, 2010,  http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5km7vxjwzhd4.pdf?expires=1441621913&id=id&accname=guest&ch

ecksum=F0017090451FC3D5ECC8B0E078905C02 
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http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km7vxjwzhd4.pdf?expires=1441621913&id=id&accname=guest&checksum=F0017090451FC3D5ECC8B0E078905C02
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km7vxjwzhd4.pdf?expires=1441621913&id=id&accname=guest&checksum=F0017090451FC3D5ECC8B0E078905C02
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ρψξα (π. ρ. 685 γηα ηελ Διιάδα, 268 γηα ηελ Πνξηνγαιία, 158 γηα ηελ 

Ηξιαλδία, 142 γηα ηελ Ηζπαλία θαη 82 γηα ηελ Ηηαιία). 

 Τπνινγίδεηαη πηζαλφηεηα αζέηεζεο θαη δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο γηα 

πέληε ραξηνθπιάθηα (ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θξάηνο, εηαηξίεο, 

θαηαλαισηηθή πίζηε/ιηαληθή πψιεζε θαη ιηαληθή πψιεζε αθηλήησλ), 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο γηα ειαζηηθφηεηεο, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβιεηέο καθξνεληνιψλ θαη εζληθέο επνπηηθέο εηζφδνπο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Ννκηζκαηηθήο ΔΚΣ θαη ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ LGD ηεο Moody.  

 Κνχξεκα θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη κφλν ζην ραξηνθπιάθην 

ζπλαιιαγψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ππφ ηελ παξαδνρή φηη ζην ηξαπεδηθφ 

ραξηνθπιάθην δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρξενθνπία. Έηζη ηα νκφινγα πνπ 

δηαθαηέρνληαη κέρξη ηε ιήμε ζα ιάβνπλ 100 ζεληο αλά επξψ. Οη πεξηθνπέο 

απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ Bloomberg. 

 Γίλεηαη παξαδεθηφ, φηη φια ηα παθέηα ζηήξημεο ηεο θπβέξλεζεο, 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη πέξα απφ ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο άζθεζεο θαη 

ε κεδεληθή αλάπηπμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πηζησηηθά «αλνίγκαηα» ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, ην δπζκελέο ζελάξην πξνυπέζεηε εληνλφηεξε 

χθεζε θαη πςειφηεξα επηηφθηα ην 2010 θαη ην 2011 ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο 

πξνβιέςεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. πκκεηείραλ νη 6 κεγαιχηεξνη Διιεληθνί 

ηξαπεδηθνί φκηινη (Δζληθή Σξάπεδα, Σξάπεδαο Πεηξαηψο, EFG Eurobank, AlphaBank, 

, ΑΣΔbank θαη Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην), νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην 90% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ μέλσλ ζπγαηξηθψλ). 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο, ήηαλ ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά, 

θαζψο έρνληαο απνθιεηζηεί απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπλεπεία ηεο ειιεληθήο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ηα stress tests, δηαηεξψληαο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζεκαληηθά άλσ ηνπ 6%. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε ε 

Αγξνηηθή Σξάπεδα, γηα ηελ νπνία απνθαζίζζεθε λα πξνβεί άκεζα ζε αχμεζε 
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ πνπ παξνπζίαζε χςνπο €246εθ. 

Σα απνηειέζκαηα απηά, απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ εμήο πίλαθα
36

: 

 

  Βαζηθό ελάξην Γπζκελέο ελάξην Γπζκελέο κε 

δεκνζηνλνκηθό 

θίλδπλν 

ΔΣΔ 11,7% 9,6% 7,4% 

Eurobank 11,7% 10,2% 8,17% 

AlphaBank 12,3% 10,9% 8,22% 

Σξάπεδα 

Πεηξαηώο 

10,9% 8,3% 6,0% 

ΑΣΔ 10,7% 8,9% 4,36% 

ΣΣ 17,0% 15,0% 10,1% 

Σξάπεδα Κύπξνπ 10,9% 9,4% 8% 

MarfinPopular 10% 8,5% 7,1% 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ STRESS TESTS ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 2011 

 

Αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ν δείθηεο Core Tier 1 γηα ην 

2011, κε βάζε ην δπζκελέο ζελάξην ησλ stress tests, δηακνξθψζεθε ζην 9,6% θαη ζην 

7,4% ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απνκείσζε ιφγσ ηνπ ζνθ ζην δεκφζην ρξένο. Σν 2009 

ν δείθηεο ήηαλ ζην 11,3%. Παξάιιεια, παξά ην πςειφ επίπεδν ησλ επηζθαιεηψλ (5,1 

δηο επξψ ηελ πεξίνδν 2010-2011),  ζην δπζκελέο ζελάξην, ε θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο 

πξν επηζθαιεηψλ απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ stress tests, 

κε ην θέξδνο λα ηζνξξνπεί κέρξη ην 2011. Ο δείθηεο παξέκεηλε θνληά ζην 7% αθφκε 

θη φηαλ  αθαηξέζεθαλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ δεκνζίνπ αμίαο €350εθ. Σα 

αληίζηνηρα λνχκεξα γηα ηελ ALPHABANK ήηαλ 10,9% ην 2011 ελψ ζην ηέινο ηνπ 

2009 ν δείθηεο έθηαλε ην 11,6%. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ, πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θίλδπλν ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, ν δείθηεο Core 

Tier 1 δηακνξθψζεθε ζην 8,2% ζην ηέινο ηνπ 2011, ζπγθξηηηθά κε ην ειάρηζην 

επνπηηθφ φξην ηνπ 4%. Σα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ άζθεζεο, γηα ηνλ φκηιν ηεο 

                                                           
36

http://www.capital.gr/story/1017016 
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Σξάπεδαο Πεηξαηψο, αλαθνξηθά κε ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο Core Tier I  γηα 

ην 2011, έθηαλαλ ην 10,9% ζην βαζηθφ ζελάξην, ην 8,3% ζην δπζκελέο θαη ην 6% ζην 

αθξαία δπζκελέο. Ο εθηηκψκελνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο Core Tier 1 (ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε) γηα ηε Eurobank δηακνξθψζεθε ζε 10,2% ην 2011 έλαληη 11,2% 

ζην ηέινο ηνπ 2009. Δπηπξφζζεηε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2% πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην δεκνζηνλνκηθφ θίλδπλν 

ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, κε απνηέιεζκα ν εθηηκψκελνο δείθηεο Core Tier 1 λα 

δηακνξθψλεηαη ζην 8,17% ζην ηέινο ηνπ 2011, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ειάρηζην επνπηηθφ 

φξην ηνπ 4%. Σέινο ζεκεηψλεηαη, πσο ην απνηέιεζκα γηα ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην, ππνδήισζε απφζεκα €285,44εθ, επί ησλ θεθαιαίσλ Core Tier 1, ζε 

ζρέζε κε ην φξην ηνπ 6% ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

2.2.3 Πξνζνκνίσζε Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ θαη Κεθαιαηαθέο 

Αλάγθεο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ ην 2013 

 

ηα πιαίζηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ζηηο θεθαιαηαθέο 

αλάγθεο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ιεηηνπξγψληαο σο πξνπνκπφο ησλ stress tests, 

πνπ επξφθεηην λα δηεμάγεη ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ κέζα ζην 2014, πξνέβε ζε 

λέα πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, ηα δεκνζίεπζε ην Μάξηην ηνπ 2014. Γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο απηήο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλεξγάζηεθε κε 

θνξπθαίεο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο, φπσο ε Blackrock
37

 θαη ε Rothschild
38

. Σα δχν 

ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ήηαλ: 

 Ζ δηαγλσζηηθή κειέηε ηεο Blackrock γηα ηα δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα ησλ 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ
39

 

 Μία ζπληεξεηηθή πξνζαξκνγή ηεο δεκηνπξγίαο θεθαιαίνπ εζσηεξηθψο, φπσο 

πξνέβιεπαλ ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο ησλ Σξαπεδψλ
40

 

                                                           
37

http://www.blackrock.com 

 
38

http://www.rothschild.com 

 
39

Stress Test of the Greek bank sector, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2014), Κεθάιαηα 2 θαη 3, 

http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/2013%20Stress%20test%20of%20the%20Greek%20ban

king%20sector.pdf 

http://www.blackrock.com/
http://www.rothschild.com/
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Σα ζελάξηα πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ήηαλ δχν, ην βαζηθφ θαη ην δπζκελέο θη ν 

ζθνπφο ηεο άζθεζεο λα εθηηκεζνχλ νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ Σξαπεδψλ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη ν δηηηφο ζηφρνο πνπ αλαθέξεηαη αθελφο ζην δείθηε βαζηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (Core Tier 1) ζην 8% ζην βαζηθφ ζελάξην θη αθεηέξνπ ζηνλ ίδην δείθηε 

ζην 5,5% απηή ηε θνξά ζην δπζκελέο ζελάξην. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

άζθεζεο, ε Δζληθή Σξάπεδα παξνπζίαζε θεθαιαηαθέο αλάγθεο €2.183εθ. ελψ 

ε Eurobank παξνπζίαζε θεθαιαηαθέο αλάγθεο €2.945εθ. Ζ Σξάπεδα 

Πεηξαηώο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο παξνπζίαδε θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο ησλ €425εθ. θαη ηέινο ε Alpha Bank πέξαζε ην test κε δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο 14% ζην βαζηθφ ζελάξην θαη 11,8% ζην δπζκελέο ζελάξην, εκθαλίδνληαο 

αλάγθεο γηα €262εθ. 

Banks 

  

Reference 

Core Tier 

1 capital 

(June 

2013) (A) 

Loan 

loss 

reserves 

(June 

2013) 

(B) 

CLPs 

for 

Greek 

risk
2
 

(C) 

CLPs 

for 

foreign 

risk 

(D) 

Internalcapital 

generation3 

(E) 

Stress 

Test 

Core 

Tier 1 

capital 

(Dec. 

2016) 

(F) 

Capital 

needs 

(G) = 

(F) - 

(A) - 

(B) - 

(C) - 

(D) - 

(E) 

ALPHA 7,380  10,416 -

14,720 

-2,936 4,047 4,450 262 

EUROBANK 2,228 7,000 -9,519 -1,628 2,106 3,133 2,945 

NBG 4,821 8,134 -8,745 -3,100 1,451 4,743 2,183 

PIRAEUS 8,294 12,362 -

16,132 

-2,342 2,658 5,265 425 

ATTICA 225 403 -888 0 106 243 397 

PANELLINIA 61 66 -237 0 -26 31 169 

TOTAL 23,009 38,380 -

50,241 

-

10,005 

10,341 17,866 6,382 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ STRESS TESTS ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 2013 

                                                                                                                                                                      
40

 Stress Test of the Greek bank sector, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2014), Κεθάιαην 4, 

http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/2013%20Stress%20test%20of%20the%20Greek%20ban

king%20sector.pdf 
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Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. 1. Ζ άζθεζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη γηα ηελ ABB, Credicom θαη IBG θαλέλα 

πξόζζεην θεθάιαην ήηαλ αλαγθαίν. 2. CLP’S γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ θηλδύλνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ζειίδα 10. 3. Γεκηνπξγία εζσηεξηθνύ θεθαιαίνπ κε βάζε ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδώλ γηα 

Ηνύληνο 2013 - Γεθέκβξηνο 2016, ζπληεξεηηθά ππνινγηζκέλα, ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδαο 

(βιέπε θεθάιαην IV) . 4. Οη απώιεηεο ηεο Eurobank από ηα απνζεκαηηθά δαλείσλ αληηζηξάθεθε από ηνλ Ηνύλην 2013 pro-

forma ιόγσ ησλ πξνβιέςεσλ από ηελ απόθηεζε ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ θαη ηεο Νέαο Proton Bank (γ. € 

1,7 δηο), ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2013. απνζεκαηηθά . 5. Οη απώιεηεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο από ηα απνζεκαηηθά δαλείσλ 

αληηζηξάθεθε ηνλ Ηνύλην 2013 pro-forma ιόγσ ησλ πξνβιέςεσλ από ηελ απόθηεζε ηεο FBB θαη ηεο Probank. 

 

Με βάζε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ΔΚΣ θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη νη 

ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο, Διιεληθέο ηξάπεδεο ινηπφλ, πέξαζαλ κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία 

ησλ stress tests, απνδεηθλχνληαο πσο ππφ ην δπζκελέο ζελάξην δελ εκθαλίδνπλ 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο έδεημαλ φηη ηα ζρέδηα 

αλαδηάξζξσζεο πνπ εθήξκνζαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη νη απμήζεηο ηνπ 

κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ηεο ελίζρπζαλ θεθαιαηαθά ψζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ 

θαη’ νπζία θακία πζηέξεζε. πγθεθξηκέλα ε Alpha Bank εκθάληζε ππφ ηε ζηαηηθή 

αμηνιφγεζε πιεφλαζκα €1,3δηο, ελψ ν Γείθηεο Core Tier 1 πξνζαξκφζηεθε κφλν 

θαηά 1,8% κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

(AQR)
41

. Ο Γείθηεο Κεθαιαίσλ Κνηλψλ Μεηνρψλ (CET1) δηακνξθψζεθε ζην 8,6%, 

εκθαλίδνληαο πιεφλαζκα €3,1δηο ζην δπζκελέο ζελάξην, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο 

αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ωο απνηέιεζκα 

θαη ηεο ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο, φζνλ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο, ε Alpha Bank φρη κφλν 

πέξαζε επηηπρψο ηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ αιιά 

ηεξκάηηζε θαη κεηαμχ ησλ 20 θαιχηεξσλ παλεπξσπατθά Σξαπεδψλ. Ζ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο πέξαζε θη απηή κε επηηπρία ηε δνθηκαζία, δηακνξθψλνληαο Γείθηε Core 

Tier 1 ζην βαζηθφ ζελάξην 9,03% (πάλσ απφ ην φξην ηνπ 8%) θαη ζην δπζκελέο 

ζελάξην 4,39%, επίπεδν θαηψηεξν θαηά €660εθ. ησλ ειαρίζησλ δεηθηψλ. Δκθάληζε 

δειαδή ππφ ηελ παξαδνρή ηεο ζηαηηθήο αμηνιφγεζεο ζην δπζκελέο ζελάξην θαη κε 

ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2013, θεθαιαηαθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεο ησλ 

€659,99εθ. Δάλ ζπκπεξηιεθζεί φκσο ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ νπνία 

πξνέβε ε Σξάπεδα, χςνπο €1,75δηο, αθαηξνχκελεο θαη ηεο απνπιεξσκήο ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ χςνπο €750εθ., ππεξθαιχπηεη ην θεθαιαηαθφ ηεο έιιεηκκα, 

παξνπζηάδνληαο πιεφλαζκα €340εθ, ρσξίο κάιηζηα λα ιεθζεί ππφςε ν 

                                                           
41

 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1268161/perasan-treno-ta-stress-test-oi-

trapezes.html, Άξζξν ηεο θ. Παπατσάλλνπ Αλαζηαζίαο 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1268161/perasan-treno-ta-stress-test-oi-trapezes.html
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1268161/perasan-treno-ta-stress-test-oi-trapezes.html
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αλαβαιιφκελνο θφξνο. Αληίζηνηρα ν Γείθηεο Core Tier 1 γηα ηελ Δζληθή ηξάπεδα ζην 

βαζηθφ ζελάξην, δηακνξθψζεθε ζην 5,75%, ελψ ζην δπζκελέο ζελάξην ζην -0,42%, 

εκθαλίδνληαο έηζη θεθαιαηαθέο αλάγθεο €225εθ ζηελ πξψηε πεξίπησζε θη έιιεηκκα 

€3,43δηο ζηε δεχηεξε. Τπνινγίδνληαο ηα €2,5δηο πνπ άληιεζε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, νη ζπλνιηθέο ηεο αλάγθεο δηακνξθψζεθαλ ζηα €930εθ. 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην φθεινο απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία χςνπο 

€1,2δηο, ε Δζληθή Σξάπεδα δε ρξεηαδφηαλ θακηά πεξαηηέξσ θεθαιαηαθή ελίζρπζε. 

ηελ ηειεπηαία ζέζε ηεξκάηηζε ε Eurobank Ergasias εκθαλίδνληαο ειιείκκαηα ηφζν 

ζην βαζηθφ ζελάξην (χςνπο €2,28δηο) φζν θαη ζην δπζκελέο (χςνπο €4,63δηο), 

δηακνξθψλνληαο Γείθηε Core Tier 1 ζην 2,03% θαη ζην -6,42% ζηελ πξψηε θαη ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε αληίζηνηρα. Δάλ ιεθζεί ππφςε θη εδψ ε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο χςνπο €2,5δηο, ππεξθαιχπηνληαη νη αλάγθεο ζην βαζηθφ 

ζελάξην, ελψ ζπκπεξηιακβάλνληαο άιια €1,76δηο ιφγσ κείσζεο θφζηνπο 

(ιεηηνπξγηθνχ θαη θαηαζέζεσλ), αιιά θαη πψιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο 

Eurolife, θαζψο θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο νπνίαο επξφθεηην λα θάλεη 

ρξήζε ε Eurobank Ergasias, δελ έρξεδε αλάγθεο θεθαιαηαθήο ζηήξημεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

3.Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ: Μηα γεληθή 

ζεώξεζε 

 

3.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2011 απνηέιεζε, έηνο ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ 

εμειίμεσλ κε ζπγθέληξσζε ηνπ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ πνιηηηθή αβεβαηφηεηα. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζπλερίζηεθε ε ιήςε κέηξσλ 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ελψ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζπκθσλήζεθε ην 

δεχηεξν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ην νπνίν πεξηειάκβαλε, 

φρη κφλν κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο, θαζψο θαη εζεινληηθφ πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ην νπνίν θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ε ζηαδηαθή 

απνθιηκάθσζε ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

αγνξψλ. Αο κειεηήζνπκε φκσο φια ηα δεδνκέλα θαη ηελ πνξεία βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ αλαιπηηθά θαη φπσο απηά απνηππψζεθαλ κε αξηζκνχο, γηα λα 

αληηιεθζνχκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ειήθζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα 

ηελ θνηλσλία θαη ηηο Σξάπεδεο. 

 

3.2 ύληνκν Υξνληθό ησλ Μεηαβνιώλ Σσλ Μαθξννηθνλνκηθώλ 

Μεγεζώλ ηελ Διιάδα 

Σν 2011 ε ειιεληθή νηθνλνκία βξέζεθε γηα ηέηαξηε ρξνληά ζε ηξνρηά 

ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 7,1% (2010: 

-4,9%), κε βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο, ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο θαη ηε ξαγδαία άλνδν ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο 
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ζην επίπεδν ηνπ 17,7% απφ 9,5% ην 2009, θαη 12,6% ην 2010 κε επηηαρπλφκελε 

ηάζε. Σν έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ην 2011 δηακνξθψζεθε ζην 9,4%, 

έλαληη ηνπ 10,7% πνπ είρε θαηαγξαθεί γηα ην 2010, Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θπκάλζεθε ζην 11,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 έλαληη ηνπ 12,8% 

ην 2010 ελψ ν πιεζσξηζκφο (Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή) 

δηακνξθψζεθε ην 2011 ζην 3,1%, κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2010 

(4,7%), κείσζε πνπ νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.  

ια απηά δηαγξακκαηηθά απεηθνλίδνληαη επθξηλψο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 3.1 

Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Βαζηθώλ Μαθξννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ 
 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΔΠ (ΔΣΖΗΑ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ) -4,9 -7,1 -6,0 -4,2 0,6 

Έιιεηκκα(-)/Πιεόλαζκα(+) 

Γεληθήο θπβέξλεζεο(% ΑΔΠ) 

 

-10,7 -9,4 -6,8 -5,5 -4,6 

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο(% 

ΑΔΠ) 

148,3 170,6 176,7 188,4 188,9 

Ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 

(%) 

-12,8 -11,7 -8,3 -6,3 -5,2 

Πιεζσξηζκόο (ΔΓΣΚ) (%) -4,7 3,1 1,1 -0,8 -0,4 

Αλεξγία (%) 12,6 17,7 23,6 24,0 22,2 

Πεγή: European Economic Forecast – Autumn 2012 

 

ηε δχζθνιε απηή ζπγθπξία ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο έθεξε ηα πξψηα ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην 2011 θαηά έμη πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο έλαληη ηνπ 2009, ζην 9,4% ηνπ ΑΔΠ. ε απηφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήξζε αληηκέησπν κε πξσηφγλσξεο πξνθιήζεηο θαη 

έληνλε αβεβαηφηεηα. Οη ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, απνηέιεζκα ησλ αληίζηνηρσλ ππνβαζκίζεσλ ηεο ρψξαο, ν 
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ζπλερηδφκελνο απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο άληιεζεο θεθαιαίσλ, αιιά 

θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο απφ ηελ έληνλε εθξνή θαηαζέζεσλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, 

αληηζηαζκίζηεθαλ θπξίσο απφ ηα ζπλδπαζκέλα κέηξα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο εθ 

κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ 

κεραληζκνχ Έθηαθηεο Παξνρήο Ρεπζηφηεηαο ELA (Emergency Liquidity 

Assistance)
42

 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν 2012 ήηαλ κηα αθφκα δχζθνιε ρξνληά 

γηα ηε ρψξα καο θαη ην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα. Δλψ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη ζηαδηαθή αλάθακςε, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε θάζε χθεζεο 

γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά, κε ηελ ηφηε εθηίκεζε γηα αλαζηξνθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο απφ ην 2014. Σαπηφρξνλα, φηαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ην 

εζεινληηθφ πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI+), νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ζπκκεηείραλ κε πνζφ νκνιφγσλ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ πεξίπνπ €50 δηζ., έλα 

κέγεζνο πνπ απνηεινχζε πεξίπνπ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο πεξηκέηξνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ ελέξγεηά ηνπο απηή βνήζεζε θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ PSI+ 

θαη ζην πςειφ ηειηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηψλ ζε απηφ (96,6%). Ωζηφζν, ε 

εζεινληηθή απηή ζπλδξνκή πξνο ην Γεκφζην είρε ηεξάζηην θφζηνο γηα ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. Αλαγθάζηεθαλ λα θαηαγξάςνπλ εθηηκψκελεο δεκίεο (πξν-θφξσλ) χςνπο 

πεξίπνπ €38 δηο. Δπξψ 

 • ηφζν ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην PSI+, 

• φζν θαη ιφγσ ηεο (κεησκέλεο) απνηίκεζεο ησλ λέσλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

βάζεη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο. Δπίζεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζηελ επαλαγνξά νκνιφγσλ ζε ζπλέρεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Eurogroup γηα ηελ Διιάδα ζηηο 27 Ννεκβξίνπ. χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ κε πνζφ νκνιφγσλ πεξίπνπ €14 

δηζ., έλα κέγεζνο πνπ απνηέιεζε πεξίπνπ ην 45% ηεο ζπλνιηθήο πεξηκέηξνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηελ έγθξηζε εθηακίεπζεο ηεο δεχηεξεο 

δφζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ €49,1 δηο., ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο, πνπ ζπκθσλήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2012. ια απηά απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ εμήο πίλαθα: 

                                                           
42

 αλ κεραληζκφο ν ELA ζεζκνζεηήζεθε ην 1999, απνηειεί κεραληζκφ βξαρπρξφληαο  ξεπζηφηεηαο 

(δελ κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα πάλσ απφ 6 κήλεο δειαδή) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 

14 παξ. 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
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Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε 2009 2010 2011 2012* 

1. Μεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπ (πξαγκαηηθνχ) 

1.1 Ηδησηηθή Καηαλάισζε -1.6 -6.2 -7.7 -7.7 

1.2 Καηαλάισζε Κπβέξλεζεο 4.9 -8.7 -5.2 -6.2 

1.3 Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο Παγίνπ Κεθαιαίνπ -13.7 -15.0 -19.6 -14.4 

1.4 εθ ησλ νπνίσλ ν εμνπιηζκφο -18.4 -8.2 -18.1 -14.0 

1.5 εθ ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή -12.8 -19.2 -21.0 -14.8 

1.6 Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -19.4 5.2 0.3 0.8 

1.7 Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -20.2 -6.2 -7.3 -10.0 

1.8 ΑΔΠ -3.1 -4.9 -7.1 -6.0 

2.πληζηψζεο ηεο δήηεζεο πκβνιή ζηε κεηαβνιή ΑΔΠ (%) 

2.1 Καηαλάισζε -0.2 -6.3 -6.6 -6.7 

2.2 Δπελδχζεηο -3.1 -3.0 -3.5 -2.3 

2.3 Απνζεκαηηθά -2.9 1.4 0.6 -0.9 

2.4 Δγρψξηα δήηεζε -6.3 -7.8 -9.5 -9.9 

2.5 Δμαγσγέο -4.7 1.0 0.1 0.2 

2.6 Σειηθή δήηεζε -10.9 -6.8 -9.4 -9.7 

2.7 Δηζαγσγέο 7.8 1.9 2.3 3.1 

3.Αθαζάξηζηεο απνηακηεχζεηο θαη επελδχζεηο (% ηνπ ΑΔΠ) ηξερ. Σηκέο 

3.1 Απνηακηεχζεηο Ηδησηηθνχ ηνκέα 16.0 13.7 12.8 11.1 

3.2 Καζαξή απνηακίεπζε λνηθνθπξηψλ -2.2 -7.4 -9.0 - 

3.3 Απνηακίεπζε γεληθήο θπβέξλεζεο -11.8 -8.9 -8.4 -5.4 

3.4 Δζληθή απνηακίεπζε 4.2 4.8 4.4 5.7 

3.5 Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ 18.6 17.5 16.1 14.0 

3.6 Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ -14.4 -12.8 -11.7 -8.3 

4.Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επελδχζεσλ 

4.1 Υξεζηκνπνίεζε παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο (έξεπλα) 76.3 70.8 68.2 67.7 

4.2 Κελφ ΑΔΠ (ηάζε) 6.5 3.1 -1.9 -5.3 

4.3 Γπλεηηθφ θελφ ΑΔΠ -1.6 -5.4 -10.0 -13.0 

4.4 Γείθηεο θεξδνθνξίαο (1961-1973=100) 80.2 73.4 66.9 69.8 

5.Γπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

5.1 Μεγέζπλζε θαζαξνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

(πξαγκαηηθφ) 

1.6 0.4 -0.9 -1.4 

5.2 Λφγνο θαζαξνχ θεθαιαίνπ/παξαγσγήο (πξαγκαηηθφ) 3.7 4.0 4.2 4.4 

5.3 Αχμεζε έληαζεο θεθαιαίνπ 2.2 1.6 2.2 3.1 

5.4 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο -2.5 -2.4 -1.6 2.0 

5.5 πλνιηθή αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο 

-3.4 -3.6 -3.5 -0.7 

6.Απαζρφιεζε θαη αλεξγία 

6.1 Απαζρφιεζε -1.1 -2.3 -6.1 -7.9 

6.2 Πνζνζηφ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 66.3 67.2 67.3 66.9 
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6.3 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (ζεκείν αλαθνξάο) 60.1 58.9 55.6 51.4 

6.4 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (ηζνδχλακν πιήξνπο 

απαζρφιεζεο) 

61.3 60.4 58.8 - 

6.5 Πνζνζηφ αλεξγίαο (νξηζκφο Eurostat) 9.5 12.6 17.7 23.6 

7.Σηκέο θαη κηζζνί 

7.1 Ολνκαζηηθνί κηζζνί θαηά θεθαιήλ 3.5 -2.6 -3.4 -6.8 

7.2 Πξαγκαηηθνί κηζζνί θαηά θεθαιήλ 2.8 -6.3 -6.5 -7.8 

7.3 Ολνκαζηηθφ θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο 6.2 -0.1 -1.8 -8.6 

7.4 Πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο 3.8 -1.3 -2.9 -8.2 

7.5 Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ 2.3 1.1 1.0 -0.5 

7.6 Απνπιεζσξηζηήο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 

7.7 ξνη εκπνξίνπ 0.7 0.4 -1.1 -1.0 

8.Πξνυπνινγηζκφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ηνπ ΑΔΠ) 

8.1 Γαπάλεο 54.0 51.3 51.7 50.7 

8.2 Σξέρνληα έζνδα 38.3 40.6 42.3 43.9 

8.3 Καζαξφο δαλεηζκφο (-) ή ρνξήγεζε (+) -9.8 -15.6 -10.7 -9.4 

8.4 Καζαξφο δαλεηζκφο θπθιηθά πξνζαξκνζκέλνο -15.0 -8.4 -5.1 -1.2 

8.5 Γεκφζην ρξένο (ηέινο πεξηφδνπ) 129.7 148.3 170.6 176.7 

9.Ννκηζκαηηθέο ζπλζήθεο 

9.1 Μαθξνπξφζεζκα επηηφθηα 5.2 9.1 15.8 - 

9.2 Βξαρππξφζεζκα επηηφθηα 1.2 0.8 1.4 - 

9.3 Κακπχιε απφδνζεο 4.0 8.3 14.4  

9.4 Πξαγκαηηθφ καθξνπξφζεζκν επηηφθην 2.8 7.9 14.5  

9.5 Ολνκαζηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 1.9 -2.3 1.0 -1.4 

9.6 Πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία 

104.6 101.7 99.8 88.0 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2 ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 2009-2012 

Πεγή: Eurostat. εκ.: *Δθηηκήζεηο 

 

Ζ απζηεξή εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία 5  έηε επεξέαζαλ, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα ην κέγεζφο ηνπ λα 

ζεκεηψζεη κείσζε θαηά 3,9% ην 2013 (ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2010) ζε ζρέζε κε ην 

2012.  Καηά ην 2014 ε ειιεληθή νηθνλνκία επέζηξεςε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 0,8%. Δπηπξφζζεηα, ην δεκφζην έιιεηκκα, απμήζεθε ζε 

12,3%  ην 2013 αιιά κεηψζεθε μαλά ζεκαληηθά ην 2014, θζάλνληαο ζην 3,5% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 επεηεχρζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα. Απφ ην 

2014 ε ειιεληθή νηθνλνκία επέζηξεςε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ηεο ηάμεο ηνπ 

0,8%.  Ζ αλεξγία ζηελ Διιάδα θαηά ην 2013 έθηαζε ην 27,5% ελψ θαηά ην έηνο 2014 
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παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, κηα κηθξή κείσζε, αλ θαη ε 

αλεξγία παξακέλεη ζηα πνιχ πςειά επίπεδα ηνπ 26,5%.Ηδηαίηεξα ε αλεξγία ησλ λέσλ, 

πνπ μεπεξλά ην 50%, απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ επέθεξε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα. Σν έηνο 2014  ν αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ 

θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζηα 20,7  δηο Δπξψ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, 

εκθαλίδνληαο αχμεζε  1,3% ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγέζε ηνπ έηνπο 2013  (€20,5δηο). Ζ 

αχμεζε απηή, αλ θαη είλαη πνιχ κηθξή, απνηειεί ηελ πξψηε κεηά απφ κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ κεηψζεσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε, πνπ νθείινληαη ζηε δξαζηηθή πεξηθνπή 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηελ πεξηνξηζηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, ζε φ, ηη αθνξά ζην δηεζλέο εκπφξην, νη 

εμαγσγέο ειιεληθψλ αγαζψλ θαηά ην έηνο 2014 κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2013 θαηά 

1,5% πεξίπνπ, θαη αλήιζαλ ζε €27,2 δηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηζαγσγέο ηεο 

ρψξαο ην 2014 αλήιζαλ ζε €47,7δηο ελψ ην 2013 ήηαλ €46,9δηο, δειαδή απμήζεθαλ 

θαηά 1,7%. Ζ αχμεζε  ησλ εηζαγσγψλ θαηά ην 2014 θαη ε κηθξή κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κηθξή αχμεζε  ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο 

αγαζψλ ηεο ρψξαο θαηά ην έηνο 2014
43

. 

   2010 2011   2012  2013 2014 

Δμέιημε ΑΔΠ (ζηαζεξέο ηηκέο 2010) -5,4%   -8,9%  -6,6% -3,9% 0,8% 

Πιεζσξηζκφο: Μέζνο Δηήζηνο  4,7%  3,3%  1,5%  -0,9% -1,3% 

Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (EU-28=100)**  93  89,9  91,8  92,8 n.a. 

Πνζνζηφ αλεξγίαο  12,7%  17,9%  24,4%  27,5% 26,5% 

Γεκφζηεο επελδχζεηο (% ΑΔΠ)** 3,2% 2,5%  2,5%   2,7% 3,8% 

Δμαγσγέο (αγαζά- ηξέρνπζεο ηηκέο)*  21,1  24,3  27,6 27,6 27,2 

Δηζαγσγέο (αγαζά- ηξέρνπζεο ηηκέο)*  50,5  48,4  49,3  46,9 47,7 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3 ΠΟΟΣΗΑΗΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 2010-2014 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2015 

*δηζεθαηνκκύξηα € 

** Πεγή: Eurostat 
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Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=16&la=2 
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Με βάζεη ινηπφλ ηηο αξλεηηθέο κεηαβνιέο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηνλ νινέλα απμαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν, ιφγσ ησλ 

κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηνχληαλ θη εθαξκφδνληαλ θαη ηεο έμαξζεο ηεο αλεξγίαο, 

ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απμαλφηαλ δηαξθψο, κε 

απνηέιεζκα ε άκεζε ζηήξημή ηνπ λα θαηαζηεί θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία. Πψο ζα 

γηλφηαλ απηφ; Μα θπζηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην γηα 

άληιεζε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία πήξε ηεο εμήο κνξθή
44

: 

Εγγυθςεισ Ελληνικοφ 
∆ημοςίου προσ Πιςτωτικά 
Ιδρφματα για άντληςη 
ρευςτότητασ από την Ε.Κ.Σ. 

Εγγυθςεισ Ελληνικοφ 
∆ημοςίου προσ την Σράπεζα 
Ελλάδοσ για κάλυψη 
πιςτϊςεων ςε τράπεζεσ που 
εδρεφουν ςτην Ελλάδα 
(Ε.L.A.) 

Κεφάλαια του ∆ημοςίου 
(Ν3723/2008) και του 
Σαμείου 
Χρηματοπιςτωτικθσ 
ταιερότητασ (που 
αντλοφνται από το 
Μηχανιςμό τθριξησ τησ 
Ελληνικθσ Οικονομίασ –Ν. 
3845/2010 & 4046/2012 ) 

  Ν3723/2008 - €5δισ  

Ν.3723/2008 – €23δισ Ν.4031/2011 – €60δισ Ν.3864/2010 – 10δισ € 

Ν.3845/2010 – €15δισ Ν.4056/2012 – €30δισ Π.Ν.Π ΦΕΚ Α 94/19-4-2012 – 
αφξηςη ποςοφ του Ν.3864 
ςε 50δισ € 

Ν.3872/2010 – €25δισ   

Ν.3965/2011 – €30δισ   

ΤΝΟΛΟ : €93δισ ΤΝΟΛΟ : €90δισ ΤΝΟΛΟ : €55δισ 
ΠΗΝΑΚΑ 3.4 Δγγπήζεηο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Πξνο ηα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα θαη ηελ ΣηΔ 

Πεγή: Otoe 

  

3.3 Σν πξώην λνκνζεηηθό πιαίζην δηάζσζεο ησλ Σξαπεδώλ 

 

Σν 2008 ε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ςήθηζε ην 

Ν.3723/2008, κε ηνλ νπνίν 

πξνζδηνξηδφηαλ ην ζρέδην 

ζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο χςνπο 
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 http://www.otoe.gr/Upl/Ekdoseis/xrimatopistotiko.pdf 
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αξρηθά €28δηο γηα λα θηάζεη αξγφηεξα ηα €98δηο. ηφρν είρε ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηε ζσξάθηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο, 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ επέθεξαλ αιιαγέο φπσο: 

 Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο δελ ήηαλ πιένλ ππνρξεσηηθά αλαζηξέςηκεο, ελψ 

απμήζεθε ε απφδνζή ηνπο 

 Ζ απαγφξεπζε θαηαβνιήο κεξηζκάησλ ηξνπνπνηήζεθε 

 Απμήζεθε ην πνζφ κε ην νπνίν ζπκκεηείρε ην Διιεληθφ Γεκφζην 

 Παξαηάζεθε ε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ έσο ηηο 30/06/2013 

 Σν δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

επεθηάζεθε θιπ 

Σν πξναλαθεξζέλ ζρέδην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο πεξηειάκβαλε ηξεηο 

ππιψλεο νη νπνίνη ζπλνπηηθά αλέθεξαλ  ηα εμήο: 

 Πξψηνο Ππιψλαο: Πξνθεηκέλνπ νη δείθηεο ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(Tier1)λα απμεζνχλ, ζα δηαηίζελην θεθάιαηα έσο ηα €5δηο. Αληίζηνηρα πξνο 

ηα δηαηεζέληα θεθάιαηα ζα εθδίδνληαλ κεηνρέο κε κεηαβηβάζηκεο 

πξνλνκηνχρεο θη εμαγνξάζηκεο κεηά ςήθνπ κε ζηαζεξή απφδνζε 10%
45

. Ζ 

αγνξά ησλ κεηνρψλ κπνξνχζε λα γίλεη ζηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο κεηά απφ 

πέληε ρξφληα ε λσξίηεξα θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ 

επαλαγνξά ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζα γηλφηαλ ζηελ αξρηθή ηηκή δηάζεζεο 

ηνπο κε νκφινγα ίζεο αμίαο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ή κεηξεηά ίζεο αμίαο. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ ζα έπξεπε λα είλαη 

ίζε κε ηελ θαηά ηελ έθδνζή ηνπο γηα αλάιεςε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία ελψ ε εκεξνκελία ιήμεο έπξεπε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εκεξνκελία επαλαγνξάο ή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 3 κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία απηή. Δπίζεο θαηά ηελ εκεξνκελία επαλαγνξάο ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, ε ηξέρνπζα αμία (market price) θαη ε νλνκαζηηθή  

αμία (nominal price) ησλ νκνιφγσλ, έπξεπε λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
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χκθσλα κε ην άξζξν 1 ππνπεξίπησζε Γ’ πεξ 2β’ ηνπ Ν.4093/2012, ε ζηαζεξή απφδνζε ηνπ 10% 

ήηαλ θαηαβιεηέα ζε θάζε πεξίπησζε, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ν 2190/1920 φπσο 

ηζρχεη, εθηφο ηνπ άξζξνπ 44
Α 

ηνπ Κ.Ν 2190/1920, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο θαη ζην κέηξν πνπ ε 

θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ ππφρξενπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θάησ απφ ην πξνβιεπφκελν ειάρηζην φξην – 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζειίδα 305
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πεξίπησζε ε δηαθνξά ηνπο ζα δηαθαλνληδφηαλ κεηά απφ εθθαζάξηζε κε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ αλάκεζα ζην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Καηά ηελ επαλαγνξά, ην ηειεπηαίν ιακβάλεη κεξηζκαηηθή απφδνζε 

ηεο ηάμεο ηνπ10%. Δάλ ε εμαγνξά δε ιάκβαλε ρψξα εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ 

έθδνζε, ν Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ ζα επέβαιιε ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κηα 

ζηαδηαθή ζσξεπηηθή αχμεζε 2% θαη’ έηνο επί ηεο ζηαζεξήο απφδνζεο 10% 

φπσο πξνβιεπφηαλ. Ζ ηηκή έθδνζεο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ έπξεπε λα 

ηζνχηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο 

θάζε Σξάπεδαο
46

.  

 Γεχηεξνο Ππιψλαο: Σν Διιεληθφ Γεκφζην φθεηιε λα δψζεη εγγπήζεηο γηα λέα 

δάλεηα κε εκεξνκελία ζχλαςεο έσο 30/06/2013 κε δηάξθεηα απφ ηξεηο κήλεο 

έσο ηξία έηε χςνπο €85δηο. Απηέο νη εγγπήζεηο ζα ήηαλ δηαζέζηκεο γηα ηα 

ηδξχκαηα πνπ θάιππηαλ ην λ ειάρηζην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, φπσο 

απηφο νξηδφηαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη κηα πιεζψξα άιισλ 

θξηηεξίσλ πνπ φξηδε ηφηε ν Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ
47

. 

 Σξίηνο Ππιψλαο: Σν Διιεληθφ Γεκφζην επξφθεηην λα δηαζέζεη εηδηθνχο 

ηίηινπο έσο €8δηο, δηάξθεηαο  έσο ηξηψλ εηψλ θη έθδνζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Υξένπο (Ο.Γ.ΓΖ.Υ) κέρξη ηελ 30/06/2013. Δίραλ 

κεδεληθφ επηηφθην θη εθδίδνληαλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ζε πνιιαπιάζηα 

ηνπ €1.000.000. Παξέρνληαλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ θάιππηαλ, βάζεη ησλ 

φζσλ φξηδε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, κέζσ 

δηκεξψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ ζπκκεηείρε, ελψ δηαπξαγκαηεχνληαλ θαη ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. Οη ηίηινη κπνξνχζαλ λα απνπιεξσζνχλ είηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο, είηε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα έπαπε λα ππάγεηαη ζην Ν.3723/2008. Οη επηζηξεθφκελνη ηίηινη 

αθπξψλνληαλ. Μπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

είηε σο εμαζθάιηζε γηα αλαρξεκαηνδφηεζε ή πάγηα δηεπθφιπλζε απφ ηελ 

ΔΚΣ ή σο εμαζθάιηζε γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σν πξντφλ ξεπζηνπνίεζεο απηψλ ησλ ηίηισλ έπξεπε λα ρνξεγεζεί 
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Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζειίδα 306 απφ 359 

https://www.nbg.gr/greek/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents 
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Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζειίδα 306 απφ 359 
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κε ηε κνξθή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ή δαλείσλ πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

κε αληαγσληζηηθνχο φξνπο
48

. 

 

3.4 Μεηαγελέζηεξνη Μεραληζκνί ζηήξημεο ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 

ηηο αξρέο ηνπ 2010 ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο βξηζθφηαλ ζε ηέηνην χςνο, πνπ 

θαζηζηνχζε αδχλαην ην δαλεηζκφ ηεο ρψξαο απφ ηηο αγνξέο. Απφ εθείλν ην ζεκείν, ηα 

θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο πξνζπάζεζαλ κε ηέζζεξηο θηλήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε κε αθνξκή ην ειιεληθφ ρξένο. Σα ηέζζεξα 

ζεκεία-ζηαζκνί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Διιάδα ήηαλ: 

1) χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο (“Loan Facility Agreement”): Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηελ πξψηε δαλεηαθή ζχκβαζε, βάζεη ηεο νπνίαο ε Διιάδα ιακβάλεη 

δαλεηνδφηεζε ζπλνιηθνχ χςνπο 110 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηα νπνία, 80 

δηζεθαηνκκχξηα πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο θαη 30 

δηζεθαηνκκχξηα απφ ην Γ.Ν.Σ. Σν πνζφ πνπ πξνζθέξεη θάζε θξάηνο-κέινο ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ επηκεξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Δ.Κ.Σ.). Απηή ζπλδέεηαη κε ηα εμήο 

ηξία «κλεκφληα»: 

 

 Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο” (ΜΟΥΠ), 

 -”Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο” (ΣΜ) θαη 

 -”Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο” (ΠΟΠ) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 

δηαπηζηψζεθε απφ  ηα 17 κέιε ηεο Δπξσδψλεο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο 

κεραληζκνχ ζηήξημεο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα θξάηε ηεο επξσδψλεο ζε 

νηθνλνκηθή δπζθνιία. 
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2) Ο πξνζσξηλφο κεραληζκφο ζηήξημεο-EFSF
49

 (European Financial Stability 

Facility): Σα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο απνθάζηζαλ ηε δεκηνπξγία ελφο νξγάλνπ 

εηδηθνχ ζθνπνχ, ην νπνίν νλνκάδεηαη «Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο» (EFSF) θαη είρε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ παξνρή 

δαλείσλ πξνο ρψξεο ηεο επξσδψλεο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θεθαιαίσλ κέζσ ηεο 

έθδνζεο νκνιφγσλ ή άιισλ ρξενγξάθσλ ζηελ αγνξά (ηίηινη πνπ δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηελ έθδνζε ηνπ επξσνκφινγνπ). Ζ έθδνζε ησλ νκνιφγσλ ζπλνδεπφηαλ απφ 

εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαλ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο, αλάινγα κε ην κεξίδηφ 

ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). 

Δπίζεο, ήηαλ ζε ζέζε λα αλαδηαξζξψζεη ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ή αθφκα θαη λα 

αγνξάζεη θξαηηθά νκφινγα. Έδξα είρε ην Λνπμεκβνχξγν ελψ αξρηθά ζπκκεηείραλ 

φια ηα κέιε ηεο επξσδψλεο ζηνλ EFSF, έηζη ψζηε ηα έμη δπλαηφηεξα νηθνλνκηθά 

θξάηε
50

 λα πξέπεη λα απνδψζνπλ ην κέγηζην πνζφ πνπ εγγπήζεθαλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα ππφινηπα έληεθα δελ κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (Γ.Ν.Σ) έδηλε εγγπήζεηο χςνπο 250 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 

3) OΔπξσπατθφο  κεραληζκφο Υξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο -ΔFSM 

(European Financial Stabilization Mechanism): Ο EFSM είλαη έλα πξνζσξηλφ 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο έθηαθηεο αλάγθεο. ηεξίδεηαη ζε θεθάιαηα απφ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ εγγχεζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δ.Δ. Δπνπηεχεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θη απνζθνπεί  ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζθέξνληαο 

νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηα θξάηε-κέιε ηεο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή 

δπζθνιία. 

4) Ο κφληκνο κεραληζκφο ζηήξημεο-ESM: Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο, ηα αξρηθά ηνπ 

νπνίνπ ζεκαίλνπλ Δπξσπατθφο κεραληζκφο ζηαζεξφηεηαο, ιεηηνπξγoχζε παξάιιεια 

κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο δχν (EFSF θαη EFSM), έσο ηα κέζα ηνπ 2013 νπφηε θη 
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Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, κε αθνξκή ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, δηαπηζηψζεθε απφ  ηα 17 κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο κεραληζκνχ ζηήξημεο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξψπε κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα θξάηε ηεο επξσδψλεο ζε 

νηθνλνκηθή δπζθνιία. Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα http://dialoggers.eu 
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Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο θαη λα κπνξέζεη ην Σακείν λα «αγνξάζεη» κε ζπκθέξνληα 

επηηφθηα, ζπκθσλήζεθε λα δσζνχλ εγγπήζεηο γηα ηηο πηζηψζεηο απφ ηα θξάηε-κέιε. Ωο εθ ηνχηνπ 

δεηήζεθε απφ ηηο έμη νηθνλνκηθά δπλαηφηεξεο ρψξεο, νη νπνίεο είραλ αθφκε ην 2010 θαιέο 

αμηνινγήζεηο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Απζηξία, 

ηε Φηιαλδία, ηελ Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, λα δηαζθαιίζνπλ ηηο εγγπήζεηο ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ  EFSF ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ νη νπνίεο αλέξρνληαλ ζηα 440 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ν  EFSF λα ιάβεη ηελ αμηνιφγεζε ΑΑΑ. 
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νινθιεξψζεθε ε απνζηνιή θαη ην έξγν ηνπ EFSF. Δλεξγνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2012 νπφηε θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε γηα 

χπαξμε ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα παξέρεη κφληκε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε φζα θξάηε-

κέιε έρνπλ  ζνβαξά θη έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 

θξάηε-κέιε  πνπ βηψλνπλ κία δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη κία έληνλε θξίζε ζα 

κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα δαλείδνληαη απφ ηηο αγνξέο, αθφκε θαη κεηά ην ηέινο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ EFSF.Δίλαη  έλαο απηφλνκνο νξγαληζκφο κε έδξα ην 

Λνπμεκβνχξγν, ν νπνίνο «αγνξάδεη» πηζηψζεηο γηα ηα θξάηε-κέιε κε νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο θαη εγγπήζεηο. Γηαζέηεη θεθάιαην πεξίπνπ 700 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, πνζφ 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ EFSF. Σα κέιε ηεο επξσδψλεο πιεξψλνπλ ηέζζεξηο δφζεηο 

ησλ 620 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηνλ ESM, ηα νπνία  ζα θιεζνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ινηπφλ, ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε απφ 

ηελ αξρηθή δαλεηαθή ζχκβαζε, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα παξνρή πηζηψζεσλ, δειαδή 

εθηακίεπζε απφ ηα ίδηα ηα θξάηε, αιιά γηα παξνρέο απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο γηα 

ηηο νπνίεο εγγπψληαη ηα κέιε ηεο επξσδψλεο
51

. Καη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο, ε 

δαλεηνδφηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ζπλερή ιήςε δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο 

(πεξηθνπέο, αχμεζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θιπ) πνπ πεξηέρνληαη ζηα ιεγφκελα 

«κλεκφληα» ηα νπνία θαη ζε θάζε επηθαηξνπνίεζή ηνπο πεξηιακβάλνπλ νινέλα θαη 

πην ζθιεξνχο φξνπο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο. 

Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ ESΜ ζπκκεηέρνπλ 17 θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο. 

4) Ζ δεχηεξε δαλεηαθή ζχκβαζε ε νπνία ζπκθσλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2012 απφ ηα 

θξάηε-κέιε. πκθσλήζεθε θαη’ νπζία έλα δεχηεξν παθέην νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα 

ηελ Διιάδα κε ρξήκαηα πνπ δελ ιακβάλνληαλ απηήλ ηε θνξά απεπζείαο απφ ηα 

θξάηε, αιιά απφ ηνλ EFSF. πκκεηείραλ εδψ ηα θξάηε-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. ε απηφ ην παθέην 

βνήζεηαο ζπκθσλήζεθε ε Διιάδα λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ιάβεη κέηξα 

ηέηνηα ψζηε ην ζπλνιηθφ ηεο ρξένο λα θηάζεη ην 120% ηνπ ΑΔΠ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε 

Διιάδα έιαβε νηθνλνκηθή αξσγή ηεο ηάμεο ησλ 130 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, κε ηνπο 
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ηδηψηεο πηζησηέο λα ζπκθσλνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηε δηεθδίθεζε ελφο κέξνπο ησλ 

ρξεψλ. 

 

3.5 Πιαίζην Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ 

πζηήκαηνο 

3.5.1 Γεληθά ρόιηα
52

 

Ήδε απφ ην 2008 άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλήο, ν θξίζηκνο ξφινο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Ο επαλαζρεδηαζκφο θαη ε αλαδηάηαμή ηνπ, φπσο απηά πξνέθππηαλ απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ, απνηεινχζαλ επηηαθηηθή θαη άκεζε αλάγθε. Οη 

πξνθιήζεηο πνπ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ, γέλλεζαλ 

πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ έπξεπε λα δηαδξακαηίζνπλ, ψζηε 

λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Παξάιιεια κε ζέκαηα 

φπσο ε παξαγσγηθή θαη πξσηίζησο πξαγκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε θησρνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηε θάζε ηεο βαζηάο θη έληνλεο χθεζεο απφ ηελ νπνία απηή δηήξρεην. 

ιεο απηέο νη ηζρπξέο πηέζεηο ψζεζαλ ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Ο ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ έιαβε ρψξα ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, αιιά θαη ηα νθέιε πνπ αλακέλνληαλ λα απνθνκηζηνχλ, 

κειεηψληαη εθηελψο παξαθάησ. 

 

3.5.2 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ – Οξηζκόο θαη 

ηξόπνη εθαξκνγήο ηεο 

Αλαθεθαιαηνπνίεζε είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ή αλαδηάηαμε ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο κηαο εηαηξίαο, κε εηζαγσγή θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θεθαιαηαθή ηεο 

επάξθεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Με άιια ιφγηα ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπληζηά 
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αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο εηαηξίαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, είηε κε ηελ αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα θαιπθζεί: 

1. Mε θαηαβνιή κεηξεηώλ (Increase of share capital): Ζ δηαδηθαζία φπνπ κηα 

επηρείξεζε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαιεί ηνπο κεηφρνπο 

ηεο λα επελδχζνπλ ζε απηή λέα θεθάιαηα παίξλνληαο σο αληάιιαγκα λέεο 

κεηνρέο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ κηα αχμεζε θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππέξ 

ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Δλαιιαθηηθά κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθαζίζεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αχμεζεο θεθαιαίνπ κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη λέεο κεηνρέο 

εθδίδνληαη ππέξ ηξίησλ φπσο ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, θάπνηνο 

ζηξαηεγηθφο επελδπηήο ή ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ φηαλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ δεκφζηα εγγξαθή θαη εηζαγσγή ζε θάπνην Υξεκαηηζηήξην. 

2. Mέζσ θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθώλ θαη δηαλνκήο δσξεάλ κεηνρώλ 

(Scrip Issue ή Capitalisation Issue ή Bonus Issue): Ζ δηαδηθαζία φπνπ κηα 

επηρείξεζε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθδίδεη λέεο δσξεάλ 

κεηνρέο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. ε ινγηζηηθφ επίπεδν, κεηψλεηαη 

αληίζηνηρα κέξνο ησλ απνζεκαηηθψλ, ψζηε ν ινγαξηαζκφο Ίδηα Κεθάιαηα 

(πνπ απνηειείηαη απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα απνζεκαηηθά) λα 

παξακέλεη ίδηνο. Ζ δηαλνκή δσξεάλ κεηνρψλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη  γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ. πγθεθξηκέλα ζηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ν λνκνζέηεο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, 

ππνρξέσλε ην κέηνρν λα πξνρσξήζεη ζε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ έσο 31/12/2013, 

πξάμε πνπ απνηεινχζε αλαθαίξεην θη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ κεηφρνπ 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Ν2190/20. 
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3.5.3 Οξηζκόο Δπηπξόζζεησλ Βαζηθώλ Δλλνηώλ 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ζ’ απηφ ην ζεκείν θη νξηζκέλεο αθφκε έλλνηεο «θιεηδηά» 

ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ φζσλ έπνληαη. Έηζη ινηπφλ έρνπκε: 

 Κνηλέο κεηνρέο (κε ςήθν): Μεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο , άξα θαη κε δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο, 

ρσξίο πξνηεξαηφηεηα επαλαγνξάο ηνπο απφ ηνπο παιηνχο κεηφρνπο. 

 Κνηλέο κεηνρέο ρσξίο ςήθν: Έρνπλ πξνθξηζεί σο επηινγή γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πξφθεηηαη γηα κεηνρέο ρσξίο 

πξνηεξαηφηεηα επαλαγνξάο ηνπο απφ ηνπο παιηνχο κεηφρνπο, αιιά θαη ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ γηα ην λέν ηνπο θάηνρν (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 

θξάηνο) πνπ δελ ζα έρεη δειαδή δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο 

ηξάπεδαο.  

 Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο: Eίλαη εμαγνξάζηκεο ζε βάζνο ρξφλνπ κε 

πξνηεξαηφηεηα επαλαγνξάο ηνπο απφ ηνπο παιηνχο κεηφρνπο ησλ ηξαπεδψλ. 

Δπηπιένλ, νη λένη θάηνρνη ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ (θξάηνο) δελ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ, ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ πνιηηηθή ησλ 

ηξαπεδψλ. 

 Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά δάλεηα (coco’s): Eίλαη έλα ζηαζεξήο ή 

θπκαηλφκελεο απφδνζεο ρξεφγξαθν, ην νπνίν δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ 

νκνινγηνχρν λα κεηαηξέςεη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

νκφινγφ ηνπ ζε λέεο κεηνρέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο. 

 Warrants: Παξαζηαηηθά απφθηεζεο κεηνρψλ. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

δηθαίσκα -αιιά φρη ππνρξέσζε- ηνπ θαηφρνπ ηνπο λα αγνξάζεη κεηνρέο ζε 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή νπνηεδήπνηε ζέιεη κέρξη έλα πξνθαζνξηζκέλν 

κειινληηθφ ρξνληθφ ζεκείν. ηαλ έλα warrant εμαζθεζεί, ε εηαηξεία πξέπεη 

λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο θαη ζαλ απνηέιεζκα ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Παξάδεηγκα: ηαλ ιέκε π.ρ. φηη ε αλαινγία κεηνρψλ-

warrants είλαη 1 πξνο 4 ελλννχκε φηη: γηα θάζε κεηνρή πνπ αγνξάδεη θάπνηνο 

ηψξα, ζην κέιινλ απνθηά 4. 
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 CoreTier1:Δίλαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, δειαδή ην 

πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην «άλνηγκα» ηεο ηξάπεδαο. Π.ρ. πνιχ 

απιντθά εάλ κία ηξάπεδα έρεη αλνηρηεί ζε δάλεηα θαη επελδχζεηο χςνπο 10 δηο, 

ζα πξέπεη λα έρεη πίζσ ζην ηακείν ηεο ηνπιάρηζηνλ ην 1 δηο. 

 

 

3.5.4 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε απόθαζε γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ην ζεκεξηλφ εμαηξεηηθά δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ βηψλεη κία έληνλε 

θαη πξσηνθαλή θξίζε, νη Σξάπεδεο δέρνληαη ηζρπξά πιήγκαηα πνπ θινλίδνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε άκεζεο ιχζεο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε επίπησζε ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ ην θιφληζε θη εμαθνινπζεί λα 

ην θινλίδεη ζπζέκεια, είλαη ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Έλαο πξσηαξρηθφο ιφγνο πνπ 

ζπλέβε ηνχην, απνηειεί ην γεγνλφο, φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θαηαζέηεο θη 

επελδπηέο, δηαθαηερφκελνη απφ θφβν θη αλαζθάιεηα ιφγσ ησλ ζελαξίσλ πεξηθνπήο ή 

απψιεηαο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο, θαζψο θη εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ Δπξσδψλε θη 

επηζηξνθή ζε Δζληθφ λφκηζκα, ζηξάθεθαλ ζε απφζπξζε ησλ απνηακηεχζεσλ θη 

επελδχζεψλ ηνπο. Απφξξνηα απηνχ απνηέιεζε ε χθεζε, νινέλα θαη βαζχηεξε, ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ε επηζηξνθή ζε παξσρεκέλεο πξαθηηθέο θχιαμεο ησλ ρξεκάησλ ζε 

κέξε πνπ ζηεξνχληαη αζθάιεηαο. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ζπλεηέιεζε ζηε κείσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ είλαη ηα επηζθαιή, γλσζηά θαη σο «θφθθηλα», δάλεηα. 

Γάλεηα δειαδή, ησλ νπνίσλ νη νθεηιέηεο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ θάπνηε θαη ππφ άιιεο ζπλζήθεο αλέιαβαλ, κελ 

κπνξψληαο λα θαηαβάιινπλ ηηο δφζεηο. Σέινο θαίξην πιήγκα ηεο ξεπζηφηεηαο 

απνηέιεζε ε απφθαζε ηνπ 2011 γηα «θνχξεκα» ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο, κε «θνχξεκα» 

ησλ νκνιφγσλ, ην ιεγφκελν PSI. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε, φηη ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ ιακβάλεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ηα 

βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, έηζη ψζηε λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε δηεζλήο θαη ε επξσπατθή λνκνζεζία, κε ζθνπφ λα 

είλαη βηψζηκα σο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα-επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ζπκβάιιεη 

ψζηε νη Σξάπεδεο λα δηαζθαιίδνπλ επάξθεηα θεθαιαίσλ έλαληη κε αλακελφκελσλ 

δεκηψλ. Δλ θαηαθιείδη ζα ζεκεηψλακε, φηη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ 
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απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο, κε ηα αλαγθαία απφ ην 

λφκν θαη ηελ επνπηεία θεθάιαηα
53

 

 

 

3.6 Γηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 

3.6.1 Γεληθά ζρόιηα 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηα ηειεπηαία ρξφληα δέρεηαη ηζρπξά 

«πιήγκαηα» σο απνηέιεζκα: 

1. Σεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

2. Σεο καδηθήο εθξνήο θαηαζέζεσλ 

3. Σεο επηδείλσζεο ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο εμαηηίαο ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

4. Σσλ επηπηψζεσλ ηνπ «θνπξέκαηνο» ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα  (PSI)  πνπ έιαβε ρψξα κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

Διιεληθνχ ρξένπο. 

ια ηα παξαπάλσ ηαξαθνχλεζαλ ζπζέκεια ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

απείιεζαλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ. Μπξνζηά ζε απηήλ ηελ απεηιή, 

ηφζν ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φζν θαη ην θξάηνο δελ έκεηλαλ ζεαηέο, παξά 

πξνρψξεζαλ ζε ζεηξά κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε 

απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηά ηα κέηξα ζπκπεξηειάκβαλαλ: 

 Κάιπςε βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ κέζσ 

ηνπ κεραληζκνχ  ELA( emergency liquidity assistance) 

 Γηαζθάιηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ (Υξεκαηνδνηηθνί Πφξνη) 

πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηελ πεξίνδν 2012-2014 θαη νη νπνίνη είραλ 

εθηηκεζεί ζε €50δηο 

                                                           
53

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/910862/ti-einai-o-mixanismos-ela-kai-pote-energopoieitai 
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 Δμπγίαλζε αδχλακσλ Σξαπεδψλ κέζσ ελφο δηεπξπκέλνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ 

 Απαίηεζε απφ ηηο Σξάπεδεο λα απμήζνπλ, ζε έλα ζπληεξεηηθφ 

επίπεδν επάξθεηαο, ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε 

Με ηε ζπλδξνκή θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 

αμηνινγήζεθαλ δχν ζελάξηα: 

1. Ζ εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ Σξαπεδψλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αξρέο ηνπ 2012 

2. Ζ εθηίκεζε ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ 2012, ην ελδερφκελν θφζηνο κειινληηθψλ εμπγηάλζεσλ θη 

έλα απφζεκα αζθαιείαο. 

Δπίζεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην 2012 πξνέβε ζε κειέηε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο επνπηηθά θη 

επηρεηξεζηαθά θξηηήξηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά θη επνπηηθά ζηνηρεία. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν πξνέθπςαλ νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο πνπ έρξεδαλ ζηήξημεο 

απφ ην δεκφζην θαζψο θαη νη ππφινηπεο πην «αδχλακεο» νη νπνίεο έπξεπε λα 

αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ κφλεο ηνπο. 

 

3.6.2 Γηαδηθαζία Αλαθεθαιαηνπνίεζεο Σσλ πζηεκηθώλ Σξαπεδώλ 

πσο αλαθέξακε θαη πξσηχηεξα, ε Σξφηθα
54

 απνθάζηζε ην 2012 λα ρσξίζεη 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε «ζπζηεκηθφ» θαη «κε ζπζηεκηθφ», λα δηαρσξίζεη 

δειαδή ηηο Σξάπεδεο ζε απηέο πνπ είλαη βηψζηκεο θη εθείλεο πνπ δελ είλαη 

βηψζηκεο, ζε πξνζσξηλή βάζε. Δχινγν επαθφινπζν ήηαλ ε αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ κελ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ δε. Οη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο: Δζληθή, 
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Σξφηθα είλαη κία επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Πξφθεηηαη γηα κία ηξηκειή επηηξνπή (ρσξίο εζληθφηεηα) 

πνπ κπνξεί λα επέκβεη ζε κία ρψξα παξέρνληαο νηθνλνκηθή βνήζεηα (θάπνην δάλεην) κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο λα ξπζκίδεη δηάθνξα νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά, ειεγθηηθά θαη άιια ηέηνηα ζέκαηα ζηε 

ρψξα πνπ δάλεηζε. Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα http://ti-einai.gr/troika/ 
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Πεηξαηψο, Eurobank Ergasias θαη Alpha Bank. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο, 

ρξεζηκνπνίεζε δχν καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα, πνπ έθαλαλ ιφγσ γηα ηελ εμέιημε 

βαζηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2014 (ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, αλεξγία, πιεζσξηζκφο θιπ). χκθσλα κε ην 

πξψην ζελάξην, ην ιεγφκελν «βαζηθφ ζελάξην», ν ζηφρνο γηα ην δείθηε ησλ 

Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  ήηαλ ζην 9% γηα ην 2012 θαη ζην 10% γηα ην 

2013 θαη ην 2014., ελψ ζην δεχηεξν ζελάξην («δπζκελέο ζελάξην») ν ζηφρνο γηα 

ηνλ ίδην δείθηε βξηζθφηαλ ζην 7% γηα φιε ηελ πεξίνδν 2012-2014. Ξεθηλψληαο 

απφ ην επίπεδν ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ 

δεκνζίεπζαλ νη Σξάπεδεο, ζπλεθηηκήζεθαλ ηα εμήο: 

 Οη δεκηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην PSI, 

αθαηξεκέλσλ ησλ ήδε ζρεκαηηζκέλσλ γη’ απηφ ην ιφγν πξνβιέςεσλ 

 Αλακελφκελεο δεκηέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ρνξεγεζέληα 

δάλεηα ζηελ Διιάδα βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Blackrock γηα ηα 

δαλεηαθά ραξηνθπιάθηα ησλ Σξαπεδψλ, ζην εμσηεξηθφ βάζεη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ stress tests ηνπ 2011 θαη  ζε ζρεηηδφκελνπο κε ην 

δεκφζην θνξείο θαη νξγαληζκνχο, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

Blackrock θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 Ζ εθηηκψκελε εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίνπ γηα ηελ πεξίνδν 

2012-2014 κε βάζεη ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα πνπ θαηέζεζαλ νη 

Σξάπεδεο 

 Σν απαηηνχκελν επίπεδν Κχξησλ  Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζην 

ηέινο θάζε έηνπο έσο ην 2014, βάζεη ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί γηα ην 

δείθηε απηφλ ζε θάζε ζελάξην θαη ηελ εμέιημε ησλ ζηαζκηζκέλσλ γηα 

ηνλ θίλδπλν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (RISK-WEIGHTED ASSETS-

RWA’s), Δλ ζπλερεία ππνινγίζηεθαλ νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζ’ απηφλ ην δείθηε θαη 

ζηα αληίζηνηρα εθηηκψκελα επίπεδα ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

αθεηεξία ηα ζηνηρεία ηνπ 2011 κε κειινληηθέο πξνβνιέο, βάζεη ελφο πνζνηηθνχ 
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ππνδείγκαηνο καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηα θαηαηεζεηκέλα 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα 
55

   

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ησλ 

δεκφζησλ δειαδή πφξσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηνη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε θη αλαδηάηαμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

νινθιήξσζε ηε κειέηε ηεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν 

εθθίλεζεο ηα €40,5δηο, ήηνη ηηο εθηηκψκελεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ εκπνξηθψλ 

Σξαπεδψλ. ε απηήλ ηε κειέηε, ζπλεθηίκεζε: 

1. Σελ επίδξαζε ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ πνπ είραλ ήδε νινθιεξσζεί, ήηνη 

€1,4δηο 

2. Σελ επίδξαζε πηζαλψλ, κειινληηθψλ εμπγηάλζεσλ, ήηνη  €3,1δηο 

3. Έλα απφζεκα αζθαιείαο €5δηο 

ηελ πξάμε ηψξα νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο αλαθεθαιαηνπνηήζεθαλ  σο 

εμήο:  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 νκφινγα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (EFSF) αμίαο €25, δηνρεηεχζεθαλ  ζην ηακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο. Δλ ζπλερεία ην Μάην ηνπ 2012 ην ΣΥ έδσζε ζηηο ζπζηεκηθέο 

Σξάπεδεο €18δηο πξνθαηαβάιινληαο έηζη κειινληηθέο απμήζεηο θεθαιαίνπ θη 

απνθαζηζηψληαο ηνπο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο, έηζη ψζηε ν δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο λα πιεξνί ην 8%
56

. Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, εθδφζεθε ε Πξάμε 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 38 πεξί ησλ φξσλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο απφ ην ΣΥ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνίλσζε επίζεκα ζηηο 
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Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (Basel Committee of Banking 

supervision). 
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ηξάπεδεο ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο
57

 θαζεκίαο θαη ηηο θάιεζε λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ έσο ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ 2013
58

. 

Σα ζηάδηα
59

 πνπ αθνινχζεζε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 4 ζπζηεκηθψλ Σξαπεδψλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Μεηαβαηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε (bridge recapitalisation) απφ ην ΣΥ, 

δειαδή πξνθαηαβνιή, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, έλαληη 

κειινληηθψλ απμήζεσλ θεθαιαίνπ, πξνγξακκαηηζκέλεο  λα πινπνηεζνχλ 

κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ 2013. 

 Έθδνζε ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ (contingent 

convertible bonds – CoCo’ s) έσο ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013. Σα πνζά ζα 

θαζνξηζηνχλ απφ ηηο “ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο”, ζχκθσλα κε ην πιαίζην 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Απηά ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζα θαιπθζνχλ εμ 

νινθιήξνπ απφ ην ΣΥ. 

 Απμήζεηο κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ 

ηνπ 2013, ζηηο νπνίεο ην ΣΥ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ εγγπεηή θάιπςεο. 

 

3.6.3 Γηαδηθαζία Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ κε ζπζηεκηθώλ 

Σξαπεδώλ
60

 

Οη «κε ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο», ζχκθσλα κε ην Μλεκφλην ηνπ Γεθεκβξίνπ 

2012, έπξεπε λα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ κε ηδησηηθά θεθάιαηα έσο ην ηέινο Απξηιίνπ 

ηνπ 2013. Δίραλ επίζεο δπλαηφηεηα λα ζπγρσλεπζνχλ κε άιιεο ηξάπεδεο, 

θαηαζέηνληαο έλα αμηφπηζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο 
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Σξάπεδα ηεο Διιάδνο http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/supervision/stress 

test.aspx 
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αλαθεθαιαηνπνίεζήο ηνπο έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. Αλ νη Σξάπεδεο απηέο δελ 

έβξηζθαλ ηελ επηζπκεηή ζηήξημε ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα 

πξνέβαηλε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα κηα νκαιή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο φρη 

αξγφηεξα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθάιηδε ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαζεηψλ. 

 

3.7 Αλακελόκελα νθέιε από ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε
61

 

πλνπηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε, κε βάζε ηα παξαπάλσ φηη νη Σξάπεδεο 

πινπνίεζαλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο ελίζρπζε σο εμήο: Πξψηνλ
62

 κεηξψληαο ηηο 

αλάγθεο γηα θεθάιαην, εθηηκψληαο ζπληεξεηηθά δειαδή ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

φισλ ησλ Σξαπεδψλ, έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα 

Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Καη δεχηεξνλ
63

 ππνινγίδνληαο ηνπο πφξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο  (δεκφζηνη πφξνη), ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο  γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ην θφζηνο αλαδηάηαμεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Σξαπεδψλ δειαδή, ζπλεπάγεηαη 

έκκεζα θαη ηελ αλαδηάξζξσζε θη αλαδηάηαμε ηνπ επξχηεξνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Κάηη ηέηνην είλαη βέβαηα θξίζηκν θαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο βειηηψλνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο ζέζε θη εληζρχνπλ ηε ξεπζηφηεηά ηνπο, επηηξέπνληάο ηνπο έηζη λα 

εμαθνινπζνχλ απξφζθνπηα λα ζηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Γπλεηηθνί επελδπηέο ζα 

κπνξέζνπλ λα εκπηζηεπηνχλ μαλά ηηο Σξάπεδεο, λα θαηαζέζνπλ θη επελδχζνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο, πξνζθέξνληαο ζε απηέο ηελ πνζεηή ξεπζηφηεηα κα θαη ηε δπλαηφηεηα 

απηφλνκα λα θαιχςνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηνπο θαη λα παξακείλνπλ 

βηψζηκεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ινηπφλ, ηα νθέιε πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ είλαη πνιιά ηδηαίηεξα εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ην ζεκαληηθφ 
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ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιν ηεο θάζε νηθνλνκίαο. 

Δηδηθά ζηελ Διιάδα πνπ ηαιαλίδεηαη βάλαπζα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη δέρεηαη 

ηζρπξά πιήγκαηα ζηελ νηθνλνκία ηεο, κηα νπνηαδήπνηε αλάθακςε ιφγσ θαιχηεξεο 

θεθαιαηαθήο ζέζεο ησλ Σξαπεδψλ, ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε πνιιψλ ηνκέσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δσήο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

4.ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΔΧΝ ΣΖ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ΣΖ ALPHA BANK KAI ΣΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

4.1 Αλαθεθαιαηνπνηήζεηο Δζληθήο Σξάπεδαο 

4.1.1 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ην 2013  

Ζ Δζληθή Σξάπεδα απεθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κε 

απφθαζε ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζηηο 29/04/2013 

θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ κεηνρψλ ζηελ αγνξά αμηψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Με 

βάζε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ εμέδσζε ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην επξφθεηην λα 

απμεζεί ζε δχν ζθέιε: 

1. Με ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έσο ηνπ πνζνχ ησλ 1.171 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε έθδνζε θαη δηάζεζε έσο θαη 272.960.373 

λέσλ, θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο . Ζ 

νλνκαζηηθή αμία ηεο θάζε κηαο νξίζηεθε ζηα €0,3 θαη ε ηηκή δηάζεζεο ζηα 

€4,29 δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο 

ηεο Σξάπεδαο (θνηλνχο θαη πξνλνκηνχρνπο), θαηαξγψληαο ην δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο κφλνλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο πξνλνκηνχρνπ κεηφρνπ. 

2. Με ζπκκεηνρή ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), κε 

εηζθνξά νκνιφγσλ πνπ αλήθαλ ζην θη εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ) θαη κε έθδνζε θαη δηάζεζε έσο 

θαη 2.274.125.874 λέσλ, θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ κεηνρψλ 

ηεο Σξάπεδαο . Ζ νλνκαζηηθή αμία ηεο θάζε κηαο νξίζηεθε ζηα €0,3 θαη ε ηηκή 

δηάζεζεο ζηα €4,29, κε ζθνπφ λα θαιπθζνχλ νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο 

Σξάπεδαο πνζνχ €9.756 εθαηνκκπξίσλ, θαηαξγψληαο ην δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηφρνπ. 

Δπίζεο αλαθνίλσζε ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ, ηίηισλ παξαζηαηηθψλ δηθαησκάησλ θηήζεο, άπισλ, θνηλψλ κεηά ςήθνπ 
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κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο (warrants). Δπξφθεηην δειαδή λα ρνξεγήζεη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα έλαλ παξαζηαηηθφ ηίηιν δηθαηψκαηνο θηήζεσο (warrant), θπξηφηεηαο ηνπ ΣΥ, 

αλά λέα, θνηλή, άπιε, νλνκαζηηθή, κεηά ςήθνπ κεηνρή ηεο Σξάπεδαο, εθφζνλ 

εθδίδνληαλ. Απηφ ζα ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή, ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή, ήηαλ ίζε ή ππεξέβαηλε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ ππφ αίξεζε, πνπ ζα 

εμέδηδε ε Σξάπεδα
64

. 

Αλαδήηεζε θεθάιαηα ζην εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Νέα Τφξθε, Λνλδίλν 

θαη Αζήλα θαη νη ειπίδεο γηα πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ππεξέβαηλαλ 

ην φξην ηνπ 10% θαη ηνικνχζαλ λα αγγίμνπλ αθφκε θαη ην 12%. Σν «πξνζθιεηήξην» 

ηεο Σξάπεδαο πέξαζε ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηελ παξνπζία 

επελδπηψλ ζηεξίρηεθαλ ηφζν ζε κηθξνκεηφρνπο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, φζν 

θαη ζε κεγάια θαη γλσζηά ειιεληθά επηρεηξεκαηηθά νλφκαηα έσο θαη νξηζκέλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα funds ηεο Ακεξηθήο
65

. Κξίζηκνο εζεσξείην θαη ν ξφινο νκνγελψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, πνπ έδεημαλ λα αληηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πξψηε πξνζέγγηζε ηεο 

Σξάπεδαο. Ο ζηφρνο πνπ επεδηψθεην λα επηηεπρζεί άγγηδε πεξίπνπ ηα 

800εθαηνκκχξηα επξψ. 

Σν 2008 ε Δζληθή Σξάπεδα απνθάζηζε λα ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

1. Λφγσ ησλ δπζρεξψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο αγνξέο θαη ηελ 

αδπλακία πξφζβαζεο ζε απηέο, ε Σξάπεδα επεδίσθε πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

2. Να κελ αλαθφςεη ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ψζηε λα ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηελ 

ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

3. Να εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο ζέζε κέζσ αχμεζεο ηνπ δείθηε βαζηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier1) 

4. Να δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζε εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν 

Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθάζηζε αξρηθά ζηηο 22/01/2009 

ηελ έθδνζε 70.000.000 εθαηνκκπξίσλ εμαγνξάζηκσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο 5επξψ έθαζηε, κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

                                                           
64

Βάζεη ηνπ Ν.3864/2010 θαη ηεο ππ’ αξ.38/2012 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 
65

Άξζξν ηνπ θ. Μαληέια Γεσξγίνπ ζηελ εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή-νηθνλνκηθή», 28/04/2013 
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πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ελψ ζηηο 

22/12/2011 ελέθξηλε ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 1δηο επξψ κε έθδνζε 

200εθαηνκκπξίσλ εμαγνξάζηκσλ, πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5επξψ 

έθαζηε, κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

κεηφρσλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Παξάιιεια, αλαθάιεζε ηελ απφθαζε ηεο 

26/11/2010 γηα επαλαγνξά 70.000.000 εμαγνξάζηκσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ππέξ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σέινο ζηηο 30/12/2011 κε βάζε ηελ πην πάλσ απφθαζε, 

εμέδσζε 200.000.000εθαηνκκχξηα εμαγνξάζηκεο, πξνλνκηνχρεο κεηνρέο,  κε 

νλνκαζηηθή αμία 5επξψ έθαζηε. Καη νη δχν απηέο εθδφζεηο θαιχθζεθαλ πιήξσο απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην, κε κεηαθνξά ηζφπνζσλ, θξαηηθψλ, ειιεληθψλ νκνιφγσλ 

(βάζεη ηνπ Ν.3723/2008).ηηο 29/04/2013 ε Β’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο απνθάζηζε ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έσο ηνπ πνζνχ 

ησλ €9.756εθ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ην άξηην πνζψλ πνπ ζα αληιεζνχλ 

απφ ηελ έθδνζε 2.274.125.874 λέσλ, άπισλ, θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ θαη κεηά ςήθνπ 

κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0.3 (ζην εμήο Νέεο Μεηνρέο), κε βάζε 

ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 20/05/2013. Σν νλνκαζηηθφ πνζφ 

αχμεζεο ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ίζν κε 682.237.762 

(ζην εμήο Ολνκαζηηθή Αχμεζε). ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ 

επελδπηψλ αθνξνχζε θαη’ ειάρηζην ηα €800εθαηνκκχξηα, ηφηε ην ΣΥ ζα είρε 

δηθαίσκα ςήθνπ κφλν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο, ζπγρσλεχζεηο, δηαζπάζεηο, κεηαηξνπέο, επαλεμέηαζε 

δξαζηεξηνηήησλ θιπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ: 

1. Οη ηδηψηεο επελδπηέο δε ζπκκεηείραλ ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

θαη’ ειάρηζην ζε πνζνζηφ 10%, επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αχμεζεο 

2. Ζ Σξάπεδα εμέδηδε ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο, απνθιεηζηηθήο 

δηάζεζεο ζην ΣΥ, κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ε Σξάπεδα 

δελ νινθιήξσλε επηηπρψο ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

3. Ζ Σξάπεδα δελ ηεξνχζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ή 

φζεο απαηηνχλην γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ, ππνρξεψζεηο 

ηφηε ην ΣΥ ζα απνθηνχζε πιήξε δηθαηψκαηα ςήθνπ. Δπίζεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

(ζπκκεηνρή ηδησηηθνχ ηνκέα έσο ην 10%, ήηνη ζπγθέληξσζε €800εθαηνκκπξίσλ ζε 

κεηξεηά, ην ΣΥ ζα εμέδηδε γηα θάζε έλαλ επελδπηή, έλαλ ηίηιν παξαζηαηηθφ, 

δηθαησκάησλ θηήζεο κεηνρψλ (warrant), Γηα θάζε κία κεηνρή πνπ ζα εθδνζεί, ελψ ζε 
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πεξίπησζε επηθξάηεζεο ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ, ην ΣΥ δε ζα εμέδηδε warrants. Ο 

αξηζκφο ησλ λέσλ κεηνρψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε warrant, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

ηχπν: 

(X)=      ⁄ , 

πνπ: 

 Χ  είλαη ν λένο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ δηθαηνχηαη λα αγνξάζεη απφ ην ΣΥ ν θάηνρνο 

εθάζηνπ warrant 

 Α  είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Νέσλ κεηνρψλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΥ, εμαηηίαο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο 

(Β) είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Νέσλ κεηνρψλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηδηψηεο 

επελδπηέο εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο. 

Σα Warrants κπνξνχζαλ λα αζθνχληαη θάζε έμη κήλεο κε εκεξνκελία πξψηεο 

άζθεζε  έλα εμάκελν κεηά ηελ έθδνζή ηνπο θαη ηειεπηαία ηελ εκεξνκελία πνπ 

έπεηαη 54 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηελ 

29/04/2013
66

 ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ 

θαηφρσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, γηα θάιπςε ηεο αχμεζεο κε κεηξεηά, 

νξίζηεθε ζε 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κε έλαξμε ηελ 30/05/2013, ελψ ε πξνζεζκία 

γηα θάιπςε Νέσλ κεηνρψλ κέζσ δεκφζηαο πξνζθνξάο κέζσ ηεο θαηαβνιήο ησλ 

νηθείσλ πνζψλ ζε κεηξεηά, νξίζηεθε ζε 4 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο 

κελφο βάζεη λφκνπ. Σέινο σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο νξίζηεθε ε 13/06/2013
67

. 

 

 

 

                                                           
66

Απφθαζε ε νπνία εμεηδηθεχηεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, ηελ 

20/05/2013 θαη ην θαηαζηαηηθφ απηήο. Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Δζληθήο Σξάπεδαο ζει.305 απφ 359 
67

Βιέπε παξάξηεκα, «Αλακελφκελν Υξνλνδηάγξακκα ηεο Γεκφζηαο πξνζθνξάο»,(Δλεκεξσηηθφ δειηίν 

Δ.Σ 2013, ει. 352 απφ 359), ελ. 109 
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4.1.2 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ην 2014 

Μεηά απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζηηο 

10/05/2014 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 

12/05/2014, απνθαζίζηεθε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
68

. Απηή επξφθεηην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηνρψλ, 

κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε έθδνζε θαη δηάζεζε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ζε 

εηδηθνχο επελδπηέο 1.136.363.637 θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ κεηνρψλ 

ηεο Σξάπεδαο κε νλνκαζηηθή αμία €0,30 έθαζηε θαη ηηκή δηάζεζεο €2,20 αλά κεηνρή 

(ζην εμήο Νέεο Μεηνρέο). Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην ελεκεξσηηθφ 

δειηίν θαη ε έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ νξίζηεθε γηα ηελ 

20/05/2014. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Σξάπεδαο αλήιζε ζε €2.414εθ., ην νπνίν απνηειείην απφ 3.533.149.631 θνηλέο 

κεηνρέο, κε νλνκαζηηθή αμία ε θαζεκηά ζηα €0,30 θαη απφ 12.639.831εμαγνξάζηκεο, 

πξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη ρσξίο 

ζσξεπηηθφ κέξηζκα, κε νλνκαζηηθή αμία ε θαζεκηά ζηα €0,30 θαη  270.000.000 

εμαγνξάζηκεο, πξνλνκηνχρεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο
69

, κε νλνκαζηηθή αμία ε θαζεκηά 

ζηα €5,00.  

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δεκνζίεπζε ζηηο 06/03/2014 ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ, πνπ δηελήξγεζε γηα θάζε κηα απφ ηηο Διιεληθέο 

Σξάπεδεο. Οη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο εθηηκήζεθαλ ζηα 

€2.183εθαηνκκχξηα κε βάζε ην Βαζηθφ ζελάξην. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ινηπφλ, 

δξνκνιφγεζε έλαλ αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, πέξαλ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα. Απηά 

ηα θεθάιαηα, επξφθεηην λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1. Να θαιχςεη ην έιιεηκκα κεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ ελίζρπζεο θεθαιαίσλ θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαηαθψλ ηεο  αλαγθψλ ηεο χςνπο €2.183εθαηνκκχξηα, ήηνη 

πνζφ €1.143εθαηνκκχξηα. 

2. Να εληζρχζεη θαη λα έρεη ηελ επρέξεηα δηακφξθσζεο ηεο θεθαιαηαθήο ηεο 

βάζεο, ζηα πιαίζηα πξνζαξκνγήο ηεο κε ηηο επηηαγέο ηεο «Βαζηιείαο III», θαη 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα απνπιεξψζεη ηηο 
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 Βιέπε Παξάξηεκα «Αλακελφκελν Υξνλνδηάγξακκα Δηζαγσγήο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 2014», ει.111 
69

Ν.3723/2008 
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πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ έθηαλαλ ηα 

€1.350εθαηνκκχξηα
70

.  

Αθνχ νινθιήξσλε φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηέο ηεο, ν Γείθηεο θπξίσλ 

Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο (CoreTier 1) ππνινγηδφηαλ ζην 18,2% κε ζηνηρεία 

31/12/2014 βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηεο «Βαζηιείαο III». 

 

4.2 Αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ALPHA BANK 

4.2.1 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο ALPHA BANK ην 2013 

Μεηά απφ απφθαζε ηεο Β’ επαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Σξάπεδαο ALPHABANK, ζηηο 17/04/2013, εμέδσζε ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηε 

δεκφζηα πξνζθνξά κεηνρψλ ηεο κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε Σξάπεδα επξφθεηην λα απμήζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην θαηά 

€550εθαηνκκχξηα κε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ κέζσ θαηαβνιήο κεηξεηψλ 

θη έθδνζεο θαη δηάζεζεο 1.250.000.000 λέσλ, θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά 

ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο€0,30 έθαζηε θαη ηηκήο δηάζεζεο €0,44 αλά 

κεηνρή θαζψο θαη κε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΥ, κε έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ, θνηλψλ, 

άπισλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 

έθαζηε θαη ηηκή δηάζεζεο €0,44 αλά κεηνρή, γηα ην ππφινηπν πνζφ, ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, φπσο πξναλαθέξακε, επξφθεηην γηα εηζθνξά νκνιφγσλ, θπξηφηεηαο ηνπ 

ΣΥ θη έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(EFSFή ΔΣΥ). Με ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ινηπφλ ηηο 

16/04/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ζηηο 30/04/2013, απνθαζίζηεθε ε άληιεζε θεθαιαίσλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ 

€4.571εθαηνκκπξίσλ κε αχμεζε ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο. 

Δπξφθεηην λα εθδνζνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ 10.388.636.364 λέεο, θνηλέο, 

νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, άπιεο κεηνρέο (ζην εμήο Νέεο Μεηνρέο) νλνκαζηηθήο 

αμίαο θαη ηηκήο δηάζεζεο φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Ζ αχμεζε επξφθεηην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο γηα ην πνζφ ησλ 

€550εθαηνκκπξίσλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη γηα ην πνζφ ησλ €4.571εθαηνκκπξίσλ 
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κε εηζθνξά ζε είδνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε θαη γηα πνζφ έσο €457,10εθαηνκκπξίσλ 

επξφθεηην λα δηαηεζνχλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηνρψλ κε 

αλαινγία 1,944456 Νέεο κεηνρέο πξνο 1 παιηά. Απηφ ζπλεπάγεηαη αξηζκφ Νέσλ 

κεηνρψλ έσο 1.038.863.636 ζπλνιηθά. Γηα ην ππφινηπν πνζφ ησλ €92,9εθαηνκκπξίσλ 

επξφθεηην λα δηαηεζνχλ  211.136.364 Νέεο Μεηνρέο ζπλνιηθά. Αληίζηνηρα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εηζθνξάο ζε είδνο απφ ην ΣΥ ρξενγξάθσλ θπξηφηεηάο ηνπ θη 

εθδφζεσο ηνπ EFSF
71

 πνζνχ €4.571εθαηνκκπξίσλ, ζα θαιχπηνληαλ κε ηελ έθδνζε 

έσο 10.388.636.364 Νέσλ Μεηνρψλ ζηελ ηηκή δηάζεζεο πνπ ζα θαιχπηνληαλ ρσξίο 

δηθαίσκα πξνηίκεζεο. Ζ Αχμεζε θαη’ ακθφηεξα ηα ζθέιε (ήηνη, κε θαηαβνιή 

κεηξεηψλ θαη κε εηζθνξά ζε είδνο) δε κπνξνχζε ζσξεπηηθά λα ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ €4.571 εθαη., αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα ππέξ ην άξηην πνζά, δειαδή πνζφ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψηεξνπ ησλ €3.116.590.909,20 θαη ηελ έθδνζε 

πεξηζζφηεξσλ εθ 10.388.636.364 Νέσλ Μεηνρψλ
72

. 

Δάλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ίζε ή ππεξέβαηλε ην 10% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, ηφηε ην ΣΥ ζα 

εμέδηδε θαη παξέδηδε ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ αχμεζε, 

δσξεάλ, έλαλ ηίηιν παξαζηαηηθφ δηθαησκάησλ θηήζεο κεηνρψλ (ην «Warrant»)
73

 γηα 

θάζε Νέα Μεηνρή πνπ απνθηνχλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ 

ππνιεηπφηαλ ηνπ 10%, ην Σακείν δελ ζα εμέδηδε Warrants
74

. 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ Νέσλ Μεηνρψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Warrant, 

απηφο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 Χ = Α/Β, 

φπνπ: 

 Χ  είλαη ν αξηζκφο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ηηο νπνίεο δηθαηνχηαη λα αγνξάζεη απφ ην 

ΣΥ ν θάηνρνο εθάζηνπ Warrant, 

 Α  είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΥ ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη 
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 Β  είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηδηψηεο 

επελδπηέο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο.
75

 Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο νξίζηεθε ε 17/05/2013.
76

 

’ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 

νινθιεξψζεθε ε απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο (ζην 

εμήο «Δκπνξηθή») απφ ηελ Crédit Agricole S.A. (εθεμήο «Crédit Agricole»). Ωο 

κέξνο ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο, θαη πξηλ απηή νινθιεξσζεί, ε Crédit Agricole 

νινθιήξσζε ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο Δκπνξηθήο θαηαβάιινληαο ζπλνιηθά €2,9 

δηο θαη αγφξαζε νκφινγν πνπ εμέδσζε ε AlphaBank χςνπο  €150 εθαηνκκπξίσλ, ην 

νπνίν κπνξνχζε, ηνλ ηέηαξην ρξφλν απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο 

Δκπνξηθήο, λα κεηαηξαπεί ζε θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο. Ζ  κειινληηθή κεηαηξνπή 

ηνπ ελ ιφγσ νκνιφγνπ, ζε κεηνρέο ήηαλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Crédit Agricole 

εθφζνλ πιεξνχληαλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη ζπλζήθεο. Πέξαλ ηεο 

αλαθεθαιαηνπνηεκέλεο θαζαξήο ζέζεο ηεο Δκπνξηθήο, ε άκεζε απηή επέλδπζε ηεο 

Crédit Agricole ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο Alpha Bank. Σελ 21 

Μαξηίνπ 2013, ε Σξάπεδα θαη ε Δκπνξηθή ππέγξαςαλ ρέδην πκβάζεσο 

πγρψλεπζεο
77

. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ιήςεο ησλ 

θαηά ηε θείκελε λνκνζεζία νξηδνκέλσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, θαζψο θαη ηε ηήξεζε 

ησλ ινηπψλ δηαηππψζεσλ
78

. 

 

4.2.2 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο ALPHA BANK ην 2014 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Σξάπεδαο 

θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ζηηο 28/03/2014, απνθαζίζηεθε λέα αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ κεηνρψλ 

ζηελ αγνξά αμηψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ 
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Σξάπεδα πνζνχ έσο €1,2 εθαηνκκχξηα επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αχμεζε ηνπ 

θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο «ππέξ ην 

άξηην» δηαθνξάο πνπ αλαινγεί), κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη θαηάξγεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηνρψλ, κε ηελ έθδνζε θαη δηαλνκή έσο 

1.846.153.846 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ, άπισλ κεηνρψλ, (ζην εμήο νη 

“Νέεο Μεηνρέο”), νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 έθαζηε θαη ηηκήο δηάζεζεο €0,65 αλά Νέα 

Μεηνρή (ζην εμήο «Σηκή Γηάζεζεο»). Σα θαζαξά έζνδα ηεο αχμεζεο, χςνπο 

€1.147,6,  ε Σξάπεδα ζθφπεπε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο κε πςειήο πνηφηεηαο θεθάιαηα, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ εμαγνξάο, θαηφπηλ ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ χςνπο 

€940εθαηνκκπξίσλ. Ζ εμαγνξά ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ αξρηθή ηηκή δηάζεζήο ηνπο, κε ίζεο αμίαο νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή 

ίζεο αμίαο κεηξεηά. ε νπνηνδήπνηε ρξφλν εμαγνξάο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ κε 

νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ ζα έπξεπε λα 

είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ πνπ εθδφζεθαλ αξρηθά γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ηαπηφρξνλα λα ιήγνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία επαλαγνξάο ή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή. Δπηπιένλ θαηά ηελ εκεξνκελία επαλαγνξάο ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ ε ηξέρνπζα αμία (market value) ησλ νκνιφγσλ ζα έπξεπε λα ηαπηίδεηαη κε 

ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία (nominal value). ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ ζπλέβαηλε, ζα 

γηλφηαλ εθθαζάξηζε ηεο δηαθνξά ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ νκνιφγσλ κε ηελ 

νλνκαζηηθήο, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κεηαμχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
79

.Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο νξίζηεθε ε 

04/04/2014. )
80

 . 

ζνλ αθνξά ζηα warrants, δεδνκέλνπ φηη ε απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξαπέδεο, πνπ 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ππεξέβε ην 10% ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο 

αχμεζεο, ην ΣΥ εμέδσζε θαη παξέδσζε ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε, δσξεάλ, έλαλ ηίηιν παξαζηαηηθφ δηθαησκάησλ θηήζεο 

κεηνρψλ (ην «Warrant») γηα θάζε λέα κεηνρή ηεο Σξαπέδεο πνπ απέθηεζαλ. Μεηά ην 
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δηαθαλνληζκφ ησλ εληνιψλ αζθήζεσο ησλ Παξαζηαηηθψλ Σίηισλ Γηθαησκάησλ 

Κηήζεσο Μεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ αζθήζεθαλ ζπλνιηθά 28.800.631 Warrants επί 

κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Σξαπέδεο θαη θαηνρήο ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο. Σα αζθεζέληα Warrants αληηζηνηρνχλ ζε 213.368.583 θνηλέο κεηνρέο, 

ήηνη, ην 1,95% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ελ 

θπθινθνξία κεηνρψλ (freefloat). Σν αλαινγνχλ πνζφλ ην νπνίν θαηαβιήζεθε απφ 

ηνπο αζθψληεο Warrants πξνο ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

αλέξρεηαη ζε Δπξψ 95.759.820,13. πλεπεία ησλ αλσηέξσ, ηα εθδνζέληα Warrants ηα 

νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ αλέξρνληαη πιένλ ζε 1.204.702.851, ελψ νη κεηνρέο ηεο 

Σξαπέδεο επί ησλ νπνίσλ ζχξνληαη θαη ηηο νπνίεο θαηέρεη ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο αλέξρνληαη ζε 8.925.267.781
81

. 

 

4.3 Αλαθεθαιαηνπνηήζεηο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

4.3.1 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ην 2013 

Μεηά απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

θνηλψλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηηο 23/04/2013, ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 

23/05/2013 απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ 

απνθαζίζηεθε ζηηο θαη ζηηο 29/05/2013 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, απνθαζίζηεθε 

ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ πνζνχ έσο 

€8,429δηζεθαηνκκπξίσλ. Ζ αχμεζε απηή επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ην 

reverse split, δειαδή ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε 

θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ
82

έηζη ψζηε λα ζηξνγγπινπνηεζεί ν 

αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ
83

 κε 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο κεηνρήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο: 
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1. Ζ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απφ €0,30 ζε €3,00 έθαζηεο θνηλήο 

κεηνρήο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο απφ 1.143.326.564 

ζε 114.332.657. 

2. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο 

ηνπ απνζεκαηηθνχ, πνζνχ €1,80, κε ζηφρν ηε ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ. 

3. Ζ δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ πνζνχ €308.698.173,90 κε 

ηζφπνζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ κείσζεο ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο απφ €3,00 ζε €0,30 έθαζηεο, θνηλήο κεηνρήο. 

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €8,429 θεθαιαίσλ πνπ επξφθεηην λα αληιεζνχλ, 

ηα €7,335 ζα πξννξίδνληαλ, βάζεη ησλ επηηαγψλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο, ψζηε ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο λα θηάζεη 

ην 9%. Σν ππφινηπν πνζφ, ήηνη €1,054δηζεθαηνκκπξίσλ, αθνξνχζε ζηελ θάιπςε ησλ 

θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ εμαγνξά
84

 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο ΑΣΔ Bank, θαζψο θαη ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ Κππξηαθψλ Σξαπεδψλ. ιεο νη κεηνρέο πνπ 

επξφθεηην λα εθδνζνχλ (ζην εμήο Νέεο Μεηνρέο) ζα ήηαλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30, 

δειαδή ε νλνκαζηηθή αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ κεηά ησλ reverse split θαη ηε κείσζε 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
85

. Πην αλαιπηηθά ζα ιέγακε πσο επξφθεηην γηα δχν ζθέιε ηεο 

αχμεζεο. ην πξψην πνπ αθνξνχζε ζηα €7,335δηο, ε αχμεζε ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνζνχ €70.588.235,10 ζα γηλφηαλ κε έθδνζε 235.294.117 

θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 θαη ηηκήο δηάζεζεο €1,70 

(ζην εμήο «Σηκή Γηάζεζεο) έθαζηε, κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ €399.999.998,90, 

κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη κεξηθή θαηάξγεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ παιηψλ κεηνρψλ γη’ απηφ ην πνζφ. Δλψ θαηά ην πνζφ 

ησλ €1.223.823.829,20 ζα γηλφηαλ κε έθδνζε 4.079.411.764 θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ κε νλνκαζηηθή αμία €0,30 θαη ηηκή δηάζεζεο €1,70 έθαζηε, κε θαηαβνιή 

κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ πνπ θαηείραλ θνηλέο 

κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο κε αλαινγία 35,680197 λέεο πξνο κία παιηά, ζπγθεληξψλνληαο 

ηνηνπηνηξφπσο ην πνζφ ησλ €6.934.999.998,80. ην δεχηεξν ζθέινο επξφθεηην γηα 

αχμεζε κέζσ εμαγνξψλ θαηά €100.288.235,10 κε έθδνζε 335.294.117 λέσλ, θνηλψλ, 
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νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 θαη ηηκήο δηάζεζεο €1,70 κε 

εηζθνξά ζε είδνο απφ ην ΣΥ, εηζθνξά δειαδή νκνιφγσλ έθδνζεο ηνπ EFSF γηα 

άληιεζε θεθαιαίσλ ίζσλ κε €569.999.998,90, ελψ θαηά €92.470.588,20 κε έθδνζε 

308.235.294 λέσλ, θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 θαη ηηκήο 

δηάζεζεο €1,70 κε εηζθνξά ζε είδνο απφ ην ΣΥ , νκνιφγσλ θαηνρήο ηνπ EFSFγηα 

ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ €523.999.999,80
86

. 

Σν κέγηζην πνζφ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο άγγηδε ηα €7,335δηο ελψ ην ειάρηζην 

ζα έπξεπε λα δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε ν δείθηεο βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Σξάπεδαο λα αλέξρεηαη ζην 6% (ήηνη €5,185). Καηφπηλ απηνχ δηαθξίλνληαλ ηξεηο 

πεξηπηψζεηο: 

 Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ €733,5εθ., ηφηε ην ΣΥ ζα αζθνχζε πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα 

ςήθνπ απφ ηηο απνθηεζείζεο, Νέεο κεηνρέο, δε ζα απαηηείην ε έθδνζε ΜΟΓ
87

 

θαη ζα εμέδηδε θαη δηέζεηα έλα warrant γηα θάζε κία, λέα κεηνρή ζηνπο ηδηψηεο 

επελδπηέο πνπ ζα ηηο απνθηνχζαλ. 

 Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ε ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή δε ζα ππεξέβαηλε ηα €575,5εθαηνκκχξηα. Δδψ ην ΣΥ ζα αζθνχζε 

πιήξσο φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ απφ ηελ απφθηεζε Νέσλ κεηνρψλ θαη δε ζα 

εμέδηδε warrants. 

 Καη ε Σξίηε πεξίπησζε φπνπ ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηα 

€575,5 θαη ζηα €733,5εθ., ε Σξάπεδα ζα εμέδηδε ππφ αίξεζε ΜΟΓ κέρξη 

€1,580δδηο., ην ΣΥ ζα αζθνχζε πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα απφ ηηο 

απνθηεζείζεο Νέεο κεηνρέο θαη νη ηδηψηεο επελδπηέο ζα ιάκβαλαλ απφ ην ΣΥ 

έλα ηίηιν warrant γηα λέα κεηνρή πνπ απνθηνχζαλ.
88

 

Σα θεθάιαηα πνπ επξφθεηην λα αληιεζνχλ απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

(θαηά €1.487.470.758,60) , χςνπο €8,429εθ., επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία είρε ήδε ιάβεη 

σο πξνθαηαβνιή απφ ην ΣΥ νκφινγα χςνπο €6,253εθ.
89

θαζψο θαη ηε δηαβεβαίσζε 
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απφ ην ΣΥ δέζκεπζήο ηνπ έσο ηνπ πνζνχ ησλ €1,082εθ. Ωο εκεξνκελία 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε θαη ησλ ηίηισλ ηνπ ΣΥ 

νξίζηεθε ε 05/07/2013
90

. 

εκαληηθέο γηα ηελ πνξεία θαη ηα ζέζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην Διιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ θαη νη εμαγνξέο ηεο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε. Έηζη: 

1. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2012 απέθηεζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο 

2. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012 απέθηεζε ηνλ φκηιν ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο Α. Δ., πξψελ ζπγαηξηθή ηεο Societe Generale 

3. Σν Μάξηην ηνπ 2013 απέθηεζε νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηξηψλ 

Κππξηαθψλ Σξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηεο Cyprus 

Popular Bank  ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Investment Bank of Greece 

4. Σέινο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 απέθηεζε ηε Millenium Bank Α. Δ., ζπγαηξηθή ηεο 

BCP Millenium. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν θαζψο  ηαλ 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ησλ «stress tests», (κε θξηηήξηα αξθεηά ραιαξά ζε ζρέζε 

κε ην κέγεζνο ηεο θξίζεο πνπ είρα μεζπάζεη), ε Αγξνηηθή Σξάπεδα «ηεξκάηηζε» 

ηειεπηαία ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Απνηέιεζκα απηνχ ινηπφλ ήηαλ λα εληαζνχλ νη 

αλεζπρίεο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο. Απνηεινχζε θαη’ νπζία έλαλ δεκφζην 

νξγαληζκφ κε φια ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη (δάλεηα ρσξίο 

αληίθξηζκα, κεγάινο αξηζκφο ππαιιήισλ κε κηζζνχο θαη πξνλφκηα δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ θιπ) θαη γηα ηα νπνία ππεχζπλα ήηαλ θαη ηα θφκκαηα κε ηα ππέξνγθα 

πνζά δαλείσλ κε ηα νπνία ηε ρξέσζαλ αιιά θαη ν αλεπαξθήο ή θαη απψλ επνπηηθφο 

έιεγρνο απφ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ν νπνίνο δπζιεηηνπξγνχζε θη επέηξεπε ζε φια 

απηά ηα θαθψο θείκελα λα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη θαη λα θαηαζηξέθνπλ ηελ 

Σξάπεδα (ηεο νπνίαο ε θεξδνθνξία ήηαλ νξηαθή). Ο βαζηθφηεξνο ππιψλαο ηεο 

ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ινηπφλ, νδεγήζεθε ζε κηα δεηλή θαηάζηαζε, γηα ηελ 

νπνία θιήζεθε λα δψζεη ιχζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε, απνθαζίδνληαο ηελ πψιεζή ηεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. Απηή 

ε επηινγή ζεσξήζεθε σο ε θαιχηεξε θαη πην ζπκθέξνπζα θαη γηα ηελ Σξάπεδα θαη 
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γηα ην θξάηνο ην νπνίν είρε βαζηά δεκησζεί ήδε θη επξφθεηην λα δεκησζεί πεξαηηέξσ 

ζην κέιινλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έγηλε ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο 

Διιάδαο κε βάζε ην ελεξγεηηθφ, ηηο ρνξεγήζεηο πξν πξνβιέςεσλ, ηηο θαηαζέζεηο 

πειαηψλ θαη ην δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ ηεο κε ζηνηρεία ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013. 

Βειηίσζε ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο θαη ηζρπξνπνίεζε ηε ζέζε ηεο ζηνλ 

Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν.  

 

4.3.2 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ην 2014 

Ωζηφζν, Ζ Έθηαθηε Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο 

28/03/2014 απνθάζηζε ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνζνχ έσο 

€1,75δηζεθαηνκκπξίσλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, κε έθδνζε 411.7641.029. λέσλ, 

θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30έθαζηε θαη ηηκήο δηάζεζεο 

€1,70 γηα θάζε λέα κεηνρή. Οη λέεο κεηνρέο ζα δηαηίζελην κε δεκφζηα πξνζθνξά ελψ 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλακελφηαλ λα απμεζεί θαηά €308.823.529,20. Ζ 

δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο πξνζθνξάο νξίζηεθε ζηηο ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο ελψ ε 

πξνζεζκία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο αχμεζεο ζε ηέζζεξηο κήλεο, κε δπλαηφηεηα λα 

παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά έλα κήλα
91

. Ο ιφγνο πνπ ε 

Σξάπεδα πξνρψξεζε εθ λένπ ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηαλ ζαθψο λα 

αληιήζεη θεθάιαηα ηα νπνία ζα ηα δηέζεηε αθελφο κελ γηα λα θαιχςεη ηηο 

πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θεθαιαηαθέο ηεο αλάγθεο, θη 

αθεηέξνπ γηα λα εμαγνξάζεη ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ 

νλνκαζηηθήο αμίαο €750εθαηνκκπξίσλ. Φπζηθά απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα εληζρχζεη ε 

Σξάπεδα πεξαηηέξσ ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ κεηνρψλ νξίζηεθε ε 16/04/2014
92

. 

 

\ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν 

5. Παξνπζίαζε ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο 

EUROBANK ERGASIAS 

 

5.1 ύληνκε Πεξίιεςε ηνπ Ηζηνξηθνύ ηεο Σξάπεδαο 

Ζ Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α. Δ ηδξχζεθε ζηηο 11/12/1990 κε ηελ 

επσλπκία «Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα Α.Δ». Έσο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012, ήηαλ κέινο 

ηνπ Οκίινπ EFG, ν νπνίνο θαηείρε ην 44,7% ησλ Κνηλψλ Μεηνρψλ, κέζσ 100% 

ζπγαηξηθψλ ηεο απψηαηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Private Financial Holdings Limited» ε 

νπνία αλήθε θη ειέγρεην έκκεζα απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε. ηηο 23 Ηνπιίνπ 

2012, ν κηινο EFG κεηαβίβαζε ην 43,6% ησλ Κνηλψλ Μεηνρψλ πνπ θαηείρε ζε 

δέθα λνκηθά πξφζσπα, θάζε έλα απφ ηα νπνία απέθηεζε ην 4,4% πεξίπνπ, ελψ ν 

κηινο EFG δηαηήξεζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,15%. Έρνληαο ζηακαηήζεη, απφ ηελ 

23 Ηνπιίνπ 2012, λα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Οκίινπ EFG θαη δελ πεξηιακβαλφηαλ 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ, έπξεπε λα αιιάμεη ηελ επσλπκία θαη 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ηεο (θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο), ψζηε λα κελ πεξηιακβάλνπλ 

πιένλ ην πξφζεκα «EFG». ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2013, έιεμε ε πεξίνδνο απνδνρήο 

ηεο Πξναηξεηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ε νπνία είρε αλαθνηλσζεί απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2012 γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Κνηλψλ Μεηνρψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο, ε ΔΣΔ απέθηεζε ην 84,4% 

απηψλ ησλ κεηνρψλ. ηηο 19 Μαξηίνπ 2013, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ δχν 

ηξαπεδψλ απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγρψλεπζεο, αιιά ζηηο 8 

Απξηιίνπ 2013 νη ηξάπεδεο αλαθνίλσζαλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζπγρψλεπζεο αλαζηέιιεηαη. ηηο 19/06/2013 ε Σξάπεδα κεηά απφ αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, εηζάγεη ζην ρξεκαηηζηήξην 3.789.317.358 λέεο, θνηλέο κεηνρέο γηα λα 

αληιήζεη €5.839εθαηνκχξηα,  θαιππηφκελε κε εηζθνξά ζε είδνο απνθιεηζηηθά απφ ην 

ΣΥ, ηνπ νπνίνπ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θνηλφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απφ 0% 

αλήιζε ζε 98,6%. ηηο 5/07/2013 θαη κεηά ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΥ θαηήιζε απφ 98,6% ζε 93,6%.Σέινο, κεηά ηελ 

απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 26/08/2013 γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, θαιππηφκελε κε εηζθνξά ζε είδνο απφ ην ΣΥ 
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θαη ζπγθεθξηκέλα κε εηζθνξά ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηνπ Νένπ ΣΣ, θπξηφηεηαο ηνπ 

ΣΥ, θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ελ ιφγσ αχμεζεο, ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2013, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΥ αλήιζε ζε 95,2%. 

 

5.2 πκκεηνρή EUROBANK ERGASIAS ζην πξόγξακκα ελίζρπζεο 

ξεπζηόηεηαο 

Ζ EUROBANKERGASIAS ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ελίζρπζεο 

ξεπζηφηεηαο πξνζαξκνδφκελε ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ σο εμήο: 

Με βάζε ηνλ πξψην ππιψλα ε EUROBANKERGASIAS έρεη εθδφζεη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €950εθαηνκκχξηα. Απηέο νη 

κεηνρέο αλαιήθζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, κε ίζεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

κεηαβίβαζε ζηελ Σξάπεδα ΟΔΓ ζηηο 21/05/2009. 

ηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ζηήξημεο, ε EUROBANKERGASIAS 

εμέδσζε ηελ 31/12/2013, νκφινγα ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€13.932εθαηνκκπξίσλ θη εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ Σξάπεδα θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ ηελ πιήξε θαηνρή απηψλ ησλ νκνιφγσλ ελψ θάπνηα νκφινγα 

εγγχεζεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζπλνιηθήο αμίαο €2.344 έιεμαλ ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 2013. 

Σέινο, απφ ηνλ ηξίην ππιψλα
93

 ε Σξάπεδα αληιεί ξεπζηφηεηα, ηελ νπνία 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ , ζηεγαζηηθψλ θη 

επηρεηξεκαηηθψλ γηα ηε ζηήξημε κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ 29/12/2011 

ε Σξάπεδα δελ έρεη ζπκκεηνρή ζε απηφλ ηνλ ππιψλα. Ωζηφζν, ην Μάξηην 2014 

δφζεθαλ ζηε Σξάπεδα εηδηθνί ηίηινη εθδφζεσο Ο.Γ.ΓΖ.Υ. ζπλνιηθήο αμίαο 

€1.918εθ.
94

. 
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Πξφθεηηαη γηα δαλεηζκφ εηδηθψλ ηίηισλ έθδνζεο Ο.Γ.ΓΖ.Υ. 
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5.3 Δμαγνξά ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ από ηε 

EUROBANK ERGASIAS
95

 

ηηο 15 Ηνπιίνπ 2013 ε Eurobank ππέγξαςε δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ην ΣΥ 

(Subscription Agreement) γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηνπ Νένπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, κεηά απφ αίηεζε πνπ ππέβαιιε ζην ΣΥ γηα ηελ 

απφθηεζή ηνπ, σο κνλαδηθφο κέηνρνο ηνπ «Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ 

Διιάδνο Α.Σ.Δ.» θαη απνδνρή ηεο απφ απηφ ζηηο 13/07/2013. Ζ θίλεζε απηή ζηφρν 

είρε λα εληζρχζεη ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο EUROBANK θαη λα ηελ θαηαζηήζεη σο 

κηα ειθπζηηθφηεξε επελδπηηθή πξφηαζε γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε 

λα νδεγεζεί γξεγνξφηεξα ζηελ ηδησηηθνπνίεζή ηεο πξνο φθεινο ηφζν ηνπ Διιεληθνχ 

δεκνζίνπ φζν θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 

Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ινηπφλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ έιαβε 

ρψξα ζηηο 26/08/2013, απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, θαηά ην 

πνζφ ησλ 425.625.000 κε εηζθνξά απφ ην ΣΥ ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηνπ Νένπ ΣΣ. 

Δθδφζεθαλ 1.418.750.000 λέεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο κε 

νλνκαζηηθή αμία €0,30 έθαζηε (ζην εμήο Νέεο κεηνρέο) θαη ηηκή δηάζεζεο €0,48 (ζην 

εμήο Σηκή Γηάζεζεο) γηα θάζε λέα κεηνρή. Ζ ηηκή δηάζεζεο απηή πξνθχπηεη κε βάζε 

ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ 1.418.750.000 θνηλψλ κεηνρψλ Eurobank πνπ είρε 

ζπκθσλεζεί λα ιάβεη ην ΣΥ γηα ηελ πψιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ Διιάδνο Α.Σ.Δ. Ζ κέζε ζηαζκηζκέλε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηεο EUROBANK ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηηο δέθα ηειεπηαίεο, εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, αλήιζε ζε €0,66, επνκέλσο νη λέεο θνηλέο 

κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ, ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 1.418.750.000 

ηεκαρίσλ. Σα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ , έθηαλαλ ηα €681.000.000, ελψ ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηηκή δηάζεζεο θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ Νέσλ κεηνρψλ 

πνζνχ 255.375.000 θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ «Έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην 

άξηην»
96

. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ 
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 Βλζπε Παράρτημα «Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα Ζναρξησ Διαπραγμάτευςησ (Εξαγορά του 
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θεθαιαίνπ μεθίλεζε ζηηο 14/11/2013
97

. Ζ ηξάπεδα θαη ην ΣΥ, αλαθνίλσζαλ ζηηο 

14/01/2014 φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απνηεινχζε 

άκεζε ζπλάξηεζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγνχζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηνπ λένπ 

πιαηζίνπ αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα (ζηα νπνία θαηέιεμε ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ηελ 06/03/2014) γηα ηε EUROBANK έδεημαλ ηα θχξηα ζηνηρεία ησλ 

Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (CoreTier 1) ζα έπξεπε λα απμεζνχλ θαηά 

€2.945εθαηνκκχξηα. Ζ EUROBANK κε ηε ζεηξά ηεο έζηεηιε ζηηο 24/03/2014 ζρέδην 

θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο κε ην νπνίν: 

 αλαζεψξεζε ηηο ελέξγεηεο ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ κε επηπιένλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα χςνπο €81 εθαη. θαη πξφηεηλε λα 

αλαπξνζαξκφζεη αληίζηνηρα ην ζρέδην αλαδηάξζξσζήο ηεο θαη  

 δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα θαιχςεη ην ππφινηπν πνζφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο 

αλαγθψλ €2.864 εθαη. κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία απνηειεί 

έλα βήκα πξνο ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο Σξάπεδαο 

θαη εληζρχεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα ζηεξίμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
98

. 

 

5.4 Αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ηεο Σξάπεδαο EUROBANK ERGASIAS 

5.4.1 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο EUROBANK ERGASIAS 

ην 2013 

Ζ δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε θξίζε ρξένπο ηεο ρψξαο πνπ νδήγεζαλ 

ζην PSI, ζπλέβαιιαλ ζην λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαγλσξίζεη ε Σξάπεδα 

EUROBANK ζεκαληηθέο δεκηέο απνηίκεζεο. πγθεθξηκέλα ηα έηε 2011 θαη 2012 νη 

δεκηέο έθηαλαλ ηα €6.2δηο ζε ρξεφγξαθα Διιεληθνχ δεκνζίνπ (πνζφ κεγαιχηεξν απφ 

απηφ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο). Ζ αχμεζε ινηπφλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηεο
99

, θαηέζηε 
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Βιέπε Παξάξηεκα γηα «Πξνβιεπφκελν Υξνλνδηάγξακκα Έλαξμεο Γηαπξαγκάηεπζεο» 2013, ει.114 
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Δλεκεξσηηθφ Γειηίν EUROBANKERGASIASΑ. Δ, έθδνζε 17/04/2014, παξ. 3.4.2, ζει. 98 απφ 418 
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πσο πξνβιεπφηαλ ζηελ ΠΤ 38/2012 θαη ζηε χκβαζε Πξνεγγξαθήο. 
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αλάγθε επηηαθηηθή. Έηζη, ζηηο 22/04/2013 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, 

ζπλεδξίαζε θη απνθάζηζε ηα εμήο
100

: 

1. Να πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

λα θαιπθζεί εμ’ νινθιήξνπ απφ ην ΣΥ. Απηή ζεσξήζεθε φηη 

απνηεινχζε ηελ θαιχηεξε, γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή επηινγή, 

θαζψο πεξηφξηδε ζεκαληηθά ην δηάζηεκα αβεβαηφηεηαο, ζπλδξάκνληαο 

ηνηνπηνηξφπσο ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο θαηεπζπλφηαλ γξεγνξφηεξα ζηελ πιήξε 

αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο. 

2. Σε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 30/04/2013, κε ζέκα ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ άληιεζε 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ €5.839εθαηνκκπξίσλ, κε έθδνζε λέσλ, θνηλψλ 

κεηνρψλ θαη θάιπςεο ηεο αχμεζεο εμ’ νινθιήξνπ απφ ην ΣΥ κε εηζθνξά 

ζε είδνο
101

. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηηο 19/04/2012, κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Σξάπεδαο EUROBANKERGASIAS Α. Δ., ζρεηηθά κε 

ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο δεχηεξεο, απεθάλζε πσο ήηαλ βηψζηκε, ελψ ζηηο 

08/11/2012 ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ αχμεζε πνπ έπξεπε λα επέιζεη ζηα βαζηθά, θχξηα 

θεθάιαηά ηεο (CoreTier 1) θαηά €5.839εθ. (πνζφ κηθξφηεξν ησλ δεκηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο ηίηισλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ) έσο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2012. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν δείθηεο Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (CoreTier 1) δηακνξθψζεθε ζε 7,3% ηελ 31/12/2012 θαη 7,8% ηελ 

31/03/2013. 

Έσο ηηο 23/07/2012 ε Σξάπεδα ήηαλ κέινο ηνπ νκίινπ EFG, ν νπνίνο θαηείρε 

ην 44,70% ησλ θνηλψλ ηεο κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ, κέζσ 100% ζπγαηξηθψλ 

εηαηξηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ηνπ νκίινπ «Private Financial Holdings Limited». 

Σφηε, ην 43,55% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ νκίινπ EFG, 

κεηαβηβάζηεθε ζε δέθα λνκηθά πξφζσπα, απνθηψληαο ηνηνπηνηξφπσο ην θαζέλα 

πνζνζηφ 4,4%, ελψ ν φκηινο δηαηήξεζε ην 1,15%. Ζ επσλπκία ηεο ζπλεπαθφινπζα 

έπξεπε λα αιιάμεη θαη λα αθαηξεζεί ην πξφζεκα «EFG». Με βάζε ζηνηρεία ηεο 
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Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο EUROBANKERGASIASΑ. Δ., Έθδνζε 

10/06/2013, ζει. 296 απφ 306 
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Ζ εηζθνξά απηή απφ ην ΣΥ ζε είδνο, αθνξνχζε νκφινγα έθδνζεο ηνπ EFSF. 
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19/03/2013, ε Δζληθή ηξάπεδα, απνηεινχζε ην βαζηθφ ηεο κέηνρν (κεηά ηε δεκφζηα 

πξφηαζε πνπ ε ηειεπηαία είρε θαηαζέζεη) κε πνζνζηφ 84,35%. Καηφπηλ ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο EUROBANKERGASIAS φκσο βαζηθφο κέηνρφο ηεο 

θαηέζηε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο κε πνζνζηφ 98,56%
102

. 

Ζ απφθαζε ινηπφλ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

Σξάπεδαο, ζηηο 30/04/2013 ήηαλ λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

χςνπο €1.136.795.207,40 κε εηζθνξά ζε είδνο, νκνιφγσλ δειαδή έθδνζεο ηνπ EFSF 

θαη θπξηφηεηαο ηνπ ΣΥ. Δθδφζεθαλ 3.789.317.358 λέεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά 

ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0.30 έθαζηε (ζην εμήο Νέεο Μεηνρέο) θαη ηηκήο 

δηάζεζεο 1,54091078902977 (ζην εμήο Σηκή δηάζεζεο
103

) γηα θάζε Νέα Μεηνρή. Ζ 

ηηκή δηάζεζεο θαζνξίζηεθε απφ: 

 Πνζνζηφ 50% ηεο κέζεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 50 εκεξψλ δηαπξαγκάηεπζεο, πξηλ ηελ εκεξνκελία θαζνξηζκνχ 

ηεο ηηκήο δηάζεζεο  ησλ κεηνρψλ
104

 θαη 

 Σεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά ηελ εκέξα 

δηαπξαγκάηεπζεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο δηάζεζεο 

ησλ κεηνρψλ
105

. 

Με βάζεη ηα παξαπάλσ, ε κηθξφηεξε ηηκή ήηαλ ινηπφλ ζηα €1,54091078931549 

θαη νξίζηεθε ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ €1,54091078902977. 

Απφξξνηα ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 

€5.839.000.000, ελψ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ζηελ ηηκή 

δηάζεζήο ηνπο, πνζνχ €4.702.204.792,60, θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ «Έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
106

».H ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε λα κεηψζεη 

παξάιιεια ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο απφ 552.948.427 ζε 55.294.843, 

ζπλελψλνληάο ηεο κε αλαινγία δέθα παιαηέο θνηλέο κεηνρέο ζε κία λέα (reverse split), 

θαη λα κεηψζεη επίζεο ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ηειεπηαίαο απφ €22,1999998795548 
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Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο EUROBANKERGASIASΑ. Δ, Έθδνζε 10/06/2013, παξ. 3.4.2.6 ζει. 70 

απφ 306 
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Ζ ηηκή δηάζεζεο πξνζδηνξίζηεθε βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1β ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ 38 ηεο 9.11.2012.(ΦΔΞ 223/12.11.2012). Δλεκεξσηηθφ δειηίν ηεο 

EUROBANKERGASIASΑ. Δ., Έθδνζε 10/06/2013, ζει.296 απφ 306 
104

Γηα δηάζηεκα απφ 13/02/2013-29/04/2013, ζπλεπεία ζπλέλσζεο παιαηψλ, θνηλψλ κεηνρψλ (reverse 

split) κε αλαινγία 10 παιαηέο κεηνρέο πξνο 1 λέα. 
105

Πξνζαξκνζκέλε ιφγσ ηνπ reverse split ήηαλ €2,29 
106

Γηαθνξά «ππέξ ην άξηην»(premium/abovepar) έρνπκε φηαλ ε ηξέρνπζα ηηκή ελφο ρξενγξάθνπ ζηελ 

αγνξά, είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία. 
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ζε €0,30, ζθνπεχνληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ νξηδφκελνπ απφ ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 

4α ηνπ θ.λ 2190/1920 εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ κνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεηνρψλ ζην Υ.Α. είλαη άπινο ηίηινο κίαο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηνρήο. 

Οη θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο, πιήξσο 

απνπιεξσκέλεο θη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο. Γελ είλαη γλσζηέο ζηελ Σξάπεδα 

ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα θαη 

κεηαβίβαζε ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο. Δηδηθά γηα ηηο θνηλέο κεηνρέο 

θπξηφηεηαο ηνπ ΣΥ, ζεκεηψλεηαη φηη ην ΣΥ απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηε 

δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζε ρξφλν πνπ θξίλεη ζθφπηκν θαη πάλησο εληφο 

δηεηίαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο. 

Μεηά ινηπφλ απφ ηελ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλήιζε ζε  

€2.103.508.660,30 ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ 

κεηνρψλ ζε 3.844.612.201 νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 έθαζηε. Οη πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο αλήιζαλ ζε 345.500.00 νλνκαζηηθήο αμίαο €2,75 έθαζηε. Σα θαζαξά 

ζπλνιηθά έζνδα ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε εηζθνξά ζε είδνο, αλήιζαλ ζε 

€5.838,8 εθαηνκκχξηα θαη ηα έμνδα έθδνζεο αλήιζαλ ζε €220,9 εθαηνκκχξηα, ελψ 

δελ πθίζηαληαη έμνδα έθδνζεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ επελδπηή
107

. 

 

5.4.2 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο EUROBANK ERGASIAS 

ην 2014
108

 

ηηο 29/04/2013 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο απνθάζηζε λα 

επαλαγνξάζεη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ζπλνιηθήο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€580εθαηνκκπξίσλ ζε εζεινληηθή βάζε. Αθνχ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πξναηξεηηθήο πξφηαζεο θαη κεηά ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ, απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα κε: 

1. Δμαγνξά ησλ ηίηισλ απφ ηελ Σξάπεδα, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, θαη 

2. Τπνρξεψλνληαο ηνπο θνκηζηέο θαη πξψελ θαηφρνπο ησλ ηίηισλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ην πνζφ εμαγνξάο 
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 Βλζπε Παράρτημα «Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα τησ Δημόςιασ Προςφοράσ 2014», ελ.115 
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ησλ ηίηισλ, κε ηηκή έθδνζεο, ίζε κε απηήλ ηεο παξνχζαο αχμεζεο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ πξφηαζε αθνξνχζε πέληε ζεηξέο πβξηδηθψλ ηίηισλ εθδφζεσο ηεο ERB Hellas 

Funding Limited θαη κία ζεηξά ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο εθδφζεσο ηεο ERB 

Hellas (CaymanIslands) Limited (“Ζ Πξφηαζε»), πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηα 

πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα 

θεθάιαηα αληίζηνηρα, έλαληη θαηαβνιήο κεηξεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξναηξεηηθή 

πξφηαζε αθνξνχζε ηνπο θαηφρνπο
109

: 

 ησλ Πξνλνκηνχρσλ Σίηισλ: ηεο εηξάο  ACMS-Linked 

(ISINDE000A0DZVJ6) ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €200.000.000 (θαη 

ελαπνκείλαζαο νλνκαζηηθήο αμίαο €17.415.000), εγγπεκέλσλ, κε ζσξεπηηθνχ 

κεξίζκαηνο, ρσξίο δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηεο εηξάο B (ISIN XS0232848399), 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €400.000.000 (θαη ελαπνκείλαζαο νλνκαζηηθήο 

αμίαο €6.599.000), εγγπεκέλσλ, ζηαζεξνχ/θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, κε 

ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, ρσξίο δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηεο εηξάο  D (ISIN 

XS0440371903), ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €300.000.000 (θαη 

ελαπνκείλαζαο νλνκαζηηθήο αμίαο €230.050.000), εγγπεκέλσλ, κε 

ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, ρσξίο δηθαηψκαηα ςήθνπ, αληαιιάμηκσλ, κε 

ηνθνκεξίδην 8,25%, θαη ηεο εηξάο E (ISIN XS0470450700), ζπλνιηθήο 

νλνκαζηηθήο αμίαο €100.000.000 (θαη ελαπνκείλαζαο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€59.000.000), εγγπεκέλσλ, κε ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, ρσξίο δηθαηψκαηα 

ςήθνπ, αληαιιάμηκσλ, κε ηνθνκεξίδην 8,25%, φισλ ησλ αλσηέξσ ηίηισλ 

έθδνζεο  ηεο ERB Hellas Funding Limited, θαη 

 

 ησλ Σίηισλ Μεησκέλεο Δμαζθάιηζεο Callable Step-Up (ISIN 

XS0302804744), ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο  €750.000.000 (θαη 

ελαπνκείλαζαο νλνκαζηηθήο αμίαο €289.205.000), θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, 

ιήμεο 2017. 
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Ζ Σξάπεδα ζηηο 17/04/2014 εμέδσζε ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηε δεκφζηα πξνζθνξά 

έσο 954.666.667 λέσλ, θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη ηελ εηζαγσγή ζην 

ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ έσο 9.546.666.667 λέσλ, θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ε 

έθδνζε ησλ νπνίσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ ή/θαη κε εηζθνξά ζε είδνο κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο. Καηφπηλ ηεο Γηαγλσζηηθήο Μειέηεο ηνπ 

2013 θαη ελφςεη ηεο αληίζηνηρεο άζθεζεο θαη πξνζνκνίσζεο απφ ηελ EBA ζην 

πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (Single Supervisory Mechanism (SSM)) 

ηεο EKT, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνζδηφξηζε ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ππφ ην βαζηθφ ζελάξην. Απηέο γηα ηελ Σξάπεδα αλήιζαλ ηελ 

08.04.2014,  ζε €2.945εθαηνκκχξηα, αιιά επαλαμηνινγήζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ 

ζεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξνζδηνξίζηεθαλ ηειηθψο ζε 

€2.864εθαηνκκχξηα . Παξάιιεια ην ΣΥ ζηηο 15/4/2014 αλαθνίλσζε φηη ελέθξηλε 

ηελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε απφ νκάδα ζεζκηθψλ επελδπηψλ (ζην εμήο νη «Δηδηθνί 

Θεζκηθνί Δπελδπηέο») , απνηεινχκελε απφ ηε Fairfax Financial Holdings Limited 

(ζην εμήο «Fairfax»), ηε WLR Recovery Fund V, L.P. ή/θαη άιια επελδπηηθά 

ζρήκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε WL Ross&Co LLC (ζην εμήο απφ θνηλνχ «WLR 

Funds»), ε Capital Research and Management Company, ελεξγνχζα ππφ ηελ ηδηφηεηά 

ηεο σο δηαρεηξίζηξηα επελδχζεσλ κε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ινγαξηαζκφ θαη εμ 

νλφκαηνο νξηζκέλσλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη (ζην εμήο «Capital Research and 

Management Funds»), ε Mackenzie Financial Corporation, ελεξγνχζα ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηεο σο δηαρεηξίζηξηα επελδχζεσλ, κε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ινγαξηαζκφ 

θαη εμ νλφκαηνο νξηζκέλσλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη (ζην εμήο «Mackenzie 

Funds»), νξηζκέλα θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Fidelity Management&Research 

Company (ζην εμήο απφ θνηλνχ «Fidelity Funds») θαη ε Brookfield International 

Bank Inc (ζην εμήο «Brookfield»). Οη Δηδηθνί Θεζκηθνί Δπελδπηέο ζπκθψλεζαλ λα 

ζπλάςνπλ κε ηελ Σξάπεδα πκθσλία Δηδηθνχ Θεζκηθνχ Δπελδπηή θαη δεζκεχηεθαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ Πξνζθεξνκέλσλ Μεηνρψλ κε 

ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο επξψ 1.332εθαη. πεξίπνπ ζηελ ηηκή ησλ επξψ €0,30 αλά 

Πξνζθεξφκελε Μεηνρή. Απφ ηα φζα ζπκθσλήζεθαλ, πξνέθπςε πσο θαζέλαο απφ 

ηνπο εηδηθνχο ζεζκηθνχο επελδπηέο, δεζκεχηεθε γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ κεηνρψλ χςνπο €1.332εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ ζηελ ηηκή ησλ €0,30 

αλά κεηνρή. ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ €0,30 νη ζπλνιηθά πξνζθεξφκελεο κεηνρέο γηα 
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ηνπο εηδηθνχο, ζεζκηθνχο επελδπηέο ήηαλ 4.439.337.533 νη νπνίεο απνηεινχλ αθελφο 

κελ ην 29,56% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθδνζέλησλ κεηά ηελ Πξνζθνξά, θνηλψλ κεηνρψλ θη 

αθεηέξνπ 46,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηνρψλ. Δάλ ε Αχμεζε δελ 

θαιπθζεί πιήξσο (δειαδή ζην 100%) απφ ηδηψηεο επελδπηέο  , ην ΣΥ έρεη 

ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα φηη ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ αδηάζεησλ Πξνζθεξνκέλσλ 

Μεηνρψλ ζηελ Σηκή Γηάζεζεο , κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ €2.864.000.000,010 πνπ 

απνηειεί ην πνζφ θαηά ην νπνίν νθείιεη ε Σξάπεδα λα απμήζεη ηα Κχξηα ηνηρεία ησλ 

Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ ππφ ζηνηρεία 109/8.4.2014απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

Δηθόλα 5.1 ΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν 

6.ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ  

ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

6.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 Ζ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο εηαηξείαο, ελ πξνθεηκέλσ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,  απνζθνπεί ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο. Γελ 

απνθιείεηαη φκσο ν ζθνπφο ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ λα είλαη είηε ε 

εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο είηε ε δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ξεπζηφηεηαο (financial slack). Έηζη, είλαη πηζαλφλ κηα εηαηξεία ή Σξάπεδα πνπ έρεη 

ήδε επελδχζεη δαλεηδφκελε, λα πξνβαίλεη ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ψζηε λα 

εμνθιήζεη ην δάλεηφ ηεο. Δίλαη επίζεο πηζαλφλ εάλ πξφθεηηαη λα επελδχζεη ζην 

κέιινλ, λα πξνβαίλεη ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ψζηε λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

ξεπζηφηεηα φηαλ ρξεηαζηεί
110

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξψηε αλαθεθαιαηνπνίεζε ζηελ νπνία πξνέβεζαλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα νη φξνη ήηαλ νη εμήο
111

: 

1. Να επηηεπρζεί επάξθεηα θεθαιαίσλ, ηα βαζηθά δειαδή επνπηηθά θεθάιαηα 

ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ (core tier 1) λα αλέξρνληαη ζην 9% έσο ην ηέινο 

ηνπ 2014, φπσο φξηζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κεηά απφ ελδειερείο ειέγρνπο 

πνπ δηελήξγεζε ζηηο Σξάπεδεο, έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε 

θαη λα επηηαρπλζεί ε επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ. Απψηεξνο ζθνπφο φισλ 

απηψλ ήηαλ θπζηθά λα επαλέιζεη ε ξεπζηφηεηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

ε νκαιφηεηα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 

2. Να πεξηνξηζηεί ην πνζφ πνπ ζα θαηαβάιιεη ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

3. Να απμεζεί ε πηζαλφηεηα αλάθηεζεο ησλ θαηαβεβιεκέλσλ θεθαιαίσλ. 
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Με βάζε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ Σξαπεδψλ, νινθιεξψζεθε κε 

επηηπρία, θαζψο θάζε κηα απφ απηέο θαηάθεξε λα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο 

βάζε. Δπίζεο ε  Σξφηθα ζεψξεζε πσο ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ απνθαηαζηάζεθε ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε 

θαη λα δηαηεξήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζεηψλ. Μήπσο φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ιηγάθη δηαθνξεηηθή; Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε έιπζε ζηαηηθά έλα πξφβιεκα απηνχ 

θαζεαπηνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αιιά ε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ηνλ έθεξε 

αληηκέησπν κε κηα πιεζψξα άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ίδην θαη ηελ 

νξγάλσζή ηνπ. Σα πνζά πνπ δφζεθαλ γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε, δελ κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ρνξήγεζε δαλείσλ θαη άξα γηα 

ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, θάηη ην νπνίν ππνλφκεπε εμ’ νξηζκνχ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξψηνπ φξνπ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ πξναλαθέξακε. Δπίζεο 

ε αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ βέβαην φηη ζα εκθαληδφηαλ 

μαλά ζην άκεζν κέιινλ, εθφζνλ νη Σξάπεδεο δε ρνξεγνχζαλ απνηειεζκαηηθά δάλεηα 

ή ρνξεγνχζαλ δάλεηα αιιά κε επηζθάιεηεο. Ζ νηθνλνκία δε ιεηηνπξγνχζε, ηα 

εηζνδήκαηα κεηψλνληαλ θαη καδί ηνπο κεηψλνληαλ θαη νη απνηακηεχζεηο, κε εχινγε 

ζπλέπεηα νη δαλεηνιήπηεο λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ιεμηπξφζεζκεο 

δφζεηο ηνπο, ε κε απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχζε αλάγθε εχξεζεο λέσλ 

θεθαιαίσλ. Αθφκε κέζα ζην έληνλν θιίκα αβεβαηφηεηαο, ε επηζηξνθή ησλ 

θαηαζέζεσλ θάληαδε κε ξεαιηζηηθή, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία, ηα 

νπνία έδεηρλαλ κείσζή ηνπο ην Μάην ηνπ 2013 ζε €181,3δηο απφ €185,9 ην Μάξηην 

ηνπ 2013. Άιισζηε ε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

ησλ απνηακηεχζεσλ πνπ πξνυπνζέηεη κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ θαη πεξηνξηζκφ ηνπ 

ξπζκνχ θαηαλάισζεο
112

. Αο εμεηάζνπκε φκσο αλαιπηηθά, πψο έγηλε απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο  θαη αμηνινγψληαο ηελ λα απνηππψζνπκε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

                                                           
112

 http://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1119489/trapezes-giati-h-anakefalaiopoihsh-den-

arkei.html 



 
 

81 
 

6.2 πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθώλ Σξαπεδώλ 

 6.2.1 πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 2013 

ηε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη νη ηέζζεξηο 

ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, δηαθξίλνπκε νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο ηφζν ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηεο φζν θαη ζηα πξαγκαηνπνηνχκελα απνηειέζκαηα. Αξρηθά ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα δηαρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα «θνκκάηηα» - ππιψλεο, δειαδή μερψξηζαλ 

ηέζζεξα  πηζησηηθά ηδξχκαηα σο «βηψζηκα» ηα εμήο: 

1. Ζ Δζληθή Σξάπεδα, ε νπνία εμαγφξαζε ηε First Business Bank 

2. Ζ ALPHA BANK, ε νπνία εμαγφξαζε ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα 

3. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε νπνία εμαγφξαζε ηελ Αγξνηηθή, ηε Millenium, ηε 

Γεληθή θαη ηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα ησλ Σξαπεδψλ Κχπξνπ, Λατθήο θη 

Διιεληθήο 

4. Ζ EUROBANK ERGASIAS, ε νπνία εμαγφξαζε ηελ Proton Bank θαη ην 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 

Μεηά απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ, ην ελεξγεηηθφ ηνπο 

δηακνξθψζεθε ζε €104δηο γηα ηελ Δζληθή, €72δηο γηα ηελ ALPHA BANK, €100δηο 

γηα ηελ Πεηξαηψο θη €79,4δηο γηα ηε EUROBANK ERGASIAS. Αθαηξψληαο ηηο 

πξνβιέςεηο θαζεκηάο ηα πνζά απηά αλήιζαλ αληίζηνηρα ζε €96δηο γηα ηελ πξψηε, 

€61δηο γηα ηε δεχηεξε, €88δηο γηα ηελ Σξίηε θαη €72δηο γηα ηελ ηέηαξηε. 

Καη νη ηέζζεξηο απηέο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, αλαθεθαιαηνπνίεζεθαλ ην 2013 

κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΥ, ε νπνία ήηαλ ηέηνηα πνπ ην θαηέζηεζε ηνλ κεγαιχηεξν 

κέηνρφ ηνπο. Πξνέβεζαλ δειαδή ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απεπζπλφκελνη 

ηφζν ζηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή φζν θαη ζην ΣΥ, ην νπνίν επξφθεηην λα θαιχςεη ην 

ππφινηπν πνπ δε ζα θαιππηφηαλ απφ ηνπο ηδηψηεο, κε εηζθνξά νκνιφγσλ έθδνζεο ηνπ 

EFSF φκσο θη φρη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Ο φξνο γηα θάιπςε ηνπ 10% ηεο αχμεζεο 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ Σξαπεδψλ απφ ηδηψηεο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ηθαλνπνηήζεθε φκσο κφλν απφ ηηο ηξεηο, ελψ ε 

EUROBANK ERGASIAS δελ ηα θαηάθεξε θη αλαθεθαιαηνπνηήζεθε πιήξσο απφ ην 

ΣΥ. Σα θεθάιαηα ηνπ ΣΥ αθνξνχζαλ φπσο είδακε θαη παξαπάλσ εηζθνξά 

νκνιφγσλ έθδνζεο EFSF, ζπλνιηθνχ χςνπο €50δηο, ηα νπνία βάξπλαλ ην Διιεληθφ 
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Γεκφζην ρξένο. Απφ απηφ ην πνζφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έσο ηα κέζα ηνπ 2013 ηα 

€37δηο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε βάζε ηηο επηηαγέο ηφζν 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο φζν θαη ηεο «Βαζηιείαο II», ελψ ηα ππφινηπα παξέκεηλαλ 

ζην ΣΥ γηα θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΣΥ ινηπφλ ζηελ 

θάζε Σξάπεδα ζε πνζνζηά, απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΥ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΧΣΧΝ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 89% 11% 

ALPHA BANK 89% 11% 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  80,5% 19,5% 

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 

ERGASIAS 

98% 2% 

ΠΗΝΑΚΑ 6.1 ΠΟΟΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΥ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΧΝ ΣΗ ΣΔΔΡΗ ΤΣΖΜΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

Μεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ ηα Ίδηα Κεθάιαηά ηνπο αλήιζαλ 

ζε €5,3δηο γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα απφ 1.887.563εθ αξλεηηθφ πνπ ήηαλ ηελ 

31/12/2012, €7,7δηο γηα ηελ ALPHA BANK απφ €772.611ρηιηάδεο ηελ 31/12/2012, 

€8,8δηο γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο απφ 2.334,3εθ πνπ ήηαλ ηελ 31/12/2012 ζπλεπεία 

ηεο αξλεηηθήο ππεξαμίαο ιφγσ εμαγνξάο ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα 

Κππξηαθψλ Σξαπεδψλ θαη €4δηο γηα ηε EUROBANK ERGASIAS απφ 655.000 

ρηιηάδεο αξλεηηθφ ηελ 31/12/2012. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο πξνζθνξέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηα πνζνζηά ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ζα κπνξνχζακε λα 

δείμνπκε ηα απνηειέζκαηα απηά ζπγθεληξσηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Σξαπεδηθά 

Ηδξύκαηα 

Αληιεζέληα 

Πνζά
*
 από 

ηελ ΑΜΚ 

Πξαγκαηνπνηεζείζεο 

Πξνζθνξέο 

Πνζνζηό 

Ηδησηηθήο 

πκκεηνρήο 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2,5 5 43% 

ALPHA 

BANK 

1,2 2,5 30,1% 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΩ 

1,75 3,1 32,7% 

EUROBANK 

ERGASIAS 

2.86 7,1 64,59% 

ΤΝΟΛΑ 8,31 17,7 42,59%
** 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΜΚ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 2013 

ΠΖΓΖ: ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ www.bankingnews.gr, ΆΡΘΡΟ ΣΟΤ Κ.ΛΔΧΣΑΚΟΤ Π 

*Δ ΓΗΔΚΑΣΟΜΤΡΗΑ € 

**ΜΔΟ ΟΡΟ 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο ησλ Σξαπεδψλ είλαη ν δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ρνξεγεζέληα 

δάλεηα θαη ζηνρεχεη ζηε κέηξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζπλεπαθφινπζα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαζέηε. Πψο επηηπγράλεηαη φκσο απηφ; ηελ πξάμε ην θεθάιαην 

ζπληζηά αξρηθά ηε ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ ζε κεηξεηά, πνπ κεηαηξέπεηαη φκσο 

κεηέπεηηα ζε θηίξηα, εμνπιηζκφ θαη άιια κέζα πνπ βνεζνχλ κελ ηελ Σξάπεδα λα 

ιεηηνπξγήζεη, δελ είλαη δε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα. Δπίζεο ινγηθφ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε, ζα ήηαλ ν δείθηεο λα εκθάληδε ζηνλ παξνλνκαζηή ηηο θαηαζέζεηο θη φρη 

ηα δάλεηα. Παξ’ φια απηά φκσο έρεη αλαδεηρζεί ζε θπξίαξρν δείθηε θαζψο κέζσ ηεο 

επηβνιήο ελφο ζηφρνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη εκπνξηθέο Σξάπεδεο ππνρξεψλνληαη 

λα απμάλνπλ ζπλερψο ηα θεθάιαηά ηνπο αλάινγα κε ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη.     

Ο θνηλφο ζηφρνο ινηπφλ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ Σξαπεδψλ γηα Γείθηε 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο άλσ ηνπ 8%, φπσο επέβαιαλ Βαζηιεία θαη Σξάπεδα ηεο 

http://www.bankingnews.gr/
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Διιάδνο , επεηεχρζε κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, θαζψο ζην ηέινο ηνπ 2013 ηα 

πνζνζηά γηα ηελ θάζε κία δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

 ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

30/06/2013
113

 (ΠΡΟ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ) 

31/12/2013 (ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ) 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

9,2% 11,2% 

ALPHA 

BANK 

13,9% 16,1% 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΩ  

13,8% 13,9% 

EUROBANK 8,6% 11,3% 

ΠΗΝΑΚΑ 6.3 ΤΓΚΡΗΖ ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΑΜΚ 2013 

 

’ απηφ ην ζεκείν ρξήζηκν είλαη λα κειεηεζεί δηεμνδηθφηεξα, ην πψο 

δηακνξθψζεθαλ νη ελ ιφγσ δείθηεο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, κε βάζε ηα πιαίζηα 

ηεο Βαζηιείαο. Λακβάλνληαο ππφςε ινηπφλ ηελ ηζρχνπζα «Βαζηιεία II», ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ Σξαπεδψλ (core tier 1) δηακνξθψζεθε ζην 17,15%, 

πνζνζηφ πνπ ήηαλ ε πςειφηεξε Δπξσπατθή επίδνζε. Οη Σξάπεδεο φκσο παγθνζκίσο 

πηνζεηνχλ θη εθαξκφδνπλ ηνπο απζηεξφηεξνπο θαλφλεο ηνπ «πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο III». Σα λέα δεδνκέλα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεκνζηεπκέλα 

ελεκεξσηηθά δειηία ησλ ηξαπεδψλ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑΜΚ πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2013 γηα ηα Διιεληθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, απεηθνλίδνληαη ζηνλ εμήο πίλαθα: 

 

                                                           
113

 Με βάζε ζηνηρεία πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα www.berenberg.de,, « Figure 3: The four 

Greek banks have re-built their capital buffers», ζει. 2 

 

http://www.berenberg.de/
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ΠΗΝΑΚΑ 6.4 ΤΓΚΡΗΖ CORE TIER 1 ΒΑΔΗ ΒΑΗΛΔΗΑ  II ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΑ III 

 

εκαληηθή δηεπθξίληζε απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη 15 απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

Σξάπεδεο ζηελ Δπξψπε εκθάληδαλ, ππνθείκελεο ζηηο επηηαγέο ηεο «Βαζηιείαο III», 

Core Tier 1  πεξίπνπ ζην 9,8%.  

Σα Διιεληθά Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, πέξαζαλ αξρηθά απφ ηε δηαδηθαζία 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ ζπλζεθψλ, ηα ιεγφκελα stress tests to 2010. Γηα ην ζθνπφ 

απηφλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ζελάξηα: ην βαζηθφ θαη ην δπζκελέο. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα θάζε κία Σξάπεδα θαη πξηλ απηέο πξνβνχλ ζε 

ΑΜΚ, ηα δεδνκέλα δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

ΠΡΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ (ΣΟΗΥΔΗΑ 12/2013) 

 ΣΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

CORE TIER 1 

 Βαζηθό 

ελάξην  

Γπζκελέο 

ελάξην 

Βαζηθό 

ελάξην 

Γπζκελέο 

ελάξην 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

5.75% -0.42% 13.3% 8.9% 

ALPHA BANK 13.81% 8.07% 13.3% 8.5% 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

9.03% 4.39% 11.4% 6.7% 

EUROBANK 

ERGASIAS 

2.03% -6.42% 15.1% 5.5% 

ΠΗΝΑΚΑ 6.5 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ CORE TIER 1 ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΒΑΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΓΤΜΔΝΔ ΔΝΑΡΗΟ ΣΧΝ 

STRESS TESTS ΣΟΤ 2010 ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΜΚ 

CORE TIER 1 

 ΒΑΗΛΔΗΑ II ΒΑΗΛΔΗΑ III (Οξζόο 

Γείθηεο) 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 18,2% 11.7% 

ALPHA BANK 16,9% 12.2% 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 16.8% 11.8% 

EUROBANK ERGASIAS 19% 10,6%
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Δπίζεο, ηα θεθαιαηαθά απνζέκαηα ή ειιείκκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα θάζε 

κία Σξάπεδα, φζνλ αθνξά ζην δπζκελέο ζελάξην, εκθαλίδνληαη ζηα παξαθάησ 

επίπεδα: 

Κεθαιαηαθό Απόζεκα / Έιιεηκκα* γηα ην Γπζκελέο ελάξην
 

 ηαηηθφ Μνληέιν Γπλακηθφ Μνληέιν 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ -3.433 2,025 

ALPHA BANK 1.334 1,751 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ -660 800 

EUROBANK 

ERGASIAS 

-4.629 -18 

ΠΗΝΑΚΑ 6.6 ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ / ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΓΤΜΔΝΔ 

ΔΝΑΡΗΟ ΒΑΔΗ ΣΧΝ STRESS TESTS 2010 

ΠΖΓΖ: Άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=644924 

*Δ ΔΚΑΣ. € 

 

6.2.2 πγθξηηηθή Αλάιπζε ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 2014 

Σν 2014 νη Διιεληθέο Σξάπεδεο πξνέβεζαλ ζε λέα αλαθεθαιαηνπνίεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη θαηάξγεζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

απφ ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο. Σν θνηλφ απνηέιεζκα θαη γηα ηηο ηέζζεξηο 

ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο ήηαλ λα κεηψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΥ ζην κεηνρηθφ ηνπο 

θεθάιαην, ελψ ε EUROBANK ERGASIAS πέηπρε ηελ επαληδησηηθνπνίεζή ηεο κε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Σακείνπ απφ 95,2% ζε 35,4%. Αλαιπηηθά γηα θάζε 

Σξάπεδα ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=644924
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ΓΡΑΦΖΜΑ 6.7 ΠΟΟΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΥ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΣΖΜΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ ΠΡΗΝ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ  

 Ο δεχηεξνο γχξνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ πνπ 

έιαβε ρψξα ην 2014, ζηέθζεθε απφ απφιπηε επηηπρία φπσο αλαθνίλσζε ην ΣΥ 

δηακέζνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ζπκβνχινπ ηνπ θ. αθειιαξίνπ Αλαζηαζίαο. ιεο νη 

Σξάπεδαο θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε. Σν 

ΣΥ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, παξείρε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

λα πξνρσξήζνπλ ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ελψ παξάιιεια νξηζηηθνπνίεζε θη 

ελέθξηλε ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

νινθιεξψζεθε επηηπρψο θαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο κε θαηάξγεζε δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο ελψ θαιχθζεθε εμ’ νινθιήξνπ απφ ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο.  

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηδησηηθή κφλνλ ηνπνζέηεζε δειαδή ζε 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA BANK
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ EUROBANK

ERGASIAS

57,20% 

69,90% 
67,30% 

35,40% 

84,40% 
81,70% 

80,90% 

95,20% 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΧ ΑΝΑ ΣΡΑΠΕΖΑ 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 
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επηιεγκέλνπο επελδπηέο ή/θαη ζην πξνζσπηθφ θαη ζε ζπλεξγάηεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Δπξφθεηην κε άιια ιφγηα γηα δηάζεζε ζε ζεζκηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο 

επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηεζλνχο βηβιίνπ πξνζθνξψλ (book 

building), ρσξίο απηή λα ζπληζηά δεκφζηα πξνζθνξά. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ALPHA BANK. ε αληίζεζε 

κε ηα παξαπάλσ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο αιιά θαη ε EUROBANK ERGASIAS 

πξνρψξεζαλ ζε ΑΜΚ ζπλδπάδνληαο ηελ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε, δηάζεζε δειαδή πνπ 

δε ζπληζηά δεκφζηα πξνζθνξά, ζε ζεζκηθνχο θαη εηδηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ, 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηεζλνχο βηβιίνπ πξνζθνξψλ, θαη δεκφζηα πξνζθνξά ζην επξχ 

θνηλφ ζηελ Διιάδα. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη νη δχν απφ ηηο 

ηέζζεξηο Σξάπεδεο, ήηνη ε ALPHA BANK θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, κεηά ηελ ΑΜΚ 

πξνρψξεζαλ ζε απνπιεξσκή ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην χςνπο €940εθ. γηα ηελ πξψηε θαη €750εθ. γηα ηε δεχηεξε. Πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηήζνπκε ζπγθξηηηθά ηε κεηνρηθή ζχλζεζε θάζε Σξάπεδαο ινηπφλ, παξαζέηνπκε 

ηα εμήο, θαηαηνπηζηηθά γξαθήκαηα: 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 6.8  ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 

2014 

ΠΖΓΖ: ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΑΜΚ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΟ ΜΑΗΟ ΣΟΤ 2014 

57% 

43% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΑΜΚ) 

ΣΧ 

ΙΔΙΩΣΕ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

84% 

16% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΠΡΟ 

ΑΜΚ) 

ΣΧ 

ΙΔΙΩΣΕ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
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Βάζεη ησλ παξαπάλσ γξαθεκάησλ βιέπνπκε πσο ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κεηνρψλ πξηλ απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηελ θαηείρε ην ΣΥ 

κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ έθηαλε ην 84% θαη ην κεηνςεθηθφ πνζνζηφ ηνπ 16% 

άλεθε ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, ελψ κεηά ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξψηνπ κεηψζεθε ζεκαληηθά (57%) θηάλνληαο ζρεδφλ ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή (43%).  

 

ALPHA BANK
 

 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 6.9 ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ALPHA BANK ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 2014 

ΠΖΓΖ:ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΜΚ ΣΖ ALPHA BANK ΣΟ 2014 

 

Αληίζηνηρα γηα ηελ ALPHA BANK ην ΣΥ θαηείρε ηα πξσηεία ζηε κεηνρηθή 

ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο κε πνζνζηφ πνπ άγγηδε ην 81,71% πξηλ ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε θη αθνινπζνχζαλ νη ππφινηπεο ζπκκεηνρέο, ήηνη ηεο ηδησηηθήο 

ηνπνζέηεζεο ζε εηδηθνχο επελδπηέο κε 0%, ησλ μέλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ κε 9,80% 

θαη αληίζηνηρα ησλ Διιήλσλ κε 1,14% θαη ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ κε 7,35%. Οη ελ 

ιφγσ ζπκκεηνρέο κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε βέβαηα, κεηαβιήζεθαλ ζηα εμήο 

69,90% 

14,46% 

8,37% 
0,98% 6,29% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ALPHA BANK (ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΜΚ) 
ΣΧ 

ΙΔ.ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ Ε ΕΙΔΙΚΟΤ 
ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΞΕΝΟΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

ΕΛΛΘΝΕ ΘΕΜΙΚΟΙ 
ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΙΔΙΩΣΕ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

81,71% 

0 

9,80% 1,14% 7,35% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ALPHA BANK (ΠΡΟ ΑΜΚ) 

ΣΧ 

ΙΔ.ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ Ε 
ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΞΕΝΟΙ ΘΕΜΙΚΟΙ 
ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΕΛΛΘΝΕ ΘΕΜΙΚΟΙ 
ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΙΔΙΩΣΕ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
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πνζνζηά: ΣΥ κε 69,90%, ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε εηδηθνχο επελδπηέο κε 14,46%, 

μέλνη θη Έιιελεο ζεζκηθνί επελδπηέο κε 8,37% θαη 0,98% αληίζηνηρα θαη ηδηψηεο 

επελδπηέο κε 6,29%. 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΓΡΑΦΖΜΑ 6.10 ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 2014 

ΠΖΓΖ:ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΜΚ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΟ 2014 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο κε ην ΣΥ λα θαηέρεη ην 80,95% πξηλ ηελ ΑΜΚ ελψ κεηέπεηηα λα «πέθηεη» 

ζην 67,30%. Σα λνκηθά πξφζσπα ζπκκεηείραλ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο 

κε 16,77%, ζπκκεηνρή ε νπνία κεηά ηελ ΑΜΚ δηακνξθψζεθε ζην 13,94%, ελψ απηή 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ δηακνξθψζεθε ζε 2,28% πξηλ θαη ζην 1,89% κεηά ηελ 

ΑΜΚ. Σέινο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο (ηδηψηεο θαη θπζηθά 

πξφζσπα) πξνζδηνξίζηεθε ζην 16,87% κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, ελψ πξηλ απφ 

απηήλ, φπσο παξαηεξνχκε δε ζπκκεηείραλ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Σξάπεδαο (0%). 

67,30% 
13,94% 

1,89% 
16,87% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΑΜΚ) 

ΣΧ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

80,95% 

16,77% 2,28% 0% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΠΡΟ 

ΑΜΚ) 

ΣΧ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 
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EUROBANK ERGASIAS 

ΓΡΑΦΖΜΑ 6.11 ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 2014 

ΠΖΓΖ:ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΜΚ ΣΖ EUROBANK ERGASIAS TO 2014 

 

Γηα ηε EUROBANK ERGASIAS ε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΥ έθηαζε ην πνιχ 

πςειφ πνζνζηφ ηνπ 95,23% πξν αλαθεθαιαηνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη 

ινγηθά αθνχ ήηαλ ε κφλε Σξάπεδα πνπ δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία 

κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηψλ. Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο βέβαηα 

έγθεηηαη ζηε κείσζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ ζε 34,01%, νπφηε θαη ε Σξάπεδα θαηέζηε ε 

κνλαδηθή εθ ησλ ηεζζάξσλ πνπ επαλήιζε ζε ηδησηηθά «ρέξηα». Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζεζκηθψλ επελδπηψλ βξηζθφηαλ ζην 3,23% πξηλ ηελ ΑΜΚ 

θαη ζην 1,18% κεηά απφ απηήλ, ελψ νη εηδηθνί επελδπηέο, φπσο θαη νη λένη,  

μεθηλψληαο απφ θνηλνχ απφ 0% θάιπςαλ νη κελ πξψηνη ην 29,56% θαη νη δεχηεξνη ην 

34,01%. Δπηπιένλ ηα πνζνζηά ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ δηακνξθψζεθαλ ζην 0,56% 

απφ 1,54% πξηλ ηελ ΑΜΚ. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο απνθάζηζαλ 

ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα άληιεζε επηπιένλ ξεπζηφηεηαο. Γη’ 

34,68% 

1,18% 

0,56% 

34,01% 

29,56% 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ EUROBANK ERGASIAS (ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΑΜΚ) ΣΧ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΙΔΙΩΣΕ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

ΝΕΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

95,23% 

3,23% 
1,54% 

0,00% 

0 

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ EUROBANK ERGASIAS (ΠΡΟ 

ΑΜΚ) ΣΧ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
ΙΔΙΩΣΕ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

ΝΕΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΜΙΚΟΙ 
ΕΠΕΝΔΤΣΕ 
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απηφλ ην ιφγν πξνρψξεζαλ ζε έθδνζε νκνιφγσλ. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ε 

Δζληθή Σξάπεδα εμέδσζε πεληαεηέο νκφινγν ρσξίο εμαζθαιίζεηο χςνπο 

€750εθαηνκπξίσλ κε θνππφλη 4,375% θαη απφδνζε 4,5% θαηά ηελ έθδνζε, ε 

EUROBANK ERGASIAS εμέδσζε ηεηξαεηέο νκφινγν ρσξίο εμαζθαιίζεηο χςνπο 

€500εθαηνκπξίσλ κε θνππφλη 4,25% θαη απφδνζε 4,375% θαηά ηελ έθδνζε, ε 

ALPHA BANK εμέδσζε ηξηεηέο νκφινγν, χςνπο €500εθ θη απφδνζεο 3,5% ελψ ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο εμέδσζε ηξηεηέο νκφινγν χςνπο €500εθ κε εηήζην ηνθνκεξίδην 

5%. Ζ νκνινγηαθή έθδνζε απηή ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία γηα ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα, θαζψο ππεξθαιχθζεθε πάλσ απφ ηξεηο θνξέο, κε ηνπο επελδπηέο λα 

πξνζθέξνπλ ζπλνιηθά θεθάιαηα χςνπο €2,5δηο. εκεηψλεηαη πσο ε ηηκή έθδνζεο ηνπ 

νκνιφγνπ νξίζηεθε ζην 99,451% θαη ζπληνληζηέο ηεο έθδνζεο ήηαλ νη εμήο 

Σξάπεδεο: Bank of America, Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC θαη Morgan 

Stanley. Οκνίσο πνιχ ελζαξξπληηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηε EUROBANK 

ERGASIAS, αθνχ ζεκεηψζεθε ππεξθάιπςε ηεο έθδνζεο πάλσ απφ 2 θνξέο, κε ηνπο 

επελδπηέο λα πξνζθέξνπλ €1,1δηο. Ζ ηηκή έθδνζεο ηνπ νκνιφγνπ νξίζηεθε ζην 

99,55% ελψ αληίζηνηρα νη ζπληνληζηέο απηήο ηεο έθδνζεο ήηαλ νη εμήο: Credit 

Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca θαη Nomura. ηελ πεξίπησζε ηεο ALPHA 

BANK εμαηξεηηθή ήηαλ ε έμνδφο ηεο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαζψο ε έθδνζε 

νκνιφγνπ ηεο ππεξθαιχθζεθε ηέζζεξηο θνξέο, κε ηα ζπλνιηθά αληιεζέληα θεθάιαηα 

λα αγγίδνπλ ηα €2δηο. πληνληζηέο ηεο έθδνζεο ήηαλ νη: Citi, HSBC, JP Morgan θαη 

Mediobanca. Σέινο επηηπρήο απνδείρζεθε ε έθδνζε νκνιφγνπ θαη γηα ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, αθνχ ππεξθαιχθζεθε έμη θνξέο απφ ηε ζπκκεηνρή 240 ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ, πξνεξρφκελσλ απφ 25 ρψξεο, θαη ηα ζπλνιηθά αληιεζέληα θεθάιαηα 

μεπέξαζαλ ηα €3δηο. Δθδφηεο ηνπ νκνιφγνπ ήηαλ ε ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο, Piraeus Group Finance plc, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο έθδνζεο νκνινγηψλ 

Euro Medium Term Note –EMTN θαη ζπληνληζηέο ήηαλ νη εμήο: BNP Paribas, Credit 

Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs θαη HSBC.  Με ηελ άληιεζε κεζνπξφζεζκεο 

ξεπζηφηεηαο, νη ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδεο θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηα 

δηαζέζηκά ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο 

αλακελφκελεο αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ θαη κε βάζεη φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί εθηελψο 

παξαπάλσ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ, βάζεη ησλ δηακνξθσκέλσλ ηελ 31/12/2014 ζηνηρείσλ, αλήιζε ζε 
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€53,448δηο, εθ ησλ νπνίσλ €42,062δηο πξνήιζαλ απφ ην ΣΥ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΣΔΚΔ θαη ηα ππφινηπα, ήηνη €11,387δηο απφ ηδηψηεο κεηφρνπο. Ζ δηάξζξσζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ δφζεθαλ απφ ην ΣΥ κε ηε κνξθή νκνιφγσλ ηνπ EFSF φπσο είδακε 

θαη πξνεγνπκέλσο, αλαιχεηαη σο εμήο
114

: 

1. €24,428δηο ρνξεγήζεθαλ σο απνδεκίσζε ζηηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ην πξφγξακκα 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη ην 

δεκφζην θαηείρε αλάινγν πνζνζηφ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

Σξαπεδψλ 

2. €14,801δηο ρνξεγήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

θελνχ
115

 πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο, ήηνη 

€8,490δηο ζε ηξεηο εκπνξηθέο Σξάπεδεο, €0,779δηο ζε έμη 

ζπλεηαηξηζηηθέο θαη €5,531δηο ζε ηξία κεηαβαηηθά, πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

3. €2,832δηο ρνξεγήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ 

πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο κε ζπζηεκηθέο θαη κε βηψζηκεο Σξάπεδεο. 

πλνπηηθά ε αλαδηάηαμε ηνπ Σξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, κε άιια ιφγηα 

ην θφζηνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θη εμπγίαλζεο ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπζηεκηθψλ θαη κε Σξαπεδψλ, ηα έηε απφ ην 

2011 έσο θαη ην Μάην ηνπ 2015, απνηππψλεηαη γιαθπξά ζηνλ εμήο θαηαηνπηζηηθφ 

πίλαθα: 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 http://www.otoe.gr/Upl/Ekdoseis/xrimatopistotiko.pdf 
115

 Σν ρξεκαηνδνηηθφ θελφ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο αλαληηζηνηρίαο ηεο αμίαο κεηαμχ ζηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ηα νπνία κεηαβηβάδνληαη ζην κεηαβαηηθφ ή ζε πθηζηάκελν πηζησηηθφ 

ίδξπκα, φηαλ επηιέγνληαη εξγαιεία φπσο απηφ ηνπ «κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο» («bridge 

bank»), είηε απηφ ηεο  «κεηαβίβαζεο ζηνηρείσλ ζε πθηζηάκελν πηζησηηθφ ίδξπκα» («funding gap»), 

αληηζηνίρσο. 
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Πίλαθαο 6.7 Κόζηνο εμπγίαλζεο θαη αλαθεθαιαηνπνίεζεο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, 2011-

05/2015, 

πνζά ζε επξώ 

  Κεθάιαηα πνπ δόζεθαλ από ην ΣΥ  

Με ζπζηεκηθά 

Πηζησηηθά Ηδξύκαηα 

Αλάδνρνο Υξεκαηνδνηηθό 

Κελό 

ηνλ αλάδνρν γηα 

ηελ θάιπςε 

θεθαιαηαθώλ 

Χο κεηνρηθό 

θεθάιαην 

πλνιηθό θόζηνο εμπγίαλζεο 

Proton Bank  1.121.621.860  910.000.000 2.031.621.860 

T-Bank Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην 

676.956.514   676.956.514 

Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην 

 3.732.554.000  500.000.000 4.232.554.000 

πλεη. Λέζβνπ-

Λήκλνπ 

Δζληθή Σξάπεδα 55.516.733   55.516.733 

Αρατθή πλεη. Δζληθή Σξάπεδα 209.473.992   209.473.992 

πλεη. Λακίαο Δζληθή Σξάπεδα 55.493.756   55.493.756 

ΑΣΔ BANK Σξάπεδα Πεηξαηψο 7.470.717.000 570.000.000  8.040.717.000 

Κππξηαθέο Σξάπεδεο Σξάπεδα Πεηξαηψο  524.000.000  524.000.000 

First Business Bank Δζληθή Σξάπεδα 456.970.455 95.000.000  561.970.455 

Probank Δζληθή Σξάπεδα 562.733.502 233.000.000  795.733.502 

Ηπλεη. Γπη. 

Μαθεδνλίαο 

Alpha Bank 95.244.475   95.244.475 

πλεη. Δπβνίαο Alpha Bank 105.178.136   105.178.136 

πλεη. Γσδεθαλήζνπ Alpha Bank 258.547.648   258.547.648 

Παλειιήληα Σξάπεδα Σξάπεδα Πεηξαηψο 273.000.000(ΣΔΚΔ)    

πλνιηθό θόζηνο εμπγίαλζεο γηα ηηο κε 

ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο 

14.801.008.071 1.422.000.000 1.410.000.000 17.633.008.071 

πζηεκηθά 

Πηζησηηθά Ηδξύκαηα 

Κεθαιαηαθέο Αλάγθεο Ηδησηηθή Ηδησηηθή Πνζνζηό ΣΥ ΣΥ 

ζύκθσλα κε ηελ ΣηΔ Σνπνζέηεζε 

(2012) 

Σνπνζέηεζε (2014)   

Δζληθή Σξάπεδα 

Διιάδνο 

9.756.000.000 1.079.000.000 2.500.000.000 57,24% 8.677.000.000 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 7.335.000.000 1.444.000.000 1.750.000.000 66,90% 5.891.000.000 

Alpha Bank 4.571.000.000 550.000.000 1.200.000.000 66,20% 4.021.000.000 

Eurobank Ergasias 5.839.000.000 0 2.864.000.000 35,41% 5.839.000.000 

πλνιηθό θόζηνο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

ζπζηεκηθώλ 

ηξαπεδώλ 

27.501.000.000 3.073.000.000 8.314.000.000  24.428.000.000 

πλνιηθό θόζηνο εμπγίαλζεο θαη 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηξαπεδώλ 

   53.448.008.071 

Πεγή: ΣηΔ, ΣΥ 
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6.3 Από ηελ ηειεπηαία αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ 2014 έσο ζήκεξα 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 θαη αθνχ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο είραλ νινθιεξψζεη 

επηηπρψο ηηο απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ππεβιήζεζαλ ζε λέα δηαδηθαζία 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (Stress Test). Ζ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ 

(EBA) δεκνζηνπνίεζε ζηηο 26/10/2014 ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο αληνρήο, ζηελ 

νπνία ππεβιήζεζαλ 123 πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή Έλσζε. 

ηφρνο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο, ψζηε λα απνθαιπθζνχλ ηα ηξσηά ηνπο ζεκεία θαη λα εμπγηαλζεί ν 

Δπξσπατθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο αλαθηψληαο θαη ηε ρακέλε εκπηζηνζχλε
116

. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ππνζέζεηο: ηνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ ζηαηηθνχ ηζνινγηζκνχ. 

Καη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ φζσλ αθνινπζήζνπλ ζα νξίδακε ην «δπλακηθφ 

κνληέιν» σο ηέηνην πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκψκελε θεθαιαηαθή ζέζε ησλ Σξαπεδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο πνπ απηέο ήδε πινπνηνχλ. Σα 

ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο ελζσκαηψλνπλ κηα ζεηξά απφ δεζκεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ, 

φπσο δηάζεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ζπγαηξηθψλ, κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαηαζέζεσλ
117

. Απηά ηα απνηειέζκαηα 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο κηθηέο επνπηηθέο νκάδεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηειηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ. Με βάζε ηελ ππφζεζε ηνπ 

ζηαηηθνχ ηζνινγηζκνχ, εθαξκφδεηαη ε ππφζεζε κεδεληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 

αηνκηθή, ππνελνπνηεκέλε θαη ελνπνηεκέλε βάζε, ηφζν γηα ην βαζηθφ φζν θαη γηα ην 

δπζκελέο ζελάξην. Δπηπιένλ δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε φηη νη ηξάπεδεο δηαηεξνχλ ηελ 

ίδηα ζχλζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ην ίδην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν (γεσγξαθηθή 

παξνπζία, ζηξαηεγηθή πξντφλησλ θαη ιεηηνπξγίεο) ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ 

νξίδνληα
118

. ε φ, ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε 

αλαθνίλσζή ηεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλέθεξε πσο ηξία απφ ηα ηέζζεξα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα δελ παξνπζίαζαλ πζηέξεζε θεθαιαίσλ, κε βάζε ηελ ππφζεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηζνινγηζκνχ, ελψ ην ηέηαξην θαη’ νπζία δελ παξνπζηάδεη θεθαιαηαθή 

πζηέξεζε. Ζ ALPHA BANK πέξαζε κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία ησλ stress tests ελψ 

νη ππφινηπεο ηξεηο πέξαζαλ κελ κε πξνβιεκαηηζκφ δε. Σα ηεζη αληνρήο, κε βάζε ηελ 

                                                           
116

 http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-2014-eu-wide-stress-test-results 
117

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4735&List

_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT 
118

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4735&List

_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT 
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ππφζεζε ηνπ ζηαηηθνχ ηζνινγηζκνχ, εληφπηζαλ θεθαιαηαθά θελά ζε εζληθή Σξάπεδα 

θαη EUROBANK ERGASIAS, €936εθ θαη €1,76δηο αληίζηνηρα, ελψ κε βάζε ηελ 

ππφζεζε ηνπ δπλακηθνχ ηζνινγηζκνχ δελ παξνπζίαζε θεθαιαηαθή πζηέξεζε ε 

Δζληθή Σξάπεδα, νχηε νπζηαζηηθά ε EUROBANK ERGASIAS. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ΑΜΚ πνπ νινθιήξσζαλ κέζα ζην 2014 θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν, ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο εθηίκεζε πσο ήηαλ ζσξαθηζκέλεο. Ζ ALPHA BANK κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα δελ παξνπζίαζε θακία πζηέξεζε, ζε αληίζεζε κε ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, ηεο νπνίαο φκσο ε θεθαιαηαθή πζηέξεζε θαιχθζεθε ηφζν απφ ηελ θαζαξή 

ΑΜΚ ηνπ 2014 φζν θαη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ εμαγνξάο ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαηαζηάζεψλ ηνπο 

ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε, παξαηεξψληαο ζε βάζνο πεληαεηίαο λα ζεκεηψζνπκε ηα 

επίπεδα ζηα νπνία δηακνξθψζεθε ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηνπο. 

Πξνο ηνχην παξαηίζεηαη ην εμήο γξάθεκα: 

 

Δηθόλα 6.1 ΤΝΟΛΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

ΠΖΓΖ:ΓΖΜΟΗΔΤΘΔΗΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα πνχκε δπν ιφγηα γηα ην ζέκα ηνπ αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ πνπ εηζήρζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ λφκν κε ηνλ νπνίν ςεθίζηεθε νπζηαζηηθά ε πιήξεο απαιιαγή 

ησλ Σξαπεδψλ απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα θαηαβάιινπλ θφξνπο γηα ηα επφκελα 30 

ΕΘΝΙΚΘ 
ΣΡΑΠΕΗΑ 

ALPHA BANK
ΣΡΑΠΕΗΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩ 

EUROBANK
ERGASIAS

2014 13,60% 14,60% 12,50% 15,60%

2013 10,60% 16,40% 14% 12,20%

2012 9% 14,40% 9,70% 11,60%

2011 12,60% 9,70% -5% 12%

2010 13,70% 13,60% 9,30% 11,70%
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ρξφληα. Απηά ηα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνηνπηνηξφπσο, 

δχλαληαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ θεθάιαηα, εγγξάθνληάο ηα ζηνπο ηζνινγηζκνχο 

ηνπο. Σν δηηηφ θέξδνο πνπ απνθνκίδνπλ νη Σξάπεδεο ζπλνςίδεηαη αθελφο κελ ζην φηη 

δελ πιεξψλνπλ θφξνπο ζην θξάηνο θη αθεηέξνπ εκθαλίδνπλ εληζρπκέλε θεθαιαηαθή 

ζέζε, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο ηα θεθαιαηαθά απηά δηαζέζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγγπήζεηο απφ ηηο 

Σξάπεδεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δάλεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα κε ρακειά επηηφθηα. Ζ πξσηνηππία ηνπ λφκνπ απηνχ δε, έγθεηηαη ζην φηη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην εγγπάηαη γη’ απηά ηα θεθάιαηα, φηη δειαδή νη Σξάπεδεο ζα έρνπλ 

θεξδνθνξία ηα επφκελα 30 ρξφληα, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπο 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θάιπςήο ηνπο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ
119

. 

Ζ ηφηε θπβέξλεζε ινηπφλ, κε πξσζππνπξγφ ηνλ θ. ακαξά Αληψλε, κηινχζε 

γηα αηζηνδνμία σο πξνο ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, κεηά θαη απφ ηα 

επηηπρεκέλα, ζεσξψληαο ε ίδηα, stress tests ησλ Σξαπεδψλ. Ο ίδηνο δήισλε επαθξηβψο 

πσο : “ηα ηεζη αληνρήο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία. Πιένλ, 

βήκα- βήκα, πάλσ ζε ζηέξεεο βάζεηο, βγαίλνπκε απφ ηελ θξίζε. Έηζη κφλνλ 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα Διιάδα θαη ππεξήθαλε θαη νηθνλνκηθά ηζρπξή θαη θνηλσληθά 

δίθαηε. Απηή ηελ πνξεία δελ επηηξέπεηαη λα ηελ αλαθφςεη θαλείο”, γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ν ηφηε ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ θ. Υαξδνχβειεο Γθίθαο φηη: “ Δίλαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πέξαζε κε επηηπρία ηελ 

πνιχ δχζθνιε άζθεζε ησλ stress tests ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Σνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ νινθιεξψζεη δχν θχθινπο stress test. 

Αλαθεθαιαηνπνηήζεθαλ κε επηηπρία θαη απηή ηε ζηηγκή δηαζέηνπλ ηζρπξή 

θεθαιαηαθή επάξθεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

νξζή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ε θπβέξλεζε θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα” γηα λα θιείζεη ιέγνληαο: “ Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη ε 

επηηπρεκέλε αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

δεκηνπξγεί πιένλ ζηέξεεο βάζεηο γηα λα κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο λα εληζρχζνπλ 

δπλακηθά ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο.  
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 http://www.thepressproject.gr/luxleaks/details.php?aid=69110 
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Ωο πνιηηεία αλακέλνπκε φηη νη ηξάπεδεο ζα αθνζησζνχλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, δειαδή ζηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά”.
120
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
  

7. Ζ πξαγκαηηθόηεηα από ζήκεξα θαη ζην εμήο  

 

7.1 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Γηεξεύλεζε ηνπ 

Θέκαηνο 

Μεηά απφ φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ, κε ηηο Σξάπεδεο λα αλαθνηλψλνπλ ηα 

επηηπρεκέλα απνηειέζκαηά ηνπο ζηα stress tests θαη ηελ παληειή έιιεηςε αλάγθεο 

λέσλ απμήζεσλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ, κε ηελ ηφηε θπβέξλεζε λα πξνβαίλεη ζε 

δηζπξακβηθέο δειψζεηο γηα ηελ επάξθεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

θαη λα εμαίξεη παξάιιεια ην απφιπηα επνηθνδνκεηηθφ ηεο έξγν επ’ απηνχ, κε ηα 

ΜΜΔ λα αλαπαξάγνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ ζην επξχ θηινζεάκνλ θνηλφ ηα 

«γεγνλφηα» θαη κε ηνπο πνιίηεο λα ηα απνδέρνληαη, άθξηηα πνιιέο θνξέο, φια απηά 

ζέινληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ειπίδα φηη θάηη θαιχηεξν επηθπιάζζεη ην κέιινλ, 

θηάζακε ζην ζήκεξα. Πνηα είλαη φκσο ηα αιεζηλά δεδνκέλα; Δίλαη ε πξαγκαηηθφηεηα 

ηφζν ζεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ ή φρη; Δλ έηε 2015 

θαη κεηά απφ κηα ζεηξά αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απμήζεσλ 

κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ θαη ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζήο ηνπο, κεηά απφ ζσξεία κέηξσλ 

πνπ ειήθζεζαλ ζην φλνκα κηαο πνιπαλακελφκελεο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε θαη ζε 

βάξνο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ε θαηάζηαζε δπζηπρψο δελ έρεη 

αιιάμεη. Θα ηνικνχζακε λα πνχκε κε βάζε ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, φηη κάιινλ απηή επηδεηλψζεθε παξά 

βειηηψζεθε. Ζ λέα θπβέξλεζε πνπ εθιέρηεθε ζηηο εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015, 

«θνπβαινχζε» πάλσ ηεο ηηο χζηαηεο ειπίδεο ελφο νιφθιεξνπ ιανχ, πνπ 

«αηκνξξαγνχζε» αθαηάζρεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ θαη ησλ πνιηηηθψλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ θαη πνπ φκσο δελ θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο 

θαη λα πινπνηήζεη έζησ κεξηθά απφ ηα πνιιά πνπ είρε εμαγγείιεη πξνεθινγηθά. Οη 

πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πηζησηέο δελ απέδσζαλ θαξπνχο, κε 

απνηέιεζκα ε ρψξα λα θηάζεη ζην «ρείινο ηνπ γθξεκνχ». Κπξηνιεθηψληαο, κεηά απφ 

δεκνςήθηζκα πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε, ηνλ Ηνχλην ηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα 

έθιεηζαλ ηηο πφξηεο ηνπο θαη γηα δηάζηεκα ζρεδφλ ηξηψλ εβδνκάδσλ 

ππνιεηηνπξγνχζαλ, εθηειψληαο ζπγθεθξηκέλεο, ειάρηζηεο ζπλαιιαγέο. Δπίζεο, 
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αθφκε ρεηξφηεξα, επεβιήζεζαλ ζηε ρψξα ηα ιεγφκελα  capital controls, πεξηνξηζκφο 

δειαδή ζηα κεηξεηά πνπ κπνξεί ν θάζε πνιίηεο λα θάλεη αλάιεςε είηε απφ ηα ηακεία 

ησλ Σξαπεδψλ, είηε απφ ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο αλάιεςεο (ΑΣΜ’S). Σν θφζηνο 

γηα ηηο Σξάπεδεο θαη ηελ θνηλσλία είλαη αλππνιφγηζην. Δπηρεηξήζεηο βάδνπλ ινπθέην 

θαηά ρηιηάδεο θαζεκεξηλά, κελ κπνξψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

ελψ νη ελαπνκείλαζεο δπζθνιεχνληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ αθφκε θαη απιέο, 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Απφ ηε κεξηά ηνπο νη Σξάπεδεο 

αζθπθηηνχλ, παξαηεξψληαο ηα θεθάιαηά ηνπο λα κεηψλνληαη δηαξθψο θη επηθίλδπλα, 

φζν δελ παξέρεηαη νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνπο εηαίξνπο. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα κε απφθαζή ηεο, φζν νη Σξάπεδεο παξέκελαλ θιεηζηέο, ήηνη βξίζθνληαλ ζε 

ηξαπεδηθή αξγία, δηαηεξνχζε ηα επίπεδα ηνπ ELA ζηαζεξά, δπζρεξαίλνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηα Διιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ 

ηελ ΔΚΣ, δίλεηαη ζε ηξάπεδεο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηα ηεζη αληνρήο θαη είλαη 

ηαπηφρξνλα θεξέγγπεο, κηα έλλνηα φκσο πνπ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ακθηζβεηείηαη 

έληνλα. 

 Σειηθά ε ζπκθσλία κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο επεηεχρζε, θαη ε 

θπβέξλεζε επηδφζεθε ζε έλαλ αγψλα δξφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηηο 

πξνζεζκίεο γηα ηελ ςήθηζή ηεο απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή. Καη κέζα ινηπφλ ζε απηφλ 

ηνλ θπθεψλα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, κεηά απφ ηελ ςήθηζε ηεο 

ζπκθσλίαο απφ ηνπο Έιιελεο βνπιεπηέο, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα λέσλ 

εζληθψλ εθινγψλ. Σν Διιεληθφ Σξαπεδηθφ ζχζηεκα, βξίζθεηαη πιένλ ζην επίθεληξν 

κηαο δίλεο. Υξήδεη άκεζεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ, θάηη πνπ επηβάιιεη λέα  αλαθεθαιαηνπνίεζε. Ζ επαλάθηεζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο νκαιφηεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, απνηειεί κείδνλ ζέκα, 

θαζψο κηα ελδερφκελε θαηάξξεπζή ηνπ, ζα είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο θαη ζα νδεγνχζε 

ηε ρψξα ζε ρξενθνπία θη έμνδφ ηεο απφ ην επξψ. Βξηζθφκαζηε ινηπφλ πξν ησλ ππιψλ  

κηαο αθφκε αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ηεο ηξίηεο θαηά ζεηξά, ε νπνία είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ επείγνπζα θαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 2015, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε ελδερφκελν πιαλάηαη αθφκε ζηνλ αέξα, 

πεξί «θνπξέκαηνο θαηαζέζεσλ». πσο δηακελχνπλ ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αληαγσληζκνχ (DG COMP) θαη ε ΔΚΣ, ε αλαθεθαιαηνπνίεζε απηή αλακέλεηαη λα 

είλαη ε ηειεπηαία γηα ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ δεκηά πνπ ζα πξνθχςεη γηα 

ηνπο ηδηψηεο κεηφρνπο θαη ην ΣΥ, ζα εμαξηεζεί απφ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο 
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θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζα θαιπθζνχλ, αλάγθεο νη νπνίεο θξίζεθαλ ήδε 

(επηέκβξηνο 2015) απφ ηηο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ αλαθνηλψζεθαλ 

κφιηο κεξηθέο κέξεο πξηλ.. ηα stress tests πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο εγρψξηεο 

Σξάπεδεο, ειήθζεζαλ ππφςε θαη ηα θαηαηεζεηκέλα, επηθαηξνπνηεκέλα πιάλα 

αλαδηάξζξσζεο ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηφπηλ έγθξηζήο ηνπο απφ 

ηελ DG COMP
121

. Με βάζε ινηπφλ ηε λέα δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ, νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ νξίζηεθαλ ζε 

€13,8δηο, κε ην βαζηθφ ζελάξην πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηδηψηεο λα βξίζθεηαη ζηα 

€4,4δηο θαη ην δπζκελέο πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ην ΣΥ (θαη πξναηξεηηθά απφ 

ηδηψηεο) ζηα €9,4δηο. Αλαιπηηθά νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο αλά Σξάπεδα 

δηακνξθψλνληαη ζηα €4,4δηο γηα ηελ Δζληθή, €2,5δηο γηα ηελ ALPHA BANK, €4,8 γηα 

ηελ Πεηξαηψο θαη €2,1δηο γηα ηε EUROBANK ERGASIAS. Οη ηδηψηεο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα θαιχςνπλ ην βαζηθφ ζελάξην θαη’ ειάρηζην, ελψ φ, ηη αθνξά ζην 

δπζκελέο ζελάξην, εάλ δελ θαιπθζεί απφ ηελ πξναηξεηηθή, ηδησηηθή ζπκκεηνρή, ηφηε 

ην ΣΥ ζα θαιχςεη ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπο κε κεηαηξέςηκα, νκνινγηαθά coco’ 

s (επηηφθην 8%) θαη κε απμήζεηο θεθαιαίνπ, κε πνζνζηά πνπ ζα απνθαζηζηνχλ απφ 

ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην
122

 θαη ηα νπνία θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα θπκαλζνχλ ζην 

70% ή 75% ή 80% γηα ηα coco’ s θαη ζην 30% ή 25% ή 20% γηα ηηο θνηλέο κεηνρέο 

(βάζεη θαη ηεο απφθαζεο ηεο Σξφηθα). 

 Γεληθά ε αίζζεζε πνπ επηθξαηεί είλαη πσο νη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο Σξάπεδεο 

ηνπιάρηζηνλ (EUROBANK ERGASIAS θαη ALPHA BANK) ζα θαηεθέξνπλ λα 

θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηνπο θη ελδερνκέλσο θη έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ, νπφηε θαη ζα εληζρχζνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, θαζψο ηνηνπηνηξφπσο ν ξφινο ηνπ ΣΥ ζα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. 

Άιισζηε ε πξψηε ραίξεη απφιπηεο ζηήξημεο απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο κεηφρνπο, 

Fairfax θαη Ross νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ΑΜΚ κε θεθάιαηα 

χςνπο €1,5-€2 δηο θαη απφ ηελ EBRD ε νπνία πξνβιέπεηαη λα επελδχζεη πεξί ηα 

€200-€250εθ θαη ε δεχηεξε επειπηζηεί ζηε ζηήξημε κε €1-€1,5δηο ηνπ Qatar 

(Paramount), θαζψο νη δηεζλείο επελδπηέο δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη ζνβαξά γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο. Γηα ηελ Δζληθή αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ΑΜΚ 
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Βάζεη άξζξνπ ηνπ θ. Αγνπξίδε Γηάλλε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 27/09/2015 ζηνλ ηζηφηνπν  

http://www.avgi.gr/article/5887659/agonas-taxutitas-gia-tin-anakefalaiopoiisi 
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θαη ηελ πψιεζε ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο Finansbank, έηζη ψζηε λα 

απνπιεξψζεη ζην άκεζν κέιινλ ηα coco’ s (ήηνη €4,4δηο) πνπ ηεο αλαινγνχλ, ελψ 

ηέινο ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εηθάδεηαη πσο ζα θαιχςεη κελ ην βαζηθφ ζελάξην πιήξσο, 

ζα απνπιεξψζεη δε ηα coco’ s ζηαδηαθά. Δάλ φια ηα παξαπάλσ ζπκβνχλ, κεγάιε 

έθπιεμε ζα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο EUROBANK ERGASIAS, ε νπνία 

ελψ ήηαλ ε κνλαδηθή, ζρεδφλ πιήξσο θξαηηθνπνηεκέλε Σξάπεδα, εκθαλίδεη κε βάζεη 

ηα stress tests ηηο ιηγφηεξεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο
123

.  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε πσο ε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηελ νπνία 

δηαλχεη ε ρψξα, απνηειεί επθαηξία γηα αλάιεςε ζπιινγηθήο, εζληθήο πξνζπάζεηαο θαη 

πξσηνβνπιηψλ ππεχζπλσλ, ψζηε ε ρψξα λα κπεη θαη πάιη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

Θέκαηα φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζνβαξά 

θαη λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζην κέιινλ, έηζη 

ψζηε λα απνθαηαζηαζνχλ νη ζεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο, νη νπνίνη δελ επεηεχρζεζαλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ κεηαμχ άιισλ ηνπ απνκεησκέλνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο, σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπν ην εγρψξην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  ζήκεξα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζεκαληηθή εμσηεξηθή θη 

εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Με άιια ιφγηα απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη έλα επελδπηηθφ 

ζνθ θη έλα ζνθ γηα ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

ηφλσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σνηνπηνηξφπσο ην ηξαπεδηθφ καο ζχζηεκα ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί πξαγκαηηθά 

ζην έξγν ηνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζα κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Σελ αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ εζληθνχ πξντφληνο, κέζσ δεκηνπξγίαο κηαο ηζρπξήο 

παξαγσγηθήο βάζεο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

γηα επελδχζεηο 

 Πξναγσγή ησλ εμαγσγψλ έηζη ψζηε λα μεθχγνπκε απφ ζηελσπνχο πνπ 

νξίδνπλ ην εκπφξην κφλν δηεζλψλ αγαζψλ, ππνηηκψληαο ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή 
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 ηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα κε παξνρή θηλήηξσλ γηα 

αλάπηπμε αιιά θη ελζάξξπλζε ζπλεξγεηψλ κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

 Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 ηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη δεκηνπξγία λέσλ, επαξθψο ακνηβφκελσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Μαθξνπξφζεζκνη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη γηα ηελ επηηπρή, επηρεηξεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ 

 Δπαληδησηηθνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ 

Ζ ιχζε ινηπφλ ζην αδηέμνδν πνπ έρεη βξεζεί ε ρψξα καο, ζα πξνέιζεη απφ έλα 

ζπλνλζχιεπκα δξάζεσλ, πνπ ζα πξέπεη πξσηίζησο λα αθνπγθξάδνληαη θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, κέζα απφ κηα 

αλαπηπμηαθή, επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή θη ελ ζπλερεία λα δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη λα εληζρχνπλ θαη δηαθπιάηηνπλ ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Μέζα απφ 

έλα λέν, αλαπηπμηαθφ, επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ, ζα θαηαζηεί 

εθηθηφ γη’ απηά λα επηηειέζνπλ ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπο, πνπ απνηειεί ε 

ηξνθνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο κε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε. Σέινο έλα λέν 

κνληέιν δηαβίσζεο θη απαζρφιεζεο, ζε εζληθφ θη επξσπατθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη  ηνλ ππξήλα ηεο πνιππφζεηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ζηαζεξφηεηα θαη ε πεπνίζεζε φηη έλα 

θαιχηεξν θη ειπηδνθφξν κέιινλ, γηα εκάο θαη ηηο γεληέο πνπ έπνληαη, αλνίγεηαη 

κπξνζηά καο. Αο ειπίζνπκε ινηπφλ, πσο απηφ ην θαιχηεξν κέιινλ απέρεη πνιχ ιίγν 

απφ ην δπζνίσλν παξφλ θαη αο κελ μερλάκε πσο «Απηό πνπ θάλεη ηελ έξεκν 

όκνξθε είλαη όηη θάπνπ θξύβεη έλα πεγάδη» (Antoin de Saint-Exupéry, 1900-

1940, Γάιινο ζπγγξαθέαο)! 
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ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Αλακελόκελν Υξνλνδηάγξακκα ηεο Γεκόζηαο Πξνζθνξάο 2013 

ΓΔΓΟΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 
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ηεο Δηζαγσγήο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ησλ Γηθαησκάησλ 
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ε Μεηξεηά Αχμεζε θαη ηεο Δηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Σξάπεδαο απφ ην Reverse Split 
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Πξνηίκεζεο, ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

ζηε ε Μεηξεηά Αχμεζε θαη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

22/5/2013 

Γεκνζίεπζε εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ (αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑ, ηεο ΔΚ, ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ πκβνχινπ 

Έθδνζεο) 

23/5/2013 

Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο Σξφπνπ θαη Σφπνπ Γηάζεζεο ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηνλ Σχπν 

23/5/2013 

Πξνζσξηλή Παχζε Γηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ ιφγσ Reserve 

Split θαη απνθνπή ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζηε ε 

Μεηξεηά Αχμεζε / Cut Off Date 

24/5/2013 

Ζκεξνκελία Πξνζδηνξηζκνχ Γηθαηνχρσλ / Record Date 28/5/2013 

Πίζησζε Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο ζηνπο Λνγαξηαζκνχο ησλ 

Γηθαηνχρσλ  

29/5/2013 
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124

 ε περίπτωςη που το ποςό που ζχει ςυγκεντρωθεί ςε μετρητά από τη ςυμμετοχή του ιδιωτικοφ 
τομζα είναι χαμηλότερο των €975,6εκατ.  Και ανώτερο ή ίςο των €800εκατ.  
125

 Εφόςον εκδοθοφν 

Έλαξμε Γηαπξαγκάηεπζεο Μεηνρψλ απφ Reverse Split θαη 

Έλαξμε Πεξηφδνπ Άζθεζεο θαη Γηαπξαγκάηεπζεο Γηθαησκάησλ 

Πξνηίκεζεο ζηε ε Μεηξεηά Αχμεζε 

30/5/2013 

Λήμε Γηαπξαγκάηεπζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο 7/6/2013 

Λήμε Πεξηφδνπ Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο 13/6/2013 

Απφθαζε ηνπ Γ ηεο Σξάπεδαο γηα (α) ηελ Έθδνζε ΤΜΟ
124

 θαη 

(β) ηε Γηαλνκή Νέσλ Μεηνρψλ 

17/6/2013 

Αλαθνίλσζε ζην ΖΓΣ ηνπ ΥΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο Αχμεζεο θαη ηε δηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ Νέσλ 

Μεηνρψλ 

17/6/2013 

Πηζηνπνίεζε Καηαβνιήο ΑΜΚ απφ Γ ηεο Σξάπεδαο 19/6/2013 

Έγθξηζε απφ ην Γ ηνπ ΥΑ ηεο Δηζαγσγήο Γηαπξαγκάηεπζεο 

ησλ Νέσλ Μεηνρψλ θαη Warrants
125

 

20/6/2013 

Αλαθνίλσζε ζην ΖΓΣ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑ γηα ηελ 

εκεξνκελία δηαπξαγκαηεχζεσο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 

20/6/2013 

Πίζησζε απφ ηελ ΔΥΑΔ ησλ Νέσλ Μεηνρψλ θαη Warrants ζηνπο 

Λνγαξηαζκνχο ησλ Γηθαηνχρσλ  ζην ΑΣ 

21/6/2013 

Έλαξμε Γηαπξαγκάηεπζεο ησλ Warrants θαη ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 25/6/2013 
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*
Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γ. / Δπηηξνπήο ηεο Δ.Υ.Α.Δ. ηηο αλσηέξσ 

εκεξνκελία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

Αλακελόκελν Υξνλνδηάγξακκα Δηζαγσγήο ησλ Νέσλ Μεηνρώλ 2014 
ΓΔΓΟΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο 

13/5/2014 

Γεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ηφπνπ δηάζεζεο 

ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην Ζ.Γ.Σ. 

13/5/2014 

Γεκνζίεπζε εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ (αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑ, ηεο ΔΚ θαη ηεο Σξάπεδαο) 

13/5/2014 

Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν 

δηάζεζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

παξ. 3 ηνπ Ν. 3401/2005 

14/5/2014 

Έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή / Γ. ηεο ΔΥΑΔ γηα ηελ εηζαγσγή 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 

16/5/2014
* 

Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΥΑΔ γηα ηελ 

εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 

16/5/2014
* 

Πίζησζε απφ ηελ ΔΛΚΑΣ ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζηνπο 

Λνγαξηαζκνχο Γηθαηνχρσλ ζην ΑΣ 

19/5/2014
* 

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 20/5/2014
* 
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ALPHA BANK 

Πξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιεξώζεσο ηεο Απμήζεσο 

Κεθαιαίνπ 2013 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟ 

2/5/2013 Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

2/5/2013 Έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή/Γ.. ηνπ Υ.Α. γηα ηελ εηζαγσγή πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. 

9/5/2013 Γεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ 

Γειηίνπ 

9/5/2013 Γεκνζίεπζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξαπέδεο, ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ 

Υ.Α.). 

9/5/2013 Αλαθνίλσζε ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ ηνπ Υ.Α. γηα ηελ 

απνθνπή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ηελ πεξίνδν άζθεζεο 

ησλ δηθαησκάησλ ζηελ αχμεζε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, ηελ 

έλαξμε θαη ιήμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ. 

13/5/2013 Απνθνπή δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

15/5/2013 Ζκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ Αχμεζε 

Κεθαιαίνπ (record date) 

16/5/2013 Πίζησζε απφ ηελ Δ.Υ.ΑΔ ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ζην .Α.Σ. 

17/5/2013 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο θαη άζθεζεο δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο. 

27/5/2013 Λήμε δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. 

31/5/2013 Λήμε πεξηφδνπ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

3/6/2013 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α γηα ηελ 

θάιπςε ηεο αχμεζεο θαη ηε δηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ κεηνρψλ. * 

4/6/2013 Έγθξηζε απφ ην Γ.. ηνπ Υ.Α. ηεο εηζαγσγήο πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ Μεηνρψλ & warrants 

4/6/2013 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. γηα ηελ 

εκεξνκελία ελάξμεσο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ηεο 

Σξαπέδεο. 

7/6/2013 Πίζησζε απφ ηελ ΔΥΑΔ ησλ κεηνρψλ & warrants ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ζην ΑΣ 

10/6/2013 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Warrants & ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 
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(*) Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α. ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο 

(*) Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γ../Δπηηξνπήο ηνπ Υ.Α. ηηο αλσηέξσ 

εκεξνκελίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPHA BANK 

Πξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιεξώζεσο ηεο Απμήζεσο 2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟ 

1/4/2014 Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

1/4/2014 Γεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ηφπνπ δηάζεζεο 

ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην Ζ.Γ.Σ. 

1/4/2014 Γεκνζίεπζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξαπέδεο, ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ 

Υ.Α.). 

2/4/2014 Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν 

δηάζεζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

παξ. 3 ηνπ Ν. 3401/2005. 

2/4/2014 Έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή/ Γ.. ηνπ Υ.Α. γηα ηελ εηζαγσγή πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ Nέσλ Μεηνρψλ. 

2/4/2014 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. γηα ηελ 

εκεξνκελία ελάξμεσο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ηεο 

Σξαπέδεο. 

3/4/2014 Πίζησζε απφ ηελ ΔΥΑΔ ησλ Νέσλ κεηνρψλ ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ζην ΑΣ. 

4/4/2014 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ. 
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EUROBANK ERGASIAS  

Πξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα Έλαξμεο Γηαπξαγκάηεπζεο 2013 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

10/6/2013 Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.Υ. ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 10/6/2013 

11/6/2013 Έγθξηζε Γ.Υ. ηνπ Υ.Α. γηα ηελ εηζαγσγή κεηνρψλ απφ 

reverse split & απφ ΑΜΚ 

11/6/2013 Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 14 παξάγξαθν 3 ηνπ Ρ. 3401/2005 

11/6/2013 Αλάξηεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, ηνπ Υ.Α. θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 

11/6/2013 Γεκνζίεπζε ζην Ζ.Γ.Σ. ηνπ Υ.Α. ηεο αλαθνίλσζεο γηα ην 

reverse split θαη ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ 

12/6/2013 Σειεπηαία εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ πξηλ ην reverse 

split 

13/6/2013 Πξνζσξηλή Παχζε Γηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ ιφγσ reverse 

split 

17/6/2013 Ζκεξνκελία Πξνζδηνξηζκνχ Γηθαηνχρσλ (record date) 

19/6/2013 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ απφ reverse split 

& AMK κε  λέα νλνκαζηηθή ηηκή κεηνρήο 
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EUROBANK ERGASIAS 

Αλακελόκελν ρξνλνδηάγξακκα ηεο Γεκόζηαο Πξνζθνξάο 2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

17/4/2014 Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 17 Απξηιίνπ 2014 

17/4/2014 Γεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 17 Απξηιίνπ 2014 

22/4/2014 Γεκνζίεπζε ζηνλ εκεξήζην ηχπν, θαζψο θαη ζην Ζκεξήζην 

Γειηίν Σηκψλ ηνπ Υ.Α. ηνπ 

ηξφπνπ θαη ηφπνπ δηάζεζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κέζσ ηεο 

αλαθνίλσζεο 

πξφζθιεζεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ 

24/4/2014 Αλαθνίλσζε εχξνπο ηηκψλ ηεο πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο 24 

Απξηιίνπ 2014 

25/4/2014 Έλαξμε Γεκφζηαο Πξνζθνξάο 25 Απξηιίνπ 2014 

29/4/2014 Λήμε Γεκφζηαο Πξνζθνξάο 29 Απξηιίνπ 2014 

30/4/2014 Αλαθνίλσζε ηηκήο δηάζεζεο θαη θαηαλνκή Πξνζθεξφκελσλ 

Μεηνρψλ 30 Απξηιίνπ 2014 

30/4/2014 Απνδέζκεπζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ 30 

Απξηιίνπ 2014 

5/5/2014 Καηαβνιή ησλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο Θεζκηθνχο θαη Λνηπνχο 

Δπελδπηέο 5 Μαΐνπ 2014 

7/5/2014 Έγθξηζε εηζαγσγήο ησλ Πξνζθεξφκελσλ Μεηνρψλ απφ ηελ 

Δ.Υ.Α.Δ.* 7 Μαΐνπ 2014 

7/5/2014 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Υ.Α.Δ. γηα 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Πξνζθεξφκελσλ Μεηνρψλ 

9/5/2014 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Πξνζθεξφκελσλ Μεηνρψλ 9 

Μαΐνπ 2014 

* Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Λεηηνπξγίαο Αγνξψλ 

ηεο Δ.Υ.Α.Δ. θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. 
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EUROBANK ERGASIAS  

Πξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα Έλαξμεο Γηαπξαγκάηεπζεο 

(Δμαγνξά ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνύ Σαρπδξνκείνπ) 2013 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

11/11/2013 Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 

12/11/2013 Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ 

Γειηίνπ ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 3401/2005 

12/11/2013 Αλάξηεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, ηνπ Υ.Α. θαη ηεο Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο 

12/11/2013 Έγθξηζε ηνπ Υ.Α. γηα ηελ εηζαγσγή κεηνρψλ απφ ηελ ΑΜΚ 

12/11/2013 Γεκνζίεπζε ζην Ζ.Γ.Σ. ηνπ Υ.Α. ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ 

έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ 

14/11/2013 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ απφ AMK 
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

2013 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟ 

29/05/2013 Γ. ηεο Σξάπεδαο γηα reverse split, κείσζε / αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο πλνιηθήο Αχμεζεο 

03/06/2013 Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.  ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 

03/06/2013 Έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή / ην Γ. . ηνπ Υ. Α ηεο εηζαγσγήο 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ππέξ ησλ 

παιαηψλ θαηφρσλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηεο εηζαγσγήο κεηνρψλ 

ηεο Σξάπεδαο απφ ην reverse split 

03/06/2013 Αλαθνίλσζε ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ (ΖΓΣ) ηνπ Υ. Α. γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ απφ ην reverse split, ηελ απνθνπή ησλ 

δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ θαηφρσλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηελ 

έλαξμε θαη ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο 

04/06/2013 Γεκνζίεπζε εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (αλάξηεζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηνπ Υ. Α, ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ πκβνχινπ Έθδνζεο 

04/06/2013 Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο ηξφπνπ θαη ηφπνπ δηάζεζεο ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην ΖΓΣ 

04/06/2013 Σειεπηαία εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο 

πξηλ ην reverse split, ηε κείσζε / αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη κε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

05/06/2013 Πξνζσξηλή παχζε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο 

ιφγσ reverse split θαη απνθνπή δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο (cut off 

date)  

07/06/2013 Ζκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ απφ ην reverse split θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο (joint record 

date) 
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10/06/2013 Πίζησζε ζηελ ΔΥΑΔ ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ζην .Α.Σ 

11/06/2013 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ απφ reverse split θαη έλαξμε 

πεξηφδνπ άζθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο 

18/06/2013 Λήμε δηαπξαγκάηεπζεο δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο 

25/06/2013 Λήμε πεξηφδνπ άζθεζεο δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη 

πξνεγγξαθήο 

28/06/2013 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ. Α. γηα ηελ 

θάιπςε ηεο άζθεζεο θαη ηε δηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ Νέσλ 

Μεηνρψλ 

03/07/2013 Έγθξηζε απφ ην Υ. Α ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

Νέσλ Μεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηίηισλ ΣΥ
* 

04/07/2013 Αλαθνίλσζε ζην ΖΓΣ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ. Α, γηα ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ηεο 

Σξάπεδαο 

04/07/2013 Πίζησζε απφ ηελ Δ.Υ.Α.Δ. ησλ Νέσλ Μεηνρψλ θαη Σίηισλ ΣΥ 

ζηνπο Λνγαξηαζκνχο Γηθαηνχρσλ ζην ΑΣ  

05/07/2013 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ Σίηισλ ΣΥ 

*
Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο 
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

2014 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΓΟΝΟ 

01/04/2014 Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 

02/04/2014 Γεκνζίεπζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 

(αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Υ.Α). 

02/04/2014 Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ 

Γειηίνπ ζην Ζ.Γ.Σ. 

03/04/2014 Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο ηνπ ηξφπνπ θαη ηφπνπ δηάζεζεο ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηνλ Σχπν  

07/04/2014 Έλαξμε Γεκφζηαο Πξνζθνξάο 

09/04/2014 Λήμε Γεκφζηαο Πξνζθνξάο 

11/04/2014 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. γηα ηελ 

θάιπςε ηεο αχμεζεο 

14/04/2014 Έγθξηζε απφ ην Υ. Α ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

Νέσλ Μεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο
* 

15/04/2014 Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ. Α γηα ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ηεο 

Σξάπεδαο 

16/04/2014 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ 

*
Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιηζεο ηνπ Γ. . ηνπ Υ. Α θαηά ηελ αλσηέξσ 

εκεξνκελία. 


