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Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τα αδέρφια μου για τη 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ορίσει καταρχήν τις έννοιες της εξυγίανσης 

και της εκκαθάρισης, δύο όρων που ενώ δεν είναι ταυτόσημοι, έχουν επικρατήσει ως 

τέτοιοι στον κοινό νού, να αποσαφηνίσει τα όρια και τις συνέπειες της καθεμιάς, 

καθώς και να παρουσιάσει με συντομία τι ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Ο προβληματισμός που υπάρχει για την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, αποσαφηνίζεται με τον ορισμό των δύο εννοιών, καθώς και με την 

επιλεκτική παράθεση περιπτώσεων τόσο ξένων όσο και ελληνικών τραπεζών. Η 

μεταρρύθμιση του νομοθετικού συστήματος καθώς και η ανάπτυξη μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής όσον αφορά στην πιστωτική πολιτική των τραπεζών, 

συντελούν στην αποτροπή δημιουργίας καταστάσεων πιστωτικής κρίσεως στον 

τραπεζικό χώρο και, συνεπώς, αποφυγής των διαδικασιών εξυγίανσης και 

εκκαθάρισης των τραπεζικών ιδρυμάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι ένα πρόβλημα που έχει εμφανιστεί 

πρακτικά σε κάθε χώρα.  Κατά την προηγούμενη δεκαετία, παρατηρήθηκε ένας 

αρκετά μεγάλος αριθμός τραπεζικών εκκαθαρίσεων.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 

αρκετοί ερευνητές να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους παράγοντες εκείνους που 

προκαλούν την εξυγίανση και τη μετέπειτα εκκαθάριση των τραπεζών.  Όπως γίνεται 

άμεσα αντιληπτό, ο προσδιορισμός αυτών των παραγόντων είναι πολύ σπουδαίος,  

αφού αποτελεί σημαντικό βήμα στην πρόληψη της εκκαθάρισης των τραπεζών. 

Στην παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθούμε με όλους αυτούς τους παράγοντες, παρά 

μόνο με την επίδραση της διοίκησης των τραπεζών (αναφορικά με την 

ακολουθούμενη πιστωτική τους πολιτική) και την εκάστοτε νομοθετική επιλογή. 

Με άλλα λόγια σκοπός της εργασίας είναι να απαντηθούν δύο ερωτήματα : το πρώτο 

είναι αν μια κακή πιστωτική πολιτική είναι ο κύριος λόγος που έχει σαν αποτέλεσμα 

την εξυγίανση και περαιτέρω την εκκαθάριση των τραπεζών.  Και το δεύτερο 

ερώτημα είναι αν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποτρέπει ή προκαλεί την 

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Προκειμένου λοιπόν να απαντηθούν τα δύο 

παραπάνω ερωτήματα, θα παρουσιαστούν κάποιες λεπτομερείς περιπτώσεις 

τραπεζών, ξένων και ελληνικών, που τέθηκαν υπό κάποια μορφή εξυγίανσης.  

Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν οι περιπτώσεις της BANK OF CREDIT AND 

COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI), της BANCO AMBROSIANO VENETO, 

της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
 
2.1.1  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
Πριν ξεκινήσει η βιβλιογραφική αναφορά στις αιτίες πρόκλησης εξυγίανσης και 

εκκαθάρισης τραπεζικών ιδρυμάτων, είναι σκόπιμο να δοθούν οι ορισμοί της 

εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληματικών επιχειρήσεων.  Εξυγίανση είναι μια 

διαδικασία, ένας θεσμικός μηχανισμός, που επιδιώκει τη βελτίωση της θέσης μιας 

υπερχρεωμένης αλλά βιώσιμης επιχείρησης, μιας επιχείρησης με οικονομικά 

προβλήματα, που είναι στην ουσία ένα βήμα πριν τη διάλυση, την πτώχευση.  Με 

άλλα λόγια, με την εξυγίανση αποσκοπείται να αποτραπεί η διάλυση μιας 

υπερχρεωμένης αλλά βιώσιμης επιχείρησης, να διασωθεί και να συνεχίσει τη 

λειτουργία της είτε με τον ίδιο ή με άλλο νομικό φορέα, έτσι ώστε να ωφελούνται 

από την εξυγιαντική διαδικασία και άλλα πρόσωπα, εκτός από τον οφειλέτη, όπως οι 

δανειστές, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και τέλος η εθνική οικονομία (Κοτσίρης 

Λ., Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., 1998). 

Και ενώ η συνταγματικότητα του θεσμού της εξυγίανσης αμφισβητήθηκε, έγινε όμως 

δεκτή από τα δικαστήρια.  Από την άλλη μεριά, η αρνητική εμπειρία από την 

εφαρμογή του θεσμού σε διεθνές επίπεδο οδήγησε τους συγγραφείς να τον 

αναλύσουν βαθύτερα με οικονομικά κριτήρια και να τον οριοθετήσουν από την 

πτώχευση ή και να τον συμπλέξουν με αυτή.  Η νέα αυτή θεώρηση αποβλέπει στη 

θεσμοθέτηση ενός δικαίου αφερεγγυότητας που αποσκοπεί στο συντονισμό των 

συμφερόντων της επιχείρησης και των δανειστών είτε με τη διαδικασία 

αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή με την εκκαθάριση.  Η διαδικασία 

αναδιοργάνωσης συγκρατεί την επιχείρηση, η οποία μπορεί να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της με τον ίδιο φορέα, ενώ η διαδικασία της εκκαθάρισης διαλύει την 

επιχείρηση, εκτός αν μεταβιβασθεί ως σύνολο σε τρίτον (Κοτσίρης Λ., 

Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., 1998).  Πάντως, οι διαδικασίες πτώχευσης και 

εξυγίανσης σήμερα συνυπάρχουν σαν χωριστές διαδικασίες που βρίσκονται σε σχέση 

γενικού και ειδικού, χωρίς να αποκλείει η μία την άλλη ή την εναλλαγή μεταξύ τους. 

Η γενικότερη ιδέα της εξυγίανσης, δηλαδή της διάσωσης, διατήρησης μιας 

επιχείρησης δεν είναι καθόλου άγνωστη στο δίκαιό μας.  Συναντάται σε πολλά 
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άρθρα, όπως στα 482, 483, 725, 726 και 1034 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

(ΚπολΔ), τουλάχιστον κατά το μέρος που αποδέχεται τη μεταβίβαση της επιχείρησης 

ως ενότητας.  Στη διάσωση ειδικότερα μιας «αφερέγγυας» επιχείρησης αποβλέπουν 

οι διατάξεις «εξυγιαντικών» νόμων, που τέθηκαν σε ισχύ ήδη από τη δεκαετία του 

1980, όπως ο νόμος 1386/1983 και ο νόμος 1892/1990 (άρθρα 44-49), οι οποίοι κατά 

την πάροδο του χρόνου υπέστησαν πολλές και ουσιαστικές μεταβολές. 

Παρόλα αυτά η τελευταία αυτή προσπάθεια «εξυγίανσης αφερέγγυων 

επιχειρήσεων» δεν φαίνεται να απέφερε τους αναμενόμενους καρπούς.  Αντιθέτως, 

δημιούργησε πληθώρα δισεπίλυτων προβλημάτων ακόμα και σε επίπεδο 

αρμοδιότητας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διόγκωση των χρεών 

και επαχθέστατη επιβάρυνση του Δημόσιου Ταμείου.  Γι’ αυτόν το λόγο, παρά τις 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και βελτιώσεις της σχετικής νομοθεσίας, η εξυγίανση 

παραμένει ακόμα ζήτημα που χρήζει σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης 

(Ψυχομάνης Σ., 2003). 

Συνοπτικά, στις ρυθμίσεις των νεότερων νόμων, που αναφερόμενες στις 

προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις εισάγουν μορφές εξυγίανσης 

μπορούμε να αναφέρουμε π.χ. τη συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης, τη θέση της 

επιχείρησης υπό επίτροπο και τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης, κάνοντας έτσι 

ακόμη πιο φανερή και τη σχέση εξυγίανσης και εκκαθάρισης (άρθρα 44-49 

ν.1892/1990, όπως ισχύει μετά τους νόμους 1947/91, 2000/91, 2234/94, 2244/94 και 

2302/95). 

 

 

2.1.2  ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
 

Στην τελευταία παράγραφο της προηγούμενης ενότητας αναφέρθηκαν συνοπτικά 

κάποιες μορφές εξυγίανσης.  Πριν από τους πρόσφατους νόμους για την εξυγίανση 

και εκκαθάριση υπήρχε ήδη ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε στο δίκαιο της 

εξυγίανσης των προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.  Ειδικότερα : 

 

Α) Η αναγκαστική εξυγίανση από τους πιστωτές, βασιζόμενη στο ν.δ.3562/1956,  

οι διαδικασίες της οποίας διακρίνονται σε τρία στάδια δηλ. προσωρινή διαχείριση, 

Διοίκηση και διαχείριση, ειδική εκκαθάριση, που αποτελούν διαδικασίες 
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αναγκαστικής εξυγίανσης από τους δανειστές.  Ο θεσμός του συγκεκριμένου νόμου 

αποτελεί μια διαδικασία δικαστικού διακανονισμού των χρεών που μπορεί να γίνει 

είτε με ειδική εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας ή με ένα συμβιβασμό ειδικού 

περιεχομένου και οργάνωσης που αποτελεί η θέση της επιχείρησης υπό τη διοίκηση 

και διαχείριση των πιστωτών της. 

 

Β) Το σύστημα εξυγίανσης κατά το ν. 1386/1983, με τίτλο «Οργανισμός 

Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων».  Ο ν. 1386/1983 οργάνωσε ένα 

κρατικό σύστημα εξυγιαντικής διαδικασίας, τη διαχείριση του οποίου είχε αναλάβει ο 

Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.).  Σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

νόμο, ο Υπουργός Οικονομικών υπάγοντας μια επιχείρηση στις ρυθμίσεις του 

ν.1386/1983 αποφάσιζε είτε την ανάληψη της διοίκησης της επιχείρησης από τον 

Ο.Α.Ε. ή τη ρύθμιση των υποχρεώσεών της κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η 

βιωσιμότητά της δηλαδή α) με την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων 

της επιχείρησης και β) με την αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας με 

τροπή του παθητικού σε κεφάλαιο.  Σε περίπτωση αποτυχίας των δύο αυτών 

διαδικασιών υπήρχε και μια τρίτη επιλογή, δηλαδή η θέση της επιχείρησης σε ειδική 

εκκαθάριση.  Με άλλα λόγια προηγείται μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με 

σκοπό την επιβίωση της επιχείρησης, και αν δεν ευδοκιμήσει αυτό ή δεν φέρει 

αποτέλεσμα μια προσπάθεια «μετοχοποίησης» των υποχρεώσεων ή προσπάθεια 

αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, τότε η επιχείρηση τίθεται σε καθεστώς 

αναγκαστικής εκκαθάρισης.  Η εφαρμογή του  ν. 1386/1983 συνδυάστηκε με σκέψεις 

κοινωνικοποίησης, με σειρά δικαστικών αμφισβητήσεων και κοινοτικών αντιθέσεων 

και χρεώθηκε με έντονο κρατικό παρεμβατισμό.  Το αποτέλεσμα της δανειοδότησης 

των προβληματικών επιχειρήσεων από τον Ο.Α.Ε. δεν οδήγησε στην εξυγίανσή τους, 

αλλά στη διόγκωση των χρεών τους. 

 

Γ) Η «αποκρατικοποίηση» με το ν. 1892/1990.  Πρόκειται για μια προσπάθεια 

αποκρατικοποίησης των προβληματικών επιχειρήσεων που κρατικοποιήθηκαν με το 

ν. 1386/1983 και αφορά σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διαπνέεται από έντονο 

φιλελεύθερο πνεύμα, επεξεργασμένο για να προχωρήσει διαδικαστικά καλύτερα η 

αποκρατικοποίηση, σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 
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Εκτός από τις παραπάνω μορφές εξυγίανσης, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και 

άλλες πιο πρόσφατες μορφές που βασίζονται σε σύγχρονους νόμους όπως : 

 

Α) Τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το ν. 

2601/1998.  Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένες προβληματικές 

επιχειρήσεις που έχουν ιδιάζουσα σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

να ενταχθούν σε ένα ειδικό καθεστώς των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και 

αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή πορεία, έτσι 

ώστε με τις επιχορηγήσεις και τις ενισχύσεις που θα τους δοθούν, να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν την κρίση, να εξυγιανθούν και να αναπτυχθούν (Κοτσίρης Λ., 

Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., 1998). 

 

Β) Ο Κανονισμός 1346/2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις διασυνοριακές 

διαδικασίες αφερεγγυότητας.  Η υιοθέτηση του κανονισμού αυτού, που άρχισε να 

ισχύει άμεσα και αυτόματα μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από τις 31 Μαΐου 2002, συμβάλλει στην αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών 

αφερεγγυότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πλην Δανίας).  Ο Κανονισμός (ο 

οποίος παρατίθεται στο τέλος της εργασίας στο Παράρτημα 1) καλύπτει τις 

συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, αν οι διαδικασίες αυτές συνεπάγονται τη 

μερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του οφειλέτη και το διορισμό συνδίκου.  

Στις εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνονται η πτώχευση, η υπαγωγή επιχείρησης υπό 

επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας με τους πιστωτές, η ειδική εκκαθάριση και 

η προσωρινή διαχείριση εταιρίας. 

Πρέπει να τονιστεί ότι από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού εξαιρούνται ρητά οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως και τα πιστωτικά ιδρύματα, για την εξυγίανση και 

εκκαθάριση των οποίων εκδόθηκε η οδηγία 2001/24/ΕΚ(το κείμενό της παρατίθεται 

στο τέλος της εργασίας στο Παράρτημα 2).  Σε επόμενη ενότητα του παρόντος 

κεφαλαίου θα γίνει λεπτομερής αναφορά στη συγκεκριμένη οδηγία. 
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2.1.3  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
 

Το νομικό πλαίσιο εξυγίανσης των προβληματικών και υπερχρεωμένων 

επιχειρήσεων, όπως διαμορφώθηκε με το βασικό νόμο 1892/1990 και τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα με άρθρα άλλων νόμων, προβλέπει διαδικασίες που εκτυλίσσονται σε 

δύο στάδια : 

α) Το πρώτο στάδιο είναι η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και 

επιχείρησης, δηλαδή πρόκειται για ένα στάδιο εκούσιας εξυγίανσης.  Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί είτε απευθείας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή με τη μεσολάβηση 

επιτρόπου.  Σκοπός της συμφωνίας αυτής βάσει του νόμου είναι η ρύθμιση ή ο 

περιορισμός των χρεών της επιχείρησης και η εξασφάλιση των εργαζομένων, χωρίς 

βέβαια να αποκλείεται κάποιο άλλο αποτέλεσμα με εξυγιαντικό πάντα χαρακτήρα. 

β) Το δεύτερο στάδιο του νομικού πλαισίου της εξυγίανσης είναι η ειδική 

εκκαθάριση της επιχείρησης.  Οι ρυθμίσεις της ειδικής εκκαθάρισης 

περιλαμβάνονται σε τέσσερα άρθρα του ν. 1892/1990, τα οποία όμως τροποποιούνται 

συνεχώς έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες που υπαγορεύουν κάποιες 

«στρατηγικές» επιχειρήσεων που επιφέρουν ιδιαίτερες οικονομικό-κοινωνικές 

προεκτάσεις (Κοτσίρης Λ., Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., 1998).  Όσον αφορά 

ιδιαίτερα στο άρθρο 46, σκοπός της ειδικής εκκαθάρισης είναι κατά πρώτο λόγο η 

πώληση του ενεργητικού της επιχείρησης σαν σύνολο με δημόσιο πλειοδοτικό 

διαγωνισμό, απαλλαγμένη από χρέη, και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της 

προσπάθειας, ο εκκαθαριστής προχωρά περαιτέρω στην τμηματική πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που οδηγεί στη διάλυσή της. 

Συμπερασματικά, αυτό που ισχύει στην περίπτωση των προβληματικών επιχειρήσεων 

είναι η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον περιορισμό των χρεών, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος.  Αν η προσπάθεια αυτή φανεί άκαρπη ή δεν 

εκπληρωθούν οι όροι της συμφωνίας, τότε διατάσσεται η εκκαθάριση της 

επιχείρησης.  Με άλλα λόγια γίνεται φανερό ότι η εκούσια εξυγίανση ή απλά 

εξυγίανση είναι το βήμα που προηγείται της αναγκαστικής ειδικής εκκαθάρισης ή 

απλά της εκκαθάρισης. 

 

 

                                                                                                                                                ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            12



  

2.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

 
Η διαδικασία εκκαθάρισης έπεται χρονικά της εξυγίανσης.  Έχει ταυτιστεί σχεδόν με 

τον όρο «εξυγίανση», άσχετα αν στην ουσία είναι κάτι διαφορετικό.  Για λόγους 

ευκολίας χρησιμοποιείται σχεδόν ταυτόσημα, δηλαδή για να περιγράψει το τελικό 

στάδιο στην εξυγιαντική προσπάθεια μιας προβληματικής επιχείρησης. 

Έτσι, η εκκαθάριση είναι μια συλλογική διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ως συνόλου, που αποβλέπει στην 

ικανοποίηση των πιστωτών και στην άρση της εκκρεμότητας που δημιούργησε η 

οικονομική κρίση της προβληματικής και υπερχρεωμένης επιχείρησης.  Η 

εκκαθάριση γίνεται για ειδικό σκοπό, δηλαδή για τη ρευστοποίηση του ενεργητικού 

και την απόσβεση του παθητικού της επιχείρησης και διατάσσεται από το αρμόδιο 

δικαστήριο της έδρας της επιχείρησης.  Αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί γίνεται μετά 

από τη μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή 

ύστερα από αίτηση των πιστωτών που εκπροσωπούν το 20% των ληξιπρόθεσμων 

χρεών, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 880.410,85 Ευρώ.  Βέβαια, παρόλο 

που η εκκαθάριση έπεται της εξυγίανσης, είναι αποδεκτό επίσης, κάποιες φορές οι 

πιστωτές να επιλέξουν κατευθείαν τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης για την 

εξυγίανση της επιχείρησης, χωρίς να έχει προηγηθεί εξυγιαντική συμφωνία.  Πρέπει 

όμως, ο εξυγιαντικός χαρακτήρας να υπάρχει και στη διαδικασία εκκαθάρισης που 

αποτελεί τη δυσμενέστερη λύση όλων των εξυγιαντικών διαδικασιών (Κοτσίρης Λ., 

Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., 1998). 

Για να τεθεί μια επιχείρηση υπό εκκαθάριση θα πρέπει να βρίσκεται σε μια από τις 

παρακάτω καταστάσεις : 

α) Αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της για οικονομικούς λόγους. 

β) Κατάσταση παύσης πληρωμών, δηλαδή η επί εξάμηνο τουλάχιστον μη πληρωμή 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

γ) Πτώχευση της επιχείρησης.  Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι επειδή η εκκαθάριση 

θεωρείται ειδικότερος θεσμός της πτώχευσης, για το λόγο αυτό, οι εργασίες της 

πτώχευσης αναστέλλονται από το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης για την 

υπαγωγή και όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση, η οποία έτσι διαδέχεται την πτώχευση. 

δ) Θέση της επιχείρησης υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό 

προσωρινή διαχείριση. 
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ε) Θέση της επιχείρησης υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. 

στ) Έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.  Σαν 

έκδηλη αδυναμία πληρωμών νοείται η μείωση της παραγωγής και του αριθμού των 

εργαζομένων οφειλόμενη σε έλλειψη ρευστότητας, η μείωση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών και η επιδείνωση των δεικτών ρευστότητας. 

Αφού τεθεί μια επιχείρηση σε διαδικασία εκκαθάρισης, το Εφετείο της έδρας της 

επιχείρησης ορίζει έναν εκκαθαριστή, ο οποίος μπορεί να προβεί σε πώληση με 

πλειστηριασμό ορισμένων ή και όλων συγχρόνως των κινητών ή ακινήτων της 

επιχείρησης, στα οποία περιλαμβάνονται τα σήματα, οι ευρεσιτεχνίες ακόμη και η 

εμπορική επωνυμία, αν αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με το όνομα του οφειλέτη.  Στη 

συνέχεια, για την ικανοποίηση των πιστωτών, ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα 

κατάταξης, ο οποίος αποτελεί πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.  

Οι παραπάνω ενέργειες συνιστούν εν συντομία τη διαδικασία ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που ακολουθείται σε μια εκκαθάριση, ενώ 

μετά σειρά έχει η διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών της  Αφού δηλαδή 

ρευστοποιηθεί το ενεργητικό της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, ο εκκαθαριστής 

προχωρά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, με βάση τον πίνακα 

κατάταξης. 

 

 

2.2.2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
 

Όπως κάθε επιχείρηση, ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια τράπεζα, από τη στιγμή που είναι 

μια ανώνυμη εταιρία, υπάρχει πιθανότητα αντί να παρουσιάζει κέρδη, να παρουσιάζει 

ζημίες , να είναι δηλαδή προβληματική.  Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει η 

συγκεκριμένη τράπεζα, σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί γενικά για τις 

προβληματικές επιχειρήσεις, να εξυγιανθεί και στη συνέχεια να εκκαθαριστεί.  

Ειδικότερα, μια τράπεζα, μπορεί να τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση -κάτι ανάλογο 

με τη χρεοκοπία – (receivership) από μια εποπτική αρχή.  Ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια 

τράπεζα, θεωρείται αφερέγγυα (insolvent) όταν τα περιουσιακά της στοιχεία, δηλαδή 

το ενεργητικό της, ακόμη και αν ρευστοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν 

επαρκεί για να καλύψει τις μη κεφαλαιακές της υποχρεώσεις.  Η απειλούμενη 
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αφερεγγυότητα των τραπεζών ειδικότερα, εκδηλώνεται με διάφορες μορφές : αισθητή 

μείωση κεφαλαίου, σημαντικά μειωμένη ρευστότητα με πιθανολογούμενη 

ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, μη καταβολή των χρεών τους σε βαθμό παύσης 

πληρωμών ή όχι (Θεοχαροπούλου, 2004).  Το κεφάλαιο μιας τράπεζας βρίσκεται 

γενικά σε κακή θέση όταν τα χρέη της (π.χ. η διαγραφή των χρεών ή τα ανείσπρακτα 

χρέη) υπερβαίνουν τα προσδοκώμενα έσοδά της, το ποσό των ρευστών 

αποθεματικών, των μη διανεμημένων κερδών και του πλεονάσματος. Από λογιστική 

άποψη όταν η Καθαρή της Θέση είναι μικρότερη από τα Ίδια Κεφάλαιά της.  Από τη 

στιγμή που μια τράπεζα χαρακτηριστεί αφερέγγυα, έχει μειώσει τα ίδια κεφάλαιά της 

και γίνεται προσπάθεια διάσωσης ή εξυγίανσής της. 

Μάλιστα, κατά την άποψη της κ. Γ. Θεοχαροπούλου «η ανάγκη εξυγίανσης 

προκύπτει είτε σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας, είτε σε περίπτωση έλλειψης 

περιουσίας.  Η έλλειψη ρευστότητας για τις τράπεζες ισοδυναμεί με την ύπαρξη 

περιουσίας ανεπίδεκτης ευχερούς εκποίησης.  Η έλλειψη περιουσίας εμφανίζεται ως 

αφερεγγυότητα των οφειλετών της τράπεζας (δανειοληπτών), δηλαδή ως αδυναμία 

πληρωμής των χρεών τους».   

 
Α. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
 

Η κύρια μορφή εξυγίανσης ενός τραπεζικού ιδρύματος που δραστηριοποιείται στον 

εθνικό και κοινοτικό χώρο, είναι η χορήγηση μιας κρατικής ενίσχυσης.   Και μάλιστα 

η κρατική παρέμβαση που έχει τα χαρακτηριστικά ενίσχυσης διάσωσης ή  

αναδιάρθρωσης δηλαδή εξυγίανσης, υπέρ ενός εθνικού πιστωτικού ιδρύματος που 

αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δραστηριοποιείται σε εγχώριο και διεθνές 

επίπεδο.  Η ενέργεια αυτή έχει ως σκοπό την πρόληψη και τον αποκλεισμό μιας 

γενικευμένης χρηματοπιστωτικής κρίσης στην εθνική ή κοινοτική τραπεζική αγορά ; 

έχει δε μεγαλύτερη βαρύτητα από τη χορήγηση μιας ενίσχυσης σε μια οποιασδήποτε 

άλλη επιχείρηση και κρίνεται επιτακτικότερη λόγω της έντασης που μπορεί να πάρει 

και της κρίσης που μπορεί να προκαλέσει σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι κρατικές παρεμβάσεις για τη στήριξη 

των πιστωτικών ιδρυμάτων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα 

επιδεινώνουν τις δυσχέρειες του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολό του, αφού 

έχει διαπιστωθεί ότι επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των μη 
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επιχορηγούμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.  Οι επιπτώσεις αυτές είναι μεγαλύτερες και 

περισσότερο αισθητές, όταν οι κρατικές παρεμβάσεις προορίζονται για τη στήριξη 

πιστωτικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα. 

Τα προβλήματα φερεγγυότητας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που περνάει 

κρίση μπορούν να οξυνθούν τάχιστα, αν η αγορά και οι οικονομικοί παράγοντες 

πεισθούν ότι αυτό δεν είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει.  Η έλλειψη ρευστότητάς 

του θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη κρίση, αφού η 

ικανότητά του να ρευστοποιήσει αμέσως στοιχεία του ενεργητικού του για να 

χρηματοδοτήσει την αναδιάρθρωσή του προσκρούει στη δυσκολία διευθέτησης των 

πελατειακών σχέσεων στις οποίες βασίζονται τα στοιχεία αυτά (Χατζηγάγιος Θ., 

2004). 

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν τα προβλήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

αναφέρθηκαν είναι αναγκαία η λήψη κρατικών μέτρων εξυγίανσης υπέρ του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, στα 

πλαίσια μιας διαδικασίας διάσωσης ή μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης.  Τα μέτρα 

που λαμβάνονται υπό το καθεστώς μιας εξυγίανσης, έχουν σαν σκοπό να στηρίξουν 

τη χρηματοοικονομική ανάκαμψη του πιστωτικού ιδρύματος που αντιμετωπίζει 

οικονομικά προβλήματα, να διατηρήσουν τη ρευστότητά του και τη φερεγγυότητά 

του. 

Στα πλαίσια της διαδικασίας διάσωσης, ένα μέτρο οικονομικού χαρακτήρα που 

σκοπεύει στην προσωρινή στήριξη ενός πιστωτικού ιδρύματος με οικονομικά 

προβλήματα είναι μια επείγουσα ενίσχυση, η οποία παρέχει μια προσωρινή αναστολή 

στα χρηματοοικονομικά του προβλήματα, που χρονικά είναι μέχρι του διαστήματος 

των έξι μηνών, και του επιτρέπει να αναλύσει τους λόγους που το οδήγησαν στις 

χρηματοοικονομικές του δυσκολίες και να εκπονήσει ένα σχέδιο επίλυσής τους με 

μακροχρόνια προοπτική.  Η φύση των ενισχύσεων αυτών είναι ταμειακή.  

Χορηγούνται είτε με τη μορφή εγγύησης δανείων ή με τη μορφή πιστώσεων 

επιστρεπτέων με επιτόκιο της αγοράς.  Στόχος τους είναι η αποφυγή εμφάνισης 

προβλημάτων έλλειψης εμπιστοσύνης και ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος και 

η συνέχιση της διενέργειας των δραστηριοτήτων του στις εγχώριες και διεθνείς 

αγορές. 

Στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης εφαρμόζονται οι κοινοτικές 

κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνοντας κρατικές ενισχύσεις που περιορίζονται στο 

ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο, έτσι ώστε να επωμιστεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα 
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ένα μέρος από το βάρος της αναδιαρθρωτικής προσπάθειας και συνδέονται με την 

πλήρη εκτέλεση ενός λεπτομερούς, ρεαλιστικού και συνεκτικού σχεδίου 

αναδιάρθρωσης.  Η αναδιάρθρωση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί σε λογικό χρονικό 

διάστημα και να αποκαταστήσει τη φυσιολογική αποδοτικότητα του ιδρύματος καθώς 

και να επιφέρει μέσω αυτής τη μακρόχρονη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του 

ιδρύματος χωρίς να χρειάζεται να γίνει νέα προσφυγή σε κρατική χρηματοδότηση 

(Χατζηγάγιος Θ., 2004). 

Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα και η φερεγγυότητα ενός 

πιστωτικού ιδρύματος που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση και χρειάζεται 

εξυγίανση, είναι απαραίτητο να ληφθούν κάποια μέτρα, που αφορούν κατά κύριο 

λόγο στο συντελεστή φερεγγυότητας και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

σαν μέσο διατήρησης του συντελεστή αυτού. 

 

α) Ο συντελεστής φερεγγυότητας 

Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα εμφανίζει ζημίες, μειώνονται τα ίδια κεφάλαιά του κάτω 

από το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπεται από τις σχετικές εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις και υποβαθμίζεται η φερεγγυότητά του και η πιστοληπτική του ικανότητα.  

Αυτά έχουν περαιτέρω συνέπεια την εμφάνιση προβλημάτων ρευστότητας που 

μπορεί εύκολα να μεταδοθεί και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτούνται κρατικά μέτρα έτσι ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να τηρήσει τους κανόνες 

προληπτικής εποπτείας.  Ο συντελεστής φερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος 

εκφράζει το λόγο των ιδίων κεφαλαίων του προς τη σταθμισμένη κατά τον κίνδυνο 

αξία των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων του.  Είναι δηλαδή ένα κλάσμα που 

έχει αριθμητή τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος και παρανομαστή τα 

στοιχεία του ενεργητικού (ταμείο, δάνεια πλήρως εξασφαλισμένα) και τα εκτός 

ισολογισμού στοιχεία (εγγυήσεις, υποκατάστατα πιστώσεων, προθεσμιακές 

καταθέσεις κ.λ.π.) σταθμισμένα με τον κίνδυνο που φέρουν και που πρέπει να είναι 

8%.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτείται για το 

πιστωτικό ίδρυμα να διαθέτει οκτώ μονάδες ιδίων κεφαλαίων για να καλύψει εκατό 

μονάδες πιστωτικών κινδύνων.  Αποτελεί λοιπόν ο συντελεστής φερεγγυότητας μια 

κοινή μέθοδο υπολογισμού, αξιολόγησης, μέτρησης και σύγκρισης της 

φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων ανταποκρινόμενη στην ταχύτατα 

εξελισσόμενη τραπεζική αγορά.  Λειτουργεί σαν κριτήριο τόσο για την τήρηση 
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ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και ελέγχου της 

βιωσιμότητάς τους, με απώτερο σκοπό την προστασία των καταθέσεων και των 

επενδυτών.  Αν λοιπόν ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο 

κριτήριο φερεγγυότητας, δεν διαθέτει περιθώρια ανάπτυξης και δεν είναι σε θέση να 

προσελκύσει νέα ίδια κεφάλαια ή να αυξήσει τα κεφάλαιά του με την επίτευξη 

σημαντικού κέρδους. 

Η προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών στο περιεχόμενο των διατάξεων της οδηγίας 

89/647/ΕΟΚ και κατά συνέπεια στο συντελεστή φερεγγυότητας επέβαλε την 

ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, για να διατηρηθεί το 

ποσοστό του 8% των ιδίων κεφαλαίων, ώστε να μην περιοριστεί η ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και να διατηρήσουν και τον κύκλο εργασιών 

τους στο ύψος τους.  Διαφορετικά θα έπρεπε τα πιστωτικά ιδρύματα να 

αναλαμβάνουν λιγότερους κινδύνους.  Βλέποντας λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο 

συντελεστής αυτός για την ανάπτυξη των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται φανερό για 

ποιο λόγο θεωρείται μέσο κρατικής ενίσχυσης και εξυγίανσης. 

 

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σαν μέτρο εξυγίανσης. 

Σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. απαιτείται η επίτευξη ενός ελαχίστου ορίου 

κεφαλαίου ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού που ενέχουν κίνδυνο, λόγω του ότι 

από αυτό φαίνεται ποια είναι τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τη βιωσιμότητα 

του πιστωτικού ιδρύματος.  Επομένως, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενός 

πιστωτικού ιδρύματος λειτουργεί σαν μέτρο εξυγίανσής του, εντασσόμενο στους 

κανόνες προληπτικής ενέργειας.  Με την εισφορά κεφαλαίου αυξάνεται η ρευστότητα 

ενός ιδρύματος καθώς και η ευρύτερη βάση των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτει (και 

που απαιτούνται για λόγους προληπτικής εποπτείας).  Επιπλέον, η πρόσθετη 

ρευστότητα, η μεγαλύτερη δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων (λόγω της θετικής 

εικόνας του πιστωτικού ιδρύματος προς τους προμηθευτές του) και η καλύτερη 

φερεγγυότητα συντελούν στο να αποφέρει το πιστωτικό ίδρυμα κέρδη στους 

επενδυτές του.  Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 89/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

όταν το δημόσιο επιλέγει την εισφορά κεφαλαίου σ΄ ένα πιστωτικό ίδρυμα, ώστε 

αυτό να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τα ίδια κεφάλαιά του και να 

πετύχει το ελάχιστο όριο του συντελεστή φερεγγυότητας, πρέπει να εξετάζεται αν οι 

ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εισφορά κεφαλαίου θα ήταν 
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αποδεκτές για έναν ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς (Χατζηγάγιος Θ.,2004).  

Με άλλα λόγια, ένας ιδιώτης επενδυτής απαιτεί : 

• Η αποδοτικότητα του πιστωτικού ιδρύματος να αντιστοιχεί στην αξία του 

κεφαλαίου που εισέφερε, σύμφωνα με το σκοπό που εξυπηρετεί και τους 

κινδύνους που έχουν αναληφθεί και 

• Να γίνει κατανομή των μετοχών που αναλογούν στη συμμετοχή του, με τέτοιο 

τρόπο που να λάβει μερίσματα επί του καταβαλλόμενου κεφαλαίου και μερίδιο 

από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του, ανταποκρινόμενα στην επένδυσή του. 

Στην αξιολόγηση των λαμβανομένων χρηματοδοτικών μέτρων για τη διάσωση ή την 

αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αντιμετωπίζει σοβαρές 

δυσκολίες, η Επιτροπή στηρίζεται στην ανάλυσή της σε συμβουλές διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αναλαμβάνει να εξετάσει το προτεινόμενο σχέδιο 

αναδιάρθρωσης για τη βιωσιμότητα του ιδρύματος και να προτείνει τις αναγκαίες 

κατά τη γνώμη της τροποποιήσεις. 

Συμπερασματικά, το λαμβανόμενο μέτρο ενίσχυσης δεν θα πρέπει να αποκαθιστά 

απλά και μόνο από λογιστική άποψη το συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτικού 

ιδρύματος που έχει δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να προβλέπει και ουσιαστικές 

παρεμβάσεις που να σκοπεύουν στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση και τη βιώσιμη 

ανάκαμψη των δραστηριοτήτων του στο μέλλον, ώστε να αποκλειστεί η 

επανεμφάνιση του ίδιου προβλήματος σ΄ αυτό. 

Όταν μια εισφορά κεφαλαίων σε πιστωτικό ίδρυμα δεν ικανοποιεί την αρχή του 

ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς, αυτό θα πρέπει να τεθεί υπό εκκαθάριση ή 

να πωληθεί σε άλλο οικονομικά ισχυρότερο πιστωτικό ίδρυμα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. 

Βέβαια, η βασικότερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 

2001 για την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν αναφέρει τα 

αναγκαία για τη διάσωσή τους εξυγιαντικά μέτρα, ούτε και αυτά εκκαθάρισής τους, 

αλλά αφήνει στα κράτη μέλη να τα προβλέψουν με βάση τις δικές τους εθνικές 

νομοθετικές ιδιαιτερότητες.   
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2.2.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

Στο ελληνικό δίκαιο ρυθμίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, εφ΄ όσον έχει γίνει ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.  Η πιο 

σημαντική απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με 

αριθμό 17343/Γ.Κ.84 έχει ήδη θεσπιστεί από τον Ιούλιο του 1956 και αφορά κυρίως 

στις ενέργειες του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών που με συντομία είναι οι εξής 

(Βελέντζας Ι., 1992) : 

1. Συντάσσουν απογραφή των στοιχείων της Τράπεζας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, 

από τη στιγμή που αναλαμβάνουν καθήκοντα, με τη βοήθεια των διοικητών και 

των λοιπών διαχειριστών της τράπεζας, προκειμένου να έχουν οποιαδήποτε 

πληροφορία και χρήσιμο στοιχείο. 

2. Για τη διενέργεια της απογραφής, είναι απαραίτητο να συνταχθεί πρωτόκολλο 

υπογεγραμμένο από τους εκκαθαριστές και τη διοίκηση της τράπεζας. 

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια σχετική με τη 

διαδικασία της εκκαθάρισης συμπεριλαμβανομένης και της διεκπεραίωσης των 

υφιστάμενων υποθέσεων της τράπεζας ξεκινήσει η εκκαθάριση, και έχουν το 

δικαίωμα να ζητούν διευκρινήσεις και πληροφορίες από τους διοικητές της 

τράπεζας μέχρι το τέλος της διαδικασίας.  Έχουν επίσης επιφορτιστεί με το έργο 

της εξακρίβωσης των χρεών της τράπεζας κατά τη νομική και πραγματική τους 

βάση. 

4. Παίρνουν κάθε μέτρο, συντηρητικά βέβαια, για την προστασία των συμφερόντων 

της Τράπεζας και των περιουσιακών της στοιχείων (διακοπή παραγραφών, 

εγγραφή υποθηκών, επισκευές πραγμάτων, ασφάλεια πυρός κλπ). 

5. Επιδιώκουν την είσπραξη – εντός εξάμηνης προθεσμίας – των απαιτήσεων της 

Τράπεζας. 

6. Έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν συμβιβασμό με δανειστές, μετά από άδεια της 

Υποεπιτροπής Πιστώσεων. 

7. Προβαίνουν σε ικανοποίηση των πιστωτών της Τράπεζας, και αν δεν επαρκούν τα 

χρήματα γι΄ αυτό, έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν δημόσιο πλειστηριασμό 

για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.  Βέβαια, για την εκποίηση 

                                                                                                                                                ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            20



  

των ακινήτων και των αξιών που δεν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, πρέπει να 

παρθεί πρώτα έγκριση από την Υποεπιτροπή Πιστώσεων. 

8. Καταθέτουν τις εισπράξεις από τη ρευστοποίηση των παραπάνω περιουσιακών 

στοιχείων σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, και ενεργούν κάθε πληρωμή 

επιταγής που σύρεται σ΄ αυτόν το λογαριασμό. 

9. Οι εκκαθαριστές ικανοποιούν τους πιστωτές της Τράπεζας που έχουν δικαίωμα 

προνομιακής ικανοποίησης (υποθήκη ή ενέχυρο) με βάση τη σειρά που είναι 

καθορισμένη από το νόμο.  Οι καταθέτες και οι λοιποί δανειστές της Τράπεζας, 

πρέπει να ικανοποιούνται σύμμετρα και ανάλογα προς τα ρευστά διαθέσιμά της.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προβούν οι εκκαθαριστές σε μια προσωρινή 

διανομή μέχρι να δημιουργηθούν επαρκή διαθέσιμα, και μετά να προχωρήσουν σε 

μια οριστική διανομή που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκκαθάρισης. 

10. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εκκαθαριστών, αυτοί οφείλουν να ενεργούν 

συλλογικά και κατόπιν συμφωνίας.  Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ τους, αρμόδια 

για την επίλυσή της είναι η Υποεπιτροπή Πιστώσεων, η οποία θα τους 

ενημερώσει για την απόφασή της. 

11. Η αποζημίωση των εκκαθαριστών ορίζεται κατά περίπτωση από τη Νομισματική 

Επιτροπή. 

12. Η απόφαση για το τέλος της διαδικασίας εκκαθάρισης βαρύνει τη Νομισματική 

Επιτροπή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο έλεγχος της τραπεζικής πίστης που στο 

παρελθόν είχε ανατεθεί στη Νομισματική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας του για την πορεία της Εθνικής Οικονομίας, έχει πλέον 

περάσει σε άλλα χέρια, δηλαδή στα χέρια κάποιου προσωρινού Επιτρόπου 

διορισμένου σε συγκεκριμένη τράπεζα που έχει ξεπεράσει το όριο ασφαλείας που 

υποδείχτηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Ο θεσμός της Νομισματικής Επιτροπής 

έχει καταργηθεί με το άρθρο 1 του ν. 1266/1982, ενώ ισχύει ο θεσμός του 

προσωρινού Επιτρόπου, ο οποίος, έχει κριθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 

εναρμονίζεται με το τελικό σχέδιο της Τρίτης Οδηγίας για την εξυγίανση και 

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βελέντζας Ι., 1992). 
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2.2.4 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

Ο ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

διασυνοριακή παροχή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω της απελευθέρωσης 

της κίνησης των κεφαλαίων καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση στην άσκηση της 

χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, οδήγησαν στη θέσπιση ενιαίων κανόνων που 

ρυθμίζουν τη λειτουργία και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τη Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία του 1989, που ενσωματώθηκε στην 

ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 2076/1992 και τις οδηγίες για την εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση,καθώς και για τα συστήματα εγγύησης 

καταθέσεων, το κύριο έργο του ελέγχου ενός χρηματοδοτικού ιδρύματος ανατίθεται 

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει και στις οποίες 

ανακοινώνονται από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής όλα τα στοιχεία που 

είναι αναγκαία για την επιτήρησή του (Χατζηγάγιος Θ., 2004).   

 

Η πρόταση οδηγίας της 11ης Ιανουαρίου 1988 

Η πρόταση οδηγίας της 11ης Ιανουαρίου 1988 περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την 

εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Σύμφωνα με αυτήν την 

πρόταση οδηγίας : 

Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα, που διαθέτει υποκαταστήματα σε διάφορα κράτη μέλη 

της Ε.Ε. αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, η πρόληψη των 

καταστάσεων που μπορεί να δημιουργηθούν, είναι δυνατή μόνο με την πρόβλεψη 

διαδικασιών εξυγίανσης.  Η αναγκαστική του εκκαθάριση αποφασίζεται από τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας της έδρας του, όταν αποτύχουν τα συγκεκριμένα 

μέτρα των εθνικών εξυγιαντικών διαδικασιών.  Αποτελεί ειδική μορφή συλλογικής 

διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος.  Εκτός από την 

κλασική εκκαθαριστική διαδικασία της πτώχευσης, στις συλλογικές διαδικασίες 

ικανοποίησης των πιστωτών περιλαμβάνονται και διάφορες μορφές (αναγκαστικής, 

εκούσιας, ειδικής) εκκαθάρισης της επιχείρησης.  Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για 

κάθε μορφής (εκούσιας ή αναγκαστικής) εξυγιαντική διαδικασία.  Αυτή αποσκοπεί 

κατά κύριο λόγο στη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης και κατά δεύτερο 
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λόγο στη συνέχιση (διάσωση) της λειτουργίας της επιχείρησης.  Η πρόταση της 

οδηγίας δεν προβαίνει σε μεθοδολογική διάκριση ανάμεσα στη διαδικασία της 

εξυγίανσης και σ΄ αυτήν της εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος. 

Η πρόβλεψη εξυγιαντικών και εκκαθαριστικών ρυθμίσεων σε κοινοτικό επίπεδο για 

τα πιστωτικά ιδρύματα είναι το αναγκαίο επακόλουθο της κατάργησης των 

περιορισμών στην ελεύθερη εγκατάστασή τους μέσα στην Ε.Ε.   Με την υπαγωγή 

ενός πιστωτικού ιδρύματος σε καθεστώς εξυγίανσης έγκαιρα, και σε περίπτωση που 

αυτό αποτύχει σε αναγκαστική εκκαθάριση επιδιώκεται ο περιορισμός των ζημιών, 

που πρόκειται να επωμισθούν οι δανειστές του, βρισκόμενοι σε διαφορετικά κράτη 

μέλη της Ε.Ε., που έχει υποκαταστήματα το πιστωτικό ίδρυμα.  Με βάση τη διεθνή 

διάσταση της αναγκαστικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος που έχει 

υποκαταστήματα σε διάφορα κράτη μέλη, σαν μορφή συλλογικής διαδικασίας 

ικανοποίησης των πιστωτών, πρέπει να εξεταστεί αν οι αρχές της καθολικότητας και 

της ενότητας που είναι γνωστές στο διεθνές πτωχευτικό δίκαιο βρίσκουν εφαρμογή 

και στις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος και πώς οι 

αρχές αυτές προσαρμόζονται στις παραπάνω διαδικασίες, που αναφέρεται η 

τροποποιημένη πρόταση οδηγίας της 11ης Ιανουαρίου 1988. 

Αναφορικά με το παραπάνω ερώτημα για τις αρχές της καθολικότητας και της 

ενότητας στις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων που 

δρουν όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο παρατηρούμε τα εξής : 

Αφού οι διαδικασίες εξυγίανσης ενός πιστωτικού ιδρύματος έχουν στόχο την 

αποφυγή της περιέλευσής του σε κατάσταση αφερεγγυότητας, σε περίπτωση 

εμφάνισης μιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης, και τη διασφάλιση της 

εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού στο ισχύον τραπεζικό σύστημα, είναι 

λογικό η λήψη των οποιονδήποτε μέτρων εξυγίανσης να ανατίθεται στις αρμόδιες 

αρχές του κράτους, όπου το πιστωτικό ίδρυμα έχει την έδρα του.  Μάλιστα, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ.2 της παραπάνω πρότασης οδηγίας, τα εξυγιαντικά μέτρα που θα 

παρθούν «παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους έναντι των διευθυντών και των 

πιστωτών των υποκαταστημάτων που βρίσκονται στις άλλες χώρες της Κοινότητας, 

ακόμη κι αν η νομοθεσία της χώρας υποδοχής που εφαρμόζεται σε αυτά δεν 

προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από όρους οι οποίοι δεν 

πληρούνται».  Κατ΄ επέκταση αποκλείουν τη λήψη, εφαρμογή και διατήρηση κάθε 

άλλου μέτρου εξυγίανσης προερχομένου από τις αρμόδιες (δικαστικές ή διοικητικές) 

αρχές της χώρας υποδοχής (άρθρο 4 παρ.1).  Άρα, τόσο τα υποκαταστήματα 

                                                                                                                                                ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            23



  

πιστωτικού ιδρύματος στη χώρα υποδοχής όσο και οι αποδέκτες αυτών των 

υπηρεσιών που παρέχουν τα εν λόγω υποκαταστήματα, τυχαίνουν ίδιας μεταχείρισης 

με αυτή των υποκαταστημάτων του πιστωτικού ιδρύματος που βρίσκονται στο 

κράτος της έδρας του. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε επίσης να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση 

οδηγίας, αποδεχόμενη την ήδη γνωστή αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, δεν 

προτείνει κανόνες ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών μέτρων για την εξυγίανση 

ενός πιστωτικού ιδρύματος, αλλά επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους 

προέλευσής του να εφαρμόσουν τα δικά του – εθνικά – μέτρα εξυγίανσης.  

Περαιτέρω, επιβάλλει στα άλλα κράτη μέλη όπου το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει 

υποκαταστήματα να τα αναγνωρίσουν, από άποψη επιδιωκόμενου αποτελέσματος, 

σαν ισοδύναμα με τα μέτρα εξυγίανσης που θεσπίζουν οι εθνικές τους νομοθεσίες 

(Χατζηγάγιος Θ., 1996). 

Τώρα το πώς εφαρμόζονται και συντονίζονται τα μέτρα εκκαθάρισης και 

προσδιορίζονται τα όργανα που ασκούν έλεγχο για την εφαρμογή ή μη των μέτρων 

είναι ένα άλλο ζήτημα, που παρουσιάζεται με συντομία παρακάτω. 

Καταρχήν, στην υποχρεωτική εκκαθάριση, αφού οι αποφάσεις σχετικά με την 

εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων παίρνονται από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές 

της χώρας της έδρας, η θέση του πιστωτικού ιδρύματος υπό αναγκαστική ή 

υποχρεωτική εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης 

των πιστωτών είναι ζήτημα αποκλειστικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου ή άλλης 

αρμόδιας αρχής του κράτους προέλευσής του.  Άρα, κάθε αίτηση που αποσκοπεί 

στην έναρξη της εκκαθαριστικής διαδικασίας, προερχόμενη από πιστωτές, οφειλέτη ή 

εκπρόσωπο της δημόσιας αρχής απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

στο οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έχει την έδρα του. 

Το ίδιο ισχύει και για την εκούσια εκκαθάριση.  Αυτή γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που περιέχονται στο καταστατικό του πιστωτικού ιδρύματος, και 

αποφασίζεται από τα καταστατικά του όργανα, μετά από γνώμη των αρμοδίων αρχών 

της έδρας του.  Αν τα καταστατικά του όργανα δεν προβούν στην εκούσια 

εκκαθάριση κατά τρόπο ικανοποιητικό, ή αν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι το εν λόγω 

ίδρυμα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών 

του, τότε επιβάλλεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκκαθάρισης, μετά από αίτηση 

των αρμόδιων αρχών της χώρας της έδρας του. 
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Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό και ο διαφορετικός σκοπός κάθε διαδικασίας 

εκκαθάρισης.  Ο βασικός λόγος για την εκούσια εκκαθάριση είναι η προστασία των 

μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ στην αναγκαστική εκκαθάριση, που 

διενεργείται κάτω από την εποπτεία των αρχών του κράτους που ασκούν νομισματική 

πολιτική, ο κύριος λόγος είναι η προστασία των πιστωτών (των καταθετών) του 

πιστωτικού ιδρύματος. 

Όσον αφορά στη δημοσιότητα της διαδικασίας εξυγίανσης και της διαδικασίας 

εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, αυτό γίνεται με επιμέλεια των αρμόδιων 

αρχών της έδρας του ή του εκκαθαριστή.  Γίνεται δημοσίευση περίληψης των 

σχετικών αποφάσεων σε δύο επίπεδα : σε κοινοτικό, στην επίσημη εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εθνικό, σε δύο εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας σε 

κάθε χώρα υποδοχής υποκαταστημάτων του πιστωτικού ιδρύματος.  Με την 

ανακοίνωση της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, στόχος είναι η πληροφόρηση 

των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος τόσο στη χώρα προέλευσής του, όσο και 

στις χώρες υποδοχής υποκαταστημάτων του, ώστε αυτοί να μπορούν να αναγγείλουν 

εμπρόθεσμα τις απαιτήσεις τους και να αντιμετωπιστούν ισότιμα, με βάση την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης, στα πλαίσια της όλης διαδικασίας. 

 

Η οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

4ης Απριλίου 2001 

Τελικά, σήμερα έχει ήδη θεσπιστεί η οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 σχετικά με την 

εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και το περιεχόμενο της 

οποίας παρουσιάζεται παρακάτω.    

Κατ΄ αρχήν, τα οποιαδήποτε μέτρα εξυγίανσης έχουν στόχο τη διαφύλαξη ή 

αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης ενός πιστωτικού ιδρύματος με 

οικονομικά προβλήματα, με ενδεχόμενο να θίξουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων, 

όπου συγκαταλέγονται μέτρα συνεπαγόμενα αναστολή πληρωμών, διαδικασιών 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή και μείωσης των απαιτήσεων.  Όπως και στην πρόταση 

οδηγίας του 1988, τα όποια μέτρα εξυγίανσης και ο χρόνος ενεργοποίησής τους 

διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους της καταστατικής έδρας του πιστωτικού 

ιδρύματος και παράγουν χωρίς άλλη πρόσθετη διατύπωση τα αποτελέσματά τους σε 

ολόκληρο τον κοινοτικό χώρο έναντι πάντων, ακόμη και αν δεν προβλέπεται κάτι 

παρόμοιο από τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής των υποκαταστημάτων.  Έτσι, την 

                                                                                                                                                ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            25



  

ευθύνη για την ενημέρωση του κράτους μέλους υποδοχής για τη λήψη των 

οποιονδήποτε εξυγιαντικών μέτρων και τα αποτελέσματά τους, έχουν οι αρχές του 

κράτους μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος.  Ακόμη, ισχύουν οι ίδιοι όροι 

για τη δημοσιότητα των εξυγιαντικών μέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω στην 

πρόταση οδηγίας του 1988 και ειδικότερα απαιτείται δημοσίευση της απόφασης 

στην ΕΕΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)καθώς και σε δύο 

εφημερίδες που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους ή των 

κρατών υποδοχής, ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη άσκηση του επιτρεπόμενου 

ενδίκου μέσου στο κράτος βέβαια καταγωγής (Δούβλης Β., 2002).  Όπως αναφέρεται 

τυχόν δικαίωμα των πιστωτών του κράτους καταγωγής για αναγγελία των 

απαιτήσεών τους ή υποβολή σχετικών παρατηρήσεων, δημιουργεί αντίστοιχο 

δικαίωμα υπέρ των πιστωτών τρίτου κράτους μέλους με τους όρους των άρθρων 16 

και 17 παρ. 2 της οδηγίας.  Σε σχέση με τα εμπράγματα δικαιώματα γενικότερα, αυτά 

καθορίζονται και διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εδαφικής υπόστασης 

του ακινήτου, ενώ το άρθρο 21 της οδηγίας ορίζει ότι η λήψη μέτρων εξυγίανσης δεν 

θίγει άνευ ετέρου το οποιασδήποτε υφής προϋπάρχον εμπράγματο δικαίωμα πιστωτή 

ή τρίτου επί περιουσιακού στοιχείου του πιστωτικού ιδρύματος κειμένου στην 

επικράτεια άλλου κράτους μέλους από εκείνου με πρωτοβουλία του οποίου ξεκινά η 

διαδικασία εξυγίανσης.  Ανάλογη είναι και η προστασία που απολαμβάνει ο 

αγοραστής περιουσιακού στοιχείου από πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο στοιχείο έχει 

παραδοθεί κατά το χρόνο έναρξης των εξυγιαντικών αποτελεσμάτων στο έδαφος 

τρίτου κράτους μέλους υπό την ανωτέρω έννοια. 

Επιπλέον, τα άρθρα 25 και 26 της οδηγίας προφανώς για λόγους ασφάλειας των 

συναλλαγών υπάγουν τα σύμφωνα συμψηφισμού και μετατροπής χρέους (netting 

agreements) καθώς και τα σύμφωνα επαναγοράς (repurchase agreements) 

αποκλειστικά στο δίκαιο της σύμβασης που τα διέπει, ενώ είναι παρόμοια και η 

ρύθμιση του άρθρου 27 ως προς την οργανωμένη χρηματοπιστωτική αγορά, όπου 

εφαρμόζεται το δίκαιο που διέπει τις σχετικές συναλλαγές. 

Όσον αφορά στο διορισμό διαχειριστή αυτός γίνεται από το κράτος καταγωγής του 

ιδρύματος, και διαθέτει την ίδια έκταση εξουσιών στα υπόλοιπα κράτη μέλη 

υποδοχής έχοντας το δικαίωμα να ορίσει εκπρόσωπο ή βοηθό εκπλήρωσης του 

εξυγιαντικού του έργου (άρθρο 28).  Είναι υποχρεωμένος όμως ο διαχειριστής να 

σεβαστεί τους κανόνες δικαίου του υπόψη κράτους με χαρακτηριστικό όριο τη μη 

δυνατότητα χρήσης βίας ή λήψης απόφασης επί νομικής διαδικασίας ή διαφοράς. 
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Επιπρόσθετα, το άρθρο 32 της οδηγίας ορίζει ότι τα αποτελέσματα των μέτρων 

εξυγίανσης σε συνάρτηση με αντικείμενο ή δικαίωμα από το οποίο έχει παραιτηθεί το 

πιστωτικό ίδρυμα, διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους της τυχόν σχετικής 

εκκρεμοδικίας, ενώ το άρθρο 33 επεκτείνει το επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 

30 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε διαδικασίες 

πιστωτικής εξυγίανσης.  Είναι σκόπιμο όμως εδώ να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το 

ίδιο αυτό άρθρο της οδηγίας 2000/12/ΕΚ τα κράτη μέλη επιτρέπεται μέσω των 

αρμόδιων αρχών τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση, την 

εκκαθάριση ή άλλες παρεμφερείς διαδικασίες που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα όπου 

βέβαια πρωταρχικά συγκαταλέγεται η λήψη μέτρων εξυγίανσης (Δούβλης Β., 2002). 

 

Τα παραπάνω σχόλια αφορούν την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Ανάλογες 

όμως είναι και οι διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων με βάση την εν λόγω οδηγία. 

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 9, μόνες αρμόδιες να αποφασίσουν την εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων του σε 

άλλα κράτη μέλη είναι οι διοικητικές ή δικαστικές ανάλογα αρχές του κράτους 

καταγωγής, εκεί δηλ. όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του ιδρύματος.  Η 

απόφαση για την εκκαθάριση αναγνωρίζεται σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, στα 

οποία και παράγει έννομα αποτελέσματα κατά το χρόνο ακριβώς ενεργοποίησής της 

στο κράτος έναρξης της σχετικής διαδικασίας.  Με βάση το άρθρο 10 της οδηγίας 

αυτής εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση το δίκαιο του κράτους καταγωγής, 

εκτός αν η παρούσα οδηγία προβλέπει διαφορετικά. 

Σε περίπτωση επικείμενης απόφασης των αρμόδιων καταστατικών οργάνων 

πιστωτικού ιδρύματος για εκούσια εκκαθάριση, το άρθρο 11 της οδηγίας προβλέπει 

ότι αυτά οφείλουν να ζητήσουν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο την προκαταβολική 

γνώμη των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής, χωρίς αυτό να εμποδίζει 

τη λήψη εξυγιαντικών μέτρων ή την αναγκαστική εκκαθάριση. 

Μάλιστα, σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, για 

το οποίο δεν έχουν ληφθεί εξυγιαντικά μέτρα ή τα τυχόν ληφθέντα έχουν αποτύχει, το 

άρθρο 12 της οδηγίας ορίζει ότι αυτό καταρχήν συνεπάγεται την ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας του σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 παρ. 9 της 

κωδικοποιητικής οδηγίας 2000/12/ΕΚ , χωρίς παρόμοια εξέλιξη να εμποδίζει τον ή 

τους εκκαθαριστές να συνεχίσουν κάποιες δραστηριότητες του ιδρύματος 
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δικαιολογημένες από τις ανάγκες της εκκαθάρισης, πράγμα που μπορεί και να 

επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους καταγωγής υπό τον έλεγχο των αρμόδιων 

αρχών του.  Η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης γίνεται κατόπιν δημόσιας 

ανακοίνωσης της απόφασης αυτής και εναπόκειται κατά το άρθρο 13 της οδηγίας 

στους εκκαθαριστές ή οποιαδήποτε διοικητική ή και δικαστική αρχή, 

πραγματοποιείται με την καταχώρηση σχετικού αποσπάσματος στην ΕΕΕΚ, 

συντεταγμένου στη γλώσσα του κράτους καταγωγής καθώς και σε δύο τουλάχιστον 

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας του κράτους μέλους υποδοχής.  Επίσης, το άρθρο 

14 της οδηγίας ρυθμίζει το ζήτημα της ενημέρωσης με ευθύνη του εκκαθαριστή ή των 

αρμόδιων αρχών του κράτους καταγωγής των γνωστών πιστωτών τρίτων κρατών 

μελών, δηλ. εκείνων των πιστωτών που είναι εγκατεστημένοι σε γνωστή κοινοτική 

διαμονή εκτός του κράτους καταγωγής, οι οποίοι ειδοποιούνται άμεσα και ατομικά με 

την αποστολή λεπτομερούς σημειώματος σχετικά με την έναρξη και τις απαιτούμενες 

ενέργειές τους στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης.  Περαιτέρω, το άρθρο 18 

επιβάλλει στους εκκαθαριστές τακτική ενημέρωση των πιστωτών σε σχέση με την 

εξέλιξη της εκκαθάρισης. 

Το άρθρο 16 της οδηγίας αναφέρεται στο δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων στην 

εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο μπορούν να ασκήσουν εγγράφως ή με 

τυχόν αντί αυτού παρατηρήσεις όσοι πιστωτές διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από 

εκείνο της καταγωγής.  Το ίδιο δικαίωμα διατηρούν και οι δημόσιες αρχές των 

ανωτέρω κρατών, ενώ οι με τον τρόπο αυτό γενόμενες λεπτομερείς βέβαια αναγγελίες 

έχουν την αυτή νομική ισχύ με τις αντίστοιχες των πιστωτών του κράτους καταγωγής 

(Δούβλης Β., 2002). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η σχετικά λεπτομερής επισκόπηση των 

διατάξεων της οδηγίας 2001/24/ΕΚ φανερώνει ότι ο κοινοτικός νομοθέτης δεν 

θέλησε, πέρα από ένα γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, να υπεισέλθει στην υπόδειξη 

προς τα κράτη μέλη συγκεκριμένων θεσμικών μέτρων, γεγονός που έχει ουσιαστική 

αξία σε συνάρτηση με τη λήψη μέτρων εξυγίανσης στο χώρο των πιστωτικών 

ιδρυμάτων.  Με άλλα λόγια, το έργο της εξειδίκευσης παρόμοιων εξυγιαντικών 

μέτρων αφέθηκε στους εθνικούς νομοθέτες, με το σκεπτικό προφανώς ότι αυτοί 

βρίσκονται σε καλύτερη επαφή με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών 

οικονομιών των κρατών μελών.  Αυτή η τελευταία διαπίστωση βαρύνει και τον 

έλληνα νομοθέτη κατά τη μελλοντική εναρμόνιση του τραπεζικού μας δικαίου προς 

την εν λόγω οδηγία. 
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Περιληπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια θέματα που ρυθμίζει το δίκαιο του 

κράτους μέλους καταγωγής και είναι τα εξής : 

• Τα περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος και τη μεταχείριση τους 

μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. 

• Τις εξουσίες του πιστωτικού ιδρύματος και τις εξουσίες του εκκαθαριστή. 

• Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι παραδεκτός ένας συμψηφισμός. 

• Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των υπαρχουσών 

συμβάσεων στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα είναι μέλος. 

• Τις απαιτήσεις που πρέπει να αναγγελθούν στο παθητικό του πιστωτικού 

ιδρύματος και τη μεταχείρισή τους που προκύπτει μετά την έναρξη της 

διαδικασίας εκκαθάρισης. 

• Τους κανόνες διανομής του προιόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων, την κατάταξη των απαιτήσεων και τα δικαιώματα των πιστωτών 

που ικανοποιήθηκαν μερικά μετά την έναρξη της εκκαθάρισης. 

• Τα δικαιώματα των πιστωτών μετά το τέλος της διαδικασίας της εκκαθάρισης. 

• Τον καταλογισμό των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας της εκκαθάρισης 

(Βελέντζας, 2003). 

 

 

Η οδηγία 2002/47/ΕΚ 

Διατάξεις σχετικά με την εξυγίανση και εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

περιέχονται επίσης και στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ όπου, αναφορικά με τις 

συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ορίζεται ότι η ισχύς τέτοιων 

συμφωνιών δεν παραβλέπεται από την επιγενόμενη αντίστοιχη αφερεγγυότητα του 

ιδρύματος καθώς και από τον τυχόν καθορισμό προγενέστερης ύποπτης 

συναλλακτικά περιόδου.   

 

2.2.5.ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 
 

Αν και έχει γίνει ήδη λόγος για το ελληνικό δίκαιο και τις παλαιότερες ρυθμίσεις του 

αναφορικά με την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι σκόπιμο στο σημείο 

αυτό να γίνει μια μικρή αναφορά σχετικά με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου 
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απέναντι στη βασικότερη οδηγία της Ε.Ε., που είναι η προαναφερθείσα, δηλαδή η 

οδηγία 2001/24/ΕΚ. 

Όσον αφορά λοιπόν στις ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου τις σχετικά με την 

αφερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει ακόμη 

εναρμονιστεί με την οδηγία 2001/24/ΕΚ.  Έτσι λοιπόν, παλαιότερα ίσχυσε ο θεσμός 

της αναγκαστικής συγχώνευσης τραπεζών του ν. 2292/53, ο οποίος τροποποιήθηκε με 

το ν.δ. 3504/56.  Χρήση του θεσμού αυτού έγινε στη συγχώνευση της Τράπεζας 

Αθηνών με την Εθνική Τράπεζα.  Αργότερα καταργήθηκε από το άρθρο 16 παρ.19 

του ν. 2515/97.  Στη μεταπολεμική εποχή, μετά το 1974, η τότε κυβέρνηση 

προκειμένου να εξυγιάνει και να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του τραπεζικού 

χώρου, θέσπισε το π.δ. 861/75 περί διορισμού προσωρινού επιτρόπου στις τράπεζες 

που χρησιμοποιήθηκε σαν νομική βάση κυρίως για το διορισμό προσωρινού 

επιτρόπου στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος και που τελικά καταργήθηκε με το 

άρθρο 83 του ν. 1969/91. 

Τα υπ΄ όψιν νομοθετήματα προκάλεσαν πολύ σοβαρές πολιτικοοικονομικές και 

νομικές τριβές απαιτώντας θεωρητική επιστημονική εμβάθυνση και αξιόλογες για την 

εποχή νομολογιακές καταγραφές.  Πιο πρόσφατα, το οξύ πρόβλημα της Τράπεζας 

Κρήτης αντιμετωπίστηκε με βάση το άρθρο 11 του ν. 1858/89 όπως αυτό 

αναδιαρθρώθηκε από το άρθρο 29 του ν. 1914/90, όπως επίσης και του ν. 2330/90 

άρθρο 11 παρ. 2. 

Συνοπτικά, το ευρύτερα ισχύον δίκαιο επικεντρώνεται στις διατάξεις των άρθρων 6-9 

του αν.ν. 1665/51 δηλαδή στην υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

αποκατάσταση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών, την ανάκληση της 

άδειας ή τον διορισμό επιτρόπου καθώς και την εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος.  

Ειδικότερα το ζήτημα της ανάκλησης άδειας πιστωτικού ιδρύματος διέπεται από τα 

άρθρα 8 και 22 του ν. 2076/92 σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 14 

της οδηγίας 2000/12/ΕΚ (Δούβλης Β., 2002). 

 

 

4.5  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
 

Η οικονομική δυσκολία ενός πιστωτικού ιδρύματος που συνίσταται σε αποτυχία της 

επικερδούς λειτουργίας του, με την περαιτέρω προσπάθεια εξυγίανσής του και με 
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κατάληξη την τελική εκκαθάρισή του είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για το οικονομικό 

σύστημα μιας χώρας.  Και αυτό γιατί ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι απλά μια 

επιχείρηση, που λόγω κακής διοίκησης ή κακής λειτουργίας της γενικά, περιέρχεται 

σε διάλυση και εκκαθάριση, αλλά γιατί το πιστωτικό ίδρυμα συνδέεται άμεσα και με 

την οικονομική πολιτική μιας χώρας και έχει ευρείες επιπτώσεις. 

Πρώτα απ΄ όλα, οι συνέπειες από την εκκαθάριση ενός πιστωτικού ιδρύματος είναι 

άμεσες.  Επηρεάζουν αρνητικά και έχουν μεγάλο κόστος για τους επενδυτές, τους 

καταθέτες καθώς και τους εργαζόμενους του ιδρύματος.  Χάνεται η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών με αποτέλεσμα να αποσύρουν τα επενδυμένα κεφάλαιά τους καθώς και 

των καταθετών, οι οποίοι επίσης προσπαθούν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους.  

Δημιουργείται έτσι ένας πανικός, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να επεκταθεί και σε 

άλλες τραπεζικές μονάδες, που όμως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 

και δεν έχουν στην ουσία καμία σχέση με την προβληματική τραπεζική οντότητα.  Οι 

τράπεζες αυτές συνεπακόλουθα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην προσέλκυση 

νέων καταθετών και επενδυτών, και βέβαια μια μείωση στις υπάρχουσες καταθέσεις 

τους.  Με άλλα λόγια, θα κλονιστεί η πίστη των συναλλασσομένων στους 

τραπεζικούς μηχανισμούς και θα έχουν την τάση να παρακρατούν περισσότερο 

χρήμα (υπό τη μορφή ρευστών διαθεσίμων ) παρά να κάνουν καταθέσεις.  Αυτό 

όμως, σε μεγάλη κλίμακα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οικονομική 

κρίση.  Δηλαδή, πέρα από τις άμεσες συνέπειες, μια εκκαθάριση ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, θα έχει και έμμεσες συνέπειες όπως είναι ο κλονισμός 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών και καταθετών προς το πιστωτικό σύστημα και η 

διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα 

πλαίσια μιας οικονομίας αγοράς. 

Πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι μια ευρεία δυσλειτουργία του 

τραπεζικού συστήματος ενδέχεται να  επιφέρει απαξίωση του διαμεσολαβητικού 

ρόλου που ασκούν οι τράπεζες, πτώση της μεταφοράς κεφαλαίων και των 

επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρουν, τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν σαν 

αποτέλεσμα μια μη αποδοτική τοποθέτηση των χρηματικών πόρων σε μια οικονομία 

(ο πλούτος μεταφέρεται από τους πιστωτές της τράπεζας – μετόχους, άλλους 

επενδυτές, στους χρεώστες της τράπεζας - αυτούς που η αποτυχία τους να 

ξεπληρώσουν τα δάνειά τους οδήγησε στη ρευστοποίηση της τράπεζας). 

Επιπρόσθετα, το πρόβλημα αυξάνεται με το μακροοικονομικό ρόλο που παίζουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα.  Κι αυτό γιατί βοηθούν στην εφαρμογή των κυβερνητικών 
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οικονομικών πολιτικών.  Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τις τράπεζες (αλλάζοντας το ποσοστό των αποθεματικών ή οριοθετώντας το βασικό 

επιτόκιο) για να επιτύχει συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους.  Αν όμως 

καταρρεύσει το χρηματοοικονομικό σύστημα, θα επέλθει μια δραματική μείωση στην 

προσφορά χρήματος με τις γνωστές μακροοικονομικές επιπτώσεις.  Οι παραπάνω 

λοιπόν επιδράσεις των τραπεζικών πτωχεύσεων δίνουν έναυσμα για την εξέταση των 

αιτιών που προκαλούν το πρόβλημα και των πιθανών του λύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 
3.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Αν εξετάσει κανείς τη βιβλιογραφία, θα δει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

περιπτώσεων από πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα 

και τελικά υπέπεσαν σε πτώχευση με τελικό στάδιο τη ρευστοποίηση και 

εκκαθάριση.  Για να ακριβολογούμε, οι πιο πολλές χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με 

κάποιου είδους «τραπεζική κρίση» που χαρακτηριζόταν από δικές τους συνθήκες και 

επέβαλαν ιδιαίτερη αντιμετώπιση.  Δεν είναι δυνατόν φυσικά να αναφερθούμε σε 

όλες τις περιπτώσεις, απλά θα αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες από αυτές και στη 

συνέχεια θα αναλυθούν οι αιτίες – συνοπτικά – που οδήγησαν σ΄ αυτές τις 

καταστάσεις. 

Ενδεικτικά λοιπόν, κάποιες χώρες που αντιμετώπισαν τραπεζικές αποτυχίες ή 

πτωχεύσεις (bank failures) είναι σύμφωνα με τα συμπεράσματα ερευνών που 

διεξήχθησαν και καταγράφονται στο “Working Paper no.13” από την «Basel 

Committee on Banking Supervision» τον Απρίλιο του 2004, οι εξής : 

Η Γερμανία με τη λεγόμενη κρίση της  “Herstatt”και τη ρευστοποίησή της το 1974 

έπειτα από τον άμεσο και καίριο χειρισμό των διαχειριστών της.  Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι στην περίπτωση πολλών γερμανικών τραπεζών – όχι της “Herstatt” 

όμως – οι επιπτώσεις από τη δυσλειτουργία και τη χρεοκοπία τους δεν επέβαλλαν 

σημαντικό ρίσκο για το όλο οικονομικό σύστημα, κάτι που δυστυχώς ισχύει στις 

περισσότερες περιπτώσεις (Bank for International Settlements, 2004). 

Κρίση στο χρηματοοικονομικό της σύστημα και σε ινστιτούτα που δέχονταν 

καταθέσεις (deposit - taking institutions) δέχτηκε και η Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990.  Κατά την περίοδο 1994-1997 σημειώθηκαν πολλές πτωχεύσεις 

πιστωτικών ιδρυμάτων όπως η Tokyo City Bank, η Hokkaido Takushoku  Bank 

κ.α.  Η τραπεζική κρίση στη Νορβηγία διήρκεσε από το 1988 έως το 1993, με 

αποκορύφωση το φθινόπωρο του 1991 όταν η δεύτερη κατά σειρά μεγαλύτερη 

τράπεζα της Νορβηγίας, η CBK και η τέταρτη κατά σειρά, η Fokus, σημείωσαν 
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αρνητικό ρεκόρ στο χάσιμο κεφαλαίων από δάνεια, τέτοιο που όλο το αρχικό τους 

μετοχικό κεφάλαιο χάθηκε. 

Προβλήματα αντιμετώπισε και η μεγαλύτερη νορβηγική τράπεζα, η DnB, η οποία 

προκειμένου να εξυγιανθεί δέχτηκε μεγάλη κυβερνητική επέμβαση, όπως εξάλλου 

και οι δύο προηγούμενες νορβηγικές τράπεζες.  Στην περίπτωση της DnB είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αυτή τράπεζα είχε μετοχικό κεφάλαιο, 

που υπολείπονταν κατά πολύ κάτω από το επιθυμητό όριο! 

Στην Ισπανία εκδηλώθηκαν επίσης αρκετές χρεοκοπίες τραπεζικών ιδρυμάτων κατά 

τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, και μάλιστα την περίοδο 1978-1983.  

Κατά συνέπεια, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 εκκαθαρίστηκαν αρκετές 

μικρές τράπεζες ώσπου τελικά, το 1993, συνέβη η εκκαθάριση της Banesto, που ήταν 

η τέταρτη μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα σε όγκο καταθέσεων. 

Η τραπεζική κρίση στη Σουηδία συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 

χρειάστηκε μια μαζική κυβερνητική επιχείρηση διάσωσης προκειμένου να αποτραπεί 

η κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος.  Η υποστήριξη που δόθηκε στις 

τράπεζες ανερχόταν στο 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και μ΄ αυτό τον 

τρόπο αποφεύχθηκε τελικά η εκκαθάριση των τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

Η κρίση αυτή συνέβη κυρίως λόγω του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου 

συγκέντρωσης, όμως οξύνθηκε ιδιαίτερα λόγω της εκδήλωσης του κινδύνου 

ρευστότητας και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από την έγκαιρη κρατική παρέμβαση 

που οριοθέτησε τις απαιτήσεις σε κεφάλαια (capital requirements) και τα συστήματα 

ελέγχου του κινδύνου (risk control systems). 

Αναφορικά με την Ελβετία, η κρίση που εκδηλώθηκε στον τραπεζικό τομέα κυρίως 

μεταξύ των ετών 1991-1996 προήλθε από χαμένα κέρδη στεγαστικών δανείων (που 

ενώ στη δεκαετία 1980-1990 η αγορά ακίνητης περιουσίας παρουσίαζε άνθηση, μετά 

το 1991 η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια έπεσε κατακόρυφα) συνδυασμένα με μια 

γενική μακροοικονομική καθυστέρηση και είχε σαν συνέπεια την «εξαφάνιση» των 

μισών περίπου «τοπικών» τραπεζών (regional banks) και τη ρευστοποίηση μιας μόνο 

μεγάλης τράπεζας, της Spar + Leihkasse Thun.  Οι υπόλοιπες «τοπικές» τράπεζες 

που αντιμετώπισαν προβλήματα συγχωνεύτηκαν με μεγαλύτερες τράπεζες 

προκειμένου να επιβιώσουν. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε επίσης πολλές τραπεζικές χρεοκοπίες, με 

βασικότερες αυτή της Bank of Credit and Commerce International (BCCI) για την 

οποία θα γίνει ιδιαίτερος λόγος σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας και της Barings 
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Bank.  Η χρεοκοπία της BCCI συνέβη το 1991. Η Barings Bank πτώχευσε το 1995, 

λόγω διαχειριστικού λάθους από ένα μεμονωμένο άτομο, του Nick Leeson, του 

γενικού διευθυντή του Barings Futures Singapore (BFS), ο οποίος έδειξε μεγάλη 

προσωπική φιλοδοξία και ανέλαβε μεγάλο ρίσκο στην τοποθέτηση χρηματικών 

ποσών σε αγορές παραγώγων στην Οσάκα και τη Σιγκαπούρη, τη στιγμή που δεν 

ήταν καλυμμένος από τα κεφάλαια που διέθετε.  Βασιζόμενος στη μελλοντική πορεία 

του δείκτη Nikkei (Nikkei Index) προσπάθησε να επωφεληθεί από τη διαφορά 

συναλλαγματικών ισοτιμιών κάνοντας arbitrage (μετατροπή ενός ξένου νομίσματος 

σε ένα άλλο ξένο νόμισμα) τιμών λόγω κάποιου εξωτερικού παράγοντα.   

Η βασικότερη βέβαια τραπεζική κρίση εκδηλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

σημειώνοντας περίπου 1650 περιπτώσεις εκκαθάρισης τραπεζών, με βασικότερη 

αυτή της Continental Illinois National Bank, της Bank of New England και της 

Savings and Loans.  Οι τράπεζες αυτές που αντιμετώπισαν προβλήματα και 

εκκαθαρίστηκαν ήταν ανοικτές σε μεγάλο βαθμό στον πιστωτικό κίνδυνο, με κατά 

μέσο όρο ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες, και 

ήταν εκτεθειμένες σε υψηλό βαθμό σε στεγαστικά δάνεια με περίεργους όρους (Bank 

for International Settlements, 2004).  Λόγω του μεγάλου αριθμού των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που υπέπεσαν σε εκκαθάριση στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να γίνεται 

μια σειρά ερευνών σχετικά με τις αιτίες που οδηγούν στη ρευστοποίηση και 

εκκαθάριση των τραπεζικών ιδρυμάτων και για την οποία θα γίνει λόγος στην αμέσως 

επόμενη ενότητα. 

 

 

3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Η κατάσταση αφερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει τεράστιες επιπτώσεις 

στην αγορά, αφού μπορούν να προκαλέσουν κυκλικές οικονομικές υφέσεις και να 

πυροδοτήσουν μια οικονομική κρίση.   

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες οφείλονται σε πιστωτικά προβλήματα 

και μερικές φορές σε λειτουργικό κίνδυνο (κίνδυνο από τις λειτουργίες των 

τραπεζών).  Ο συστημικός κίνδυνος, δηλαδή αυτός που προέρχεται από την αγορά, 

είναι σπάνια ένα σημαντικό πρόβλημα.  Αντιθέτως, οι αδυναμίες της διοίκησης και 
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του ελέγχου συνιστούν σημαντικούς παράγοντες που συνεισφέρουν σε όλες σχεδόν 

τις περιπτώσεις.  Παρόλα αυτά, 90% των τραπεζών είχαν κεφάλαιο σχεδόν ίσο με το 

απαιτούμενο νομοθετικά όταν παρουσιάστηκαν τα προβλήματα.  Αλλά αυτό το 

κεφάλαιο ήταν υπερεκτιμημένο στις περισσότερες περιπτώσεις.  Επιπλέον, ακόμη 

και εκεί όπου το κεφάλαιο δεν παρουσιάζονταν υπερεκτιμημένο, κάποιοι ποιοτικοί 

παράγοντες όπως η κακή διαχείριση δεν μπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν. 

Σε ένα δείγμα είκοσι τεσσάρων συστηματικών τραπεζικών κρίσεων σε 

αναπτυσσόμενες αγορές και ανεπτυγμένες χώρες, οι Dziobek and Pazarbasioglu 

(1997) βρήκαν ότι ανεπαρκής τραπεζική διοίκηση και έλεγχοι (σε συνάρτηση και με 

άλλους παράγοντες) ευθύνονταν στις περισσότερες περιπτώσεις.  Επίσης, σε μια 

μελέτη είκοσι εννέα τραπεζικών εκκαθαρίσεων, οι Caprio and Klingebiel (1996) 

βρήκαν ότι ήταν υπεύθυνος ένας συνδυασμός μακροοικονομικών και 

μικροοικονομικών παραγόντων.  Από την πλευρά των μακροοικονομικών 

παραγόντων σημαντικοί είναι η ύφεση και οι όροι του εμπορίου, ενώ από την 

πλευρά των μικροοικονομικών παραγόντων, σημαντική επίπτωση έχουν η κακή 

διεύθυνση, εποπτεία και η ανεπαρκής τραπεζική διοίκηση. 

Όσον αφορά τώρα στο χειρισμό των τραπεζικών κρίσεων, η κεντρική τράπεζα της 

κάθε χώρας ή η κυβέρνηση, παρεμβλήθηκε αρκετά έγκαιρα να προσφέρει 

ρευστότητα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βοήθησε έτσι ώστε να αποφευχθεί ο 

επερχόμενος συνήθης πανικός από τους επενδυτές.  Οι περισσότερες κυβερνήσεις 

προστάτευσαν τους καταθέτες, συνολικά ή μερικά, κατά το ελάχιστο νομοθετικά 

ποσοστό.  Ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν περιστασιακά και τυπικά και κυρίως για 

μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα ή στις περιπτώσεις που μόνο ένα μικρό κομμάτι του 

τραπεζικού συστήματος υπέστη βλάβη.  Όταν κάποιες μεγάλες εμπορικές τράπεζες 

βρέθηκαν σε δύσκολη οικονομική θέση, τα προβλήματά τους λύθηκαν μέσω 

συγχωνεύσεων και κάποιας μορφής επέμβασης που χαρακτηρίζεται από αύξηση του 

κεφαλαίου.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να αναφέρουμε πέντε «μαθήματα» που κατά κάποιον τρόπο 

προκύπτουν από τη μελέτη των περιπτώσεων που έχουν παρουσιαστεί : 

• Οι νομοθετικές ρυθμίσεις μπορούν να περιορίσουν το εύρος και τις συνέπειες 

των τραπεζικών προβλημάτων, αλλά  δύσκολα θα αποτρέψουν καταστάσεις 

εξυγιάνσεων και εκκαθαρίσεων που οφείλονται σε αιτίες του συστήματος. 
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• Για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που μελετήθηκε, δεν υπήρχαν 

απαιτήσεις κεφαλαίου που να μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάληψη 

μεγάλου ρίσκου, και για το λόγο αυτό υπήρξε μικρή ικανότητα στο χειρισμό 

υπερβολικού ρίσκου που ανέλαβαν οι καλά εφοδιασμένες με κεφάλαιο, υγιείς 

τράπεζες. 

• Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να αναγνωρίζονται σε 

ένα αρχικό στάδιο προκειμένου να μπορέσει να αποφευχθεί η χειροτέρευση 

της κατάστασής τους.  Και για να γίνει αυτό, απαιτούνται συχνοί, περιοδικοί 

έλεγχοι των τραπεζών, όχι μόνο από τις εσωτερικές  τους επιθεωρήσεις, αλλά 

και από εξωτερικές ομάδες επιθεωρήσεων, προερχόμενες από τις κεντρικές 

τράπεζες του κάθε κράτους. 

• Η παρουσία της ασφάλειας των καταθέσεων, βοήθησε να διατηρηθεί ένας 

μεγάλος βαθμός οικονομικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια των κρίσεων, 

όχι όμως χωρίς κόστος.  Πέρα από το κόστος «ηθικού κινδύνου» που 

συνδέεται με την ασφάλεια των καταθέσεων, κόστος προέκυψε και από τη 

συγκέντρωση τεράστιων ποσών σε δανεισμό για στεγαστικούς και ακίνητης 

περιουσίας λόγους, με υψηλό όμως ρίσκο. 

• Η επίλυση των τραπεζικών προβλημάτων γρήγορα μέσω εκκαθάρισης ή η 

συγχώνευση τραπεζών όταν παρουσιάζουν ζημίες και η αποκρατικοποίησή 

τους συντελούν στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της τραπεζικής 

αγοράς. 

Πάντως, η μεγαλύτερη πρόοδος στην αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης 

μιας τράπεζας συνέβη όταν α) η ίδια χώρα αντιμετώπισε παρόμοια κρίση νωρίτερα, 

β) δανεισμός, σε έσχατη ανάγκη, ήταν αυστηρά περιορισμένος, γ) χρησιμοποιήθηκαν 

πολιτικές εξόδου επιχειρήσεων από τον κλάδο, και δ) σε ιδιοκτήτες και διευθυντές 

δόθηκαν τα κατάλληλα κίνητρα (Dziobek and Pazarbasioglu (1997). 
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3.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ 

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
 

Οι Meyer and Piffer (1970) ήταν από τους πρώτους που εξέτασαν την χρεοκοπία στον 

τραπεζικό τομέα.  Ομαδοποίησαν τις αιτίες αυτές – εκτός από κατάχρηση, κλοπή ή 

άλλες οικονομικές ανωμαλίες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : 

1. Τοπικές οικονομικές συνθήκες, 

2. Γενικές οικονομικές συνθήκες, 

3. Ποιότητα της διοίκησης, 

4. Ακεραιότητα των υπαλλήλων. 

Οι Meyer and Piffer υπέθεσαν ότι οι τελευταίες δύο κατηγορίες αντανακλώνται στον 

ισολογισμό και στο λογαριασμό εσόδων που εκδίδεται από τις μεμονωμένες 

τράπεζες.  Χρησιμοποίησαν ένα δείγμα τραπεζών που αποτελούνταν από τριάντα 

ταιριαστά ζεύγη αφερέγγυων και φερέγγυων τραπεζών κατά τη διάρκεια των ετών 

1948-1965.  Τα κριτήρια πόλη, μέγεθος, χρονιά και νομοθετικές ρυθμίσεις 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να επιλεχθεί ένα δείγμα μη ταιριαστών τραπεζών.  Για 

κάθε τράπεζα, εκτιμήθηκαν είκοσι οκτώ χρηματοοικονομικοί δείκτες και τέσσερις 

μεταβλητές του ισολογισμού χρησιμοποιώντας πέντε εναλλακτικές μεταβλητές (δηλ. 

οι τιμές τους ένα ή δύο έτη πριν την εκκαθάριση, ο συντελεστής απόκλισης και ο 

ρυθμός αύξησης και το σφάλμα μέσου όρου του υπολογισμού από χρονική 

παλινδρόμηση) από απολογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης, καταστάσεις εσόδων 

και περιλήψεις γνωστές σαν «examination report».  Ελέγχθηκαν πέντε γραμμικά 

μοντέλα δύο χρόνια πριν την επερχόμενη εκκαθάριση.  Αυτά χρησιμοποίησαν 

μεταβλητές όπως : λειτουργικά έσοδα / σύνολο ενεργητικού, μετρητά και ομόλογα / 

σύνολο ενεργητικού, καταθέσεις προθεσμίας / καταθέσεις όψεως, λειτουργικά έξοδα / 

λειτουργικά έσοδα, ρυθμός αύξησης μετρητών και ομολόγων / σύνολο ενεργητικού 

κ.ά. Ένα χρόνο πριν την εκκαθάριση, τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα ήταν σε θέση να 

αναγνωρίσουν το 80% την κατάσταση αναμονής των τραπεζών.  Όμως, η ακρίβεια 

πρόβλεψης των μοντέλων έπεσε αξιοπρόσεκτα δύο χρόνια πριν την κατάρρευση των 

τραπεζών (Fraser and Kolari, 1985). 

 

Επίσης, μια μελέτη της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC- 

Federal Deposit Insurance Corporation), που διεξήχθη από τον Hill (1975), 

                                                                                                                                                ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            38



  

βασισμένη σε τράπεζες που συμμετείχαν στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και 

εκκαθαρίστηκαν ανάμεσα στα έτη 1960 και 1974, έδειξε ότι τρεις είναι οι κυρίαρχες 

αιτίες που ευθύνονται στις τότε εκκαθαρίσεις τραπεζών.  Σε τριάντα οκτώ από τις 

περιπτώσεις βασική αιτία ήταν «ακατάλληλα» δάνεια σε υπαλλήλους, διευθυντές ή 

ιδιοκτήτες, ή επίσης δάνεια σε εκτός γεωγραφικών ορίων άτομα.  Κατά δεύτερο λόγο, 

σφετερισμός, κατάχρηση και παραπλάνηση ήταν συνθετικά στοιχεία σε είκοσι μία 

περιπτώσεις.  Και τελικά, οκτώ από τις περιπτώσεις οφείλονταν σε διοικητικές / 

διαχειριστικές αδυναμίες στον έλεγχο των δανειακών προϊόντων των τραπεζών 

(Sinkey, 1979). 

Ο Hill ανέφερε επίσης ότι βρέθηκαν αρκετοί κοινοί παράγοντες στις παραπάνω 

περιπτώσεις τραπεζικών ρευστοποιήσεων.  Καταρχήν, οι διευθυντές των τραπεζών 

χαρακτηρίζονταν «αδύναμοι, αδιάφοροι, απληροφόρητοι ή απατηλοί».  Δεύτερον, οι 

εσωτερικές εργασίες ρουτίνας, οι έλεγχοι και τα λειτουργικά συστήματα 

περιγράφονταν σαν να απουσιάζουν.  Και κατά τρίτο λόγο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι διοικήσεις δεν : 

• Εφάρμοσαν ξεκάθαρες και συνολικές πολιτικές, 

• Αναθεώρησαν τα απλήρωτα δάνεια και τα σχετικά με αυτά έγγραφα, 

• Επανεξέτασαν τις καταθέσεις μετρητών και τις υπεραναλήψεις (overdrafts) σε 

περιοδικά διαστήματα, 

• Χρησιμοποίησαν μεγάλη προσπάθεια να ελέγξουν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό ή τα λειτουργικά έξοδα, 

• Εφάρμοσαν εσωτερικές εργασίες ρουτίνας και ελέγχους ή προσέφεραν την 

απαραίτητη εποπτεία. 

 

Ακολουθώντας τον Merton (1977), κάποιοι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα κίνητρα 

των μετόχων να μεγιστοποιήσουν την αξία (σταθερού ποσοστού) της επιδοτούμενης 

εγγύησης των καταθέσεων (deposit insurance subsidy), παρεχόμενης από τις 

κυβερνήσεις, αναλαμβάνοντας ανεπαρκώς τον κίνδυνο, τον επονομαζόμενο «ηθικό 

κίνδυνο» (moral hazard risk). Ο Merton ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε την 

επίδραση της εγγύησης των καταθέσεων στις τραπεζικές εκκαθαρίσεις.  Για το λόγο 

αυτό, υπολόγισε το κόστος από την εγγύηση των καταθέσεων και βρήκε ότι μια 

αύξηση είτε στη διακύμανση του ενεργητικού ή στη διάρκεια του χρόνου κατά τον 

οποίο ισχύει η εγγύηση θα αυξήσει το κόστος ανά δολάρια καταθέσεων.  Για να 

                                                                                                                                                ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            39



  

υπολογίσει το κόστος, παρήγαγε μια φόρμουλα.  Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ήταν 

να επιδείξει μια ισομορφική αντιστοιχία ανάμεσα σε εγγυήσεις δανείων και 

τοποθέτηση κοινών μετοχών, και στη συνέχεια χρησιμοποίησε την καλά ανεπτυγμένη 

θεωρία της διατίμησης των μετοχών για να παράγει τη φόρμουλα. 

Άλλες έρευνες έγιναν από τους Thomas Ho and Anthony Saunders (1980), οι οποίοι 

ανέπτυξαν ένα «καταστροφικό» μοντέλο προσδιορισμού των αιτιών που προκαλούν 

την εκκαθάριση τραπεζών.  Εξέτασαν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διοίκηση των 

τραπεζών, στους νομοθέτες και στους καταθέτες.  Το μοντέλο βασίστηκε στις 

παρακάτω υποθέσεις : 

• Η παράμετρος α ορίζει το επίπεδο ρίσκου της τράπεζας και είναι μια 

αποφασιστική παράμετρος για την τράπεζα.  Τράπεζες με υψηλό α είναι 

μεγάλες τράπεζες και μέλη του Federal Reserve System και της Federal 

Deposit Insurance Corporation. 

• Οι καταθέτες είναι είτε πλήρως ασφαλισμένοι από την Federal Deposit 

Insurance Corporation ή είναι μερικώς ασφαλισμένοι.  Οι μερικά 

ασφαλισμένοι καταθέτες μπορούν να οριστούν σαν καταθέτες σε τράπεζες με 

υψηλό α ενώ οι πλήρως ασφαλισμένοι καταθέτες είναι αυτοί σε τράπεζες με 

χαμηλό α. 

• Σε περίπτωση που πρόκειται να συμβεί εκκαθάριση, η Federal Deposit 

Insurance Corporation θα ενεργήσει σαν διαχειριστής περιουσίας πτώχευσης, 

ή θα προβεί σε αναδιάρθρωση της τράπεζας.  Προκειμένου να αποφευχθούν 

τέτοια κόστη, η Federal Deposit Insurance Corporation θα επέμβει δυναμικά 

στη διοίκηση της τράπεζας αφού αυξάνεται η πιθανότητα εκκαθαρίσεων. 

Κάτω από τέτοιες υποθέσεις, οι καθοριστικοί παράγοντες μιας τράπεζας σε 

εκκαθάριση αναπτύχθηκαν σε δύο στάδια. 

Το πρώτο στάδιο, το μοντέλο Α, αγνοεί τη νομοθεσία και αναλύει την 

αλληλεπίδραση της διοίκησης της τράπεζας και των αποφάσεων των καταθετών στην 

πιθανότητα μιας πτώχευσης, μιας ρευστοποίησης.  Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η 

πιθανότητα να συμβεί αυτό, επηρεάζεται από τις καθαρές εισροές καταθέσεων, τις 

καθαρές εισροές μετρητών από το επιτόκιο κεφαλαίου και τη ρευστοποίηση 

κεφαλαίου.  Χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες υποθέσεις, το μοντέλο Α, έφτασε 

στο συμπέρασμα ότι σ΄ έναν κόσμο χωρίς νομοθεσία και καθώς οι τράπεζες 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο και μειώνουν την αναλογία τους σε επενδυμένο 
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κεφάλαιο, οι καταθέτες αναμένεται να αντιδράσουν κάνοντας έτσι πιθανή μια 

ενδεχόμενη κατάρρευση της τράπεζας. 

Το δεύτερο στάδιο, το μοντέλο Β, περιλαμβάνει την επιρροή των νομοθετών στην 

πιθανότητα μιας ρευστοποίησης.  Λαμβάνει υπ΄ όψιν του την επίδραση της εγγύησης 

των καταθέσεων στους καταθέτες και στη διοίκηση της τράπεζας.  Όσον αφορά στους 

καταθέτες, η εγγύηση των καταθέσεων θα αυξήσει τη σχετική ευαισθησία των 

μεγάλων καταθετών (αφού είναι μερικά ασφαλισμένοι) σε αλλαγές στην παράμετρο α 

(δηλ. το επίπεδο ρίσκου όπως ορίστηκε παραπάνω).  Αυτή η επίδραση είναι πιθανόν 

να αντισταθμιστεί από την επιρροή των νομοθετών της  Federal Deposit Insurance 

Corporation στη διοίκηση της τράπεζας.  Παρόλα αυτά, το μοντέλο απέδειξε επίσης 

ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες συμπεριφοράς, θα μπορούσε να συμβεί 

καταστροφή ακόμη και αν το Fed ήταν πρόθυμο να ενεργήσει σαν δανειστής στην 

έσχατη περίπτωση.  Η βασική σχέση που καθορίζει την καταστροφή φαίνεται να είναι 

η αναλογία της ρυθμιστικής παρέμβασης προς την αναλογία των αναληφθέντων 

καταθέσεων.  Ένα ακόμη συμπέρασμα είναι ότι οι μεγάλες τράπεζες που έχουν 

πρόσβαση στην Federal Reserve Corporation είναι πιο επιρρεπείς σε πτωχεύσεις απ΄ 

ότι οι μικρές τράπεζες, πράγμα που οφείλεται σε λόγους «ηθικού κινδύνου». 

 

Το 1984 ο Marcus βελτίωσε το μοντέλο του Merton.  Η σταθερή άποψη του Merton 

ότι οι τράπεζες μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αξία τους αν εκμεταλλευτούν τη 

χωρίς σταθμισμένη με ρίσκο εγγύηση των καταθέσεων, αγνόησε το πιθανό χάσιμο 

μιας πολύτιμης τραπεζικής σύμβασης λόγω της αφερεγγυότητας της τράπεζας.  Ο 

Marcus χρησιμοποίησε τη φόρμουλα που σύνθεσε ο  Merton αλλά πρόσθεσε ακόμη 

την παρούσα αξία της τυχαίας απόδοσης μιας σύμβασης.  Τελικά έβγαλε το 

συμπέρασμα ότι όταν μια τραπεζική σύμβαση έχει αξία λόγω των εμποδίων για 

είσοδο στον κλάδο, μια τράπεζα που μεγιστοποιεί την αξία της θα επιλέξει 

στρατηγική είτε υπερβολικά μεγάλου ρίσκου ή μικρού ρίσκου.  Συμπέρανε επίσης ότι 

η χαμηλή αξία των τραπεζικών συμβάσεων καθιστά τις στρατηγικές υψηλού ρίσκου 

σχετικά πιο ελκυστικές και σαν αποτέλεσμα αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχίας 

(πτώχευσης). 

 

Μια μελέτη για τις αιτίες που προκαλούν αφερεγγυότητα στα πιστωτικά ιδρύματα 

διεξήχθη και από τους Keenton and Morris (1987).  Προσπάθησαν να βρουν εάν η 

διαχείριση ρίσκου ήταν πιο σημαντική αιτία για την αφερεγγυότητα των τραπεζών 
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απ΄ ότι οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες.  Προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους 

χρησιμοποίησαν ένα δείγμα από 2.500 Αμερικάνικες εμπορικές τράπεζες.  Αρχικά 

προσπάθησαν να ποσοτικοποιήσουν την επίδραση των αντίξοων τοπικών 

οικονομικών συνθηκών και των συνθηκών του κλάδου.  Εκτίμησαν επίσης τις 

αποκλίσεις σε απώλειες οφειλόμενες σε αγορές που είχαν μία υψηλή ή μέση απώλεια 

από τις υπόλοιπες και σε κάποιες τράπεζες που ειδικεύονταν περισσότερο σε 

κατηγορίες με μεγάλες απώλειες όπως η γεωργία και η ενέργεια.  Μετά από μια 

εξέταση άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τις απώλειες από δάνεια, έγιναν αρκετές 

δοκιμές για να καθορίσουν αν κάποια από τις υπολειπόμενες αποκλίσεις στις 

δανειακές απώλειες θα μπορούσε να αποδοθεί στη σκόπιμη λήψη ρίσκου.  Βρήκαν 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αποκλίσεων στις απώλειες δανείων παρέμενε μετά την 

αφαίρεση της επίδρασης των οικονομικών συνθηκών.  Έτσι λοιπόν απέδωσαν την 

αφερεγγυότητα των τραπεζών στη λήψη μεγαλύτερου ρίσκου παρά στις άσχημες 

οικονομικές συνθήκες. 

 

Οι Wheelock and Wilson (1995) ήταν οι πρώτοι που εκτός από την επιρροή της 

εγγύησης των καταθέσεων, εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της αποδοτικότητας των 

τραπεζών και της αφερεγγυότητας (πτώχευσης) των τραπεζών.  Χρησιμοποίησαν 

πληροφορίες από ένα δείγμα τραπεζών που λειτουργούσαν στο Kansas κατά τη 

διάρκεια των ετών 1910-28 για να εξετάσουν τις αιτίες της τραπεζικής 

αφερεγγυότητας.  Χρησιμοποίησαν ένα αναλογικό τολμηρό πλαίσιο εργασίας για να 

διερευνήσουν αυτές τις περιπτώσεις πτωχεύσεων.  Το συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας 

επέτρεπε εκτίμηση των πιθανοτήτων για πτώχευση σε κάθε χρονική στιγμή και τις 

ενδοεταιρικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά των τραπεζών κατά τη διάρκεια του 

χρόνου.  Αρχικά σύγκριναν τα αποτελέσματα ανάμεσα στις ασφαλισμένες και μη 

τράπεζες, και έπειτα εξέτασαν τη διαφορά στις εκροές ανάμεσα στις τράπεζες που 

είχαν όμως τις ίδιες εισροές.  Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ασφαλισμένες 

τράπεζες και αυτές που είχαν κακή διαχείριση ήταν πιο πιθανόν να αποτύχουν. 

 

Η άποψη του «ηθικού κινδύνου» (moral hazard) των τραπεζών υποθέτει ότι οι 

μέτοχοι παίρνουν τις αποφάσεις για δανειοδοτήσεις και παίρνουν επίσης το ρίσκο να 

μεγιστοποιήσουν την αξία της εγγύησης.  Η συγκεκριμένη αυτή άποψη έγινε 

αντικείμενο κριτικής από τους Gary Gorton and Richard Rosen το 1995.  Υπέθεσαν 

ότι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου δεν παίρνουν αποφάσεις για τις δανειοδοτήσεις 
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άμεσα, αλλά αντίθετα βασίζονται στους διευθυντές.  Για το λόγο αυτό ξεκίνησαν ένα 

παιχνίδι ανάμεσα σ΄ ένα διευθυντή τραπέζης και έναν μέτοχο, του οποίου η λύση 

ήταν μια διαδοχική «Nash» ισορροπία.  Το μοντέλο ήταν σε θέση να κάνει 

προβλέψεις για τους τύπους των δανείων που δίνουν οι διευθυντές σαν συνάρτηση 

του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν στην τράπεζα και σαν συνάρτηση 

του ρίσκου και της απόδοσης που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά είδη δανείων.  Στο 

τέλος εξέτασαν το μοντέλο εταιρικού ελέγχου απέναντι στην εναλλακτική υπόθεση 

του ηθικού κινδύνου.  Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν οι επενδυτικές ευκαιρίες 

παρουσιάζουν πτώση, οι διευθυντές συμπεριφέρονται διαφορετικά από ότι όταν ο 

κλάδος είναι υγιής.  Λόγω των συντηρητικών πολιτικών οι διευθυντές βρίσκονται σε 

κίνδυνο να χάσουν τη θέση τους.  Για αυτό το λόγο εξάλλου, οι «κακοί» διευθυντές 

αναλαμβάνουν υπερβολικό ρίσκο, έτσι ώστε να πείσουν τους μετόχους ότι είναι άξιοι 

διευθυντές.  Το τελικό συμπέρασμα από την εν λόγω έρευνα είναι ότι παρόλο που ο 

«ηθικός κίνδυνος» παίζει σπουδαίο ρόλο, οι  Gary Gorton and Richard Rosen 

προτείνουν ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εταιρικό έλεγχο έχουν σαφώς 

μεγαλύτερη επίδραση στην ανάληψη ρίσκου από μια τράπεζα. 

 

Βέβαια, οι παραπάνω απόψεις που συναντάμε στη βιβλιογραφία δεν είναι το κυρίως 

θέμα της παρούσας εργασίας.  Θα ασχοληθούμε κυρίως με δύο από τις αιτίες που 

ευθύνονται για την αφερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και αυτές είναι η 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και η νομοθεσία.  Αυτές οι δύο αιτίες θα 

παρουσιαστούν μέσα από τα παραδείγματα ελληνικών και ξένων τραπεζών που θα 

αναλυθούν εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.  Αν προσπαθήσουμε 

όμως να τοποθετήσουμε τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν σε κάποια από τις 

έρευνες που διεξήχθησαν παλαιότερα και δόθηκαν με συντομία παραπάνω, θα 

μπορούσαμε να τα κατατάξουμε στο μοντέλο των Thomas Ho and Anthony Saunders 

και τη μελέτη των Keenton and Morris που εμπλέκουν τη διοίκηση των τραπεζών, τη 

διαχείριση ρίσκου, το νομοθετικό πλαίσιο και κατά δεύτερο λόγο τους καταθέτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει εκτενέστερη παρουσίαση ορισμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων που αντιμετώπισαν προβλήματα, στον ελλαδικό και κοινοτικό χώρο.  Θα 

εξεταστούν οι περιπτώσεις της BANK OF CREDIT AND COMMERCE 

INTERNATIONAL, της BANCO AMBROSIANO VENETO, της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 

 

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

4.1.1 BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL 

(BCCI) 
Η ιστορία της BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI)  

χαρακτηρίστηκε από πολλούς η μεγαλύτερη τραπεζική απάτη στην παγκόσμια 

οικονομική ιστορία (Rodin, 1991).  Στην ιστορία αυτήν εμπεριέχονται πράξεις 

διαφθοράς όπως ξέπλυμα χρημάτων, εμπορία ναρκωτικών, παράνομες 

αγοραπωλησίες όπλων, απάτη, καταχρήσεις χρημάτων, εκβιασμοί και δωροδοκίες 

(Cook, 2005). 

Η BCCI ιδρύθηκε το 1972 από τον Aga Hasan Abedi  (http://news.bbc.co.uk/). 

Ο καταστατικός της σκοπός ήταν να χρηματοδοτηθεί το εμπόριο με τον Τρίτο Κόσμο.  

Το μυστικό όνειρο του ιδρυτή της ήταν να γίνει η BCCI η μεγαλύτερη τράπεζα στον 

κόσμο.  Αρχικά το κεντρικό της κατάστημα ήταν στο Abu Dhabi και λειτουργούσε με 

υποκαταστήματα στο Λουξεμβούργο.  Η Bank of America επένδυσε $2,5 εκ. για να 

αποκτήσει 25% του μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική τράπεζα.  Με την κίνησή της 

αυτή και μέσω της συνεργασίας της με τη BCCI, η Bank of America έλπιζε να 

αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. 

Η δομή της BCCI καθορίστηκε το 1974.  Η εταιρία που ήταν κάτοχος των μετοχών 

της εγκαταστάθηκε στο Λουξεμβούργο (BCCI Holdings) και θα είχε στην κατοχή της 

δύο ξεχωριστές τράπεζες υπό  την άδεια και εποπτεία δύο διαφορετικών 

δικαιοδοσιών, προστατευόμενες από τους νόμους για το τραπεζικό απόρρητο : τη 
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BCCI Sa στο Λουξεμβούργο και τη  BCCI Overseas στα νησιά Cayman.  Μολονότι η 

BCCI αρχικά ήταν καταχωρημένη σαν τράπεζα του Λουξεμβούργου, οι τραπεζικές 

της εργασίες λάμβαναν χώρα μέσω 47 καταστημάτων σε 13 χώρες, αλλά όχι στο 

Λουξεμβούργο.  Η BCCI Overseas διεξήγαγε εργασίες στα νησιά Cayman και είχε 

στον έλεγχό της 63 καταστήματα σε 28 χώρες.  Το σχήμα 1 αντανακλά τη δομή της 

BCCI μέχρι το 1991 (Herring, 1994). 

Αντίθετα όμως απ΄ ότι όριζε το οργανόγραμμα της τράπεζας, ούτε στο 

Λουξεμβούργο, ούτε στα νησιά Cayman ήταν η κεντρική διοίκηση της BCCI.  Οι 

διοικητικές αποφάσεις παίρνονταν στο Λονδίνο υπό την επίβλεψη του Abedi στο 

Πακιστάν.  Αυτό σήμαινε ότι η BCCI δεν είχε τη δυνατότητα ενός δανειστή που θα 

χρησιμοποιούσε σε έσχατη ανάγκη, προκειμένου να τον έχει σαν εγγυητή, μέσα από 

το πλήθος των μετόχων της (μια ομάδα περίπου 50 κυρίως επενδυτών της Μέσης 

Ανατολής συμπεριλαμβανομένων της βασιλικής οικογένειας του Abu Dhabei και της 

οικογένειας του Bin Madhouse που έλεγχε τη National Commercial Bank, τη 

μεγαλύτερη τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας).  Επίσης, δεν είχε κάποια εποπτική 

αρχή που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της τράπεζας.  Βέβαια, τα 

στελέχη της τράπεζας, υποστήριζαν ότι η BCCI ήταν η πιο «καλορυθμισμένη» 

τράπεζα στον κόσμο.  Στην πραγματικότητα όμως, ήταν μια τράπεζα που θα 

μπορούσε να αποφύγει την εποπτεία και να μεταφέρει κεφάλαια στον όμιλο, 

κρύβοντας έτσι την πραγματική της ταυτότητα (Milner, 1992). 

Ανάμεσα στο 1972 και 1974 η τράπεζα εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, εκμεταλλευόμενη την αύξηση της τιμής του πετρελαίου το 1973.  

Ακολούθησε η εξάπλωσή της στην Ανατολική Ασία, την Καραϊβική, την Ευρωπαϊκή 

Ασία και την Αφρική.  Οι ελεγκτές της Bank of America είχαν εκφράσει προ πολλού 

βέβαια την ανησυχία τους για την έλλειψη σωστών διαδικασιών στη χορήγηση των 

δανείων προς τη BCCI, οι οποίοι θεωρούσαν ότι στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ 

των δύο τραπεζών έπρεπε να υπογραφούν και άλλα έγγραφα. 

Μάλιστα, από το 1975, η Bank of America άρχισε να πιέζει τον Abedi να 

καλυτερεύσει το κομμάτι αυτό των εργασιών της τράπεζας.  Από την πλευρά της 

BCCI τα ανώτατα στελέχη πίστευαν ότι δεν υπήρχε χρόνος για τυπικότητες και ότι οι 

επιχειρήσεις και οι συναλλαγές γενικά θα έπρεπε να γίνονται με διαφορετικό τρόπο 

απ΄ ότι στις άλλες χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α.  Υποστήριζαν ότι το μόνο που 

ήθελαν ήταν η υπογραφή του υπεύθυνου, ή τουλάχιστον η διαβεβαίωσή του, ότι το 

δάνειο θα χορηγούνταν.  Παρ΄ όλα αυτά, αυτή ήταν μια αναξιόπιστη μέθοδος 
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Σχήμα 1.  Η δομή της BCCI μέχρι το 1991 
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κατά την άποψη των λειτουργών της Bank of America.  Μεγάλη ανησυχία 

προκάλεσαν επίσης και μερικά μέγα-δάνεια τα οποία στην ουσία φαίνονταν να μην 

υποστηρίζονται από τα απαραίτητα έγγραφα. 

Ένα παράδειγμα του γεγονότος αυτού, ήταν μια σειρά δανείων συνολικής αξίας $800 

εκ. στην ναυτιλιακή οικογένεια Gokal, των οποίων ο στόλος εξαπλώνονταν με 

γρήγορο ρυθμό λόγω της γενναιόδωρης χρηματοδότησης της BCCI.  Αυτά τα δάνεια 

ισοδυναμούσαν με περισσότερα από τα 2/3 του συνολικού κεφαλαίου της τράπεζας, 

το οποίο πρακτικά σήμαινε μια σχεδόν σίγουρη καταστροφή για την τράπεζα, εάν οι 

ναυτιλιακές εταιρίες κήρυσσαν πτώχευση και δεν μπορούσαν να τα ξεπληρώσουν 

(Lascelles and Donkin, 1991). Η απάντηση όμως του Abedi στους επιθεωρητές ήταν 

ότι γνώριζε τις εταιρίες αυτές πολύ καλά. 

Μέχρι το 1977, είχε μεγαλώσει η δυσαρέσκεια της Bank of America αφού οι 

διάφοροι οικονομικοί έλεγχοι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν στην BCCI.  Στην 

πραγματικότητα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τρομακτικά σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα τη χρονιά που έκαναν έλεγχο στο χαρτοφυλάκιο των χορηγούμενων 

δανείων της BCCI.  Μια δισέλιδη περίληψη της έκθεσης αναφοράς των δανείων 

εστίασε το πρόβλημα σε τρεις περιοχές : 

• Το ποσό των αποθεμάτων σε περίπτωση ανείσπρακτων δανείων της τράπεζας, 

δηλαδή το διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη πιθανών απωλειών από δάνεια, 

ήταν κατά πολύ ανεπαρκές. 

• Η τράπεζα είχε επεκταθεί σε μεγάλη κλίμακα σε χορηγήσεις δανείων στους 

μετόχους της, μια πρακτική γνωστή σαν εσωτερικός δανεισμός.  Μερικοί από 

τους κύριους μετόχους της Μέσης Ανατολής έλαβαν μεγάλα δάνεια μ΄ αυτό 

τον τρόπο. 

• Το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων της BCCI κρίθηκε μη 

ικανοποιητικό.  Τεράστια δάνεια ήταν συγκεντρωμένα στην περιοχή του 

Περσικού Κόλπου, αφήνοντας την τράπεζα ανοικτή σε μεγάλες απώλειες σε 

περίπτωση οικονομικών ή πολιτικών προβλημάτων σ΄ εκείνη την περιοχή. 

Οι τελευταίες δύο παρατηρήσεις ήταν αλληλένδετες με τέτοιο τρόπο που παρέμεινε 

θολός για χρόνια.  Η BCCI είχε πληρώσει κάποια τιμή για την πελατεία της των 

Αράβων ηγετών, και η τιμή αυτή ήταν εκατομμύρια δολάρια που ήταν μάλλον 

απίθανο να ξεπληρωθούν.  Όσο για ενεχυριάσεις, πολλά από τα δάνεια ήταν 
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καλυμμένα από ύποπτα κομμάτια γης στο «Σειχάτο» όπου η τράπεζα θα 

απαγορευόταν να τα κατασχέσει ακόμη και αν το ήθελε. 

Για παράδειγμα, ο Kamal Adham, ο Σαουδάραβας ηγέτης και βασικός μέτοχος της 

BCCI, είχε δανειστεί εκατομμύρια και τα συνολικά του δάνεια από την τράπεζα και 

τις θυγατρικές της ανέρχονταν σε $300 εκ.  Παρόλα αυτά, οι ελεγκτές διαπίστωσαν 

κατά τον έλεγχο,  ότι πολλά από τα δάνεια ήταν καλυμμένα από μη αναγνωρίσιμες 

ιδιοκτησίες στη Σαουδική Αραβία.  Δεν υπήρχαν εκτιμήσεις για τις περιουσίες αυτές 

και το χειρότερο, καμία νομική βάση ώστε να θεωρούνται σαν εξασφάλιση της 

τράπεζας διότι οι υποθήκες δεν επιβαλλόταν με καθορισμένους μηχανισμούς στο 

Βασίλειο.  Παρόμοιες ανακαλύψεις έγιναν και για μια σειρά μεγάλων πελατών της 

τράπεζας.  Έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους, η Bank of America τελικά αποφάσισε 

να ξεφορτωθεί τις μετοχές της στη BCCI (η πώληση ολοκληρώθηκε το 1980). 

Στα τέλη του 1977 και στις αρχές του 1978 κατόπιν επιθυμίας της να αποκτήσει 

θυγατρικές επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. και με τη βοήθεια του φίλου του προέδρου 

Carter, του Bert Lance, η BCCI απέκτησε το 18% των μετοχών της Financial General 

Bankshares (FGB) μέσω αγορών από τέσσερις ξεχωριστούς επενδυτές.  Τον Απρίλιο 

του 1982, η BCCI απέκτησε όλες τις ελεύθερα διαπραγματεύσιμες μετοχές (voting 

shares) της εγκατεστημένης στις  Η.Π.Α FGB και μετονόμασε την εταιρία σε First 

American Bankshares.  Η FGB είχε αγοραστεί από δύο εταιρίες που έπαιρναν δάνεια 

από την BCCI, και οι μετοχές της πάρθηκαν τότε σαν ενέχυρο.  Ξεκίνησε έκτοτε μια 

στενή σχέση ανάμεσα στις δύο τράπεζες, αλλά μόλις λίγους μήνες πριν την 

κατάρρευση της BCCI, πληροφορήθηκαν οι αρμόδιες αρχές ότι την First American 

Bankshares κατείχε η BCCI. 

Τα χρηματικά αποθέματα μιας τράπεζας παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των 

οικονομικών της υποθέσεων αφού της δίνουν τη δυνατότητα να εμπορεύεται μεγάλα 

ποσά χρημάτων και συναλλάγματος.  Επιπλέον, τα αποθέματα σε συνάλλαγμα 

αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των διαφόρων 

νομισμάτων που ανεβαίνουν ή πέφτουν.  Άρα οι τράπεζες κερδοσκοπούν και από 

αυτή τους τη δραστηριότητα.  Και η BCCI έκανε το ίδιο.  Σύμφωνα με την ομάδα 

ελεγκτών του Price Waterhouse, η τράπεζα συνδύαζε αυτές τις δύο δραστηριότητες 

χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες χρημάτων των πελατών της – στο όνομά της 

όμως και χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν.  Η τράπεζα κατασκεύασε ένα κεντρικό 

θησαυροφυλάκιο το 1982 έτσι ώστε να συσσωρεύσει και να εκμεταλλευτεί τις 

χρηματικές ποσότητες που αποκτούσε από το δίκτυο των καταστημάτων της σε 69 
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χώρες.  Ο επικεφαλής αυτού του τμήματος ήταν ένας πακιστανός τραπεζικός 

ονομαζόμενος Syed Ziauddin Ali Akbar. 

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι οι αμερικάνικες τράπεζες απαγορευόταν να 

συμμετέχουν σε εμπόριο αγαθών ή αξιών.  Η απαγόρευση αυτή προήλθε από την 

κατάρρευση του τραπεζικού τομέα της χώρας το 1932.  Όμως, επειδή για τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός, και προκειμένου να 

ικανοποιήσει την επιθυμία  της η BCCI να συνδεθεί με τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες, 

άνοιξε το τμήμα κρατικών χρεογράφων (treasury department).  Η βασική ιδέα ήταν 

να διοχετευθούν οι πλεονάζουσες ποσότητες καταθέσεων μέσα στην τράπεζα και να 

επενδυθούν σε συντηρητικά «περιουσιακά στοιχεία» (assets) όπως κρατικά ομόλογα 

των Η.Π.Α. και μετοχές «καλών εταιριών» (blue-chip stocks).  Αυτό θα είχε σαν 

αποτέλεσμα να κερδίσει η τράπεζα  ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτοκίου απ΄ ότι 

πλήρωνε στους καταθέτες της, μια μέθοδος γνωστή και παραδοσιακή για τις τράπεζες 

προκειμένου να αυξήσουν τα εισοδήματά τους.  Αυτό που έπρεπε να τοποθετηθεί στο 

ριψοκίνδυνο εμπόριο των αγαθών και τις αγορές των ξένων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών ήταν όχι περισσότερο από το ποσοστό του 10%. 

Όμως, ο  Akbar και ο βοηθός του άρχισαν σύντομα να χρησιμοποιούν μεγάλες 

ποσότητες στις συναλλαγές αγαθών, περιλαμβάνοντας την υψηλή αστάθεια των 

αγορών χρήματος και μετοχών, όπου μια ολόκληρη επένδυση θα μπορούσε να 

εξαφανιστεί με λίγα «σκαμπανεβάσματα» των μετοχών.  Το αποτέλεσμα όλων αυτών 

ήταν να αρχίσουν να χάνουν σημαντικές ποσότητες χρημάτων που ανήκαν σε 

καταθέτες της τράπεζας.  Μέσα σ΄ ένα χρόνο, οι δύο «έμποροι» ήταν αναγκασμένοι 

να καταφύγουν σε χειρισμούς συγκάλυψης προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν 

τις σωρευμένες απώλειες (Timewell, 1991). 

Χρησιμοποίησαν δύο τεχνικές.  Η μία ήταν να πουλήσουν τεράστιες ποσότητες 

προνομιακών συμβολαίων (option contracts).  Αυτά δίνουν στον αγοραστή την 

επιλογή να αγοράσει συνάλλαγμα ή ομόλογα σε μια δεδομένη τιμή σε μια 

ημερομηνία λήξης.  Ο Akbar θα έκλεινε το συνολικό καθαρό λαμβανόμενο ποσό 

αυτών των πωλήσεων σαν κέρδος, ακόμη και αν κρατούσε μια υποχρέωση (liability) 

για τον αγοραστή σε μια μελλοντική ημερομηνία.  Όταν θα υλοποιούνταν αυτές οι 

υποχρεώσεις, ήταν αναγκασμένος να πουλήσει ακόμη περισσότερα συμβόλαια ώστε 

να διατηρήσει τη ροή των μετρητών.  Οι απώλειες άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και 

ο Akbar βρέθηκε ξαφνικά «σε μονοπάτια μιας χιονοστιβάδας».  Σαν παίκτης 

χρηματιστηρίου με επιλογές επιτοκίων, το 1985 η BCCI ήταν σε μια κατηγορία μόνη 
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της με θέσεις (positions)σε δημόσιες εγγραφές των 11 δις. δολαρίων. Συγκριτικά, μία 

από τις μεγαλύτερες τοπικές επιχειρήσεις σ΄ αυτή την αγορά εκείνη την περίοδο, μια 

ηγετική εμπορική τράπεζα του Λονδίνου, είχε θέσεις μόνο 3 δις λιρών. 

Η δεύτερη τεχνική συγκάλυψης ήταν να διασπάσει τα κρατικά χρεόγραφα σε δύο 

λογαριασμούς.  Ο ένας λογαριασμός αποτελούνταν από συνηθισμένες λειτουργίες 

χρεογράφων.  Ο άλλος, ο ονομαζόμενος «νούμερο δύο» λογαριασμός, κινούνταν από 

διαπραγματευτές σε ένα διαφορετικό σετ γραφείων, φαινομενικά συναλλασσόμενοι 

εκ μέρους των «ιδιωτικών» πελατών της BCCI.  Στην πραγματικότητα, έκλεβαν τα 

χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας και τα χρησιμοποιούσαν 

για συναλλαγές εκ μέρους της BCCI.  Και καθώς κατέρρευσε ένα μέρος του 

οικοδομήματος, κατέπεσαν και τα άλλα κομμάτια πάνω του, αποδυναμώνοντας έτσι 

ολόκληρη τη δομή της τράπεζας.  Όταν έχασαν και αυτά τα χρήματα, προσπάθησαν 

να «αποκαταστήσουν» τους λογαριασμούς των πελατών χορηγώντας τεχνητά δάνεια 

σ΄ αυτούς, ή παίρνοντας από άλλου είδους καταθέσεις χωρίς να τις καταγράφουν στα 

βιβλία τους. 

Τον Ιανουάριο του 1986, η Price Waterhouse έχοντας ερευνήσει τα βιβλία του 

τμήματος κρατικών χρεογράφων για το 1985, ανέφερε ότι συνάντησε μια σειρά 

ασυνήθιστων συναλλαγών, με αποτέλεσμα να χάσει η τράπεζα κάπου ανάμεσα στα 

$300 εκ. με $500 εκ. σε συναλλαγές εμπορευμάτων.  Αυτό φυσικά ισοδυναμούσε με 

ολόκληρο το χρηματικό κεφάλαιο της τράπεζας.  Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσε 

να επιβιώσει η BCCI μετά από μια τέτοια συντριπτική απώλεια, ώσπου τελικά οι 

μέτοχοι αναγκάστηκαν να εισφέρουν $150 εκ. καινούριο κεφάλαιο σε μετρητά. 

Περίπου την ίδια χρονική στιγμή – ίσως και για να αντισταθμίσει αυτές και άλλες 

απώλειες – η BCCI φαίνεται να έχει αρχίσει τις προσπάθειες να καλύψει τις ζημιές με 

κάθε δυνατό τρόπο.  Είναι γεγονός ότι μπορούμε να αντιληφθούμε τις παράνομες 

δραστηριότητες της τράπεζας (Murphy P., 1988) αν ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς 

από τους πελάτες της.  Η ποικιλία των πελατών της είναι αξιοσημείωτη.  

Περιλαμβάνει το Ισραηλινό Γραφείο Ευφυΐας (Israeli Intelligence Office), την 

Οργάνωση Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (Palestine Liberation Organization), τον 

Abu Nidal, τον Saddam Hussein κ.α.  Επίσης τη CIA και πολλά Γραφεία Ευφυίας της 

Ανατολικής Ευρώπης, την κυβέρνηση των Η.Π.Α., τον Mannuel Noriega, τη Μαφία 

και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών καθώς και έναν αριθμό δικτατόρων του Τρίτου 

Κόσμου. 
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Τον Οκτώβριο του 1988 κατατέθηκε μια μήνυση στις Η.Π.Α. εναντίον της τράπεζας, 

για ναρκωτικά (Jones C., 1988) σε σχέση με το κατάστημά της στην Tampa.  Οι 

κατηγορίες οδήγησαν σε περιοριστική τροποποίηση (qualification) των λογαριασμών 

της τράπεζας  το 1988 που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 1989, οι οποίοι επίσης 

φανέρωσαν ότι η τράπεζα είχε σημειώσει απώλειες των 48,7 εκ. δολαρίων τέλος του 

έτους 1988 συγκριτικά με τα κέρδη των 37,5 εκ. δολαρίων τέλος χρήσης του 1987.  

Τα λειτουργικά της κέρδη είχαν αυξηθεί σε 129 εκ. δολάρια αλλά η τράπεζα έπρεπε 

να προνοήσει για τα μεγάλα χρέη στη Νιγηρία που ξεπερνούσαν τα 200 εκ. δολάρια.  

Οι μέτοχοι έκαναν άλλη μια εισφορά 100 εκ. δολαρίων στο κεφάλαιο της τράπεζας, 

δεύτερη φορά δηλαδή που καλούνταν να «ξελασπώσουν» την τράπεζα. 

Το 1990, η BCCI δήλωσε ένοχη στη Φλόριντα για κατηγορίες ότι είχε ξεπλύνει 14 εκ. 

δολάρια σε ναρκωτικά και συμφώνησε να ξεπληρώσει αυτό το ποσό.  Η ιστορία 

ναρκωτικών στη Φλόριντα υπέβαλε την δημιουργία μιας ομάδας νομικών συμβούλων 

λόγω ανησυχίας για την τράπεζα.  Η αρχική ομάδα αποτελούνταν από ρυθμιστές 

προερχόμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την Ισπανία, το 

Λουξεμβούργο.  Το Hong Kong και τα νησιά Cayman συμμετείχαν αργότερα.  Τον 

Απρίλιο του 1990, ο ελεγκτής Price Waterhouse έκλεισε τον έλεγχο των λογαριασμών 

της τράπεζας το 1989, χωρίς περιοριστική τροποποίηση ή ειδική αναφορά για τα 

τουλάχιστον $2 εκ. σε δάνεια που οι ελεγκτές είχαν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες. 

Στις αρχές Μαΐου του 1990, η BCCI ανακοίνωσε απώλειες της τάξεως των $498 εκ. 

για το 1989 και μια ραγδαία αναδιάρθρωση της τράπεζας, η οποία περιλάμβανε 

συνεισφορά από την κυβέρνηση του Abu Dhabi $400 εκ. σε νέο μετοχικό κεφάλαιο, 

καθώς και μαζική απόκτηση της πλειονότητας των μετοχών από τους ήδη υπάρχοντες 

μετόχους, σε τέτοιο ποσοστό ώστε τα συναφή ιδρύματα και η κυβέρνηση του Abu 

Dhabi να έχουν μερίδιο 77% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών της τράπεζας.  Ο 

Price Waterhouse δημοσίευσε αναφορές τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο που έδειχναν 

ξεκάθαρα απάτη μεγάλης κλίμακας.  Τον Οκτώβριο του 1990 δημοσίευσε πλαστά 

δάνεια και καταθέσεις στην Τράπεζα της Αγγλίας (η   Τράπεζα της Αγγλίας βέβαια 

ισχυρίζεται ότι δέχτηκε τις πρώτες ενδείξεις απάτης τον Ιανουάριο του 1991).  Αυτή η 

τελευταία αναφορά οδήγησε στο κλείσιμο της BCCI στις 5 Ιουλίου του 1991. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η στάση της Τράπεζας της Αγγλίας 

(Bank of England) στο θέμα της BCCI προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις όχι μόνο την 

εποχή που έγινε η ρευστοποίηση, αλλά και για μερικά χρόνια αργότερα.  

Συγκεκριμένα, πολλά στελέχη της Τράπεζας της Αγγλίας ανάμεσά τους και ο 
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διοικητής της Sir Eddie George, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια αγωγή με την 

κατηγορία ότι απέκρυψαν σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την απάτη της 

BCCI (Walsh and Barnett, 2002).  Η αναφορά του λόρδου Bingham  το 1992 (ο 

οποίος διεξήγε και την επίσημη έρευνα στην κατάρρευση της BCCI) ασκούσε κριτική 

στην Τράπεζα της Αγγλίας για αδυναμία της να ελέγξει την BCCI ενώ ένας μεγάλος 

όγκος σημαντικών αποδείξεων κρατήθηκε κρυφός. 

Από την άλλη πλευρά, οι πιστωτές της τράπεζας, παρακινούμενοι από τον 

εκκαθαριστή της, τον λογιστή Tohmatsu της Deloitte & Touche, άσκησαν μήνυση 

στην Τράπεζα της Αγγλίας το 2001(Walsh and Barnett, 2002) . 

Το συνολικό κόστος της ρευστοποίησης, το οποίο καλύπτει 70 χώρες και επηρεάζει 

περισσότερους από 70.000 πιστωτές, προσδιορίστηκε γύρω στα $1,2 δις .  Ο John 

Richards, συνεργάτης της Deloitte & Touche, που έχει εργαστεί για αυτήν την 

ρευστοποίηση τα τελευταία 11 χρόνια, αναφέρει ότι μέχρι και το 2003 

εξακολουθούσαν να διατυπώνονται κατηγορίες επίσης κατά της  Bank of America και 

της State Bank of India όπως και ζημίες αξίας $236 εκ. κατά του Abdul Raouf Khalil, 

ενός πρώην πελάτη της τράπεζας που βρέθηκε ότι έχει συμμετέχει στην απάτη 

(Treanor, 2003). 

Βέβαια, η Τράπεζα της Αγγλίας ανταπαντώντας σε κάποιες απαιτήσεις του 

εκκαθαριστή της BCCI για μερική αποζημίωση των πιστωτών της τράπεζας, 

αντέτεινε τον Οκτώβριο του 2005 ότι έχει απορρίψει το συμβιβασμό αυτό αφού είναι 

απαλλαγμένη από κατηγορίες για αμέλεια.  Όμως η ουσία είναι ότι η Τράπεζα της 

Αγγλίας έχει ήδη δεχθεί σφοδρή κριτική για τη χαμηλή επίβλεψή της στον τραπεζικό 

τομέα (http://news.bbc.co.uk/). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η BCCI κατέρρευσε το 1991 αλλά η υπόθεση 

αυτή δεν διαλευκάνθηκε μέχρι σήμερα (Treanor, 2003). 

 

 

4.1.2 Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ BCCI 

 

Όταν ξεκίνησε η ίδρυση και λειτουργία της BCCI, οι ιδρυτές της δεν είχαν σκοπό να 

προβούν σε παράνομες δραστηριότητες ώστε να εξαπατήσουν κανέναν.  Η αποτυχία 

επήλθε αργότερα σαν αποτέλεσμα της κακής πιστωτικής πολιτικής και της 

έλλειψης εσωτερικών ελέγχων (Jones C., 1988). 
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Η BCCI δεν χρησιμοποίησε εργαλεία σωστής πιστωτικής πολιτικής.    Γενικά μπορεί 

να ειπωθεί ότι έκανε τα ακόλουθα πιστωτικά λάθη : κατ΄ αρχήν δεν έκανε καμιά 

ανάλυση των ενδεχόμενων πιστωτικών κινδύνων και δεν είχε καμία υποστήριξη 

μέσω κάποιων εγγράφων ή συμβάσεων για τα δάνεια.  Αυτό είχε σαν συνέπεια η 

άτυχη επιλογή ενός πελάτη ή πελατών  να γίνει αποτυχία (misfortune)  της τράπεζας. 

Τα λάθη της πιστωτικής πολιτικής συνέβησαν κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970.  Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχε σημειώσει τεράστιες 

απώλειες συναλλαγών λόγω της ανυπαρξίας εσωτερικών ελέγχων.  Δεν υπήρχε κανείς 

που να ελέγχει τις πράξεις των διευθυντών του τμήματος κρατικών χρεογράφων 

(Treasury Division).  Έτσι, τα παραπάνω αναφερόμενα λάθη δημιούργησαν μεγάλα 

κενά στον ισολογισμό της τράπεζας.  Οι διευθυντές της τράπεζας προκειμένου να 

κρατήσουν την τράπεζα σε λειτουργία, χρησιμοποίησαν κάθε μέσο που διέθεταν για 

να καλύψουν αυτά τα κενά. 

 
 

4.1.3 Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ BCCI 

 

Απ΄ όλα τα προηγούμενα φαίνεται ότι οι ελλείψεις του νομοθετικού συστήματος 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αποτυχία της BCCI.  Για να ακριβολογούμε, η 

υφιστάμενη σχετική νομοθεσία παρουσίασε τις παρακάτω αδυναμίες : 

• Οι διεθνείς τράπεζες δεν υπόκεινταν σε μια μοναδική ελεγκτική αρχή η οποία θα 

διενεργούσε ικανοποιητικά ολοκληρωμένη επιτήρηση και επιθεώρηση. 

• Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν είχε το δικαίωμα να κλείσει τις επιχειρήσεις / 

υποκαταστήματα μιας διεθνούς τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή οι εκτός 

συνόρων επιχειρησιακές δραστηριότητες δεν διενεργούνταν σωστά.   

• Οι ελεγκτές είχαν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να ενημερώσουν τις 

αρμόδιες εποπτικές αρχές για τις παράνομες δραστηριότητες της τράπεζας. 

 

 

4.2.1 BANCO AMBROSIANO VENETO 
 

Πριν ξεκινήσει η εξιστόρηση της περίπτωσης της Banco Ambrosiano Veneto με τα 

γεγονότα που οδήγησαν στη ρευστοποίησή της το 1982 και το σκάνδαλο που 
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δημιουργήθηκε τότε λόγω των γεγονότων, είναι σκόπιμο να αναφερθούν με συντομία 

κάποια ιστορικά στοιχεία για την τράπεζα. 

Όσον αφορά στον τύπο του πιστωτικού ιδρύματος, είναι ανώνυμη εταιρία.   

Η ιστορική εξέλιξη της τράπεζας έχει ως εξής : 

• 1896 ιδρύεται στο Μιλάνο από μια ομάδα Λομβαρδέζων καθολικών. 

• Δεκαετία του 1920 είναι μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα με τοπικό δίκτυο 

καταστημάτων και σημαντικές σχέσεις με ξένους ανταποκριτές. 

• Δεκαετίες 1950-1970 παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στο εσωτερικό της 

χώρας και στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970 μέσω κάποιων 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

• 1982 προκαλείται πτώχευση λόγω της κακής διαχείρισης του διοικητή της 

Roberto Calvi (αυτό που μας ενδιαφέρει και θα αναπτυχθεί περισσότερο 

παρακάτω) και ρευστοποίησή της. 

• 1982 επανιδρύεται σαν Nuovo Banco Ambrosiano. 

• 1989-1997 μετά από συγχώνευσή της με την Banca Cattolica del Veneto, η 

τράπεζα μετονομάζεται σε Banco Ambrosiano Veneto, αναπτύσσεται σε μια 

ηγετική εθνική τράπεζα χάρη σε μια ανανεωμένη στρατηγική εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. 

Σύμφωνα με στοιχεία παρμένα από τον ισολογισμό της τράπεζας στις 31.12.1988 

κάποια από τα οικονομικά της μεγέθη παρουσιάζονται τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ως εξής : 

• μετοχικό κεφάλαιο 425,9 δις λιρέτες 

• σύνολο ενεργητικού 12,045 δις λιρέτες 

• καταθέσεις πελατών 6,767 δις λιρέτες 

• καταθέσεις σε άλλες τράπεζες1,460 δις λιρέτες 

• αριθμός υποκαταστημάτων  στην Ιταλία 133 

• αριθμός εργαζομένων 3.391 

Οι τράπεζες που απορροφήθηκαν μέσω συγχωνεύσεων ή εξαγορών από την  Banco 

Ambrosiano ή τη Nuovo Banco Ambrosiano είτε τη Banco Ambrosiano Veneto 

αντίστοιχα - ανάλογα με το χρόνο που έγινε η συγκέντρωση -  είναι οι εξής : 

• 1977 Banco di Imperia (Imperia), Banca Mobiliare Piemontese (Torino) 

• 1989 Banca Cattolica del Veneto (Vicenza) 

• 1991 Banca Vallone (Galatina, Lecce) 
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• 1992 Citibank Italia (Napoli) 

• 1994 Societa di Banche Siciliane (Caltagirone, Catania) 

• 1995 Banca Massicana (Sessa Aurunca, Caserta). 

Σημαντικά χαρακτηριστικά της τράπεζας : 

• Σύμφωνα με «άγραφους» νόμους, συσσωρεύει καταθέσεις από θρησκευτικά 

ιδρύματα και τοποθετεί ουσιαστικό μέρος των κερδών της σε φιλανθρωπικά 

σχήματα. 

• Έχει παραδοσιακές σχέσεις με βιομηχανικούς πελάτες (ιδιαίτερα με τη 

βιομηχανία μεταξιού). 

• Είναι μικρή τράπεζα με διασκορπισμένο μετοχικό κεφάλαιο; απ΄ το 1930 

όμως γίνεται ιδιωτική τράπεζα με ελεγχόμενο από το κράτος τραπεζικό 

σύστημα. 

• Η επιχειρησιακή της διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από τη συγκεντρωμένη 

εξουσία στο πρόσωπο του διευθύνοντα συμβούλου.  Πολύ μικρός έλεγχος 

ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Η επιχειρησιακή της κουλτούρα μετά το 1982 διαπνέεται από μια μεγάλη 

προσπάθεια να ξαναδημιουργήσει μια καινούρια ταυτότητα και φήμη για τη 

Nuovo Banco Ambrosiano. 

• Υπάρχει απουσία σταθερής και συγκεντρωμένης αρχειακής παράδοσης : 

κάποια τμήματα έχουν προσεκτικά κρατήσει τα αρχεία τους, ενώ άλλα όχι. 

 

 

Η περίπτωση της Banco Ambrosiano Veneto είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που 

συγκλόνισε τον κόσμο της Ιταλίας τον Αύγουστο του 1982.  Η συγκεκριμένη τράπεζα 

ήταν από τις μεγαλύτερες της εποχής, και η κατάρρευσή της με την εξαφάνιση των 

περίπου 687 εκατ. Λιρών Αγγλίας (Sanminiatelli, 2005) δημιούργησε μεγάλο 

οικονομικό σκάνδαλο δεδομένου ότι στην κατάρρευση αυτή συνέβαλε με διάφορους 

τρόπους η ηγεσία του Βατικανού και έμμεσα η κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας. Η 

Τράπεζα της Ιταλίας, γνωρίζοντας την παράνομη εξαγωγή κεφαλαίων της Banco 

Ambrosiano Veneto στο εξωτερικό, δεν παρενέβη για το σταμάτημα αυτής της 

κατάστασης, με την αιτιολογία ότι δεν ήθελε να έρθει σε ρήξη με το Βατικανό.  Το 

Βατικανό μέσω της τράπεζάς του (Vatican Bank) γνωστή σαν «Ίδρυμα για 

Θρησκευτικές Εργασίες» (Institute for Religious Works) ή Istituto delle Opere 
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Religione (για συντομία IOR), ήταν το κανάλι μέσω του οποίου διοχετεύονταν και 

μεταφέρονταν παράνομα κεφάλαια σε χώρες της Νοτίου Αμερικής, και εκτελούνταν 

παράνομες εργασίες εξαγωγής συναλλάγματος, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τα 

δικτατορικά καθεστώτα της Αργεντινής, της Νικαράγουα, της Χιλής, σε συνεργασία 

με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. για να εμποδίσουν τη λαϊκή επανάσταση ενάντια στα 

καθεστώτα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Νικαράγουα, όταν ο Σομόζα ήταν σε 

κρίση, η Τράπεζα της Μανάγκουα που ήταν ανταποκριτής της Banco Ambrosiano 

Veneto, έδωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολαρίων για να στηρίξει το δικτάτορα..  

Γενικά εκτιμάται ότι από το συνολικό ποσό των 1,2 ή κατ΄ άλλους 1,3 δις. δολαρίων 

που ήταν το «άνοιγμα» της τράπεζας – με άλλα λόγια τα χρήματα που εξαφανίστηκαν 

– περίπου τα 800 εκατ. Δολάρια πήγαν σε χρηματοδοτήσεις κεντρικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων στις χώρες που προαναφέρθηκαν μέσω του ιδρύματος IOR. 

Τέσσερα κυρίως άτομα μπλέχθηκαν στο σκάνδαλο της Banco Ambrosiano, τρία εκ 

των οποίων ανήκαν στον κλήρο με μεγάλο κύρος, ανάμεσά τους ο Αμερικανός 

Αρχιεπίσκοπος Paul Marcinkus, και ένα άτομο στην ιεραρχία της τράπεζας, ο 

διοικητής της Roberto Calvi, γνωστός σαν «τραπεζίτης του Θεού» (God’s Banker), ο 

οποίος είχε την ολοκληρωτική ευθύνη για τις παράνομες εξαγωγές κεφαλαίων στις 

τρίτες χώρες, και ο οποίος πέθανε μυστηριωδώς στο Λονδίνο το 1982, μετά το 

σκάνδαλο και την κατάρρευση της τράπεζας. Οι ερευνητές της υπόθεσης ισχυρίζονται 

ότι είχαν αποδείξεις πως ο Calvi χρησιμοποίησε τις λεγόμενες  «επιστολές πρόθεσης» 

(“letters of comfort” ή “letters of patronage”) που του έδωσε ο Αμερικανός 

Αρχιεπίσκοπος προκειμένου να εξασφαλίσει κατά κάποιον τρόπο ασύμφορα δάνεια 

(χωρίς καλύψεις, εξασφαλίσεις) αξίας 1,3 δις. δολαρίων (Stoler, 1982).  Το Βατικανό  

κατείχε κάποτε ένα σημαντικό μερίδιο της τράπεζας και, αφού ξέσπασε το σκάνδαλο, 

συμφώνησε τελικά σε συμβιβασμό της τάξεως των 250 εκατ. Δολαρίων ή της τάξεως 

των 132 εκατ. Λιρών Αγγλίας για επίδοση στους 120 πιστωτές της Banco 

Ambrosiano (Sanminiatelli, 2005).  Βέβαια, οι επίσημοι του Βατικανού πάντοτε 

αποποιούνταν την ευθύνη για την αποτυχία της τράπεζας, λέγοντας ότι τις επιστολές 

πρόθεσης τις εξέδωσε ο αρχιεπίσκοπος με καλή πίστη (Anonymous, 1988). 

Οι εν λόγω επιστολές έδιναν την άδεια στο διοικητή της Banco Ambrosiano να 

παίρνει μέρος σε μια σειρά ύποπτων συναλλαγών, περιλαμβανομένης της πώλησης 

πυραύλων Exocet στην Αργεντινή, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

πολέμου των νησιών Φώκλαντ.  Οι επιστολές αυτές που εκδόθηκαν με την εξουσία 
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του αρχιεπίσκοπου Marcinkus εγγυούνταν την πιστωτική αξία των επιχειρήσεων της 

τράπεζας στο εξωτερικό. 

Όσον αφορά στη διαχείριση του Calvi ειδικότερα, πέρα από την οικονομική βοήθεια 

στα δικτατορικά καθεστώτα που αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι 

κάποια από τα χρήματα που αξιοποίησε, ήταν χρήματα της Μαφίας από εμπόριο 

ναρκωτικών, καθώς επίσης και  ποσά που ανήκαν σε μια μυστική Μασονική 

κοινότητα γνωστή ως Ρ2.  Ακόμη, η χρησιμοποίηση χρηματικού ποσού από την 

Αργεντινή για την αγορά των πυραύλων που αναφέρθηκε προηγουμένως, είχε σαν 

συνέπεια να περάσει ο τραπεζίτης κάτω από τη λεπτομερή εξέταση της Βρετανικής 

μυστικής υπηρεσίας.  Τελικά, έχοντας υπ΄ όψιν τις διαστάσεις του σκανδάλου, η 

τράπεζα του Βατικανού αναγκάστηκε να κάνει μια σημαντική πληρωμή στην 

Τράπεζα της Ιταλίας με τη μορφή διευθέτησης. 

Ο ίδιος ο Calvi, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο(λόγω του ότι παραβίασε 

απόφαση απαγόρευσης εξόδου από την Ιταλία μετά από επιβολή ποινής), πέρασε 

κρυφά στη Γιουγκοσλαβία, μετά στην Αυστρία, πριν να καταλήξει σε ένα 

μικροσκοπικό διαμέρισμα στο Λονδίνο.  Ένα πρωί, στις 18 Ιουνίου του 1982, ένας 

ταχυδρομικός υπάλληλος τον εντόπισε κρεμασμένο κάτω από τη γέφυρα Blackfriars’, 

με τις τσέπες του γεμάτες πέτρες και 13 χιλ. δολάρια σε διάφορα χαρτονομίσματα.  

Ενώ η αρχική εκτίμηση του θανάτου του Calvi ήταν η αυτοκτονία, γρήγορα 

ασκήθηκε έφεση στο δικαστήριο όπου διατάχθηκε νέα έρευνα και κατά την οποία, η 

οικογένειά του ισχυρίστηκε ότι ήταν δολοφονία, μιας και ο τραπεζίτης γνώριζε πάρα 

πολλά και ήταν έτοιμος να κατονομάσει άτομα.  Όλα αυτά οδήγησαν σε υποψίες για 

τη Μαφία και την ανάμειξη της CIA.  Επίσης, μερικοί έσπευσαν να τονίσουν ότι με 

αυτόν τον τρόπο εξηγούνταν και ο σχεδιασμός της δολοφονίας από την KGB  του 

Πάπα Ιωάννη Παύλου του ΙΙ, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το Μάιο του 1981 (O’ 

Mahony, 2000). 

Η κατάρρευση της Banco Ambrosiano είχε όλα τα συστατικά ενός best-seller:  

Ύποπτες συναλλαγές με δικτατορικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής, 

συνδέσμους με το Σικελιανό τραπεζίτη και καταδικασμένο απατεώνα Michele 

Sindona, μεγάλη ανάμειξη της μυστικής τράπεζας IOR του Βατικανού, επαφές με τη 

Μασονική κοινότητα Ρ2, το μυστήριο θάνατο του διοικητή της Roberto Calvi και την 

αυτοκτονία της γραμματέας του στο κεντρικό κατάστημα της τράπεζας στο Μιλάνο.  

Όλα αυτά προξένησαν μεγάλη αναστάτωση το 1982 στην Ιταλία και την τρίτη 

εβδομάδα του Ιουνίου μετά την εξαφάνιση του Calvi και το θάνατό του, ανέλαβε την 
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υπόθεση η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας.  Διορίστηκαν τρεις επίτροποι για περίπου 

επτά εβδομάδες προσπαθώντας να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και 

των άλλων τραπεζών.  Όμως η αδυναμία αντιμετώπισης των ακάλυπτων δανείων 

αξίας 744 εκατ. δολαρίων σε ξένες θυγατρικές και η κατακόρυφη πτώση των 

καταθέσεων επέβαλε την απόφαση των επιτρόπων για ρευστοποίηση (The Banker, 

1992). 

Η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών (Treasury Minister) στις 6 Αυγούστου του 

1982 σήμανε το τέλος της τράπεζας.  Υποστηριζόμενη από 600 δις λιρέτες (τότε 444 

εκ. δολάρια) ολοσχερώς κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτέλεσμα μιας 

πλήρους τραπεζικής συμφωνίας επτά Ιταλικών τραπεζών, η Nuovo Banco 

Ambrosiano αναγεννήθηκε από τις στάχτες.  Τα καταστήματά της άνοιξαν για 

εργασίες δύο μέρες αργότερα.  Η διεθνής τραπεζική συμφωνία (consortium) 

κατάφερε μια ισορροπία πενήντα – πενήντα τοις εκατό ανάμεσα στον ιδιωτικό και το 

δημόσιο τομέα δίνοντας μια νέα ώθηση στη συγκεκριμένη τράπεζα.  Μετά από τους 

επιδέξιους χειρισμούς του προέδρου της Giovanni Bazoli , η τράπεζα κέρδισε ξανά 

την εμπιστοσύνη του κοινού και  απαριθμεί πλέον των 51.000 μετόχων.  Αργότερα, 

εξαγόρασε την Cariplo (Currie, 1998) και το 1998 συγχωνεύτηκε με τη Banca 

Commerciale Italiana δημιουργώντας τη Banca Intesa, που είναι και η σημερινή της 

ονομασία (Betts, 1999). 

 

 

4.2.2 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ BANCO AMBROSIANO 

VENETO 

 

Η βασικότερη αιτία που οδήγησε στην πτώχευση και τη ρευστοποίηση της εν λόγω 

τράπεζας είναι η κακή της διαχείριση από τον πρόεδρό της Roberto Calvi.  Ο 

άνθρωπος αυτός προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητες της τράπεζας στο 

εξωτερικό και να μεγαλώσει τον προσωπικό του πλούτο, προχώρησε σε μη 

εξασφαλισμένη δανειοδότηση διαφόρων εταιριών που κατέχονταν μυστικά από το 

Βατικανό και που έδρευαν σε Τρίτες Χώρες, όπως ο Παναμάς, το Λιχτενστάιν, 

Νικαράγουα κλπ.  Με τον τρόπο αυτόν και κάνοντας στη συνέχεια επενδύσεις σε 

άλλες εταιρίες στις χώρες αυτές, πετύχαινε την παράνομη εξαγωγή κεφαλαίων στις 

χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να ξεφύγει από την ιταλική νομοθεσία και 

φορολογία.  Όταν άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα από τα ακάλυπτα αυτά 
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δάνεια και η τράπεζα να παρουσιάζει άνοιγμα πολλών εκατομμυρίων, ο Calvi 

προκειμένου να καλύψει τα χρέη αυτά, ζήτησε τη συνδρομή της Ιταλικής Μαφίας, 

ενεργώντας ταυτόχρονα σαν κανάλι μεταφοράς ποσών προερχόμενων από ξέπλυμα 

χρημάτων λόγω πώλησης ναρκωτικών. 

Με άλλα λόγια η κακή πολιτική του προέδρου της τράπεζας και ειδικά η 

ανεξέλεγκτη πιστωτική του πολιτική σε συνδυασμό με την παντελή απουσία 

ελέγχων από την αρμόδια εποπτική αρχή άφησε ανοιχτό το δρόμο για τις 

οποιεσδήποτε απάτες της τράπεζας και την επερχόμενη κρίση. 

Επίσης, η εμπλοκή του Βατικανού μέσω του ιδρύματός του και του Αρχιεπισκόπου 

Marcinkus, με τις προσωπικές του φιλοδοξίες περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση, αυξάνοντας το έλλειμμα στην τράπεζα.  Βέβαια, το Βατικανό 

αποζημίωσε με 244 εκ. δολάρια περίπου 120 πιστωτές της τράπεζας με το πρόσχημα 

όμως ότι ήταν «ηθικό καθήκον» και τίποτε παραπάνω.  Όμως η χρηματοδότηση των 

εταιριών «φαντασμάτων», από θυγατρικές της τράπεζας, που δρούσαν στις Τρίτες 

Χώρες κάτω από τη μυστική κατοχή του Βατικανού κάνοντας όχι σωστά 

σχεδιασμένες επενδύσεις, ήταν αναμφίβολα ο κυριότερος παράγοντας που οδήγησε 

στην πτώχευση της τράπεζας και τη δημιουργία του μεγάλου σκανδάλου που 

απείλησε τη σταθερότητα ολόκληρου του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και 

άρχισε να προκαλεί περίπλοκες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες 

τράπεζες του κόσμου κάνουν τις επιχειρήσεις τους (Stoler, 1982). 

Γενικά, η διοίκηση της τράπεζας από άτομα με τάσεις εξαπάτησης και γρήγορου και 

εύκολου χρήματος, ήταν κάτι που σίγουρα οδήγησε στη ρευστοποίησή της. 

 

 

4.2.3 Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ BANCO 

         AMBROSIANO VENETO 

 

Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα της BCCI , έτσι και εδώ, οι εποπτικοί έλεγχοι 

ήταν απόντες.  Η Τράπεζα της Ιταλίας, μολονότι γνώριζε την παράνομη εξαγωγή 

κεφαλαίων της τράπεζας στο εξωτερικό, δεν θέλησε να ανακατευτεί, προκειμένου να 

μην έρθει σε ρήξη με το αυτόνομο κρατίδιο του Βατικανού και χαλάσει τις σχέσεις 

τους.  Αναγκαστικά βέβαια κάποια στιγμή παρενέβη.   

Από τη μεριά της η Banco Ambrosiano μέσω των ενεργειών του προέδρου της, έκανε 

ότι μπορούσε για να μη μπορεί να ελεγχθεί από την κεντρική τράπεζα της Ιταλίας, 
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αφού δημιούργησε πολλές θυγατρικές σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, μη υποκείμενες 

στον εποπτικό έλεγχο που ασκούσε η Τράπεζα της Ιταλίας.  Άρα ουσιαστικά δεν 

υπόκεινταν σε καμία ελεγκτική αρχή και μπορούσε να δρα ανεξέλεγκτα. 

 

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

4.1.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην οικονομική 

ιστορία της Ελλάδας με συνέπειες τόσο στην πολιτική ζωή της χώρας, όσο και στην 

κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα (Hope, 1989). 

Σύμφωνα με άποψη του Ιωάννη Καμάρα, ανώτερου στελέχους της Τράπεζας της 

Ελλάδας και προσωρινού επιτρόπου της Τράπεζας Κρήτης στις αρχές του 1989, «το 

σκάνδαλο στην Κρήτης ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί, αναγκάζοντας τους 

ιθύνοντες να εξετάσουν τις αδυναμίες του συστήματος και να λάβουν διορθωτικά 

μέτρα, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα καθυστερούσαν χρόνια…».  Μάλιστα, 

μετά από τρίμηνη έρευνα το καλοκαίρι του 1989, η Βουλή με ψήφισμά της 

αποφάσισε να στείλει τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Α. Παπανδρέου και 

τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης σε δίκη με κατηγορίες για δωροδοκία και 

παράλειψη καθηκόντων. 

Η υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό σαν «Υπόθεση 

Κοσκωτά» αφού πήρε το όνομά της από τον πρωταγωνιστή της, Γεώργιο Κοσκωτά, 

που ήταν ο ιδιοκτήτης της τράπεζας και μέχρι το 1984 εργαζόταν εκεί ως διευθυντής 

του τομέα καταθέσεων.  Ο Κοσκωτάς κατηγορήθηκε για απάτη και κλοπή και αφού 

κρίθηκε ένοχος, καταδικάστηκε.   

Από την άλλη πλευρά, η αναταραχή που προκλήθηκε από το εν λόγω σκάνδαλο 

μερικά μόνο επισκίασε τις ενέργειες του τραπεζικού συστήματος της χώρας.  Ένας 

λόγος γι΄ αυτό είναι ότι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο τον Οκτώβριο του 1988, 

διατηρήθηκε η εμπιστοσύνη του κοινού, αφού η κυβέρνηση άμεσα εγγυήθηκε για τις 

ιδιωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Κρήτης και έτσι τα 77 της καταστήματα 

παρέμειναν ανοιχτά.  Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι 

τραπεζίτες στην Αθήνα ήταν προ πολλού δύσπιστοι απέναντι στον Κοσκωτά.  
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Αναφέρει συγκεκριμένα κάποιος ξένος διευθυντής – στέλεχος : «όλοι γνώριζαν ότι 

κάτι δεν πήγαινε καλά στην Τράπεζα Κρήτης.  Στην περίπτωσή μου ήταν κυρίως το 

ένστικτο – το συναίσθημα ενός έμπειρου τραπεζίτη ότι ενώ όλα έμοιαζαν καλά, δεν 

θα ήθελες να αναμειχθείς». 

Η έρευνα για την υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης κράτησε περισσότερο από χρόνο.  

Βρέθηκε ότι περισσότερο από το μισό των απολεσθέντων χρημάτων (34 δισ. 

δραχμές) πήγαν στην αγορά του ελέγχου μιας δημοφιλούς ποδοσφαιρικής ομάδας 

(του Ολυμπιακού) καθώς και στην ίδρυση ενός εκδοτικού οίκου και αρχηγείου για 

τον Κοσκωτά, της «Γραμμής». 

Από τα υπολειπόμενα 17 δισ. δραχμών, ένα τέταρτο φαίνεται ότι επενδύθηκε σε 

λογαριασμούς εκτός χώρας στο όνομα του Κοσκωτά.  Δικηγόροι στην Ελβετία, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στις Η.Π.Α. αναζήτησαν τότε μέσω δικαστηρίων διαταγές 

προκειμένου να τους βρουν και να τους δεσμεύσουν.  Το υπόλοιπο των χρημάτων 

εξαφανίστηκε με τη μορφή μετρητών και πιθανόν να μη μπορέσει ποτέ να εντοπιστεί.  

Μόνο ένα δις. δραχμών επεστράφη χωρίς δικαστικές πράξεις , λέει ο Ι. Καμάρας από 

«άτομα που ήθελαν να αποφύγουν τελείως τη δημοσιότητα». 

Ο τρόπος με τον οποίο απορροφήθηκαν τα ποσά από τον Κοσκωτά ήταν απλός αλλά 

δύσκολος να εντοπιστεί : γίνονταν αναλήψεις των χρηματικών ποσών από 

εσωτερικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνταν για διαχείριση μεταβολών εισόδου 

μεταξύ των καταστημάτων και μεταφέρονταν σε πλασματικούς προσωπικούς 

λογαριασμούς μέσω εμβασμάτων στο εξωτερικό ή καταθέσεις στον εκδοτικό του 

οίκο ή άλλες προσωπικές του δραστηριότητες (Ajemian, 1989).  Μόλις ο επίτροπος 

τελικά έκλεισε το δίκτυο μεταφοράς των χρημάτων αυτών για τρεις ημέρες, 

εμφανίστηκε αμέσως ένα χρεωστικό υπόλοιπο περίπου 30 δις. δραχμών!  Όμως, ο 

προσωπικός λογαριασμός του Κοσκωτά ήταν προστατευμένος από οποιαδήποτε 

έρευνα – ακόμη και από ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος -  κάτω από αυστηρό 

νόμο περί του τραπεζικού απόρρητου, που ισχύει από τις αρχές του 1970. 

Ο συγκεκριμένος νόμος βασίστηκε στο Ελβετικό μοντέλο και περιλαμβάνει αυστηρές 

ποινές για τους τραπεζικούς υπαλλήλους που διαπιστωθεί ότι δεν τον τηρούν.  

Παρέχει εμπιστευτικότητα στους καταθέτες τραπεζικών ιδρυμάτων που μόνο η 

απόφαση ενός Ανώτερου Δικαστηρίου μπορεί να άρει.  Κάτω από μια τροποποίηση 

τον Οκτώβριο του 1989, οι τράπεζες μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες των 

καταθέσεών τους αν τους ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, δημοσιονομικούς 

ερευνητές και ελεγκτές συναλλαγματικών κινήσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή 
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έναν ειδικά διορισμένο επίτροπο.  Σύμφωνα με λεγόμενα του Θ. Καρατζά, πρώην 

υπουργού οικονομικών, «υπήρχε σίγουρα ένας πλεονασμός μυστικότητας στο 

τραπεζικό σύστημα, στο βαθμό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά.  Ήταν 

κρίσιμο για την κεντρική τράπεζα και τις δικαστικές αρχές να έχουν σωστή 

πρόσβαση.  Όμως παράλληλα θα έπρεπε να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις στις 

εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των τραπεζών». 

Αυτό που ήταν απαραίτητο στην περίπτωση που εξετάζεται και που γενικά είναι το 

ζητούμενο για το τραπεζικό σύστημα, είναι ένα σχέδιο που να παρέχει 

αποτελεσματικούς τραπεζικούς ελέγχους, αντικαθιστώντας ένα απλά διαδικαστικό 

σύστημα με πιο ουσιαστικά μέτρα που θα περιλαμβάνουν εξακρίβωση της ικανότητας 

διοίκησης των διευθυντών και επιβαλλόμενες ποινές από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο.  Όπως όμως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς 

στην υπόθεση της Κρήτης, ο έλεγχος ήταν «δεσμευμένος». 

Η έρευνα στην υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης ήταν λιγότερο επιτυχημένη στο να 

μπορέσει να εντοπίσει περίπου 4 δις. δραχμών σε τόκους που οφείλονταν σε 

καταθέσεις που έγιναν από δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ).  Οι διευθυντές τους 

μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά στην τράπεζα το καλοκαίρι του 1988 

προκειμένου να «βοηθήσουν» στη ρευστότητα της τράπεζας και να αποτελέσουν 

πηγή χρηματικών ποσών για την επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία.   Δίνοντας ένα 

παράδειγμα, ο λογαριασμός των Ελληνικών Ταχυδρομείων που ισοδυναμούσε με 7,5 

δις. δραχμές θα έπρεπε να τοκιστεί με επιτόκιο 17-18%, αλλά τοκίστηκε με επιτόκιο 

μόνο 13-14%.  Η διαφορά αυτή κατατέθηκε σ΄ έναν προσωπικό λογαριασμό που 

ανήκε σε στέλεχος των ΕΛΤΑ και στη σύζυγό του.  Σε ένα άλλο παράδειγμα, 

καταθέσεις που ανήκαν σε μια επιχείρηση δημοσίου δικαίου και επέβλεπε περίπου 30 

εργοστάσια, παρέμειναν χωρίς να αποφέρουν τόκους για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  Αυτό είναι αδύνατο για το τραπεζικό σύστημα.  Βέβαια, δεν βρέθηκε που 

πήγαν τα χρήματα αυτά (Hope, 1989). 

Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδας Δ. Χαλικιάς πρότεινε για τον ιδιοκτήτη της Τράπεζας Κρήτης 

να παραιτηθεί, ενώ ήταν σε αναμονή η έρευνα στην τράπεζά του.  Μάλιστα, κατά τα 

λεγόμενα κοινοβουλευτικών ερευνητών, ο «κ. Χαλικιάς ζήτησε την απομάκρυνσή 

του για το λόγο ότι ένας πλαστογράφος δεν έπρεπε να επιτρέπεται να διοικεί μια 

ελληνική τράπεζα». 
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Όταν ο Κοσκωτάς κωλυσιεργούσε την έρευνα προφασιζόμενος το νόμο περί 

τραπεζικού απορρήτου των καταθέσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος άλλαξε τακτική και 

άρχισε να ερευνά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Κρήτης.  Είναι 

ενδεικτικό να αναφερθεί για το μέγεθος της απάτης, ότι ένα έγγραφο που δόθηκε από 

τον ίδιο το διοικητή της Τράπεζας Κρήτης δείχνοντας μια κατάθεση ποσού από μια 

μεγάλη τράπεζα επενδύσεων της Αμερικής, αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν και αυτό 

πλαστογραφημένο.  Μετά από αυτό, επενέβη ο διορισμένος επίτροπος, και δύο 

εβδομάδες αργότερα, ο Κοσκωτάς έφυγε από την Ελλάδα. 

 

 

4.1.2 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Η επιβίωση της Τράπεζας Κρήτης διασφαλίστηκε κάτω από ένα σχέδιο διάσωσης της 

κεντρικής τράπεζας η οποία χορήγησε ένα δάνειο αξίας 25 δις. δραχμών για δώδεκα 

χρόνια με το ελάχιστο επιτόκιο του 5%.  Η ρευστότητα ενισχύθηκε και από την 

απαίτηση από τις ΔΕΚΟ να διατηρήσουν τις καταθέσεις τους στην τράπεζα, 

καταθέσεις του ύψους των 17,5 δις. δραχμών (Τσιχριντζής, 1988).  Αυτά είχαν σαν 

αποτέλεσμα, να παραμείνουν οι πελάτες της τράπεζας.  Το σύνολο των καταθέσεων 

έπεσε κατακόρυφα από 116 δις δραχμές τον Σεπτέμβριο του 1988 σε 56 δις δραχμές 

τον Αύγουστο του 1989. 

Το σχέδιο διάσωσης περιελάμβανε επίσης και την έκδοση νέου μετοχικού 

κεφαλαίου για τις κρατικής ιδιοκτησίας τράπεζες, γύρω στα 20 δις δραχμές, το οποίο 

αποτελεσματικά θα βοηθούσε τη μεταφορά της τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα, που 

ήδη έλεγχε περισσότερο από 80% της τραπεζικής αγοράς.  Και βέβαια, εάν ήταν 

πολιτικά παρακινούμενο το να παραμείνει η Τράπεζα Κρήτης σε ιδιωτικά χέρια, οι 

μετοχές της έπρεπε να μπουν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η λογική για το σχέδιο διάσωσης της τράπεζας βασίστηκε στο γεγονός ότι η τράπεζα 

αυτή ήταν όντως αποδοτική, έχοντας το καλύτερο σύστημα πληροφορικής 

τεχνολογίας και ένα προσωπικό που ήταν προσανατολισμένο στην παραγωγικότητα 

με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα.  Άρα από τη στιγμή που θα έπαυε να απασχολεί 

τη δημοσιότητα με τις γενόμενες απάτες της, θα έπρεπε να συνεχίσει την ανοδική της 

πορεία. 

Όσο όμως απλοϊκό ακούγεται το σχέδιο διάσωσης της Τράπεζας Κρήτης, πρέπει να 

τονιστεί ότι το συγκεκριμένο θέμα πήρε πάρα πολύ χρόνο (γύρω στη δεκαετία) μέχρι 
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να ρυθμιστεί και προτάθηκαν διάφορες απόψεις για την επίλυσή του.  Τελικά, η 

Τράπεζα της Ελλάδος αφού μελέτησε όλη την ιστορία και ανέλυσε όλες τις εξελίξεις 

κατέληξε σε μια συγκεκριμένη πρόταση χωρίζοντας στην ουσία την τράπεζα σε δύο 

κομμάτια.  Το ένα κομμάτι θα αναλάμβανε όλα τα δάνεια του Κοσκωτά καθώς και 

ορισμένα επισφαλή δάνεια που είχε η τράπεζα, και το οποίο κομμάτι θα είχε παθητικό 

της τάξης των 32 δις. δραχμών, που θα οδηγούνταν σε εκκαθάριση.  Το άλλο κομμάτι 

της τράπεζας θα κατείχε το δίκτυο των 70 καταστημάτων της καθώς και ορισμένα 

στοιχεία του ενεργητικού της τράπεζας και θα πήγαινε προς πώληση.  Η αρχική αξία 

του μέρους αυτού αποτιμούνταν γύρω στα 50-55 δις. δραχμές με τη λογική ότι κάθε 

κατάστημα άξιζε περίπου 800 εκ. δραχμές.  Προκειμένου όμως να ληφθεί μια 

αδιάβλητη απόφαση για την τιμή πώλησης, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από δύο 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές καθώς και από διεθνή εταιρία να αποτιμήσουν την αξία 

της «καλής» τράπεζας (Κεφαλάς, 1995). 

Έτσι, μετά από αξιολόγηση της περιουσίας της Τράπεζας Κρήτης και της αξίας της 

και αφού ορίστηκε «σύμβουλος πώλησης» ο οποίος και πρότεινε τον τρόπο πώλησης 

της τράπεζας άρχισαν οι διαδικασίες πώλησης μέσω διεθνών διαγωνισμών.  Οι 

ενδιαφερόμενοι υπήρξαν αρκετοί αφού είχε πλέον εξυγιανθεί η τράπεζα και μετά από 

δύο άγονους διαγωνισμούς (το 1996 και το 1997) υπογράφτηκε στις 1.10.1999 

σύμβαση συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας Κρήτης και της EFG Eurobank.  Με 

αυτήν, η Eurobank απορρόφησε πλήρως την Τράπεζα Κρήτης.  Μέχρι τέλος του 

Οκτωβρίου του 1999, από το σύνολο των 86 καταστημάτων της Τράπεζας Κρήτης, τα 

46 ήδη λειτουργούσαν σαν καταστήματα της Eurobank, ενώ μέχρι τέλος του ιδίου 

έτους είχε ολοκληρωθεί και η μετατροπή των υπολοίπων.  Η προσφορά της Eurobank 

για την εξαγορά της Κρήτης ανέρχονταν σε 93 δις. δραχμές με τετραετή 

διακανονισμό, ενώ το επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία της τράπεζας 

αφορούσε στην ανάπτυξή της με αύξηση των εργασιών της, σταδιακή ενίσχυση του 

χαρτοφυλακίου της με διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, ενίσχυση της κεφαλαιακής 

της βάσης (με δύο προβλεπόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η πρώτη το 1999 

κατά 30 δις. δραχμές και η δεύτερη το 2003 κατά 20 δις. δραχμές), καλύτερη 

λειτουργική και οργανωτική δομή κ.λ.π. 
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4.1.3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 

Με το προαναφερόμενο σχέδιο εξυγίανσης η προβληματική Τράπεζα Κρήτης 

μπορούσε να τεθεί υπό εκκαθάριση με την ταυτόχρονη ίδρυση νέας τράπεζας στην 

οποία θα γινόταν εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που 

αποτελούσε την τραπεζική επιχείρηση της υφιστάμενης Τράπεζας Κρήτης.  Έτσι στην 

παλαιά υπό εκκαθάριση Τράπεζα Κρήτης θα παρέμεναν στο Ενεργητικό οι 

Απαιτήσεις από Ποσά Αχρεωστήτως Καταβληθέντα και στο Παθητικό οι καταθέσεις 

ΔΕΚΟ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (οι οποίες θα επανακτούσαν τη μορφή 

απλών καταθέσεων) και το δάνειο από την κεντρική τράπεζα, δηλ. την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

Προκειμένου τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού να αυξηθούν ώστε να ήταν σε 

θέση να υπερκαλύψουν τις εισφερόμενες υποχρεώσεις, προβλέφθηκε η ενίσχυση της 

τράπεζας από το Δημόσιο ή και την Τράπεζα της Ελλάδος με πρόσθετα περιουσιακά 

στοιχεία ενεργητικού αξίας περίπου έως 10 δις. δραχμές.  Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

από την άλλη μεριά, προς το Δημόσιο ή και την Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέμεναν 

σαν οφειλή της υπό εκκαθάριση τράπεζας, η οποία στο ενεργητικό της θα εμφάνιζε 

και την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της νέας τράπεζας. 

Επίσης, για να επιτευχθεί η κεφαλαιακή εξυγίανση της τράπεζας στο ενεργητικό της 

οποίας υπήρχαν και επισφαλή δάνεια με πιθανή ζημία 22,2 δις. δραχμών αλλά και για 

τη δημιουργία επαρκών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ώστε να καλύπτονται οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για συντελεστή φερεγγυότητας άνω του ελαχίστου 

ορίου του 8% που προβλέπεται από τη σχετική Κοινοτική Οδηγία και την Πράξη 

Διοικητή Τ.Ε. 2054/92, προβλέφθηκε η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό 

κεφάλαιο της νέας τράπεζας, με την έκδοση ίσης (ονομαστικής) αξίας προνομιούχων 

μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς δικαίωμα για  μέρισμα (Οικονομικός 

Ταχυδρόμος, 1995). 

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν από το παραπάνω σχέδιο, το κόστος και η 

επιβάρυνση του Δημοσίου όπως και το κόστος των εναλλακτικών λύσεων (δηλ. είτε 

της κεφαλαιακής εξυγίανσης της υφιστάμενης τράπεζας, ή της εκκαθάρισης της 

τράπεζας όπως ακριβώς ήταν, χωρίς σχέδιο εξυγίανσης) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.  

Στη μια περίπτωση της κεφαλαιακής εξυγίανσης το κόστος υπολογίστηκε σε ποσό της 

τάξης των 70 δις. δραχμών, ενώ στην περίπτωση της εκκαθάρισης χωρίς τη 

δημιουργία νέας τράπεζας, το κόστος θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο δεδομένου ότι η 
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μαζική ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού υπό συνθήκες εκκαθάρισης θα 

απέδιδε ποσά πολύ μικρότερα από την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

και θα έχανε το μεγάλο μέρος από την υπεραξία που υπήρχε στο δίκτυο των 

καταστημάτων, στην οργάνωση και στο έμπειρο προσωπικό μιας λειτουργούσας 

τράπεζας.  Παράλληλα, η εκκαθάριση χωρίς την πώληση κομματιού της τράπεζας και 

τη δημιουργία νέας τράπεζας θα προκαλούσε δυσμενείς επιπτώσεις και κοινωνικά 

προβλήματα (Παυλίδης, 1995). 

Τελειώνοντας, πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι το οξύ πρόβλημα της Τράπεζας Κρήτης 

αντιμετωπίστηκε με βάση το άρθρο 11 του ν. 1858/89, όπως αυτό τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 29 του ν. 1914/90, καθώς και με βάση το ν. 2330/90, το άρθρο 11 παρ. 2 

του οποίου κατήργησε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4-5, 7 και 10 του ν. 1858/89 

(Δούβλης, 2002). 

 

 

4.2.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος ιδρύθηκε με την ονομασία Τράπεζα Κουρκουμέλη 

και άλλαξε ονομασία σε Τράπεζα Αδελφών Μουζέλη το 1975.  Τελικά 

μετονομάστηκε σε Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος  και έμεινε έτσι γνωστή, μέχρι και τη 

στιγμή που εξαγοράστηκε από την Εγνατία Τράπεζα, το καλοκαίρι του 1998 (Hope, 

1998)  . 

Η τράπεζα αυτή αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και χρειάστηκε τη λήψη  

μέτρων εξυγίανσης, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει.  Το βασικότερο 

πρόβλημα που αντιμετώπισε η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος (ή Τ.Κ.Ε. για συντομία) 

ήταν ένας μεγάλος αριθμός από ανεξόφλητα δάνεια, δάνεια που στην ουσία κρίθηκαν 

ανείσπρακτα, μη εξοφλητέα (Hope, 1998) καθώς και η υποκεφαλαιοδότηση 

(undercapitalization).  Το βασικότερο μέτρο εξυγίανσης που δέχτηκε ήταν η αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου (ANA, 1998) .   

Ξεκινώντας, πρέπει να αναφερθεί ότι με την Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 

203/24.5.1978 υποχρεώθηκε η τράπεζα να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο που 

ήταν 5.000.000 δρχ. σε 500.000.000 δρχ. σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις 

οποίες η πρώτη έπρεπε να καταβληθεί σ΄ ένα εξάμηνο από την κοινοποίηση της 

Απόφασης. 
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Με την Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 191/4/11.2.1978 δόθηκε παράταση 

στην καταβολή των δόσεων έτσι ώστε η πρώτη να καταβληθεί στις 30.6.1979 και η 

δεύτερη στις 31.12.1979. 

Με την Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 242/8/26.7.1979 δόθηκε νέα 

παράταση για τις δόσεις που έπρεπε να καταβληθούν στις 31.12.1979 και 30.6.1980.  

Με την ίδια Απόφαση επιπλέον, παρέχεται και έγκριση για την ίδρυση ενός 

υποκαταστήματος στην Αθήνα. 

Με την Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 247/4/13.9.1979 εγκρίνεται η 

τροποποίηση του αρθ. 1 του καταστατικού της τράπεζας αυτής και η σύσταση 

τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος».  Ορίζεται η 

διάρκειά της σε 80 χρόνια και μετά από νέα τροποποίηση, ορίζεται ότι το μισό ποσό 

από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να καταβληθεί με εισφορά σε είδος, 

που όμως δεν συμβαίνει. 

Με την Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 295/28.11.1980 εγκρίνεται η ίδρυση 

και λειτουργία οκτώ νέων υποκαταστημάτων και τριών θυρίδων συναλλαγών, παρόλο 

που δεν έχει γίνει ολοκληρωτικά η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. 

Τελικά, η τράπεζα, χωρίς να έχει αυξηθεί το μετοχικό της κεφάλαιο, 

επαναδραστηριοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1980, ενώ το Μάρτιο του 1981 αυξήθηκε 

το μετοχικό κεφάλαιο από κάποια – ανεξόφλητα – υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων. 

Αργότερα, με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 397/13.9.1984 και 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρ. 1 του ν. 236/1975, ορίστηκε προσωρινός Επίτροπος στην 

Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος (Παμπούκης, 1996). 

Όμως, επειδή η ανεπάρκεια του κεφαλαίου της τράπεζας ήταν δεδομένη, η Τράπεζα 

της Ελλάδος αποφάσισε εκ νέου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 

500.000.000 δρχ. σε 1.500.000.000 δρχ.  Στις 31.10.1986 ο κυβερνητικός Επίτροπος 

της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, παρέδωσε προσωρινό τίτλο παραχώρησης των 

νέων μετοχών από την επαύξηση του κεφαλαίου στο Γ. Κοσκωτά, κύριο μέτοχο τότε, 

της Τράπεζας Κρήτης.  Αμέσως σχεδόν με την ανακοίνωση της απόφασης του 

Επιτρόπου, ανακοινώθηκε και η πρόθεση της κυβέρνησης για την Τράπεζα Κεντρικής 

Ελλάδος, που ήταν να περιέλθει στον έλεγχο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, 

κάτι που φυσικά έγινε, αφού τροποποιήθηκε βέβαια και το καταστατικό της Α.Τ.Ε., 

έτσι ώστε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον τομέα των εμπορικών 

τραπεζών (Βελέντζας, 1992). 
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Από κει και έπειτα η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος παρέμεινε υπό τη διοίκηση και το 

καθεστώς της Α.Τ.Ε. μιας και το διοικητικό συμβούλιο της Α.Τ.Ε.  ήταν αυτό που 

έλεγχε την τράπεζα.  Το καλοκαίρι του 1998 όμως, μετά από μια προσφορά της 

Εγνατία Τράπεζας (Athens News, 1999), συνολικού ποσού 17,3 δις. δραχμές, και 

μέσω του χρηματιστηρίου, πραγματοποιήθηκε η πώληση της Τράπεζας Κεντρικής 

Ελλάδος στην Εγνατία.  Η Εγνατία Τράπεζα από τη μεριά της με τον τρόπο αυτό 

απέκτησε το 51% των κοινών μετοχών της Τ.Κ.Ε. (που το κατείχε προηγούμενα η 

Α.Τ.Ε.) και κατόρθωσε να μπει στο Χρηματιστήριο, κάτι που ήταν και το ζητούμενο 

γι΄ αυτήν (Georgiopoulos, 1999).  Από την άλλη πλευρά, με τον τρόπο αυτό, το 

κράτος κατάφερε να απαλλαγεί από μια προβληματική τράπεζα και να προωθήσει τα 

σχέδιά του για ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων και τραπεζών 

(http://www.ana.gr), εν όψει της εισόδου της Ελλάδας στην οικονομική και 

νομισματική ένωση (Murdoch, 1997). 

 

 

4.2.2 Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Προκειμένου να εξυγιανθεί η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Κ.Ε.) χρησιμοποιήθηκε 

σαν μέσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία είχε τεθεί υπό καθεστώς 

Προσωρινής Εποπτείας με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η αύξηση αυτή έγινε με την από 29.7.1986 απόφαση του Προσωρινού Επιτρόπου και 

δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης απόφασης δικής του, αλλά έγινε σε εκτέλεση της 

Π.Δ.Τ.Ε. 826/28.7.1986, η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 6 εδαφ.1 του Α.Ν. 

1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών». 

Μετά τη λήψη της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κλήθηκαν οι 

παλαιοί μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προβλεπόταν στο άρθρο 

13 του ν. 2190/1920 όπως ίσχυε τότε (Σουφλερός, 1994). 

Όμως, ορισμένοι από τους παλαιούς μετόχους δεν άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα 

προτίμησης και αντί γι΄ αυτό προσέφυγαν στα αρμόδια δικαστήρια υποστηρίζοντας, 

μεταξύ άλλων, ότι η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε κατά 

παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας (οδηγία 

77/91/ΕΟΚ). 
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Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κατά πόσο δηλαδή το άρθρο 25 παρ. 1 της δεύτερης 

εταιρικής οδηγίας εφαρμόζεται και στην περίπτωση της υποχρεωτικής αύξησης 

κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας με απόφαση του Προσωρινού Επιτρόπου, 

προϋποθέτει αποσαφήνιση ορισμένων επιμέρους θεμάτων και λήψη υπ΄ όψη των 

ιδιαιτεροτήτων του τραπεζικού τομέα. 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφαση της 12ης Μαρτίου 

1996 έκρινε ότι το άρθρο 25 παρ.1 της δεύτερης οδηγίας εφαρμόζεται και στις 

τράπεζες, που βρίσκονται υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (Παμπούκης, 1996). 

Κατά το ελληνικό δίκαιο, η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, 

τον τακτικό και τον έκτακτο. 

• Κατά τον τακτικό τρόπο αύξησης του κεφαλαίου, η αύξηση γίνεται με 

εισφορές των εταίρων ή τρίτων και πραγματοποιείται με την έκδοση νέων 

μετοχών. 

• Κατά τον έκτακτο τρόπο αύξησης του κεφαλαίου, αυτός συντελείται με 

αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού ή με την 

κεφαλαιοποίηση των κερδών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αναγνωρίζεται ότι δύο είναι οι μέθοδοι 

αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.  Κατά το άρθρο 34 παρ. 1 εδ. 1 του κώδικα ν. 

2190/1920, η Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρίας είναι η μόνη αρμόδια να 

αποφασίζει μεταξύ άλλων και για θέματα τροποποίησης του καταστατικού της, και 

τέτοια θέματα είναι και οι αποφάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού 

κεφαλαίου.  Μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

και στη  συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από το Νομάρχη και να δημοσιευτεί (Σκαλίδης, 

2000).  Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στα διάφορα εγχειρίδια σαν συνηθισμένη 

διαδικασία αύξησης.  Η δεύτερη μέθοδος αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου 

αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα από το ελληνικό δίκαιο, οπότε σύμφωνα με το 

άρθρο 13 παρ. 1 του κωδ.ν. 2190/1920 είναι δυνατό να οριστεί ότι κατά τη διάρκεια 

της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της ανωνύμου εταιρίας και εάν το προβλέπει 

το καταστατικό της, ή με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και μέσα σε πέντε 

χρόνια από τη σχετική της απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με 

απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών 

του, να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την έκδοση 

νέων μετοχών.  Με άλλα λόγια, επιτρέπεται το εταιρικό να εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να 
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προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου, χωρίς τροποποίησή του.  Η διαδικασία αυτή 

είναι γνωστή σαν εξουσιοδοτούμενη αύξηση κεφαλαίου (Σκαλίδης, 2000). 

Βέβαια, ανάμεσα στις δύο μεθόδους αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου 

παρατηρείται μια διαφορά, η οποία συνίσταται ότι στη μεν πρώτη περίπτωση το ύψος 

στο οποίο θα κυμανθεί η αύξηση του κεφαλαίου αποφασίζεται ελεύθερα και χωρίς 

περιορισμούς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι σε θέση να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο 

μόνο σε ποσό ίσο προς το αρχικά καταβληθέν ή σε ποσό ίσο προς το ύψος του 

μετοχικού κεφαλαίου, που είχε καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψεως της 

σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσεως της 

Γενικής Συνέλευσης (Δημητρακόπουλος, 1993). 

Όσον αφορά βέβαια στο θέμα μας και ειδικά στην περίπτωση της Τ.Κ.Ε. και στο αν 

έγινε παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας (οδηγία 

77/91/ΕΟΚ), πρέπει να ειπωθεί ότι σύμφωνα με την άποψη του Σουφλερού, το 

συγκεκριμένο άρθρο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υποχρεωτικής αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας που αποφασίζεται από τον 

Προσωρινό Επίτροπο.  Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος συγγραφέας, η δεύτερη 

οδηγία για την εναρμόνιση του εταιρικού δικαίου δεν ρυθμίζει θέματα που αφορούν 

στην εξυγίανση, τη λύση και την εκκαθάριση ανώνυμων εταιριών.  Επίσης, δεν 

ρυθμίζει την εξυγίανση, λύση και εκκαθάριση τραπεζών και γενικά πιστωτικών 

ιδρυμάτων.  Για τα θέματα αυτά υπάρχει η δεύτερη εταιρική κοινοτική οδηγία. 

Κατά την οδηγία αυτή, το ζήτημα της εξυγίανσης προτάσσεται του ζητήματος της 

λύσης και εκκαθάρισης, γεγονός που δείχνει ότι η εξυγίανση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων αποτελεί, όπως πρέπει να αποτελεί, την πρωταρχική μέριμνα του 

κοινοτικού νομοθέτη και έχει ακριβώς σαν στόχο να αποτρέψει τη λύση και 

εκκαθάριση, λόγω της σημασίας που έχει η διατήρηση και η συνέχιση της 

λειτουργίας σε υγιή βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι : 

«ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι αρμόδιες αρχές προ της ενάρξεως της 

εκκαθάρισης με τη θέση σε εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης θα πρέπει να παρατείνεται 

μετά την έναρξη της εκκαθάρισης για να καθίσταται δυνατή μια ομαλή εξέλιξη των 

πράξεων εκκαθάρισης».  Με άλλα λόγια, η σημασία των μέτρων εξυγίανσης είναι 

τόσο μεγάλη, ώστε οι σχετικές αρμοδιότητες των αρμοδίων για τη λήψη τους αρχών 

να επεκτείνονται ακόμα και στο στάδιο της εκκαθάρισης (Σουφλερός, 1994).  

Περαιτέρω, τονίζεται στην ίδια οδηγία, ότι στην περίπτωση των πιστωτικών 
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ιδρυμάτων, μια μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους κάτω από τα ποσά του 

απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου συνεπάγεται την παρέμβαση της αρμόδιας 

εποπτεύουσας αρχής, η οποία μπορεί να απαιτήσει την επαναφορά των κεφαλαίων 

στο απαιτούμενο ελάχιστο όριο. 

Η δραστικότητα των προβλεπόμενων από την ελληνική νομοθεσία μέτρων 

εξυγίανσης και ειδικότερα η υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη 

διαδικασία που προέβλεπε η τότε ισχύουσα νομοθεσία εξηγείται σε μεγάλο βαθμό και 

από το γεγονός ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες (όπως έχει αναφερθεί 

στην περίπτωση της B.C.C.I.), δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα νομοθετική πρόβλεψη 

ενός συστήματος εγγύησης καταθέσεων.  Το ελληνικό κράτος δεν είχε καμία νομική 

υποχρέωση να εγγυηθεί για τις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, πλην βεβαίως των 

καταθέσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.  Βέβαια, όπως έγινε αντιληπτό με τα 

παραδείγματα της ελληνικής πραγματικότητας, εκδηλώθηκε κρατική παρέμβαση 

προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση ενός πιστωτικού ιδρύματος και να μην 

υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στο όλο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τον 

κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταθετών σ΄ αυτό.   

 

 

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί με συντομία η ανάπτυξη ορισμένων 

στρατηγικών για την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη πρόληψη των προβλημάτων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής. Οι στρατηγικές αυτές 

είναι η πιστωτική κουλτούρα (credit culture), η πολιτική δανειοδοτήσεων (loan 

policy), η πιστωτική ανάλυση (credit analysis), η τεκμηρίωση (documentation), ο 

έλεγχος (monitoring) και η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων(diversification). 

 

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Η πιστωτική κουλτούρα μπορεί να περιγραφεί καλύτερα σαν ένα σύστημα στάσεων, 

απόψεων και κοινών αξιών σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και την αντίστοιχη 

απόδοση (return) που επικρατεί σε μια επιχείρηση και που ωθεί στην ανάληψη 

κινδύνου, σε ορισμένη συμπεριφορά, στην λήψη αποφάσεων και στη διενέργεια 
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πράξεων (Basu and Rolfes, 1996).   Από τον ορισμό αυτό μπορούμε να καταλάβουμε 

πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πιστωτικής κουλτούρας για τη φερεγγυότητα μιας 

τράπεζας.   

Η σπουδαιότητα του ρόλου της πιστωτικής κουλτούρας για τη φερεγγυότητα μιας 

τράπεζας θα έπρεπε να οδηγήσει όλες τις τράπεζες στη δημιουργία δυνατής 

πιστωτικής κουλτούρας.  Μια τέτοια πρέπει να προάγει συντηρητικό δανεισμό (με 

όρια), ξεκάθαρες επικοινωνιακές προτεραιότητες και να διοικεί τις διάφορες γραμμές 

των επιχειρησιακών διεργασιών συνετά.  Ειδικότερα, υπάρχουν τέσσερα μέρη που 

πρέπει να δοθούν έμφαση στην ανάπτυξη μιας πιστωτικής κουλτούρας : δέσμευση, 

υποκίνηση της σωστής συμπεριφοράς, επικοινωνία και γραμμές / όρια της 

διαχείρισης των εργασιών. 

Η διοίκηση μιας τράπεζας οφείλει να είναι δεσμευμένη απέναντι στην πιστωτική 

ποιότητα.  Η στάση αυτή εξάλλου πρέπει να μεταδοθεί καλά και να κατανοηθεί σε 

όλο το τραπεζικό ίδρυμα.  Χωρίς τη δέσμευση της διοίκησης στην πιστωτική 

ποιότητα, οι καλύτερες πρακτικές και έλεγχοι τελικά μπορεί να καταρρεύσουν από 

την πίεση των δανειστών που ασκούν σε μια συμφωνία και από μια διοίκηση που 

είναι πρόθυμη να «λυγίσει», να «τεντώσει» ή να «σπάσει» την ακολουθούμενη 

τακτική προκειμένου να πιάσει στόχους κερδών σαν κι αυτούς που περιγράφηκαν στα 

παραδείγματα που παρουσιάστηκαν (Mckinley, 1990). 

Πέρα από τη δέσμευση, μια δυνατή πιστωτική κουλτούρα πρέπει να ανταμείβει ή να 

τιμωρεί τους υπαλλήλους των τμημάτων χορηγήσεων που είναι συνεπείς με μια 

ποιότητα των δανείων ή την αγνοούν αντίστοιχα.  Μια δυνατή πιστωτική κουλτούρα 

πρέπει να διευκρινίζει στους δανειστές τη φιλοσοφία των χορηγήσεων και τις 

προτεραιότητες της τράπεζας.  Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο 

μήνυμα που συνεχώς θα υπενθυμίζει στους δανειστές «πώς γίνονται οι διαδικασίες 

των χορηγήσεων στην τράπεζά τους». 

Τελευταία, μια πιστωτική κουλτούρα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι γραμμές της κάθε 

εργασίας στην τράπεζα πρέπει να είναι σωστά επιλεγμένες.  Κι αυτό γιατί το ρίσκο 

των ορίων κάποιας εργασίας φαίνεται πολύ δελεαστικό στα πρώτα στάδια.  Η 

ανάπτυξη είναι σχετικά εύκολη, φαίνεται λογική και οι αποδόσεις υψηλές.  Όμως 

αργότερα κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, η διοίκηση αντιλαμβάνεται ότι 

τα κέρδη μειώθηκαν ή εξαφανίστηκαν αφού μεγάλες απώλειες έπληξαν το 

χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της τράπεζας.  Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη των 

ορίων / γραμμών των εργασιών της τράπεζας πρέπει να μην υπερβαίνει το όριο που 
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έχει επιβληθεί από τη διοίκηση, τα συστήματα και τους ελέγχους και καταλήξει σε 

παράλογη συγκέντρωση ρίσκου (Mueller, 1990). 

 

Β.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Η   πολιτική δανειοδοτήσεων αντανακλά την κουλτούρα δανεισμού της τράπεζας, 

περιλαμβάνοντας τις προτεραιότητές της, ξεκαθαρίζοντας τις ακολουθούμενες 

διαδικασίες και τα μέσα ελέγχου της δραστηριότητας των δανειοδοτήσεων.  Πρέπει 

λοιπόν να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : 

• Τον ορισμό του στόχου της τράπεζας όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο των 

δανείων της.  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ορίζεται ο επιθυμητός όγκος των 

δανείων καθώς και τα διαφορετικά είδη δανείων που προτίθεται να χορηγήσει 

η τράπεζα. 

• Δήλωση με νομικές λεπτομέρειες της δανείζουσας τράπεζας όσον αφορά 

στους τραπεζικούς εκπροσώπους που θα υπογράφουν στο εκάστοτε δάνειο και 

δεσμεύουν την τράπεζα. 

• Τις λειτουργικές διαδικασίες για τη συλλογή, αναθεώρηση, εκτίμηση και 

λήψη των αποφάσεων απέναντι στις αιτήσεις δανείων των πελατών. 

• Τα απαραίτητα νομικά έγγραφα (π.χ. δήλωση της νομισματικής επιτροπής, 

ασφαλιστική ενημερότητα του δανειολήπτη, υποσχετική εξόφλησης, δήλωση 

υπολοίπων χορηγητικών λογαριασμών σε άλλες τράπεζες κλπ) που θα 

συνοδεύουν κάθε αίτηση δανείου και πρέπει να φυλάσσονται σε κάθε φάκελο 

πελάτη της τράπεζας. 

• Τις απαραίτητες γραμμές ιεραρχίας μέσα στην τράπεζα, που θα προσδιορίζουν 

ποιος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και εξέταση του φακέλου πίστωσης. 

• Τις αρχές και οδηγίες για τη λήψη, εκτίμηση και καταγραφή των μέσων για 

ενεχυρίαση όπου απαιτούνται. 

• Παρουσίαση των πολιτικών και διαδικασιών για διευθέτηση και επιλογή των 

κατάλληλων επιτοκίων δανεισμού καθώς και των αμοιβών και προμηθειών 

και των όρων για την αποπληρωμή των δανείων. 

• Προσδιορισμό των ποιοτικών στάνταρ που πρέπει να έχουν όλα τα δάνεια. 

• Συζήτηση των προτιμώμενων διαδικασιών για ανίχνευση, ανάλυση και 

εκτέλεση των προβληματικών περιπτώσεων δανείων. 
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Γ.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για τη φερεγγυότητα μιας τράπεζας είναι η ανάλυση του 

πιστωτικού κινδύνου, δηλ. η ικανότητα των πιστούχων να αποπληρώσουν τα δάνεια, 

τα ενέχυρα αξιόγραφα που προσκόμισαν.  Τα λάθη των δύο τραπεζών βοηθούν κατ΄ 

αρχήν στον καθορισμό των στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια επαρκή ανάλυση 

πιστωτικού κινδύνου. 

Κατά τον White (1990) κάθε υπάλληλος χορηγήσεων πρέπει να έχει κατά νού και να 

αξιολογεί επτά στοιχεία, χαρακτηριστικά τα ονομάζει επτά «Cs» από τα αρχικά των 

αγγλικών λέξεων, τα οποία καθορίζουν εάν ο δανειζόμενος θα ξεπληρώσει το δάνειο 

και αν μπορεί να το ξεπληρώσει και είναι τα εξής : 

• Χαρακτήρας (Character) με την έννοια της δέσμευσης όμως, δηλ. εάν ο 

δανειζόμενος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα χρέη της εταιρίας του ή αν 

αντίθετα είναι ατελής σαν χαρακτήρας, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.  Οι 

υπάλληλοι χορηγήσεων πρέπει να προστατέψουν την τράπεζα από ανέντιμους, 

ανίκανους ή απατηλούς δανειζόμενους εξετάζοντας λεπτομερώς το πιστωτικό 

background τους. 

• Ικανότητα (Capacity) με την έννοια της ταμειακής ρευστότητας, αν δηλ ο 

πελάτης έχει το αναγκαίο χρηματικό ποσό να ξεπληρώσει το δάνειο και ποιες 

είναι οι πηγές αυτές, οι καλύψεις για το δάνειο. 

• Πελατειακές σχέσεις (Customer relationships) κάτω από την έννοια της 

γνωριμίας του πελάτη.  Αν η τράπεζα έχει μια υπάρχουσα σχέση με τον 

πελάτη της, τότε εξυπακούεται ότι υπάρχει και μια πρόσθετη πληροφόρηση 

και εμπειρία που βοηθούν στην εξέταση του αιτήματος για δανεισμό.  Αν δεν 

υπάρχει προηγούμενη γνωριμία με τον πελάτη, τότε πρέπει η τράπεζα να 

προβεί στη συγκέντρωση πληροφοριών από άλλες τράπεζες ή άλλες πηγές 

προκειμένου να αποφασίσει αν θα δανειοδοτήσει ή όχι. 

• Κεφάλαιο (Capital) με τη λογική του μετοχικού ή των ιδίων κεφαλαίων που 

έχει συνεισφέρει ο δανειζόμενος στην επιχείρησή του και η οποία μειώνει το 

πρόβλημα του ηθικού κινδύνου και φανερώνει την εμπιστοσύνη που έχει ο 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην ίδια του την εταιρία και στις μελλοντικές της 

αποδόσεις. 

• Συνθήκες (Conditions) οικονομικές, βιομηχανικές, του κλάδου, οι οποίες 

παίζουν βασικό ρόλο στην ερώτηση αν θα μπορέσει ο δανειζόμενος να 
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αποπληρώσει το δάνειο.  Είναι ευνόητο ότι όταν η οικονομία χαρακτηρίζεται 

από άνθηση είναι εύκολο να ξεπληρωθεί ένα δάνειο, όταν όμως η οικονομική 

κατάσταση γενικά είναι δύσκολη, δυσκολεύει και η αποπληρωμή των 

δανείων.  Επίσης, εντός μιας επιχείρησης είναι σημαντική και ο βαθμός 

ταμειακής ρευστότητας που υπάρχει και που όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο 

πιθανή η έγκαιρη αποπληρωμή κάποιων δανείων. 

• Ανταγωνισμός (Competition) αφού η επιθυμία για προσέλκυση υγιών 

επιχειρήσεων από τους ανταγωνιστές τους οδηγεί τις τράπεζες να κάνουν ένα 

βήμα παραπέρα όταν παίρνουν αποφάσεις για πιστοδοτήσεις.  Μια 

προειδοποίηση όμως είναι ότι ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να καθοδηγεί την 

πιθανή απόφαση για πιστοδότηση.  Είναι προτιμότερο η απόφαση για 

δανειοδότηση να παρθεί έχοντας κατά νου τον ανταγωνισμό. 

• Ενέχυρα, καλύψεις (Collateral) του δανείου.  Ένα έμπειρο στέλεχος του 

τμήματος χορηγήσεων πρέπει να χορηγεί δάνεια χωρίς καλύψεις μόνο σε 

επιχειρήσεις που έχουν μια μακρά, σταθερή ιστορία ακέραιης οικονομικής 

απόδοσης.  Ενώ όμως τα ενέχυρα είναι σημαντικά όσον αφορά στη μείωση 

του αναληφθέντος κινδύνου, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 

υποκατάστατες δυνατότητες κέρδους.  Μια τράπεζα γενικά θα έπρεπε να 

θεωρεί τα ενέχυρα σαν τη δευτερεύουσα πηγή αποπληρωμής των δανείων ενώ 

την ταμειακή ρευστότητα την αρχική πηγή.  Ταυτόχρονα, είναι ουσιαστικής 

σημασίας για κάθε τράπεζα να μπορεί να έχει προτεραιότητα στα περιουσιακά 

στοιχεία του οφειλέτη έναντι άλλων πιστωτών σε περίπτωση που κάτι δεν 

πάει καλά και το δάνειο μεταφερθεί στο δικαστικό τμήμα της τράπεζας. 

 

Δ.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι τράπεζες μπορούν να βελτιώσουν την τεκμηρίωσή των συναφθέντων δανείων τους 

αν δώσουν έμφαση στους ακόλουθους παράγοντες : 

• Έγκαιρη γνώση του σκοπού του δανείου και της δομής του, όπως και πως 

αυτό επηρεάζει τα απαραίτητα έγγραφα.  Με άλλα λόγια πρέπει να ξεκινά 

από την εξακρίβωση του σκοπού του δανείου, της πηγής αποπληρωμής 

και του τύπου του δανειζόμενου που αφορά στο δάνειο. 

• Σωστή και ακριβής χρήση των εντύπων και επιθεώρηση των εντύπων από 

υπαλλήλους των χορηγήσεων και τους δικηγόρους της τράπεζας. 
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• Επιθεώρηση των εγγράφων όταν συμφωνηθεί το δάνειο. 

• Συνεχής έλεγχος.  Παράλληλα με την επιθεώρηση των εγγράφων όταν 

συμφωνείται ένα δάνειο, πρέπει να συνεχίζεται η επιθεώρηση και όταν 

γίνουν οι απαραίτητες εγγραφές στα βιβλία της τράπεζας και του πελάτη 

σε μόνιμη βάση. 

 

Ε.  ΕΛΕΓΧΟΣ 

Από τη στιγμή που συνάπτεται ένα δάνειο, ο υπάλληλος πρέπει να έχει στενή 

«επαφή» με το δανειζόμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ενδεχόμενα 

προβλήματα και να αντιδράσει αποτρέποντας μια κατάσταση μη αποπληρωμής του 

δανείου.  Αυτός που θα επιτελέσει τη λειτουργία του ελέγχου πρέπει να είναι σε θέση 

να κατανοήσει την ιστορία του δανείου, να αντιλαμβάνεται εύκολα και να έχει καλή 

επιχειρηματική άποψη. 

Ο έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνεται σε μη περιοδικά χρονικά διαστήματα και 

κάποιες φορές να γίνεται τυχαία και χωρίς προειδοποίηση.  Είναι επίσης καλό, να 

εξετάζονται προς αποφυγή και κάποια δάνεια που περιέχουν παραβάσεις, που 

εμφανίζονται σε αναφορές υπερ-αναλήψεων, που περιέχουν «διορθωμένες» 

οικονομικές καταστάσεις κλπ έτσι ώστε να παίρνονται κάποια μαθήματα όσον αφορά 

στην ποιότητα των δανείων (Bosma, 1987). 

 

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το πιο σημαντικό στοιχείο της πιστωτικής πολιτικής που είχε μεγάλη επίδραση στο 

παράδειγμα κυρίως της BCCI είναι η υπερβολική συγκέντρωση των δανείων με την 

περίπτωση εδώ του δανείου στη ναυτιλιακή εταιρία Gokal.  Προκειμένου να 

αποφευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνεται αναγνώριση των πιθανών συγκεντρώσεων 

στο χαρτοφυλάκιο των δανείων, να αναμένονται αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες 

και να γίνεται έλεγχος του πιστωτικού κινδύνου έτσι ώστε να μειώνεται η μεγάλη 

έκθεση σε ανοιχτές πιστώσεις εν όψει δύσκολων οικονομικών συνθηκών.  Με άλλα 

λόγια, είναι βασικό να υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά στα παρεχόμενα 

δάνεια από μια τράπεζα ούτως ώστε να μην κατευθύνονται προς έναν κλάδο 

οικονομίας, και να μειώνεται έτσι ο κίνδυνος από μια ενδεχόμενη κρίση σ΄ αυτόν τον 

κλάδο. 
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Τα επόμενα βήματα μπορούν να βοηθήσουν μια τράπεζα να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα της συγκέντρωσης : 

• Εξονυχιστική εξέταση και αναγνώριση των συγκεντρώσεων κατά τύπο 

δανείου, τομέα οικονομίας, περιοχή αγοράς ή κάποιου άλλου σχετικού 

κριτηρίου. 

• Εκτίμηση της διασποράς των βαθμίδων κινδύνου των δανείων.  Εννοείται ότι 

πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν οικονομικές συνθήκες, ιστορική εμπειρία και 

μελλοντικές προσδοκίες. 

• Ενσωμάτωση αποδεκτών, καλά προσδιοριζόμενων επιπέδων διαποίκιλσης 

κινδύνου που συμβαδίζουν με τους αντικειμενικούς στόχους (για κερδοφορία) 

του πιστωτικού ιδρύματος (Wesley, 1993). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Η νομοθεσία ασκεί μια μεγάλη επιρροή στην αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων.  

Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα ικανοποιητικό νομοθετικό 

σύστημα που θα ρυθμίζει γενικότερα την ομαλή λειτουργία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων.  Και βέβαια, ένα αποτελεσματικό πλέγμα συνετών νομικών κανόνων 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα του οικονομικού 

συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει : κριτήρια για την εισαγωγή στην τραπεζική 

αγορά, κανόνες και στάνταρ επάρκειας κεφαλαίων, όρια και λεπτομερείς περιγραφές 

δανείων, κανονισμούς για επιτρεπτές ή απαγορευμένες δραστηριότητες, 

εξειδικευμένα προγράμματα ελέγχων καθώς και δυνάμεις επιβολής κυρώσεων  

Η ανεπάρκεια της τραπεζικής νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η κακή 

πιστωτική πολιτική μιας τράπεζας οδηγούν στην εξυγίανση και εκκαθάρισή της.  Για 

την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων θα πρέπει κάθε τράπεζα να αναπτύξει τη δική της 

πιστωτική πολιτική σε συνδυασμό με ένα αξιόλογο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.   

Αυτό θα περιλαμβάνει μια δυνατή πιστωτική κουλτούρα, μια επαρκή πιστωτική 

ανάλυση κινδύνου και μια συχνή επανεξέταση – επιθεώρηση των χορηγούμενων 

δανείων.  Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα πρέπει  να υιοθετήσουν ένα ευέλικτο 

σύστημα καθοδήγησης και ελέγχων που θα μπορεί να διδάσκεται από τα λάθη του, θα 

προλαμβάνει τις πιστωτικές κρίσεις, ώστε οι διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης 

να καθίστανται ανενεργές.. 
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