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Περίληψη 
 
Στην παρούσα µελέτη, εξετάζεται η σύγχρονη απειλή της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, καθώς και το περιβάλλον που διαµορφώθηκε για το παγκόσµιο τραπεζικό 
σύστηµα. Ειδικότερα προβάλονται η αλληλεπίδραση της διεθνούς οικονοµικής 
σκηνής µε τις ελληνικές τράπεζες αλλά και η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της 
Ελλάδας, που έθεσε νέες βάσεις και όρια στο εγχώριο διατραπεζικό σύστηµα. 
Τέλος προβάλονται µέθοδοι και µηχανισµοί αντιµετώπισης ώστε οι Ελληνικές 
Τράπεζες να ξεφύγουν από την κρίση το συντοµότερο δυνατό και µε τις µικρότερες 
δυνατές απώλειες. 
 
 

 
 
 
Abstract 
 
The present study deals with the modern threat of financial crisis and the 
environment that was created for the global banking system. Specifically we 
highlight the interactions of the international economic scene with Greek banks and 
the unfavorable economic situation in Greece, which established new bases and 
limits in the domestic interbank system. Finally some initials methods and response 
mechanisms are projected so that Greek banks to escape from the crisis as quick as 
possibly and with minimal losses. 
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1 Εισαγωγή 
1.1 Πρόλογος 
 
Η χρηµατοοικονοµική κρίση που ξέσπασε µε ένταση το φθινόπωρο του 2008, 
µετατράπηκε σε οικονοµική κρίση που επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Για την 
αντιµετώπισή της οι περισσότερες κυβερνήσεις πήραν πρωτοφανή µέτρα µε 
µαζικές παρεµβάσεις, τόσο για την παροχή ρευστότητας όσο και για να διασώσουν 
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που κατέρρεαν. 
Είναι αλήθεια ότι τα µέτρα αυτά απέτρεψαν την κατάρρευση και ήδη υπάρχουν 
δείγµατα, έστω και δειλής, ανάκαµψης σε πολλές χώρες. Τα µεγάλα όµως 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και η σηµαντική αύξηση του δηµόσιου χρέους άρχισαν 
να δηµιουργούν νέες πιέσεις στις διεθνείς χρηµαταγορές. Επίκεντρο της 
δηµοσιονοµικής κρίσης αναδείχτηκε δυστυχώς η χώρα µας, η οποία µε το µεγάλο 
δηµόσιο χρέος της και το πρωτοφανές δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2009, 
προκάλεσε τις άνευ προηγουµένου υποβαθµίσεις των οίκων αξιολόγησης και 
επιπλέον χρησιµοποιήθηκε ως πεδίο δοκιµασίας για την ίδια την Ευρωζώνη. Μετά 
τη συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η οικονοµία µας έχει µπει σε µια πορεία επώδυνης 
αλλά αναγκαίας προσαρµογής. Αυτό που δεν θέλησαν ή δεν µπόρεσαν να κάνουν 
οι κυβερνήσεις µας τα προηγούµενα χρόνια γίνεται τώρα µε βίαιο τρόπο. Μέσα σε 
αυτή τη δίνη, οι ελληνικές τράπεζες δέχτηκαν τις συνέπειες της κρίσης. Ενώ το 
τραπεζικό σύστηµα µπόρεσε και ξεπέρασε συγκριτικά µε άλλες χώρες, σχεδόν 
ανώδυνα, την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση, στη συνέχεια δοκιµάζεται 
λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης και των συνεχών υποβαθµίσεων που υφίσταται 
από τους οίκους αξιολόγησης το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Παρά τα προβλήµατα όµως 
αυτά, οι τράπεζες έδειξαν αξιοσηµείωτη αντοχή και µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας µπόρεσαν να ξεπεράσουν τις δύσκολες µέρες. Η 
αξιοσηµείωτη αυτή ανθεκτικότητα του τραπεζικού µας συστήµατος µπορεί να 
αποδοθεί σε µια σειρά από παράγοντες, οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι 
ότι: 
• οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν εκτεθεί στους κινδύνους που αποτέλεσαν τις 
αιτίες της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 
• έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, 
• προχώρησαν έγκαιρα στην αύξηση των προβλέψεών τους έναντι επισφαλών 
απαιτήσεων, 
• ακολούθησαν πολιτική συνετούς διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους 
εκτίθενται στην τρέχουσα συγκυρία, 
• είχαν ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα ακόµα και κατά το 2009, και 
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• υπήρξε αποτελεσµατική προληπτική εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που 
συνέβαλε αποτελεσµατικά στη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού 
τραπεζικού συστήµατος. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, το 
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπέστη σταδιακά και µε αποτελεσµατικό τρόπο ένα 
ριζικό θετικό µετασχηµατισµό. Ο µετασχηµατισµός αυτός, ως συνδυαστικό 
αποτέλεσµα της προσαρµογής του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στις 
συνθήκες λειτουργίας του ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της έγκαιρης δηµιουργίας ισχυρών τραπεζικών οµίλων, µε εκτεταµένη 
διεθνή παρουσία αποτελεί ένα περαιτέρω εχέγγυο για τη σταθερότητα του 
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. ∆εν πρέπει να αγνοείται εξάλλου ότι οι 
ελληνικές τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, λειτουργούν σε ένα 
ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο ρυθµιστικής παρέµβασης, από τα αυστηρότερα που 
ισχύουν για επιχειρήσεις στις οικονοµίες της αγοράς, το οποίο διαµορφώθηκε και 
συνεχίζει να διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού 
χρηµατοπιστωτικού δικαίου και των βέλτιστων ρυθµιστικών και εποπτικών 
πρακτικών που ισχύουν διεθνώς. Μέσα σε αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο, οι 
τραπεζικοί όµιλοι της χώρας µας επιδιώκουν τόσο τη µεγιστοποίηση των 
αποδόσεων για τους µετόχους τους υπό τους όρους που θέτει το πλαίσιο της 
σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, οι απαιτήσεις για εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και η ανάγκη διασφάλισης οµαλών εργασιακών σχέσεων  όσο και την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονοµίας και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Κάτω 
από σηµερινές συνθήκες, η πρόκληση για το τραπεζικό µας σύστηµα έχει τρεις 
πτυχές: 
(α) Να συνεχίσει να παραµένει σταθερό, µε ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας και επαρκή ρευστότητα. 
(β) Να βοηθά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες 
που έχει προκαλέσει η µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας το 2009, 2010, 
2011 και η οποία θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 
(γ) Να διοχετεύσει την ιδιωτική αποταµίευση στις πιο αποδοτικές χρήσεις. 
Οι τράπεζες που ασκούν δραστηριότητα στη χώρα µας είναι έτοιµες να 
αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, χωρίς να περιοριστεί η στρατηγικής 
σηµασίας παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, η οποία αποτελεί 
βασικό συστατικό στοιχείο της διεθνούς οικονοµικής παρουσίας της χώρας µας.  
 
 

1.2 Η σηµερινή κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας 
 
Ξεκινώντας την ανάλυση να τονίσουµε πως η σηµερινή κατάσταση της ελληνικής 
οικονοµίας δεν είναι αποτέλεσµα πολιτικών του τελευταίου χρόνου. Είναι 
αποτέλεσµα της διακυβέρνησης και πολιτικών τουλάχιστον των δύο τελευταίων 
δεκαετιών. Το βασικότερο και συνάµα επικίνδυνο πρόβληµα της Ελλάδας είναι το 
δηµόσιο χρέος το οποίο υπονοµεύει την ανάπτυξη και απειλεί µε κραχ την 
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ελληνική οικονοµία. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών αποδείχθηκαν 
ανίκανες να το µειώσουν, σε περιόδους µάλιστα ευνοικές µε πολλές και µεγάλες 
ευκαιρίες! Έτσι τα τελευταία χρόνια βλέπουµε το δηµόσιο χρέος να αυξάνει 
επικίνδυνα σε πραγµατικές τιµές (περίπου 360 δις ευρώ) και να βρίσκεται σήµερα 
περίπου στο 120% του Α.Ε.Π.. Έχουµε επίσης φτάσει σε σηµείο το ελληνικό 
δηµόσιο να δανείζεται πολύ ακριβά, οι θεσµικοί επενδυτές να µην εµπιστεύονται 
την ελληνική οικονοµία και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης να υποβαθµίζουν την 
πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Πώς θα καταφέρει η ελληνική κυβέρνηση 
να σταµατήσει τη συνεχώς διολισθαίνουσα ελληνική οικονοµία και να αποτρέψει 
ένα οικονοµικό κραχ του ελληνικού δηµοσίου; 
Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκει τα χρήµατα για την αποπληρωµή του χρέους 
κυρίως από φόρους. ∆υστυχώς όµως σε µία περίοδο οικονοµικής ύφεσης µε 
δεδοµένο πως η ανάπτυξη µειώνεται και πως τα επόµενα χρόνια η οικονοµία θα 
βρίσκεται σε στασιµότητα αν όχι σε ύφεση, η συνέπεια στην αποπληρωµή 
φαντάζει δύσκολη. Πιο αναλυτικά, µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης σηµαίνει 
1. Μείωση της οικονοµικής δραστηριότητας 
2. Μείωση των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων 
3. Μείωση των φόρων (Φ.Π.Α και άλλων) από τη µείωση της κατανάλωσης και 
της οικονοµικής δραστηριότητας 
4. Αύξηση της ανεργίας 
5. Χειροτέρευση και άλλων δεικτών όπως, πιστοληπτική ικανότητα, 
καταναλωτική εµπιστοσύνη, παραγωγή, κατανάλωση, έρευνα κ.ά. 
Από τη στιγµή που οι φόροι θα είναι µειωµένοι, προκύπτουν τα παρακάτω 
ερωτήµατα: 
Που θα βρει χρήµατα η κυβέρνηση 
• Για τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων, που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει ο 
τόπος µας 
• Για την πληρωµή των δηµοσίων υπαλλήλων (που από πολλούς κρίνεται πως 
είναι υπεράριθµοι και όχι αναγκαίοι) 
• Για την κάλυψη των ελλεµµάτων των ασφαλιστικών ταµείων που οι ίδιες οι 
κυβερνήσεις δηµιούργησαν και την πληρωµή των συντάξεων, επιδοµάτων, εφάπαξ 
κ.λπ.. 
• Για όλα τα δηµόσια αγαθά – υπηρεσίες όπως, στρατός, αστυνοµία, 
περίθαλψη, εκπαίδευση, συγκοινωνίες, κ.λπ.. 
• Για τη στήριξη των ανέργων και των χαµηλών εισοδηµάτων, που τα 
τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικό επίπεδο; 
Και το σηµαντικότερο: που θα βρει η ελληνική κυβέρνηση τα χρήµατα για την 
αποπληρωµή του χρέους µε ολοένα αυξανόµενο κόστος δανεισµού; Εάν δεν 
αλλάξει άµεσα και ριζικά ο τρόπος που λειτουργεί και βασίζεται η ελληνική 
οικονοµία, θα έχουµε συνεχώς τα ίδια προβλήµατα, τις ίδιες επιπτώσεις, την ίδια 
πορεία, τα ίδια και χειρότερα αποτελέσµατα. 
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1.3 «Ελληνική τραγωδία» ή Ευρωπαϊκό δράµα; 
 
∆ιαβάζουµε, ακούµε, συζητούµε, απευχόµαστε, ορισµένοι, ενδεχοµένως, να 
βιώσουµε µια σύγχρονη «ελληνική τραγωδία». Μήπως, όµως, εν τέλει πρόκειται 
περί ενός Ευρωπαϊκού δράµατος (η λέξη χρησιµοποιείται µε την αρχαιοελληνική 
της σηµασία, για να µην υπάρξει παρερµηνεία) και η σκηνή βρίσκεται τελικά στις 
Βρυξέλλες; Σαφώς, για τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση της χώρας ευθυνόµαστε 
πρωτίστως εµείς, πολιτικές ηγεσίες, αλλά και µεµονωµένοι πολίτες µε τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο, γνωστά πράγµατα. Γνωστά πράγµατα και στους εταίρους και την 
Κοµισιόν που τόσα χρόνια επιδεικνύουν ανοχή. Γνωστά πράγµατα και στην αγορά 
που αποφάσισε να εκµεταλλευτεί την επιδείνωση της κατάστασης, τους άστοχους 
ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς χειρισµούς και στοιχηµάτισε στην απροθυµία των 
ηγετών να συνδράµουν, στη βραδύτητα των (υφιστάµενων) µηχανισµών 
αποφάσεων της ΕΕ και στις δοµικές αδυναµίες της ΟΝΕ. 
Η Ευρώπη τελικά αντέδρασε µε αρκετή καθυστέρηση και εν µέσω σοβαρών 
(κυρίως γερµανικών) αντιδράσεων και υψηλών απαιτήσεων, εγκρίνοντας ένα 
πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, στην πραγµατικότητα ένα δάνειο µε τόκο. Ο 
αρµόδιος Επίτροπος υποστηρίζει 
ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται η οικονοµική 
σταθερότητα στην Ευρώπη και 
αποτρέπεται µια ενδεχόµενη 
βουτιά της Ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. Οι Ευρωπαϊκές 
οικονοµίες, πράγµατι, είναι στενά 
συνδεδεµένες και η απευκταία 
πιθανότητα χρεοκοπίας της 
Ελλάδας θα επέφερε δραµατικές 
επιπτώσεις. Ήδη πολύς λόγος γίνεται και για την οικονοµική κατάσταση των 
υπολοίπων χωρών του Ευρωπαϊκού νότου, Πορτογαλία, Ισπανία, ακόµα και για 
την Ιταλία. Ο Επίτροπος Ρεν είναι, µάλλον, αισιόδοξος για την επάρκεια της 
ληφθείσας απόφασης. 
Μήπως ήρθε η ώρα η ΕΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ταράξει τα 
λιµνάζοντα ύδατα της ολοκλήρωσης, µήπως ήρθε η ώρα για την άρθρωση ενός 
νέου οράµατος για την ΕΕ που να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη οικονοµική και 
πολιτική πραγµατικότητα και τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των 495 
εκατοµµυρίων κατοίκων της; Μήπως ήρθε η ώρα για µια νέα κινητήριο δύναµη, αν 
ο γαλλογερµανικός µοχλός αδυνατεί και η Επιτροπή δεν επαρκεί; Ας είµαστε 
συγκρατηµένοι. Αδιαµφισβήτητα, µια οµοσπονδιακού τύπου Ευρώπη βρίσκεται 
πάρα, πάρα πολύ µακριά και για αρκετούς δεν είναι καν επιθυµητή. Εντούτοις, µια 
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ισχυρή οικονοµικά και συνεπώς πολιτικά Ευρώπη ευηµερούντων κρατών µελών, 
δεν είναι τόσο ανέφικτη, αρκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες να κινητοποιηθούν, να 
δράσουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες ή απλά τις ευθύνες τους. Η κοντόφθαλµη 
οπτική των πραγµάτων βλάπτει µάλλον, παρά ωφελεί µεσο-µακροπρόθεσµα. 
Χρειάζεται διορατικότητα, ορθολογικές (µε την οικονοµική έννοια του όρου) και 
«γενναίες» αποφάσεις. Η ΟΝΕ απαιτεί, εκ των πραγµάτων, πλέον τη δηµιουργία 
ισχυρής, ευέλικτης και αποτελεσµατικής οικονοµικής διακυβέρνησης για να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, την ταχύτητα των εξελίξεων και τις 
συνέπειες της στενής αλληλεπίδρασης των Ευρωπαϊκών οικονοµιών. Η 
αναµενόµενη ενίσχυση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αφ’ εαυτής 
δεν επαρκεί. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν κανένα κράτος µέλος, όσο ευλαβικά και 
αν το τηρήσει να γίνει συν τω χρόνω Γερµανία. Ο Β. Σόιµπλε, µεταξύ άλλων, 
προτείνει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ταµείου στο πρότυπο του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ σε οµιλία του στο 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (4/5/2010) ανέφερε ότι η ΕΕ προτίθεται να αναλάβει 
πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου πιστοληπτικής 
αξιολόγησης. Κασσάνδρες προβλέπουν αποποµπή κρατών µελών από την ΟΝΕ ή 
ακόµα και διάλυσή της, σενάριο εντούτοις µάλλον αποµακρυσµένο από την 
πραγµατικότητα. Βέβαια, αν η Γερµανία και τα άλλα ισχυρά κράτη της ΟΝΕ 
εξακολουθήσουν να απορρίπτουν το ενδεχόµενο ουσιώδους, προσωρινής στήριξης 
των πολύ εξασθενηµένων κρατών µελών ή/και η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα δεν 
αντιδράσει δυναµικά (π.χ. παρέµβαση στη δευτερογενή αγορά κρατικών 
οµολόγων), ίσως η έξοδος, για ορισµένο διάστηµα, από την ΟΝΕ να αποτελεί 
έσχατη, εντούτοις µάλλον ορθολογική επιλογή για κράτη µέλη στην κατάσταση 
της Ελλάδας. Προτάσεις, δυνατότητες και εναλλακτικές υπάρχουν. Σε διεθνή 
σύγκριση πάντως, ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες είναι µικρότερος, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι είναι µικρός. 
Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων, σε συνδυασµό 
µε το γεγονός ότι στη χώρα µας, το 80% περίπου των παλαιών στεγαστικών 
δανείων είχαν συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η αναπόφευκτη αύξηση των 
µηνιαίων δόσεων, αφενός µειώνει το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και 
αυξάνει τον αριθµό αυτών που καθυστερούν τις δόσεις αποπληρωµής και αφετέρου 
µειώνει την ζήτηση στην αγορά κατοικιών. 
Άλλος κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές ξένες τράπεζες έχουν 
σηµαντικές θέσεις στο µετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών µε ότι αυτό 
συνεπάγεται για το µέλλον της ελληνικής χρηµαταγοράς. 
Η εµφάνιση διαδικασιών κρίσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην Ελλάδα, θα 
βρει την πραγµατική οικονοµία σε αρκετά δύσκολη θέση, ιδιαίτερα εξαιτίας των 
επιπτώσεων της ακρίβειας. 
Οι διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών αρκούνται στο να «κρύβουν τα σκουπίδια 
κάτω από το χαλί», ανακοινώνοντας αυξανόµενα κέρδη. Με περισσή επιµέλεια 
όµως, φροντίζουν να µετακυλύουν το κόστος στην πελατεία τους. Πληθώρα 
δηµοσιευµάτων αναφέρουν ότι τις δυσµενείς «θέσεις» τους οι τράπεζες, τις 
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διοχέτευσαν εντέχνως στα ενεργητικά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων των ΑΕ∆ΑΚ 
που ελέγχουν, µερίδια των οποίων αγόρασε το επενδυτικό κοινό. Είναι βέβαιο ότι 
οι ενέργειες αυτές επιδείνωσαν ακόµη περισσότερο την ήδη δυσµενή θέση των 
µικροαποταµιευτών-µικροεπενδυτών. 
Προστασία µπορεί να προσφέρει στην πραγµατική οικονοµία ή χρηµατοδότησή 
της από κοινοτικούς πόρους των οποίων η εισροή αναµένεται να διασφαλίσει έναν 
ελάχιστο ρυθµό ανάπτυξης. Αυτό όµως µένει να αποδειχθεί σε χρόνο 
µεταγενέστερο. 
 
 

2 Χρηµατοπιστωτική κρίση 
2.1 Ορισµός Χρηµατοοικονοµικής Κρίσης 
 
Η Χρηµατοοικονοµική Κρίση ορίζεται ως µία χρονική περίοδος κατά την οποία η 
αγορά υφίσταται µία έντονη καθοδική κίνηση του υποκείµενου παράγοντα 
(underlying factor)  η οποία γίνεται πλήρως αντιληπτή στην αγορά (Sharpe, 1963). 
Σύµφωνα µε τον Mishkin (1992) η χρηµατοοικονοµική κρίση είναι µία διατάραξη 
των χρηµατοοικονοµικών αγορών, η οποία προκαλεί επιδείνωση των προβληµάτων 
της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου, µε αποτέλεσµα την 
ανικανότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να διοχετεύουν κεφάλαια µε 
αποτελεσµατικό τρόπο στις περισσότερο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η 
διατάραξη αυτήν εµφανίζεται αρχικώς σε µια χώρα στις περισσότερες των 
περιπτώσεων και στη συνέχεια διαχέεται στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε τον 
Summers (2000), η µετάδοση της κρίσης από χώρα σε χώρα µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε επτά διαφορετικούς µηχανισµούς: 
1) Η επέλευση κοινών αρνητικών παραγόντων σε δύο ή περισσότερες χώρες, 
όπως είναι η κρίση στην αγορά των µετοχών σε δύο ή περισσότερες χώρες. 
2) Οι εµπορικοί δεσµοί µεταξύ δύο χωρών επιτρέπουν τη µεταφορά των 
αρνητικών µεταβολών σε τιµές και εισοδήµατα µεταξύ τους. 
3) Ο υψηλός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών, ο οποίος µπορεί να οδηγήσει σε 
έντονες συναλλαγµατικές υποτιµήσεις των νοµισµάτων. 
4) Οι χρηµατοοικονοµικοί δεσµοί µεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών µπορούν 
να οδηγήσουν σε υψηλές συσχετίσεις µεταξύ αγορών περιουσιακών στοιχείων. 
Εποµένως, όταν µία χώρα επενδύει ή δανείζει κάποια άλλη χώρα και υπάρξουν 
αρνητικά νέα για µία από τις δύο µε αποτέλεσµα να επέλθει κρίση σε αυτήν, τότε 
συµπαρασύρεται και η άλλη χώρα. 
5) Η µείωση της ρευστότητας στην αγορά µίας χώρας µπορεί να οδηγήσει σε 
µείωση των θέσεων των επιχειρήσεων αυτής της χώρας στο εξωτερικό, µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζεται και η ρευστότητα στις άλλες χώρες. 
6) Ο πανικός που επικρατεί στους επενδυτές σε περιόδους απότοµης και βίαιης 
πτώσης των τιµών των περιουσιακών στοιχείων. 
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7) Η κρίση σε µία χώρα επηρεάζει τις προσδοκίες των επενδυτών για τυχούσες 
κοινές αναπτυξιακές υποδοµές µεταξύ των δύο χωρών. 
Με τη λειτουργία αυτών των µηχανισµών, µία αναστάτωση στο σηµείο ισορροπίας 
µίας χώρας µπορεί να µεταφερθεί στο εξωτερικό. Αναλόγως µε τη γεωγραφική 
έκταση των χωρών που επηρεάζονται από την πρωταρχική αιτία η 
χρηµατοοικονοµική κρίση µπορεί να γίνει ακόµη και διεθνής, όπως έγινε στην 
προκειµένη περίπτωση. 
 
 

2.2 Η  διαδικασία της Κρίσης 
 
Η κρίση που διανύουµε ξεκίνησε µε µια περίοδο αυξηµένων συναλλαγών, που 
προκάλεσαν το σπάσιµο της κερδοσκοπικής φούσκας. Από την εποχή της "µανίας 
της ολλανδικής τουλίπας", στις αρχές του 17ου αιώνα, τέτοιες κρίσεις 
κερδοσκοπίας ακολουθούν πάντα την ίδια πορεία. Αρχικά, η προσδοκώµενη αξία 
ενός συγκεκριµένου προϊόντος αυξάνει συνεχώς, τροφοδοτώντας ακόµα 
περισσότερο τη ζήτηση γι’ αυτό, επειδή όλοι θέλουν να συµµετέχουν στην 
συνεχόµενη αύξηση της αξίας. Ο κόσµος χρησιµοποιεί ίδια κεφάλαια και στη 
συνέχεια παίρνει και δάνεια, ώστε να αποκτήσει το αντικείµενο της κερδοσκοπίας. 
Οι τιµές ανεβαίνουν ακόµη πιο ψηλά, εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησης, και 
οδηγούν σε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης. 
Κάποια στιγµή, όµως, η αυξητική τάση εξαντλείται. Γίνεται πιο δύσκολο να 
βρεθούν νέοι αγοραστές και οι αρχικοί επενδυτές θέλουν να πουλήσουν, ώστε να 
εξαργυρώσουν τα κέρδη τους. Τότε, η τιµή του αντικείµενου της κερδοσκοπίας 
αρχίζει να πέφτει. Τώρα όλοι θέλουν να εξέλθουν από την αγορά προκειµένου να 
αποφύγουν τις ζηµιές, πράγµα που οδηγεί σε µεγαλύτερη πτώση της τιµής του 
αντικειµένου. Όσοι µπήκαν αργά στο κερδοσκοπικό παιχνίδι και αγόρασαν σε 
υψηλές τιµές τώρα υπόκεινται µεγάλες ζηµιές. Από τη στιγµή που αυτές οι ζηµιές 
συνδυάζονται µε µια γενική υποχώρηση της ζήτησης, αυτή η κερδοσκοπική κρίση 
µπορεί να επηρεάσει το σύνολο της οικονοµίας. 
 
 

2.3 Προηγούµενες Κρίσεις 
 
Η κρίση του 2008 δεν ήταν η µοναδική κρίση της τελευταίας εικοσαετίας, ήταν, 
όµως, η µοναδική κρίση που έπληξε την παγκόσµια οικονοµία. Παρόλα αυτά, 
υπήρξαν και άλλες σηµαντικές κρίσεις, οι οποίες απείλησαν την ισορροπία 
παγκοσµίως (Krugman, 2009). Αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά και περιληπτικά 
στο παρόν υποκεφάλαιο µε χρονολογική σειρά. Το 1994 η µείωση της ζήτησης της 
τεκίλας οδήγησε σε κρίση το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
µεταξύ µεξικάνικου πέσος και αµερικανικού δολαρίου, µε αποτέλεσµα τη 
σηµαντική υποτίµηση του πρώτου. Η συναλλαγµατική αυτή κρίση έθεσε σε 
κίνδυνο τις µεξικανικές τράπεζες, οι οποίες παρουσίασαν ιδιαιτέρως υψηλές 
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ζηµίες. Η κρίση της µεξικανικής τραπεζικής αγοράς µε τη σειρά της επηρέασε το 
τραπεζικό σύστηµα της Αργεντινής, µε αποτέλεσµα τη µείωση των καταθέσεων 
αυτού κατά 18% µέχρι το 1995. Στην Αργεντινή, παρόλα αυτά, η συναλλαγµατική 
ισοτιµία παρέµεινε αλώβητη από την κρίση. Το 1995 η τράπεζα Meridien BIAO µε 
έδρα το Λουξεµβούργο αποφάσισε τη µεταφορά σηµαντικού ύψους κεφαλαίων 
προς τα υποκαταστήµατά της στις Μπαχάµες. Η µεταφορά αυτή επέφερε 
σηµαντική µείωση στη ρευστότητα της τραπεζικής αγοράς των χωρών που 
δραστηριοποιούταν η τράπεζα, εφόσον αποφασίστηκε το κλείσιµο των 
υποκαταστηµάτων της στη Ζάµπια, στην Κένυα και τη Σουαζιλάνδη. Η 
αναστάτωση αυτή µεταφέρθηκε και σε άλλες χώρες της Αφρικής, όπως είναι το 
Καµερούν και η δηµοκρατία της Νότιας Αφρικής. Το 1997 αποφασίζεται η 
αναστολή της λειτουργίας 16 ταϊλανδέζικων χρηµατοοικονοµικών εταιριών. Η 
απόφαση αυτή µείωσε σε µεγάλο βαθµό την εισροή ξένων κεφαλαίων στις χώρες 
της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, η οποία µέχρι τότε αν και ήταν αθρόα δεν 
αξιοποιούνταν αποτελεσµατικά. Η αναποτελεσµατικότητα αυτή έγινε πλέον 
εµφανής και οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε απόσυρση των κεφαλαίων τους, µε 
αποτέλεσµα την κρίση που ταλάνισε την ασιατική οικονοµία µέχρι και το 2000. 
Στις βασικότερες συνέπειες αυτής της κρίσης είναι οι σηµαντικές υποτιµήσεις των 
νοµισµάτων της Κορέας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, του Χονγκ Κονγκ, των 
Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν, καθώς και σηµαντικές απώλειες στις 
εθνικές χρηµατοοικονοµικές αγορές και το παγκόσµιο εµπόριο. Η ανακοίνωση περί 
αδυναµίας πληρωµής του δηµόσιου χρέους εκ µέρους της Ρωσίας το 1998 οδήγησε 
σε πτώχευση εκατοντάδων ιδιωτικών τραπεζών και στο ξέσπασµα µίας ακόµα 
τραπεζικής κρίσης στην αγορά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
κρίση αυτή αποτέλεσε και την αιτία των κρίσεων που παρατηρήθηκαν σε 
Αργεντινή, Βραζιλία και Ισηµερινό, καθώς και την αιτία της πτώχευσης ενός από 
τα µεγαλύτερα αµερικάνικα hedge funds, του Long Term Capital Management. Το 
τραπεζικό σύστηµα της Τουρκίας κατά την τριετία 2000 – 2002 έπασχε. 
Συγκεκριµένα, η ανάγκη στήριξης των µεγάλων δηµόσιων τραπεζών και 
αποζηµίωσης των καταθετών των ιδιωτικών τραπεζών που απέτυχαν ανάγκασε την 
κυβέρνηση να αυξήσει το ήδη µεγάλο δηµόσιο χρέος. Ένα επιτυχηµένο, όµως, 
πρόγραµµα αναδόµησης και αναχρηµατοδότησης των τραπεζών εµπόδισε την 
επέλευση αρνητικών επιπτώσεων στο δηµόσιο χρέος και την µετακύληση της 
κρίσης και σε άλλες γειτονικές χώρες. Μετά το 1994, η Αργεντινή δοκιµάζεται και 
πάλι από κρίση το 2001. Αυτή τη φορά ήταν το δικό της νόµισµα που θεωρήθηκε 
υπερτιµηµένο, µε αποτέλεσµα να ασκηθούν υψηλές πιέσεις στις αγορές, να 
καταρρεύσει το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και το βάρος του 
δηµόσιου εξωτερικού χρέους να αποσταθεροποιηθεί. Οι πολίτες της χώρες 
προχώρησαν σε µαζικές αναλήψεις, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ρευστότητας της 
αγοράς και την κρατική ανακοίνωση περί αδυναµίας πληρωµής του δηµόσιου 
χρέους. Μέχρι το τέλος του 2002, το τραπεζικό σύστηµα είχε απολέσει 
περισσότερο από το 66% των συνολικών του καταθέσεων. Ταυτόχρονα, όµως, και 
το τραπεζικό σύστηµα της γειτονικής Ουρουγουάης απώλεσε το 54% των 
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συνολικών του καταθέσεων, καθότι αρκετοί Αργεντινοί που είχαν τοποθετήσει τα 
κεφάλαιά τους σε αυτό τα απέσυραν. Η µείωση της ρευστότητας των τραπεζών και 
στη γειτονική χώρα οδήγησε και αυτήν σε κρίση συναλλάγµατος. 
 
 

2.4 Η Πορεία προς την Κρίση 
 
Τα αίτια της κρίσης έχουν τη ρίζα τους στην πολιτική της απορρύθµισης που 
ακολουθήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία περίπου, καθώς επίσης και στη 
ραγδαία αύξηση της πιστωτικής επέκτασης τα πρώτα πέντε χρόνια µετά το 2000. 
Μέσα σε αυτή την περίοδο δηµιουργήθηκαν πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα από τις εταιρίες, τα οποία σε συνδυασµό µε την χορήγηση δανείων από 
τις τράπεζες σε αναξιόπιστους δανειολήπτες, οδήγησαν σε µια κατάσταση όπου 
ούτε οι τράπεζες αλλά ούτε και οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας 
(Moody’s, Standard & Poor’s κτλ) µπορούσαν να αξιολογήσουν ορθά τον κίνδυνο. 
Στη συνέχεια, οι τράπεζες, µέσα από τα πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 
άρχισαν να µετακυλούν το ρίσκο από τις ίδιες στους επενδυτές. Αυτός ο 
ανεξέλεγκτος δανεισµός µε το συγκεκριµένο τρόπο που έγινε, οδήγησε στη 
δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου (subprime 
mortgages) στις ΗΠΑ. Η κρίση που ξέσπασε µε τα στεγαστικά δάνεια υψηλού 
ρίσκου οδήγησε σε κρίση ρευστότητας και στην έλλειψη εµπιστοσύνης από τους 
επενδυτές προς τις τράπεζες αλλά και µεταξύ των ίδιων των τραπεζών. Το 
Σεπτέµβριο του 2008 η κρίση επεκτάθηκε περισσότερο καθώς τα χρηµατιστήρια 
παγκοσµίως κατέρρευσαν και µπήκαν σε µια περίοδο µεγάλων διακυµάνσεων 
καθώς ένας σηµαντικός αριθµός τραπεζών, επενδυτικών εταιριών και εταιριών 
παραχώρησης στεγαστικών δανείων (mortgage lenders) χρεοκόπησαν µέσα σε 
λίγες βδοµάδες. δάνεια για ακίνητα διαφορετικής ποιότητας ενσωµατώθηκαν σε 
ένα τίτλο, µε ένα σχετικά περίπλοκο τρόπο, για να λειτουργήσουν σαν ενέχυρα για 
τίτλους που βαπτίστηκαν µε εύηχα ονόµατα, όπως "ενεχυροποιηµένες υποχρεώσεις 
του χρέους". Έπειτα, αυτά πουλήθηκαν επιτυχηµένα σε άλλες τράπεζες και 
διαφόρων ειδών ταµεία. Τέτοιοι τίτλοι πρόσφεραν υψηλή απόδοση, από τη µία 
πλευρά (από τη στιγµή που οι αγοραστές ακινήτων πλήρωναν τόσο υψηλά 
επιτόκια) και έµοιαζαν, από την άλλη, να αποτελούν σχετικά ασφαλή επένδυση, 
µιας και καλύπτονταν από ακίνητη περιουσία. Προκειµένου να κρατηθούν αυτές οι 
συναλλαγές εκτός των βιβλίωντων τραπεζών-αγοραστών κι έτσι να προστατέψουν 
τα ίδια κεφάλαιά τους, επινοήθηκαν τα αποκαλούµενα "δοµηµένα Επενδυτικά 
Σχήµατα", που δρούσαν σαν ξένες επιχορηγήσεις. Αναχρηµατοδότησαν το κόστος 
αυτών των επενδύσεων µε µικρής διάρκειας τίτλους, µε πολύ χαµηλότερο επιτόκιο 
από τους κερδοσκοπικούς, υποθηκευµένους έναντι δανείων, τίτλους. 
Με την άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ µεταξύ το 2006, η αύξηση της τιµής των 
ακινήτων επιβραδύνθηκε, αλλά το βάρος των επιτοκίων των δανείων αυξήθηκε, 
µιας και στις περισσότερες περιπτώσεις τα κυµαινόµενα επιτόκια είχαν γίνει 
αναγκαστική συνθήκη. Είναι αξιοσηµείωτο πως στον τοµέα των "µη προνοµιακών" 
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δανείων, όπου τα επιτόκια ήταν ήδη υψηλά, ο αριθµός των κατασχέσεων 
αυξανόταν σηµαντικά. Σαν αποτέλεσµα, αυξανόταν ο αριθµός των 
πλειστηριασµών, γεγονός που υπονόµευε περαιτέρω τις πραγµατικές τιµές των 
ακινήτων. Με την αυξανόµενη αδυναµία των αγοραστών ακινήτων, τα έσοδα από 
τοκοχρεολύσια που στηρίζονταν σε αυτό το "µη προνοµιακό" δανεισµό ακινήτων 
να µειώνονται, και µε τις πτωτικές τιµές στην αγορά ακινήτων οι υποθήκες αυτών 
των τίτλων να εξαφανίζονται, και η τιµή τους έπεσε. Αυτό ανάγκασε τις τράπεζες 
και τα ταµεία που είχαν αγοράσει τέτοιους τίτλους να προχωρήσουν 
επανειληµµένα  σε  "διορθώσεις της  αξίας" των ισοζυγίων τους, µία διαδικασία 
που πιθανόν ακόµα δεν έχει φτάσει στο τέλος της. 
 
 

2.5 Τα Αίτια της Κρίσης 
 
Η σηµερινή χρηµατοπιστωτική κρίση όπως έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα έχει τις 
ρίζες της στον υπερβολικό και ασύδοτο δανεισµό των νοικοκυριών στις ΗΠΑ. Τα 
νοικοκυριά δανείστηκαν περισσότερα απ’ όσα µπορούσαν να αποπληρώσουν µε 
αποτέλεσµα την τελική αδυναµία αποπληρωµής των δανείων και την έλλειψη 
ρευστότητας των τραπεζών. Συµµετοχή και ευθύνη σε αυτή την κατάσταση δεν 
έχουν µόνο τα νοικοκυριά αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες που στην προσπάθεια να 
αυξήσουν τα µερίδια αγοράς και τα κέρδη τους δάνειζαν χωρίς µέτρο και χωρίς 
τους απαραίτητους κανόνες. Και όταν αναφερόµαστε στην ευθύνη των τραπεζών 
δεν εννοούµε µόνο τις διοικήσεις των τραπεζών για τον τρόπο λειτουργίας των 
δανειοδοτήσεων. Εννοούµε επίσης τις τακτικές µικρών ή µεγάλων στελεχών και 
κυκλωµάτων που λειτουργούσαν αυτόνοµα και παράνοµα µέσα στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δανείζοντας νοικοκυριά και κυρίως επιχειρήσεις µε 
παράνοµους και πολλές φορές τοκογλυφικούς τρόπους. Αυτός ο ανεξέλεγκτος 
επικίνδυνος δανεισµός έφερε µετά από λίγα χρόνια (σήµερα δηλαδή) όλες αυτές τις 
επισφάλειες, τα κόκκινα δάνεια δηλαδή και τα δάνεια που οριστικά πια δεν 
πρόκειται να αποπληρωθούν τα οποία µετατράπηκαν σε ζηµιές στους ισολογισµούς 
των τραπεζών. 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, πέντε είναι οι παράγοντες που µπορούν να 
οδηγήσουν σε ουσιαστική επιδείνωση της αντίστροφης επιλογής (adverse 
selection) και του ηθικού κινδύνου στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, µε 
αποτέλεσµα την εκδήλωση κρίσεων. Με την επίδραση αυτών των παραγόντων η 
οικονοµία χάνει την ισορροπία της, καθώς οι αγορές χάνουν την 
αποτελεσµατικότητά τους στη µεταφορά κεφαλαίων προς τις καλύτερες 
επενδυτικές ευκαιρίες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 
1)Αύξηση των επιτοκίων: Μία αύξηση των επιτοκίων οδηγεί στη µείωση των 
δανειακών κεφαλαίων, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε πτώση των επενδύσεων 
αλλά και της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας. Ο Mankiw (1986) αποδεικνύει 
την ύπαρξη αυτής της αρνητικής σχέσης µεταξύ επιτοκίων και ύψους δανειακών 
κεφαλαίων. 
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2)Μείωση των τιµών των µετοχών: Μία µείωση των τιµών των µετοχών οδηγεί 
στη µείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την απροθυµία 
των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. Η απροθυµία αυτήν είναι ικανή να έχει ως 
αποτέλεσµα ακόµα και την πτώση της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας 
(Greenwald & Stiglitz, 1988, Bernanke & Gertler, 1989, Calomiris & Hubbard, 
1990). 
3)Αύξηση της αβεβαιότητας: Η αύξηση της αβεβαιότητας µειώνει την ικανότητα 
των δανειστών να εντοπίσουν τις ορθές επενδυτικές επιλογές, µε αποτέλεσµα την 
µείωση των δανειοδοτούµενων κεφαλαίων, των επενδύσεων αλλά και της 
οικονοµικής δραστηριότητας. 
4)Τραπεζικοί Πανικοί (Bank panics): Η αποτυχία ορισµένων τραπεζών, η οποία 
οφείλεται σε προβλήµατα Ασύµµετρης Πληροφόρησης, στη αποτελεσµατική και 
αποδοτική διοχέτευση των δανειακών κεφαλαίων από τις πλεονάζουσες στις 
ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες αποτελεί την αφετηρία των τραπεζικών 
πανικών. Οι πλεονάζουσες µονάδες αποσύρουν τις καταθέσεις τους, µε 
αποτέλεσµα τη µείωση των διαθεσίµων δανειακών κεφαλαίων, τη µείωση των 
επενδύσεων και τη γενικότερη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. 
5)Μη αναµενόµενη πτώση του επιπέδου των τιµών: Η πτώση του επιπέδου των 
τιµών οδηγεί σε µείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την 
απροθυµία των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. Η απροθυµία αυτήν είναι ικανή 
να έχει ως αποτέλεσµα ακόµα και την πτώση της γενικής οικονοµικής 
δραστηριότητας. Όσον αφορά στην κρίση του 2008, αυτήν προέκυψε µετά το 
ξέσπασµα των προβληµάτων στην 
αγορά στεγαστικών δανείων 
χαµηλής εξασφάλισης και την 
αλόγιστη χρήση δοµηµένων 
επενδυτικών προϊόντων που 
εξαρτιόνταν άµεσα από τη 
δυνατότητα αποπληρωµής των 
δανείων από τα οποία παράγονταν. 
Η προσπάθεια αποµάκρυνσης του 
πιστωτικού και επιτοκιακού 
κινδύνου από τις τράπεζες, η 
µετατροπή στάσιµων κεφαλαίων σε εµπορεύσιµους τίτλους και η µετακίνηση των 
σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν 
ένα "ντόµινο" αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό 
τραπεζικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. 
Η ανάπτυξη της αγοράς των τιτλοποιήσεων είχε ως αποτέλεσµα οι τράπεζες να 
δανείζουν άφοβα σε µη φερέγγυους δανειολήπτες, αφού γνώριζαν εκ προοιµίου ότι 
τα δάνεια τελικά δεν θα έµεναν στον ισολογισµό τους, ενώ χρησιµοποιούσαν και 
τη ρευστότητα από την πώληση για την παραγωγή νέων δανείων και, συνεπώς, 
περισσότερων κερδών. Πολλοί, όµως, από τους επενδυτές δεν γνώριζαν τι ακριβώς 
προϊόντα αγόραζαν και ιδίως τι κίνδυνο αναλάµβαναν. Γενικά, οι κρίσεις ξεκινούν 
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όταν το µακροοικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αδυναµίες και αστάθεια 
(Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998). 
Τα βασικότερα αίτια αυτής της κρίσης είναι: 
1) Η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization). Η 
τιτλοποίηση είναι ένας µηχανισµός µετακίνησης στεγαστικών δανείων από τον 
ισολογισµό των εµπορικών και αποταµιευτικών τραπεζών στους ισολογισµούς 
άλλων διαµεσολαβητικών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 
2) Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage) από τους 
καταναλωτές. 
3) Η πληµµελής διαβάθµιση πιστοληπτικού κινδύνου οµολόγων µειωµένης 
εξασφάλισης (Bond Ratings) 
4) Το σύστηµα αµοιβών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα (Bonus) των υψηλά 
ιστάµενων στελεχών, που αποτέλεσε κίνητρο για τη λήψη επικίνδυνων 
αποφάσεων, αδιαφορώντας για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των επιλογών τους 
για την τράπεζα που διοικούν. 
5) Το ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο, που άφησε χωρίς εποπτεία τις αγορές. 
Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης αναλογεί και στις επενδυτικές τράπεζες που 
δηµιούργησαν την αγορά και είχαν φτιάξει αυτού του είδους τα πολύπλοκα 
οµόλογα. Σηµειώνεται ότι οι ίδιες οι επενδυτικές τράπεζες, που ως µεσάζουσες 
δηµιουργούσαν τις τιτλοποιήσεις των δανείων, συνήθως διακρατούσαν το µερίδιο 
µε το µεγαλύτερο κίνδυνο και την υψηλότερη απόδοση (equity tranche). Έτσι, όταν 
ξέσπασε η κρίση στα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης και στη συνέχεια 
µεταφέρθηκε στα δοµηµένα οµόλογα, οι επενδυτικές τράπεζες ήταν αυτές που 
υπέστησαν τις πρώτες µεγάλες απώλειες. Οι ίδιες ισχυρίζονται ότι έπρεπε να 
επενδύουν σε µέρος του equity tranche, για να διοχετεύουν το µήνυµα ασφάλειας 
στους υπόλοιπους επενδυτές των πιο ασφαλών δοµηµένων οµολόγων (tranches) 
του κοινού ταµείου. Για αυτό όταν ξεκίνησε η κρίση, αυτοί που επλήγησαν 
περισσότερο ήταν οι µεγαλύτεροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. Οι ασιατικές 
τράπεζες ήταν πιο συντηρητικές στις επενδύσεις τους και για αυτό είχαν και 
µικρότερες ζηµιές. Το σηµαντικότερο όµως αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 
ήταν η άρση της εµπιστοσύνης µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών στην 
διατραπεζική αγορά που οδήγησε στη δραµατικήµείωση των πιστώσεων και 
εποµένως στην κρίση ρευστότητας. Τέλος, το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι το 
τραπεζικό σύστηµα της Ευρωζώνης αντιµετωπίζει ισχυρά προβλήµατα µε την 
κεφαλαιακή του βάση και δεν µπορεί να αντέξει ζηµιές, ενώ παράλληλα ο βαθµός 
διασύνδεσης του έχει σαν αποτέλεσµα το πρόβληµα µιας χώρας να θέτει σύντοµα 
σε κίνδυνο το σύνολο του συστήµατος. Μέχρι να αντιµετωπιστούν αποφασιστικά 
τα προβλήµατα των ισολογισµών των τραπεζών, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές θα 
παραµένουν σε κίνδυνο. 
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2.6 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Κρίσης 
 
Τα φαινόµενα που περιγράφηκαν µέχρι τώρα δεν συνιστούν, ωστόσο, κάτι 
ασυνήθιστο. Η παρούσα κρίση είναι αξιοσηµείωτη εξαιτίας του ρόλου που οι 
τράπεζες έχουν παίξει σε αυτή. Οι Friedman και Schwartz (1963) ήταν εκείνοι που 
συνέδεσαν τις χρηµατοπιστωτικές κρίσεις µε τον τραπεζικό πανικό. Στις 
χρηµατιστηριακές κρίσεις, οι χαµένοι είναι συνήθως οι πολλοί µικροεπενδυτές που 
τοποθετούν τις οικονοµίες τους σε µετοχές και βρίσκονται να κρατάνε απαξιωµένα 
χαρτιά µετά από κάποια κρίση, ή βρίσκονται ακόµα και χρεωµένοι επειδή 
χρηµατοδότησαν τις χρηµατιστηριακές τους αγορές µέσω δανεισµού. Στην 
περίπτωση της κρίσης των ακινήτων στην αµερικάνικη αγορά του 2007, αυτοί που 
υπέφεραν είναι οι τράπεζες και τα κερδοσκοπικά hedge funds, που αγόρασαν τα 
χρέη για ακίνητη περιουσία (ή τίτλους, καλυπτόµενους από τα χρέη) από τις 
τράπεζες έκδοσης των δανείων. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών, ανίκανοι να 
πληρώσουν, έχασαν τις αποταµιεύσεις τους, τις οποίες είχαν επενδύσει στην αγορά 
της κατοικίας τους, σαν αποτέλεσµα των κατασχέσεων. Αυτή τη φορά, δεν 
πρόκειται για µικρούς αποταµιευτές που έβαζαν το κεφάλαιό τους σε αφερέγγυες 
µετοχές, αλλά κυρίως για τράπεζες που χρηµατοδοτούσαν την αγορά 
υπερτιµηµένων ακινήτων και τις καταναλωτικές δαπάνες των ιδιοκτητών 
κατοικίας. Η έκταση των ζηµιών που καθεµία από τις τράπεζες έπρεπε να 
απορροφήσει (όχι µόνο οι αµερικάνικες τράπεζες, αλλά επίσης, για παράδειγµα, 
ιδιωτικές και δηµόσιες γερµανικές τράπεζες, που πήραν µέρος σε απατηλά 
ασφαλείς κερδοσκοπικές συναλλαγές) δεν έχει ακόµα ξεκαθαρίσει. Όχι µόνο γιατί 
οι τράπεζες είναι απρόθυµες να δηµοσιοποιήσουν την έκταση των ζηµιών τους, 
αλλά επειδή, όπως συµβαίνει συχνά, δεν είναι οι ίδιες σε θέση να γνωρίζουν την 
ακριβή πλήρη έκταση. Όταν εµπλέκονταν στην αγορά τίτλων που καλύπτονταν 
από δάνεια ακινήτων, οι τράπεζες εµπιστεύτηκαν τυφλά την κρίση των 
αποκαλούµενων "γραφείων διαβάθµισης". Μπορούµε όµως να πούµε ότι πρόκειται 
για µια συστηµική κρίση, αφού επηρέασε σχεδόν το σύνολο των τραπεζών (Caprio, 
Klingebiel, 2003) Στις διατραπεζικές συναλλαγές, οι τράπεζες χορηγούν η µία στην 
άλλη µικρής διάρκειας δάνεια, χωρίς τυπικότητες, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
ότι οι λειτουργίες τους εξελίσσονται οµαλά. Αλλά, αν κάποια τράπεζα πρέπει να 
συνυπολογίσει ότι κάποια άλλη µπορεί να χρεοκοπήσει αύριο, ο συνηθισµένος "εν 
µια νυκτί" δανεισµός γίνεται επίσης ριψοκίνδυνος. Μεγαλύτερα προβλήµατα έχουν 
αποφευχθεί µέχρι τώρα µόνο επειδή οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν µε µια 
γρήγορη επέκταση της δανειοδότησής τους. 
Τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, αυτής της γενικευµένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος 
κατάρρευσης τραπεζών από φηµολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαµηλό 
τίµηµα και άσκηση νοµισµατικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό 
τη διάσωση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και όχι για τη διασφάλιση των 
τιµών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζηµιωµένα βγήκαν τα 
συστήµατα που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν, οµόλογα, 
συστήµατα που στρέφονται πλέον προς ένα νέο κρατικό παρεµβατισµό, 
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παράλληλα µε την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της κρίσης προτού επεκταθεί στην 
ευρύτερη οικονοµία των κρατών που επλήγησαν. 
 
 

2.7 Συνέπειες της Κρίσης 
 
Σαν συνέπεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η ύφεση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ 
επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσµο. Οι τράπεζες έχουν µειώσει σηµαντικά το 
δανεισµό τους και οι ιδιώτες καταναλωτές, δεν µπορούν να συνεχίσουν να 
καταναλώνουν µε την ίδια ταχύτητα. Παρά τις συντονισµένες προσπάθειες των 
Κεντρικών Τραπεζών για αύξηση της ρευστότητας στις αγορές και για µείωση των 
επιτοκίων, υπήρξαν αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία 
που οδήγησαν αρκετές δυτικές οικονοµίες βίαια σε ύφεση, χιλιάδες θέσεις 
εργασίας να χαθούν και τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τοµέα στο ναδίρ. Την ίδια 
στιγµή, οι απλοί πολίτες διακατέχονται από έντονο φόβο και αγωνία µη χάσουν το 
σπίτι, την εργασία, τις αποταµιεύσεις και τις συντάξεις τους. Σε ότι αφορά την 
εικόνα της ελληνικής οικονοµίας, θα πρέπει να τη δούµε κάτω από το πρίσµα ενός 
παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού συστήµατος. Οι παραγωγικότεροι κλάδοι της 
χώρας (ναυτιλία, τουρισµός, τραπεζικός κλάδος) εµφανίζουν υψηλό βαθµό 
συσχέτισης µε το εξωτερικό, συνεπώς και µε χώρες που εκτέθηκαν άµεσα στα 
subprime δάνεια. Σε ένα δεύτερο επίπεδο µπορεί να υποστηριχτεί ότι για την 
περίπτωση της Ελλάδας αναφερόµαστε ουσιαστικά σε µια κρίση ζήτησης. Από τα 
ανωτέρω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ύφεση στην Ελλάδα δεν συνδέεται άµεσα 
µε τις πρωτογενείς αιτίες της κρίσης που εµφανίστηκε σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά 
µε τις επιπτώσεις µιας γενικευµένης κρίσης στην παγκόσµια οικονοµία. Επιπτώσεις 
που βρήκαν πρόσφορο έδαφος και στην δυσµενή δηµοσιονοµική κατάσταση της 
χώρας µας. Τα τελευταία χρόνια το δηµόσιο χρέος της Ελλάδος διευρυνόταν 
συνεχώς. Ο δανεισµός τα προηγούµενα έτη χρησιµοποιήθηκε για την ανάληψη 
επενδυτικών έργων στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της χώρας και των 
υποχρεώσεων της απέναντι στο σχέδιο ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2004, αλλά κυρίως και για την κάλυψη των αναγκών του δαπανηρού δηµοσίου 
τοµέα της. Ο υψηλός δανεισµός σε συνδυασµό µε τα επαναλαµβανόµενα 
ελλείµµατα τόσο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και των κρατικών 
προϋπολογισµών οδήγησαν στη µείωση της φερεγγυότητας του ελληνικού κράτους 
την περίοδο που διανύουµε, καθώς οι πλεονασµατικές µονάδες είναι διατεθειµένες 
να δανείσουν τα χρήµατά τους σε σταθερές οικονοµικά χώρες και όχι σε χώρες 
οικονοµικά αδύνατες. Το αποτέλεσµα ήταν η µεγάλη αύξηση του επιτοκίου 
δανεισµού της Ελλάδας, µιας και η ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου από τους 
δανειστές συνεπάγεται την προσαύξηση της απαιτούµενης ανταµοιβής, 
δηµιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για 
την χρηµατοδότηση των µέτρων που θα την βοηθούσαν στην εξυγίανση του 
οικονοµικού της τοµέα. 
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3 Τραπεζικό σύστηµα 

3.1 Ορισµός Τραπεζικού Συστήµατος 
 
Το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του χρηµατοοικονοµικού 
συστήµατος, το οποίο αποτελείται από τις χρηµατοοικονοµικές αγορές, τα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 
(Νούλας, 2005). Η πρωταρχική λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 
είναι η διευκόλυνση της µεταφοράς κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές µονάδες 
στις ελλειµµατικές µονάδες της οικονοµίας. Ως χρηµατοοικονοµική αγορά ορίζεται 
το σύνολο των επενδυτών που ανταγωνίζονται µεταξύ τους προκειµένου να 
αγοράσουν τα χρεόγραφα που προσφέρονται από ελλειµµατικές επιχειρήσεις (Boot 
και Thakor, 1997). Ως χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ορίζεται το σύνολο των 
προϊόντων τα οποία διαπραγµατεύονται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και, 
συνήθως, εκδίδονται από τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Παραδείγµατα τέτοιων 
προϊόντων είναι τα Έντοκα Γραµµάτια δηµοσίου, τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων, 
οι Συµφωνίες Επαναγοράς, τα Εµπορικά και τα Κρατικά Οµόλογα, οι Οµολογίες, 
οι Μετοχές, κ.α. Ως χρηµατοοικονοµικός οργανισµός ορίζεται ένα ιδιωτικό ή 
δηµόσιο ίδρυµα το οποίο ενεργεί ως ένα κανάλι µεταφοράς κεφαλαίων µεταξύ 
καταθετών και δανειζόµενων. Ως τράπεζα ορίζεται η συγκέντρωση επενδυτών, οι 
οποίοι συνεργάζονται για την ίδρυση ενός οργανισµού, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 
κατάθεσης και χρηµατοδότησης και συντονίζουν τις δράσεις τους µε σεβασµό στο 
δανειζόµενο (Boot και Thakor, 1997). Το σύνολο των τραπεζών απαρτίζουν το 
τραπεζικό σύστηµα. 
 
 

3.2 Η Σηµασία των Τραπεζών 
 
Για να γίνει αντιληπτή η σηµασία των τραπεζών στα πλαίσια της οικονοµίας γενικά 
και του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος ειδικά, πρέπει να αναφερθούµε στην 
ασύµµετρη πληροφόρηση και συγκεκριµένα στα προβλήµατα που αυτή δηµιουργεί 
στο τραπεζικό σύστηµα. Τα προβλήµατα αυτά είναι δύο: η αντίστροφη επιλογή 
(Adverse Selection) και ο ηθικός κίνδυνος (Moral Hazard). Αντίστροφη επιλογή 
είναι ένα πρόβληµα ασύµµετρης πληροφόρησης το οποίο σηµειώνεται πριν τη 
διεξαγωγή µίας συναλλαγής και οφείλεται στο γεγονός ότι οι µη αξιόχρεες µονάδες 
είναι εκείνες οι οποίες θα ενεργήσουν αποτελεσµατικότερα προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθούν µε ένα δάνειο (Mishkin, 1996). Στην εµφάνιση του 
συγκεκριµένου προβλήµατος στις αγορές αναφέρονται και οι Myers κα Majluf 
(1984) και Greenwald et al. (1984). Αντίθετα, το πρόβληµα του ηθικού κινδύνου 
παρατηρείται κατόπιν της διεξαγωγής µίας συναλλαγής και προκύπτει από το 
γεγονός ότι ο δανειστής είναι υποκείµενος στον κίνδυνο των πράξεων στις οποίες ο 
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δανειζόµενος µπορεί να προχωρήσει και τις οποίες ο δανειστής δεν εγκρίνει 
(Mishkin, 1996). Τέτοιες πράξεις είναι συνήθως επενδύσεις υψηλού ρίσκου που 
αναλαµβάνει ο δανειζόµενος. Μία λύση στην ύπαρξη του προβλήµατος της 
αντίστροφης επιλογής θα ήταν η ιδιωτική πώληση πληροφοριών για τις 
δανειζόµενες µονάδες. Τα πλεονεκτήµατα, όµως, αυτής της κίνησης θα 
αντισταθµίζονταν από το φαινόµενο free rider. Το φαινόµενο free rider αναφέρεται 
στη δυνατότητα που έχουν µονάδες που δεν κατέβαλλαν αντίτιµο για πληροφορίες 
να εκµαιεύουν πληροφορίες από µονάδες που κατέβαλλαν αντίτιµο και να τις 
εκµεταλλεύονται. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η αλληλεπίδραση µεταξύ 
των παραπάνω (αντίστροφη επιλογή, ηθικός κίνδυνος και φαινόµενο free rider), 
και µέσω αυτής και η σηµασία της ύπαρξης των τραπεζών, προχωρούµε σε 
περαιτέρω ανάλυση. Έστω ότι σε µία αγορά µετοχών, κάποιες µονάδες απέκτησαν 
πληροφορίες που τους επιτρέπουν να εντοπίσουν και να αγοράσουν υποτιµηµένες 
µετοχές. Ταυτόχρονα µε αυτές υπάρχουν και άλλες µονάδες, οι οποίες προχωρούν 
στις ίδιες πράξεις. Εάν οι δεύτερες µονάδες είναι αρκετές, τότε η αυξηµένη ζήτηση 
για τις µετοχές αυτές θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής τους. Ως αποτέλεσµα, όσες 
µονάδες πλήρωσαν για τη γνώση, δε θα καρπωθούν τις συνολικές ωφέλειες της 
υποτιµηµένης µετοχής. Η µειωµένη αυτήν ικανότητα των µονάδων για αποκόµιση 
ωφελειών από την αγορά πληροφοριών θα οδηγήσει στη µείωση του αριθµού των 
πληροφοριών που είναι διαθέσιµες προς αγοραπωλησία στην αγορά. Επιπλέον, το 
φαινόµενο free rider αυξάνει την πιθανότητα να εµφανιστούν τα προβλήµατα του 
ηθικού κινδύνου. Η παρακολούθηση των δανειζόµενων µονάδων και η επιβολή 
κανόνων που πρέπει να ακολουθούν είναι δύο διαδικασίες απαραίτητες για τη 
διασφάλιση των συµφερόντων των δανειστών. Ωστόσο, η εφαρµογή τους δεν 
πραγµατοποιείται, καθότι, πρώτον, είναι ιδιαιτέρως δαπανηρές και, δεύτερον, το 
φαινόµενο του free rider αντισταθµίζει τα οφέλη τους. Η απώλεια των οφελών των 
δύο αυτών διαδικασιών προκύπτει ως εξής: Εφόσον υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι 
γνωρίζουν ποιοι είναι εκείνοι οι δανειστές που επιβλέπουν και επιβάλλουν τους 
όρους τους, µπορούν να τους αποφύγουν και να δανειστούν από εκείνους που είναι 
περισσότερο ελαστικοί. Μόλις γίνει αυτό αντιληπτό από τους πρώτους, τότε 
σταµατούν και αυτοί τις δύο διαδικασίες. Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί γιατί, 
σύµφωνα µε το Mayer (1990), οι αγορές χρεογράφων δεν είναι πολύ σηµαντική ως 
πηγή χρηµατοδότησης για µη χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις και για 
αναπτυσσόµενες χώρες, καθότι µόνο όσο αυξάνει η ποιότητα των πληροφοριών για 
µία επιχείρηση, αυξάνεται  και η πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να αντλήσει 
κεφάλαια από αυτές τις αγορές. Εποµένως, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν 
χρεόγραφα είναι τελικά οι επιχειρήσεις µε το µεγαλύτερο µέγεθος και την 
καλύτερη φήµη στην αγορά. Οι τράπεζες, όµως, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα παγκοσµίως, καθότι έχουν τέτοια δοµή ώστε 
να µειώνουν σε µεγάλο βαθµό τα δύο προαναφερόµενα προβλήµατα. ∆εν 
υπόκεινται στο φαινόµενο free rider και πραγµατοποιούν κέρδη από τις 
πληροφορίες που αποκτούν, συνάπτοντας µε τις καλύτερες επιχειρήσεις δάνεια 
που δε διαπραγµατεύονται δευτερογενώς. Επιπλέον, οι  τράπεζες αναλαµβάνουν 
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την επίβλεψη των δανειζόµενων επιχειρήσεων και απολαµβάνουν τα οφέλη της, 
µε αποτέλεσµα να αποτρέπονται τα προβλήµατα του ηθικού κινδύνου. 
Τέλος, οι τράπεζες απολαµβάνουν και επιπλέον πλεονεκτήµατα λύνοντας τα 
προβλήµατα που προκαλεί η ασύµµετρη πληροφόρηση. Για παράδειγµα, η 
ικανότητά τους να δεσµεύονται µε µία µακροπρόθεσµη πελατειακή σχέση 
βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τα οφέλη που θα αποκοµίσουν από τις 
πληροφορίες που συγκεντρώνουν. Επιπλέον, η παρακολούθηση  και  η  επίβλεψη  
των  δανειοδοτούµενων  µονάδων παρουσιάζει οικονοµίες  κλίµακας  και  άρα  
µπορούν  να  µειώσουν  σηµαντικά  το κόστος των δύο αυτών διεργασιών 
(Diamond, 1984), ενώ είναι αποτελεσµατικές στην αποτροπή των 
δανειοδοτούµενων  επιχειρήσεων από πολύ ριψοκίνδυνες ενέργειες, καθώς 
µπορούν να σταµατήσουν τη χρηµατοδότησή τους (Stiglitz και Weiss, 1983). 
 
 
 

3.3 Οι µεγάλες τράπεζες 
 
Η επίκαιρη «βεντέτα» της αµερικανικής υπηρεσίας χρηµατοπιστωτικού ελέγχου µε 

την Goldman Sachs, «φωτίζει» τις 
πρακτικές ενός θεµελιώδους 
κλάδου, ο οποίος έχει χάσει πριν 
από πολλά χρόνια κάθε είδους 
ηθική. Η πρώτη, αν όχι η µοναδική 
προτεραιότητα των επενδυτικών 
τραπεζών, δεν είναι άλλη από το 
µεγαλύτερο δυνατό κέρδος µε 
ποιόν τρόπο ή µε ποια µέσα, είναι 
εντελώς αδιάφορο.  
Η «αποδεσµευµένη απληστία», το 
χωρίς ηθικούς φραγµούς «κυνήγι» 
του κέρδους, φαίνεται ότι έχει 

«ισοπεδώσει» εντελώς το χρηµατοπιστωτικό κλάδο, παίρνοντας τα χαρακτηριστικά 
µία παγκόσµιας επιδηµίας. Ακόµη και οι µεγάλες εµπορικές τράπεζες, όπως η 
αµερικανική  J.P. Morgan Chase, η ελβετική Credit Suisse  ή η γερµανική 
Deutsche Bank, λειτουργούν πλέον σαν υπερµεγέθη Hedge funds µε το µεγαλύτερο 
µέρος των κερδών τους να προέρχεται από τις κεφαλαιαγορές (Πίνακας Ι). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Προ φόρων Κέρδη πρώτου τριµήνου 2010, σε δις $ 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ Συνολικά κέρδη* Επενδυτικά κέρδη Εµπορικά κέρδη 
Goldman Sachs 5,2 4,9 0,3 
J.P. Morgan 4,5 3,9 0,6 
Deutsche Bank 3,8 3,6 0,2 
Barclays 2,7 2,2 0,5 
Credit Suisse 2,7 1,7 1,0 
UBS 2,6 1,1 1,5 

*Συνολικά κέρδη: Επενδυτικά συν εµπορικά 
 
Συνεχίζοντας οι υπερτράπεζες, χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα τους να έχουν 
σαφή εικόνα των «ροών» των κεφαλαίων διεθνώς, την οποία τους προσφέρει η 
κυρίαρχη θέση τους στις αγορές, καθώς επίσης τις εύλογες ικανότητες τους να 
«αποσταθεροποιούν» το σύστηµα, µε στόχο την αποκόµιση προβλεποµένων 
υπερκερδών (προκαλώντας «ελεγχόµενες» από τις ίδιες κρίσεις), έχουν µάλλον 
ξεπεράσει σε ισχύ την Πολιτική ακόµη και των µεγαλύτερων κρατών. Το γεγονός 
αυτό είναι από µόνο του εξαιρετικά επικίνδυνο, αφού είναι γνωστό το ότι, όσοι 
δραστηριοποιούνται στις «αγορές» είναι στην ουσία κοινωνικά ανεύθυνοι, εξαιτίας 
του ίδιου τους του πάθους για το χρήµα, το οποίο κάποιες φορές τους 
καταβροχθίζει και κάποιες άλλες τους καταστρέφει (Lehman Brothers). 
Όπως ήταν αναµενόµενο λοιπόν, η πλέον επώδυνη κρίση των τελευταίων 
δεκαετιών, δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου τις επιθετικές, τις «πολεµοχαρείς» 
καλύτερα πρακτικές των µεγάλων τραπεζών. Το αργότερο από εκείνη τη στιγµή, 
κατά την οποία έγινε σαφές το ότι, οι κυβερνήσεις των δυτικών κρατών δεν θα 
επέτρεπαν τη χρεοκοπία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όλοι οι 
επαγγελµατίες των κεφαλαιαγορών άρχισαν να επενδύουν χωρίς κανέναν 
ενδοιασµό, στην προοπτική οικονοµικής βοήθειας εκ µέρους των 
φορολογουµένων. Ακόµη και στην περίπτωση που κινδύνευαν µε χρεοκοπία 
ολόκληρες χώρες, όπως για παράδειγµα η Ελλάδα, οι επενδυτικές τράπεζες 
κέρδιζαν τεράστια ποσά στοιχηµατίζοντας στο ότι η «διεθνής κοινότητα» θα 
επενέβαινε, σώζοντας τα επαπειλούµενα κράτη και διασφαλίζοντας τις 
πολυποίκιλες κερδοσκοπικές τους τοποθετήσεις (οµόλογα, CDS κλπ). 
Το ότι ο κίνδυνος έκρηξης µίας «ασφαλιστικής βόµβας  µεγατόνων» έχει σε 
µεγάλο βαθµό αυξηθεί, δεν εµπόδισε τις τράπεζες στην «κλιµάκωση» των 
«στοιχηµάτων»  τους πόσο µάλλον όταν η ίδια η κυβέρνηση των Η.Π.Α. διέσωσε 
«σιωπηλά» τη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία του κόσµου (AIG), 
«δαπανώντας» τα χρήµατα των αµερικανών φορολογουµένων. Λειτουργώντας από 
καιρό τώρα απίστευτα ευφάνταστα και «δηµιουργικά», σαν βιοµηχανίες 
παραγωγής κερδοσκοπικών προϊόντων, συνεχίζουν ανενόχλητες το καταστροφικό 
παιχνίδι τους, χωρίς να δίνουν καµία σηµασία στους «υποτελείς» τους στους 
Πολίτες δηλαδή και στις κυβερνήσεις τους. 



 

24 

Ουσιαστικά, η ονοµασία αυτού του «παιχνιδιού» είναι: «Έξυπνοι επαγγελµατίες 
επενδυτές, εναντίον των επαρχιωτών τραπεζιτών και των ανεπαρκών 
κυβερνήσεων» ένα επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο χωρίς καµία αµφιβολία κερδίζουν 
οι πολυεθνικές τράπεζες, σε απόλυτη συνεργασία µε τα µεγάλα Hedge funds 
 (J.Paulson, Magnetar κλπ). ∆ηλαδή, όχι µόνο δεν περιορίσθηκε η κερδοσκοπία, 
αλλά, αντίθετα, επεκτάθηκε, αφού τους επαρχιώτες τραπεζίτες, οι οποίοι 
οδηγήθηκαν στην παγίδα των «δοµηµένων προϊόντων», συµπλήρωσαν οι 
ανεπαρκείς κυβερνήσεις µε τη βοήθεια των δηµοσιονοµικών κρίσεων, τις οποίες οι 
ίδιες προκάλεσαν, µε αρχή την Ελλάδα (κρίση των κρίσεων). 
Περαιτέρω, οι επενδυτικές τράπεζες έχουν ανακαλύψει πια µία νέα µέθοδο, µε τη 
βοήθεια της οποίας «πολλαπλασιάζουν µαγικά» (leverage, µόχλευση) τα κεφάλαια 
τους: τροφοδοτούνται µε τεράστιες ποσότητες φθηνού χρήµατος από τις κεντρικές 
τράπεζες, στοιχηµατίζοντας στο ότι, οι κυβερνήσεις δεν θα επιτρέψουν σε κανένα, 
σηµαντικό για το σύστηµα, χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα να χρεοκοπήσει πόσο 
µάλλον σε µία ολόκληρη χώρα, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Με 
απλά λόγια, η ίδια η χρηµατοδοτούµενη από το φορολογούµενο «επιχειρηµατική 
ευκαιρία» (business), φροντίζει να έχουν ξανά ονειρεµένα κέρδη οι τράπεζες 
καθώς επίσης  απίστευτα µεγάλες αµοιβές τα υψηλόβαθµα στελέχη τους (Πίνακας 
ΙΙ): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Ετήσιες αποδοχές 2009 
 
Εταιρεία Όνοµα Ετήσιες Αποδοχές 
Credit Suisse Brady Dougan 12,5 εκ. € 
Deutsche Bank Anshu Jain* 10,3 εκ. € 
Deutsche Bank Joseph Ackermann 9,4 εκ. € 
Santander Alfredo Abad 9,3 εκ. € 
HSBC Michael Geoghegan 8,6 εκ. € 

* Υπεύθυνος του επενδυτικού τµήµατος 
 
Την ίδια στιγµή βέβαια, επιχειρείται να πεισθούν οι Πολίτες για τις ανάγκες 
στήριξης των εθνικών τους οικονοµιών, µέσω της µείωσης των αµοιβών τους (στη 
Γερµανία οι καθαρές ωριαίες αποδοχές του 20% των εργαζοµένων υπολείπονται 
των 5 €, όταν αυτές των παραπάνω τραπεζικών στελεχών ξεπερνούν τα 5.000 € την 
ώρα), του περιορισµού των συνταξιοδοτικών απαιτήσεων τους (Πίνακας ΙΙΙ), του 
ανοίγµατος των κλειστών επαγγελµάτων, προς όφελος του ανταγωνισµού ή των 
τιµών (όταν προηγουµένως οι τιµές αυξήθηκαν µέσω της φορολόγησης, όπως στο 
παράδειγµα της Ελλάδας, όπου ο πληθωρισµός «οδεύει» προς το 8%) και πολλών 
άλλων «θυσιών». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Μέσες µικτές µηνιαίες συντάξεις σε €, µε ηµεροµηνία 31.12.2008, 
στη Γερµανία 
 
Περιοχή Άνδρες Γυναίκες 
Βαυαρία 983,41 496,12 
Βερολίνο 1.039,27 684,06 
Αµβούργο 1.069,70 596,02 
Ρηνανία Βεστφαλία 1.118,28 457,83 
Σάαρλαντ 1.119,18 390,32 

* Οι πολύ υψηλές συντάξεις (άνω των 1.500 € µικτά µηνιαία), αφορούν µόλις το 
10% των ανδρών για τη ∆. Γερµανία και το 5,3% για την πρώην Ανατολική 
 
Ταυτόχρονα, για να «επιδράσει» σίγουρα το «φάρµακο», µε το οποίο επιχειρείται η 
εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών (µε τη βοήθεια φυσικά των µικροµεσαίων 
«στρωµάτων» και της «αναδιανοµής εισοδηµάτων» µεταξύ τους), επιλέγονται οι 
σωστές εποχές, το ιδανικό σύστηµα (σοσιαλισµός) και οι κατάλληλες µέθοδοι 
σύγκρουσης των δύστυχων επί µέρους κοινωνικών οµάδων µεταξύ τους  ιδιωτικοί 
υπάλληλοι εναντίον δηµοσίων υπαλλήλων, µικροέµποροι και τουρίστες εναντίον 
ιδιοκτητών φορτηγών (προετοιµασία εισόδου των πολυεθνικών) κλπ. 
 
 

3.4 Ο µηχανισµός κερδοφορίας των µεγάλων τραπεζών 
 
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν «πολιτικοποιηθεί» αρκετά, θυσιάζοντας σε κάποιο 
βαθµό την ανεξαρτησία τους µε δυσµενείς συνέπειες για το σύστηµα. Οι αδυναµίες 
τους είναι πλέον ορατές στις επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες τις εκµεταλλεύονται 
στο έπακρο. Για παράδειγµα, οι µεγάλες επενδυτικές τράπεζες αγοράζουν µαζικά 
οµόλογα αδύναµων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ή κρατών), σε «εκπτωτικές» 
τιµές δηλαδή, σε πολύ χαµηλότερες από την τιµή έκδοσης τους. Τα οµόλογα αυτά, 
τα τοποθετούν στη συνέχεια σαν εγγύηση στις κεντρικές τράπεζες, λαµβάνοντας 
έναντι «φθηνή ρευστότητα» (δάνεια µε 1% επιτόκιο). Στη συνέχεια, εγγράφουν τα 
οµόλογα στους Ισολογισµούς τους, µε την περιγραφή «held to maturity» (θα 
κρατηθούν µέχρι τη λήξη τους). Έντεχνα λοιπόν, εµφανίζουν κάθε χρόνο µεγάλα 
λογιστικά κέρδη, µέσω της συνεχούς αύξησης της αξίας των παραπάνω 
οµολόγων. Αναλυτικότερα, «εκτελούνται»  τα παρακάτω βήµατα: 
(α)  Το κράτος βοηθάει τις αδύναµες τράπεζες ή τα άλλα κράτη, µε τη βοήθεια των 
χρηµάτων των φορολογουµένων του. 
(β)  Η επενδυτική τράπεζα αγοράζει τα οµόλογα των αδύναµων ιδρυµάτων ή 
κρατών, σε χαµηλές τιµές. Για παράδειγµα, ένα οµόλογο αξίας έκδοσης 100 €, το 
αγοράζει έναντι 70 €. 
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(γ)  Η επενδυτική τράπεζα εγγράφει τα οµόλογα στον Ισολογισµό της, µε την 
προϋπόθεση ότι θα τα κρατήσει έως τη λήξη τους οπότε, αυτά που αγόρασε µε 70 € 
θα έχουν τότε αξία 100 € (συν τους τόκους). 
(δ)  Η επενδυτική τράπεζα προσφέρει τα οµόλογα στην κεντρική τράπεζα, η οποία 
της δίνει έναντι αυτών δάνειο (ρευστότητα), µε χαµηλό επιτόκιο. Το δάνειο αυτό 
χρησιµοποιείται για την αγορά νέων «εκπτωτικών» οµολόγων, οπότε συνεχίζεται ο 
«φαύλος κύκλος» παραγωγής χρηµάτων χωρίς αντίκρισµα. 
Όπως διαπιστώνεται λοιπόν, πρόκειται για µία εξαιρετικά απλή τακτική για έναν 
«ευρηµατικό» τρόπο επίτευξης «πλασµατικών» κερδών, χωρίς την ανάληψη του 
παραµικρού ρίσκου. Σε τελική ανάλυση, οι τράπεζες - πιστωτές εισπράττουν 
ολόκληρη την αξία των οµολόγων στο τέλος της λήξης τους, οπότε δεν υφίσταται 
κανένας λόγος εγγραφής µικρότερης αξίας στους Ισολογισµούς τους υπό την 
προϋπόθεση βέβαια ότι οι εκδότες των οµολόγων, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή 
κράτη, δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουν. Η εξάλειψη του δυνητικού αυτού ρίσκου 
άλλωστε εξασφαλίζεται, σε περίπτωση ανάγκης, από τους φορολογουµένους  µέσω 
των κυβερνήσεων τους οι οποίες, µε βάση την εµπειρία του πρόσφατου 
παρελθόντος, δεν διακινδυνεύουν την πτώχευση υπερχρεωµένων ιδρυµάτων ή 
κρατών (επίσης, εξασφαλίζεται από το «σύνδικο πτώχευσης», στην περίπτωση των 
κρατών δηλαδή, από το ∆ΝΤ). 
∆υστυχώς, µε το ετεροβαρές ρίσκο στο απόγειο του, η εξειδικευµένη αυτή 
κερδοσκοπία έχει διευρυνθεί, λαµβάνοντας τεράστιες διαστάσεις. Κάποιες µεγάλες 
επενδυτικές τράπεζες λοιπόν αγοράζουν µαζικά «τοξικά» οµόλογα σε χαµηλές 
τιµές, ενώ κάποιες άλλες επενδύουν, στοιχηµατίζουν καλύτερα, στην πτώχευση 
των πρώτων ακόµη και στην κατάρρευση της Ευρωζώνης. Άλλωστε, ανεξάρτητα 
από το ποιες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις θα αποδειχθούν τελικά σωστές, το 
τίµηµα δεν θα πληρωθεί από αυτούς που αναλαµβάνουν το ρίσκο, αλλά από τους 
φορολογουµένους πολίτες. 
Εποµένως, η κρίση της Ευρωζώνης έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην κερδοφορία 
των τραπεζών κυρίως σε αυτήν της γερµανικής Deutsche Bank, τα κέρδη πρώτου 
τριµήνου της οποίας προερχόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου (95%) από τις 
κερδοσκοπικές επενδύσεις. Ήταν αυτονόητη λοιπόν η ενέργεια του προέδρου της 
να βοηθήσει την Ελλάδα να αποφύγει τη χρεοκοπία, ζητώντας τη συµπαράσταση 
τόσο της γερµανίδας καγκελαρίου, όσο και των γερµανικών πολυεθνικών. 
 
 

3.5 Τα stress test 
 
Όπως είχαµε ήδη προβλέψει, τα τεστ που διενεργήθηκαν δεν άφησαν εκτεθειµένο 
το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο δεν θα µπορούσε να επιβιώσει 
τυχόν αναταράξεων στο εσωτερικό του. Θεωρούµε όµως απαραίτητο να 
αναφερθούµε σε κάποιες βασικές πτυχές τους, εάν δεν θέλουµε να βρεθούµε στο 
µέλλον προ απροόπτου. Η κυριότερη από αυτές είναι τα παρακάτω τρία σενάρια, 
τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 91 ευρωπαϊκών τραπεζών: 
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(α)  Πρώτο στάδιο: Σύµφωνα µε αυτό το «βασικό σενάριο», εξετάσθηκε η εξέλιξη 
των ιδίων κεφαλαίων, καθώς επίσης µερικών άλλων µεγεθών των τραπεζών, υπό 
την προϋπόθεση ότι η οικονοµία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί τόσο ισχυρά, όσο 
προβλέπεται από την Κοµισιόν τόσο για το 2010, όσο και για το 2011. Η πρόβλεψη 
ήταν ανάπτυξη 1% για το 2010 και 1,7% για το 2011 (για την ΕΕ των 27 ήταν 1% 
για το 2010 και 1,5% για το 2011.  
(β)  ∆εύτερο στάδιο: Αφορά ένα «σενάριο κρίσης», όπου η εξέταση γίνεται υπό 
την προϋπόθεση ότι η Οικονοµία της Ευρωζώνης θα εξελιχθεί χειρότερα από τις 
προβλέψεις της Κοµισιόν (για παράδειγµα, η δυσµενής πρόβλεψη για τη Γερµανία 
ήταν 0,2% αύξηση του ΑΕΠ για το 2010 και -0,6% για το 2011). 
Πιθανολογείται ότι, 
στο σενάριο αυτό 
συµπεριελήφθη µία 
«επίπεδη» εξέλιξη της 
δοµής των επιτοκίων 
όπου, οι τραπεζικοί 
Ισολογισµοί τέθηκαν 
αντιµέτωποι µε µία 
κατάσταση, κατά την 
οποία θα υπήρχαν ενδεχοµένως «αναταραχές» στην αγορά οµολόγων 
(bond market). Ένας µεγάλος αριθµός τραπεζών διαθέτει αυξηµένες ποσότητες 
αυτού του είδους των χρεογράφων, οπότε αντιδρά µε ευαισθησία στις 
διακυµάνσεις των τιµών τους ή σε άλλες δυσκολίες της αγοράς αυτής. 
(γ)  Τρίτο στάδιο:  Βασιζόµενο στο δεύτερο στάδιο, αφορά το «σενάριο κραχ», 
όπου «προσοµοιώνεται» επί πλέον µία κατάρρευση της αγοράς ευρωπαϊκών 
οµολόγων του δηµοσίου. Κατά το «κρίσιµο» αυτό σενάριο, οι τράπεζες τίθενται 
απέναντι σε ένα σοκ, παρόµοιο µε αυτό που διαπιστώθηκε στο ζενίθ της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Τότε, τα «διαφορικά επιτόκια» (spreads) των 
προβληµατικών χωρών έφτασαν στα ύψη, ενώ σχεδόν έπαψε να λειτουργεί η 
αγορά κρατικών οµολόγων.  

Το «µοντέλο» που χρησιµοποιήθηκε στηρίχθηκε στις παραπάνω προϋποθέσεις, µε 
τις τράπεζες να αξιολογούνται, λαµβάνοντας ως δεδοµένη µία πτώση της αξίας των 
οµολόγων κάποιων κρατών, µέχρι και -30%. Όποιο πιστωτικό ίδρυµα λοιπόν είχε 
στο χαρτοφυλάκιο του οµόλογα της Ελλάδας, της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας, 
αξιολογούταν δυσµενέστερα, σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Στον Πίνακα IV που 
ακολουθεί, παραθέτουµε τα αποτελέσµατα του «τεστ κοπώσεως» των ελληνικών 
τραπεζών: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV : Αποτελέσµατα του τεστ κοπώσεως των Ελληνικών τραπεζών (σε 
δις €, µε κριτήριο αρνητικής κατάταξης την τελευταία στήλη), µε βάση τα 
παρακάτω σενάρια: 
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Βασικό σενάριο: Οι «ανοιξιάτικες» προβλέψεις ανάπτυξης της οικονοµίας 
Σενάριο κρίσης: -3% ύφεση, υποτιµήσεις των οίκων αξιολόγησης, καθώς επίσης 
διάφορες άλλες δυσµενείς εξελίξεις. 
Σενάριο κραχ: Μεγάλη µείωση της αξίας των οµολόγων δηµοσίου 
 
Τράπεζα Κεφάλαιο*  Ρίσκο 

Ενεργητ. 
Κεφαλ. 
Επάρκεια 

Βασικό 
σενάριο 

Σενάριο 
κρίσης 

Σενάριο 
κραχ 

ΑΤΕ 1,3 15,1 8,4% 10,7% 8,9% 4,4% 
Πειραιώς 3,4 37,4 9,1% 10,9% 8,3% 6,0% 
Εθνική 7,6 67,4 11,3% 11,7% 9,6% 7,4% 
Eurobank 5,3 47,8 11,2% 11,7% 10,2% 8,2% 
Alphabank 5,9 51,1 11,6% 12,3% 10,9% 8,2% 
Ταχ.Ταµ. 1,3 7,5 17,1% 17,0% 15,0% 10,1% 

* Τα κεφάλαια στο τέλος του 2009, τα σενάρια για το 2011 
 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα IV, το ρίσκο στο ενεργητικό των τραπεζών 
(επισφάλειες κλπ) είναι αρκετά µεγάλο µε εξαίρεση το ΤΤ, το οποίο ουσιαστικά 
έχει λάβει µία άριστη αξιολόγηση (η ΑΤΕ δεν πέρασε στις «εξετάσεις»). Στα 
σενάρια που χρησιµοποιήθηκαν, η Πειραιώς είχε τη δεύτερη δυσµενέστερη 
αξιολόγηση (στο σύνολο τους)  γεγονός που ασφαλώς προβληµατίζει, σε σχέση µε 
την πρόταση εξαγοράς που υπέβαλλε, για την ΑΤΕ και το ΤΤ. 
 
Για µερική σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ («µερική» επειδή διαφοροποιούνται 
οι εκάστοτε τοπικές προϋποθέσεις), ο ΠίνακαςV: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ V: Αποτελέσµατα του τεστ κοπώσεως των µεγαλύτερων ανά χώρα 
τραπεζών (σε δις €, µε κριτήριο τα ίδια κεφάλαια) 
 
Τράπεζα Κεφάλαιο*  Ρίσκο 

Ενεργητ. 
Κεφαλ. 
Επάρκεια 

Βασικό 
σενάριο 

Σενάριο 
κρίσης 

Σενάριο 
κραχ 

BCP Portugal 6,1 65,6 9,3% 9,4% 8,4% 8,4% 
Santander Sp. 56,0 562,6 10,0 % 11,0% 10,2% 10,0% 
Unicredit It. 39,0 452,4 8,6% 10,0% 8,1% 7,8% 
Bank Ireland 9,6 104,6 9,2% 9,0% 7,6% 7,1% 
BNP Paribas 62,9 620,7 10,1% 11,4% 9,7% 9,6% 
HSBC 122,2 1133,2 10,8% 11,7% 10,4% 10,2% 
DeutscheBank 34,4 237,5 12,6% 13,2% 10,3% 9,7% 

* Τα κεφάλαια στο τέλος του 2009, τα σενάρια για το 2011 
 
Όπως φαίνεται, παρά τις «ποµπώδεις» αναγγελίες εκ µέρους της ΕΕ, καθώς επίσης 
τα «εξευγενισµένα» ονόµατα των «τεστ κοπώσεως ή αντοχής», δεν ελήφθη 
καθόλου υπ’ όψιν το ενδεχόµενο  χρεοκοπίας  κάποιων κρατών ή 
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χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Εποµένως, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνέχισαν 
ατυχώς να «τροφοδοτούν» την περαιτέρω διεύρυνση του «ετεροβαρούς ρίσκου», 
αφού διεµήνυσαν επίσηµα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη χρεοκοπία κανενός 
συνεχίζοντας να χρησιµοποιούν τα χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών τους, 
για την ενίσχυση αδύναµων χωρών ή προβληµατικών τραπεζών (HRE στη 
Γερµανία, ΑΤΕ στην Ελλάδα κλπ). 
Το γεγονός αυτό προφανώς θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο την κερδοσκοπία που 
αναφέραµε παραπάνω στα κρατικά και λοιπά οµόλογα αφού, όπως φαίνεται, οι 
µεγάλες επενδυτικές τράπεζες θα εντείνουν το «παιχνίδι» των λογιστικών κερδών. 
Σε κάθε περίπτωση, έχουµε την άποψη ότι, επιβοηθούν την ισχύ των µεγαλυτέρων 
του κλάδου αφού οι επενδυτές θα προτιµήσουν λογικά την τοποθέτηση τους σε 
µετοχές ή άλλου είδους αξιόγραφα αυτών των τραπεζών, οι οποίες «παρουσίασαν» 
τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
 
 

4 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εν µέσω 
της κρίσης 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κυριότερες συνέπειες της παρούσας ύφεσης για 
το τραπεζικό σύστηµα της χώρας είναι η αύξηση των µη εξυπηρετουµένων 
δανείων, η αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης των τραπεζών, αλλά και η 
µείωση της ζήτησης για  χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στα πλαίσια 
αυτά το σύνολο των τραπεζικών ιδρυµάτων όρισαν ως προτεραιότητες τη 
διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας (µε αυξήσεις 
µετοχικού κεφαλαίου, έκδοση οµολογιακών δανείων, τιτλοποίηση απαιτήσεων, 
κλπ), τη διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου (µε 
αυστηρότερους πιστωτικούς ελέγχους), λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών της 
αγοράς, και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας στο επίπεδο του 2008 (µε 
περιορισµό των εξόδων και των αµοιβών του προσωπικού και των προµηθειών 
πέραν των τόκων). 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους ετήσιου απολογισµούς τους, οι ενέργειες της κάθε 
τράπεζας εµφανίζονται παρακάτω.  
 
 

4.1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
 
Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα εντός του 2009 προχώρησε σε: 
• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,25    δισ., επιτυγχάνοντας δείκτη 
Tier I 11,3% και δείκτη Core Tier I 9,5%. 
• Έκδοση καλυµµένων οµολογιών ύψους €1,5      δις. 
• Επικέντρωση στη διασφάλιση των καταθέσεων, ενισχύοντας την ηγετική 



 

30 

της θέση στον τοµέα αυτόν. 
• Συµµετοχή στο κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης της ρευστότητας του 
πιστωτικού συστήµατος. 
• Αναδιάρθρωση δανείων ύψους € 1      δις. 
• Μείωση του λειτουργικού κόστους των εγχώριων δραστηριοτήτων. 
• Οργανική επέκταση των διεθνών επενδύσεων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και την  Τουρκία, µε σκοπό την εκµετάλλευση των σηµαδιών ισχυρής 
ανάκαµψης που οι αγορές αυτές εµφανίζουν. 
 
 

4.2 Alpha Bank 
 
Η τράπεζα Alpha Bank προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 
ρευστότητας προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 
• Στην αρχή της κρίσεως, εντάχθηκε στο πρόγραµµα ενισχύσεως της 
ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας 
• Άντλησε κεφάλαια από αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 
• Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριµήνου, προχώρησε σε αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου 986 εκατοµµυρίων ευρώ διαµορφώνοντας επαρκή 
κεφαλαιακή διάρθρωση. 
• Εξέδωσε οµόλογα και τιτλοποιήσεις, αυξάνοντας το απόθεµα των 
αποδεκτών τίτλων προς αναχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα. 
• Μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες. 
• Προχώρησε σε ανατιµολογήσεις δανείων, προκειµένου να βελτιωθεί η 
απόδοση του ενεργητικού της. 
• Στήριξε τις επενδύσεις της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
• ∆ε διένειµε µέρισµα για τη χρήση 3008. 
 
 

4.3 EFG Eurobank 
 
Τα προβλήµατα στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 
οδήγησαν την EFG Eurobank να λάβει µέτρα για την προστασία της ποιότητας του 
χαρτοφυλακίου δανείων, για το οποίο προκύπτει ότι κατά το 2009 ο δείκτης µη 
εξυπηρετούµενων δανείων αυξήθηκε και  διαµορφώθηκε στο 5,2% µε µία 
ελαφρά κάµψη της αύξησής του κατά τα δύο τελευταία τρίµηνα του έτους. 
Προς αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, η τράπεζα προχώρησε σε: 
• Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €712        εκατ. 
• Άντληση κεφαλαίων ύψους €2,8        δις από τις αγορές. 
• Ισχυροποίηση της θέσης της στην τραπεζική αγορά της Νέας Ευρώπης (το 
ένα τρίτο των καθαρών εσόδων από τόκους προέρχεται πλέον από αυτήν). 
• Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και, επιπλέον, µείωση του 
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συνολικού κόστους κατά 6%. 
• Προσέλκυση νέων καταθέσεων µε προώθηση στοχευµένων προϊόντων, οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά €1,2      δις. 
• Αύξηση κατά 33% των προβλέψεων έναντι των πιστωτικών κινδύνων. 
 
Η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω µέτρων φαίνεται καθότι: 
• Ο συνολικός δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω 
σε 119%, από 126% που ήταν δύο χρόνια πριν. 
• Οι  δείκτες  κεφαλαιακής  επάρκειας  ενισχύθηκαν κατά  150 –  200 
µονάδες βάσης. 
• Ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier Ι), ο οποίος δεν 
περιλαµβάνει υβριδικούς τίτλους και τις προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, ανήλθε σε 9,8% το 2009, από 8,0% το 2008. 
• Επιπρόσθετα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε κατά 
2,3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 12,7%, από 10,4% το 2008. 
 
 

4.4 Εµπορική Τράπεζα 
 
Η Εµπορική Τράπεζα µέσω του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης 2009 
– 2013, το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2009, καθόρισε πλέον το 
πλαίσιο λειτουργίας  της  στη  µετά κρίσης  εποχή.  Συγκεκριµένα, το  Σχέδιο  
στηρίζεται  σε τέσσερις βασικούς άξονες: 
• τη µείωση του κόστους κινδύνου, 
• τον εξορθολογισµό της κοστολογικής βάσης, 
• την ενίσχυση της εµπορικής µας απόδοσης, 
• τη βελτίωση διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
 

4.5 Marfin Egnatia Bank 
 
Ενδεικτικά των προβληµάτων ρευστότητας που αντιµετώπισε η Τράπεζα κατά 
το 2009 είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις σηµείωσαν µείωση της τάξης του 
7,4% και ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο µειώθηκε από 1,9% το 2008 σε 
1,2%. Οι πράξεις αντιµετώπισής τους στις οποίες προχώρησε είναι: 
• Η µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1% σε ετήσια βάση. 
• Η έκδοση τίτλων συνολικής αξίας €160      εκατ. διαφορετικής διάρκειας. 
• Η έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους €300       εκατ. 
• Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Marfin Bank Romania S.A. 
• Η συγχώνευση της Marfin Popular Bank µε τη Marfing Egnatia Bank. 
 
Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι η Τράπεζα παρά το γεγονός ότι δε 
συµµετείχε στο κρατικό πρόγραµµα ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών, 
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επέτυχε δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ίσο µε 10,86% και δείκτη Πρωτοβάθµιων 
Κεφαλαίων (Tier I) ίσο µε 7,93%. 
 
 

4.6 Τράπεζα Πειραιώς 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς προσάρµοσε έγκαιρα την πολιτική της και έθεσε ως 
προτεραιότητες τη διασφάλιση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας, 
τη διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, λαµβανοµένων 
υπόψη των συνθηκών της αγοράς, και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας 
στο επίπεδο του 2008. Συγκεκριµένα: 
• ολοκληρώθηκαν πέντε νέες τιτλοποιήσεις δανείων €5,1 δις: η πρώτη, 
καταναλωτικών δανείων  €725    εκατ., και η δεύτερη, επιχειρηµατικών δανείων 900 
εκατ., το Μάιο, ενώ τον  Αύγουστο πραγµατοποιήθηκαν τρεις ακόµη 
τιτλοποιήσεις, €540 εκατ. δανείων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, €558 εκατ. 
Καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών και €2.352 εκατ. 
επιχειρηµατικών δανείων, 
• πραγµατοποιήθηκαν δύο  οµολογιακές εκδόσεις  κύριου  χρέους  €500 
εκατ. έκαστη στο πλαίσιο του προγράµµατος EMTN (Euro Medium Term Note), 
η πρώτη διετούς  διάρκειας  τον  Ιούνιο  και  η  δεύτερη τριετούς  διάρκειας το 
Σεπτέµβριο, 
• διατηρήθηκε  η  ευρεία  διασπορά  των  πελατειακών  καταθέσεων,  παρά  
τη µείωσή  τους  κατά  2%  σε  ετήσια  βάση,  ενώ  ταυτόχρονα  επιτεύχθηκε  η 
διατήρηση της απαιτούµενης ρευστότητας µε στοχευµένες πολιτικές άντλησης 
καταθέσεων και ισόρροπη µεταβολή καταθέσεων και χορηγήσεων σε ετήσια 
βάση. Το αποτέλεσµα όλων των παραπάνω ενεργειών είναι ο δείκτης 
κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ) στο τέλος του 2009 να διαµορφωθεί στο 
9,8%, ενώ ο δείκτης Tier I σε 9,1%. 
 
 

4.7 Αγροτική Τράπεζα 
 
Βασική πολιτική του Οµίλου της ATEbank για τη χρήση 2009 ήταν: 
• η εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας προκειµένου να 
υπάρχει οµαλή ροή πιστώσεων στην πραγµατική οικονοµία, 
• η ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 
• η διασφάλιση των ενεργητικών στοιχείων του, λαµβανοµένων υπόψη 
των συνθηκών της αγοράς και της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, και τέλος, 
• η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του 
Σε συµφωνία µε τα παραπάνω η Αγροτική Τράπεζα προχώρησε σε: 
• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, για την ενίσχυση του δείκτη  κεφαλαιακής 
επάρκειας, κατά € 675       εκατ. 
• Υπογραφή της από 31.03.2009 σύµβασης δανεισµού ειδικών τίτλων αξίας 
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€ 807 εκ. µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την ενεχυρίασή τους στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα για την άντληση ρευστότητας. 
• Έκδοση προγράµµατος µεσοπρόθεσµων οµολογιών και προγράµµατος 
έκδοσης καλυµµένων οµολογιών ύψους €5      δις έκαστο. 
• Αύξηση των καταθέσεων πελατείας κατά 7,8%. 
• Αύξηση των προβλέψεων αποµείωσης των δανείων σε σηµαντικά 
υψηλότερα από τα προϋπολογισµένα µεγέθη. 
Η Τράπεζα, όµως, δεν κατάφερε να βελτιώσει την  οργανική κερδοφορία, καθώς 
τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,1%, αν και η αύξηση αυτήν είναι 
µικρότερη από την αντίστοιχη του 2008. Κατάφερε, όµως, να παρουσιάσει 
δείκτη κεφαλαίων Tier I ίσο µε 8,4% από 6,5% το 2008. 
 
 

4.8 Millennium Bank 
 
Η Millennium Bank λόγω του µικρού της µεγέθους και της πρόσφατης έναρξης 
της λειτουργίας της (2000), η οποία οδηγεί σε συνεχόµενη ανάπτυξη, επηρεάστηκε 
λιγότερο από τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύµατα. Ενδεικτικό της ανάπτυξής της 

είναι το γεγονός ότι για 9η συνεχή χρονιά το ύψος των καταθέσεών της αυξήθηκε. 
Συγκεκριµένα εντός του 2009 ανήλθε σε 7% σε σύγκριση  µε την προηγούµενη 
χρονιά. Παρόλα αυτά, δεν έµεινε ανεπηρέαστη από τη διεθνή 
χρηµατοοικονοµική κρίση, εφόσον το καθαρό περιθώριο επιτοκίου µειώθηκε σε 
2% από 2,3% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε περισσότερο 
από 50% από 4,9% σε 2,4%. 
 
 

4.9 Probank 
 
Η Τράπεζα Probank έκλεισε το 2009 την τρίτη της χρήση και ανήκει στην 
κατηγορία των  τραπεζών της Millennium (καινούριο ίδρυµα µε µικρό ακόµα 
µέγεθος και αναπτυξιακές προοπτικές). Παρόλα αυτά, κατά το 2009, αύξησε τις 
προβλέψεις της κατά 277,5%. Η αύξηση αυτή ήταν η  µοναδική κίνηση για την 
αντιµετώπιση της κρίσης,  εφόσον  καταφέρνει  χωρίς  να  υπαχθεί  στα  µέτρα  
για  την  ενίσχυση  του τραπεζικού συστήµατος ένα δείκτη κεφαλαίων πρώτης 
διαβάθµισης  (Tier I) ίσο µε 14%. Βασική αιτία αυτής της επιτυχηµένης πολιτικής 
της  είναι η πολιτική ρευστότητας που ακολουθεί σύµφωνα µε την οποία ο λόγος 
δανείων προς καταθέσεις οφείλει να βρίσκεται µεταξύ  85% - 90%. Κατά τη 
χρήση του 2009, όµως, ο λόγος αυτός υπερέβη τα όρια αυτά και βρέθηκε στο 
92,1%. 
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4.10 Τράπεζα Ασπίς 
 
Το 2009 η Τράπεζα έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής της θέσης: 
• Ολοκλήρωσε στις 30 Σεπτεµβρίου την µείωση της ονοµαστικής αξίας 
των κοινών µετοχών  της Τράπεζας από € 2,71 σε € 0,60 στο πλαίσιο των νέων 
διατάξεων του Ν. 2190/20 και σχηµατίστηκε ειδικό αποθεµατικό ίσο µε την αξία 
της µείωσης. 
• Προέβη σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Τράπεζας σε αναλογία 2 νέες 
µετοχές για κάθε 1  παλαιά και τιµή διάθεσης € 0,60 ανά µετοχή. Η αύξηση 
καλύφθηκε κατά 62,9% µε αποτέλεσµα να αντληθούν κεφάλαια συνολικού ύψους 
€48,4     εκατ. 
• Η κατά 100% θυγατρική της Τράπεζας Aspis Jersey Limited, προέβη σε 
επαναγορά του Οµολογιακού ∆ανείου µειωµένης εξασφάλισης µε εγγύηση της 
Τράπεζας ονοµαστικής αξίας  €50,25 εκατ. σε τιµή κατώτερη της ονοµαστικής 
αξίας. Εν συνεχεία ακολούθησε η ακύρωση των οµολόγων, µε αποτέλεσµα να 
µειωθούν οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και να 
δηµιουργηθούν µη επαναλαµβανόµενα έσοδα χρήσης ύψους € 27,6 εκατ. 
ενισχύοντας ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. Αντίστοιχα, µε στόχο την διατήρηση 
ικανοποιητικής ρευστότητας, η Τράπεζα προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 
• Ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2009 η τιτλοποίηση µέρους του 
χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ύψους €424 εκατ. Στο 
πλαίσιο  αυτό,  εκδόθηκαν  οµολογίες  ύψους €377 εκατ. µε πιστοληπτική 
διαβάθµιση ΑΑΑ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές για αναχρηµατοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Τράπεζα κάνει χρήση του συγκεκριµένου 
προγράµµατος για την ενίσχυση της ρευστότητας της. 
• Την 1η Οκτωβρίου 2009 υπεγράφη σύµβαση δανεισµού ειδικών τίτλων µε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου  
Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) που αφορά σε 86 τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής 
ονοµαστικής αξίας €86 εκατ., οι οποίοι είναι αποδεκτοί για πράξεις 
αναχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
• Επιπλέον, ο Όµιλος είχε απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεµένες εταιρίες µε 
τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους €16,2   εκατ., οι 
οποίες εξασφαλίζονται  επαρκώς από ακίνητα και λοιπά ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία. Έναντι των εν λόγω   απαιτήσεων σχηµατίστηκαν σωρευτικές προβλέψεις 
για το µη εξασφαλισµένο µέρος τους συνολικού ύψους €3  εκατ., και  αντίστοιχα,  
τα αποτελέσµατα χρήσης 2009 επιβαρύνθηκαν κατά €2,9 εκατ. Τέλος, 
διενεργήθηκε αποµείωση της αξίας των µετοχών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Γ.Α. που κατείχε η Τράπεζα στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο 
της (9,97% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.), και κατά 
συνέπεια, αναπροσαρµόστηκαν ανάλογα τα αποτελέσµατα, το ενεργητικό και η 
καθαρή θέση της Τράπεζας και του Οµίλου. 
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4.11 Τράπεζα Αττικής 
 
Στα πλαίσια των ενεργειών της Τράπεζας Αττικής για τη θωράκιση της 
κεφαλαιακής βάσης, πραγµατοποιήθηκε: 
• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η 
οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009. 
• Ενίσχυση των συσσωρευµένων προβλέψεων. 
 
 

4.12 Γενική Τράπεζα 
 
Η GENIKI Bank προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 340 
εκατοµµυρίων ευρώ περίπου που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 
του 2010. 
 
 

4.13 Πανελλήνια Τράπεζα 
 
Παρά τα παγκόσµια οικονοµικά δεδοµένα, η Τράπεζα βελτίωσε το δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας,  διατήρησε άνετη και υγιή ρευστότητα και κινήθηκε 
προσεχτικά και ορθολογιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της µε σταθερούς 
στόχους την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και την  κερδοφορία. Στις 31 
∆εκεµβρίου 2009, ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε στο 
14% σε σχέση µε 11% στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 Για σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης, η Πανελλήνια 
Τράπεζα: 
• προχώρησε στις 11 Μαρτίου 2009 σε έκδοση Χρεογράφων 2019 ύψους 
€90 εκατ. 
• απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας 
Αθηνά Κυπριακή ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. 
• απορρόφησε τις εργασίες της θυγατρικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα 
(Αναχρηµατοδοτήσεις) Λτδ. 
• συνέταξε Στρατηγικό Σχέδιο για το δίκτυο καταστηµάτων, µε σκοπό 
την αναδιοργάνωση και τη µείωση των λειτουργικών της εξόδων. 
• επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανίας 
και της Νότιας  Αφρικής, προκειµένου να εκµεταλλευτεί τις εκεί αναπτυξιακές 
προοπτικές. 
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4.14 Τράπεζα Κύπρου 
 
Η ανάπτυξη και η λειτουργία της Τράπεζας Κύπρου στηρίζεται σε ένα 
συντηρητικό επιχειρηµατικό µοντέλο µε έµφαση στη διατήρηση ισχυρής 
ρευστότητας, την ενδυνάµωση της κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων και την πειθαρχηµένη ανάπτυξη των εργασιών του. 
Παράλληλα, το Συγκρότηµα πέτυχε σηµαντική βελτίωση στην κεφαλαιακή του 
θέση και παράλληλα διατήρησε ισχυρή ρευστότητα και ικανοποιητική ποιότητα 
χαρτοφυλακίου. 
 
 

4.15 Proton Bank 
 
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κρίσης η Proton Bank προχώρησε σε: 
• έλεγχο και περιορισµό του λειτουργικού κόστους, 
• αυστηρότερο έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου και 
• σχηµατισµό πρόσθετων προβλέψεων. 
• εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των καταθέσεων. 
 
 

5 Τρόποι και µηχανισµοί εξόδου από την 
κρίση 
5.1 Πρόληψη κρίσεων 
 
Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις µπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζηµιές στην 
κοινωνία µε συνέπειες που υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος που µπορεί να 
υποστεί µια επιµέρους τράπεζα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες και τα λοιπά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν το δικαίωµα να παρέχουν υπηρεσίες εκτός των 
χωρών στις οποίες εδρεύουν είτε απευθείας διασυνοριακά είτε µέσω της 
δηµιουργίας υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών. Εποµένως, η χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της αυτές τις διασυνοριακές 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόµενες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεργάζονται στενά µε τους οµολόγους τους στο εξωτερικό. 
Προκειµένου να διασφαλίζεται η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να 
αποτρέπονται κρίσεις τέτοιου είδους, πρέπει να τίθενται σε εφαρµογή κανονισµοί 
προληπτικής εποπτείας (δηλαδή οι καθαυτοί κανόνες) και η προληπτική εποπτεία 
(δηλαδή να πραγµατοποιούνται έλεγχοι για να διαπιστώνεται ότι οι κανόνες αυτοί 
τηρούνται από τις τράπεζες). 
Οι κανονισµοί προληπτικής εποπτείας βασίζονται σε ένα εναρµονισµένο κατά 
µεγάλο βαθµό κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για το οποίο αρµόδια είναι η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νοµοθετικές αυτές διατάξεις ενσωµατώνονται σε εθνικό 
επίπεδο από τους υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών των κρατών µελών. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες για την προληπτική εποπτεία σε εθνικό 
επίπεδο. Η συνεργασία µεταξύ εποπτικών αρχών λαµβάνει επί του παρόντος χώρα 
στο πλαίσιο των λεγοµένων "Επιτροπών εποπτείας Lamfalussy γ' επιπέδου", οι 
οποίες συνέρχονται τακτικά µε σκοπό τη βελτίωση της εποπτικής σύγκλισης και 
συνεργασίας στην ΕΕ. Πρόκειται για τις ακόλουθες επιτροπές: 
o Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) 
o Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(CESR), και 
o Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων (CEIOPS). 
Η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες που δεν έχουν εποπτικές αρµοδιότητες 
συµµετέχουν στην CEBS ως µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της χρηµατοπιστωτικής εποπτείας 
πραγµατοποιείται τακτικά σε επίπεδο ΕΕ. Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική 
Επιτροπή (Ο∆Ε) εξετάζει ζητήµατα χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας δύο φορές 
το χρόνο στο πλαίσιο της Οµάδας Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΟΧΣ), η 
οποία συγκεντρώνει υψηλόβαθµούς εκπροσώπους από τα υπουργεία οικονοµίας 
και οικονοµικών, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθώς και τους προέδρους της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας του 
ΕΣΚΤ και των επιτροπών εποπτείας Lamfalussy της ΕΕ. Η οµάδα αυτή (Ο∆Ε-
ΟΧΣ) είναι αρµόδια για την προετοιµασία των συζητήσεων του Συµβουλίου 
ECOFIN σχετικά µε ζητήµατα χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 
 
 

5.2 Αποµάκρυνση Πιστωτικού και Επιτοκιακού 
Κινδύνου 
 
Οι τράπεζες, βάσει της παραδοσιακής λειτουργίας τους ως διαµεσολαβητές µεταξύ 
των θετικών και των αρνητικών αποταµιευτών, εκτείθενται στον πιστωτικό 
κίνδυνο και στον κίνδυνο των επιτοκίων. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην ασυµµετρία της πληροφόρησης που επικρατεί στις αγορές χρήµατος, καθώς 
στην κεφαλαιαγορά έχουν πρόσβαση κυρίως πλούσιες σε κεφάλαια εταιρίες. Η 
χρονική υστέρηση που παρατηρείται µεταξύ της εισροής χρηµάτων από 
τις καταθέσεις και της εκροής χρηµάτων κατά τις χορηγήσεις δανείων, οι οποίες 
χρηµατοδοτούνται από τις καταθέσεις, είναι η αιτία αυτής της έκθεσης 
στον πιστωτικό και επιτοκιακό κίνδυνο. 
Οι εναλλακτικές που µπορούσαν να ακολουθήσουν οι τράπεζες για την 
αποµάκρυνση αυτού του κινδύνου ήταν οι εξής: 
1) Αποσύνδεση των δύο λειτουργιών των τραπεζών (δηµιουργία narrow banks): 
Με αυτή τη διαδικασία η επιχείρηση που λάµβανε ρευστό από το κοινό ήταν 
διαφορετική από την τράπεζα που χορηγούσε τα δάνεια, αντλώντας χρήµατα από 
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την κεφαλαιαγορά. Πρόκειται για µία σπάνια περίπτωση, καθώς παραδοσιακά οι 
τράπεζες είχαν ενσωµατώσει και τις δύο αυτές λειτουργίες στην πρακτική τους. 
Στην  Ελλάδα  υπήρχαν παλαιότερα τέτοια παραδείγµατα όπως επενδυτικές 
αναπτυξιακές τράπεζες που εξέδιδαν οµόλογα (π.χ. οµόλογα ΕΤΒΑ). 
2) Οι καταθέσεις να µην είναι ορατές στο ευρύ κοινό. 
∆ιαδικασία Τιτλοποίησης: Οµοειδή δάνεια µετατρέπονται σε οµόλογα και 
αποµακρύνονται από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Οι οµολογίες στη συνέχεια 
γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης, χωρίς να έχει εδραιωθεί ακόµη καλά µια 
δευτερογενής αγορά. Οµοειδής τίτλοι τιτλοποιούνται σε δεύτερη γενιά οµολόγων, 
τα CDOs που αγοράζονται από πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. 
3) Σύνολο ενεργειών για να µετριάσουν τον κίνδυνο και άσκηση εποπτείας όσον 
αφορά την  κεφαλαιακή επάρκεια  των τραπεζών, κανόνες  διαφοροποίησης 
χαρτοφυλακίου κ.α. Επιπλέον, συχνά προτεινόταν και άσκηση προληπτικής 
εποπτείας. 
4) Η τεχνική της τιτλοποίησης. Σύµφωνα µε αυτό το χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, 
µια τράπεζα ή άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (originator) µεταβίβαζε µια οµάδα 
(pool) οµοειδών δανείων σε µία εταιρία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, 
SPV). Η SPV ελάµβανε χρηµατοδότηση από την έκδοση χρεογράφων που 
βασίζονταν στα δάνεια (Asset Backed Securities, ABSs). Η αξία αυτών των 
χρεογράφων αποτιµόταν κυρίως από τα πρακτορεία πιστοληπτικής 
βαθµολόγησης (Credit Rating Agencies, CRAs). H πληρωµή των τοκοµεριδίων 
στους επενδυτές εξαρτιόταν άµεσα από τη συµπεριφορά των δανειοληπτών, χωρίς 
ωστόσο να έρθουν αυτές οι δύο οµάδες σε επαφή. Οι τίτλοι ABSs συχνά 
διανέµονταν από επενδυτικές τράπεζες σε θεσµικούς επενδυτές. Μολαταύτα, δεν 
υπήρχε ακόµη οργανωµένη δευτερογενής αγορά για τις συναλλαγές των ABSs. 
 
 

5.3 Το Εργαλείο της Τιτλοποίησης 
 
Η τεχνική της τιτλοποίησης παρουσίαζε µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς περιόριζε τον 
πιστωτικό κίνδυνο στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και συχνά αναφερόταν ως η 
δεύτερη πιο αποτελεσµατική πρακτική µετά τη δηµιουργία των narrow banks. Η 
πρακτική δε, ήταν συµβατή και µε τους κανόνες κεφαλαικής επάρκειας, 
παράλληλα µε τη µετατροπή παγωµένων κεφαλαίων (δάνεια) σε λειτουργικά 
εργαλεία (τίτλους). Η αύξηση της ρευστότητας στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και η 
εξάλειψη του ετεροχρονισµού ανάµεσα σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις ήταν 
ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα που τους παρείχε το εργαλείο της τιτλοποίησης. 
Οι απαιτήσεις σε ABSs από θεσµικούς επενδυτές που επιζητούσαν υψηλότερες 
αποδόσεις από τα οµόλογα του δηµοσίου και κάποια εταιρικά οµόλογα ήταν 
αυξηµένες, ενώ τα πλεονεκτήµατα από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ήταν 
άµεσα ορατά. Ένα δεύτερο κύµα τιτλοποιήσεων παρουσιάσθηκε µε τη δηµιουργία 
των δοµηµένων επενδυτικών εργαλείων (Structured Credit Instruments). Τα πιο 
χαρακτηριστικά δοµηµένα προϊόντα ήταν οι Τίτλοι Εγγυηµένων ∆ανειακών 
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Υποχρεώσεων (Collateralized Debt Obligations, CDOs). Επάνω σε αυτούς τους 
τίτλους παρήχθησαν και τα CDOs δεύτερης γενιάς, τα λεγόµενα CDOs-square. Η 
εταιρική οντότητα εµφάνιζε στο Παθητικό της υποχρεώσεις από τίτλους CDOs 
(δηλαδή καταβολή τοκοµεριδίων και της αξίας κατά τη λήξη) και 
στο Ενεργητικό της απαιτήσεις σε δάνεια τιτλοποιήσιµα. Συνεπώς, µε την 
είσπραξη των δόσεων από τα δάνεια, µπορούσε εν συνεχεία να πληρώνει τις 
υποχρεώσεις της στους οµολογιούχους. Το νέο χαρτοφυλάκιο αποτελείτο από 
ποικίλα στοιχεία µε διαφορετική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Έκαστος τίτλος 
(tranche) θα µπορούσε να πωληθεί σε διάφορες οµάδες επενδυτών, µε διαφορετική 
αντιµετώπιση του ρίσκου (risk aversion). Το εισόδηµα από τα τοκοµερίδια 
διανεµόταν µε σειρά προτεραιότητας. Οι επενδυτές των τελευταίων στη σειρά 
έκδοσης τίτλων είχαν και το µεγαλύτερο κίνδυνο, συνεπώς απολάµβαναν και 
µεγαλύτερες απολαβές από τόκους. Ένα µέρος των χρεογράφων το διακρατούσε η 
αρχική τράπεζα. Στα µειονεκτήµατα της τιτλοποίησης συγκαταλέγεται η δυσκολία 
που αντιµετώπιζαν τα rating agencies στην εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι επενδυτές βασίζονταν τυφλά στις 
βαθµολογήσεις που τους έδιναν τα CRAs. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
CDOs λειτουργούσαν σε µία άτυπη αγορά, µε µικρό βαθµό ρευστοποίησής τους, 
καθώς οι τίτλοι που δεν απορροφώνταν από τη ζήτηση, έπρεπε να επαναγορασθούν 
από την αρχική τράπεζα. Στην Ελλάδα γίνεται πρώτη φορά τιτλοποίηση µόλις 
το 2002, ενώ ως πρακτική υπάρχει διεθνώς από τη δεκαετία του '70. 
 
 

5.4 Συντονισµός σε ∆ιεθνές Επίπεδο 
 
Επιπροσθέτως, προτάθηκε η ορθή διαίρεση τοµέα δράσης µεταξύ των εποπτικών 
αρχών για τον έλεγχο των  διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων  και των 
χρηµατοοικονοµικών οµάδων. Σκόπιµος κρίθηκε και ο εναρµονισµός των 
ρυθµιστικών µέτρων ώστε να εφαρµόζονται µε τρόπο ενιαίο σε κάθε νοµοθετικό 
πλαίσιο. Η καθιέρωση διεθνών κανονισµών εντάχθηκε στο πλαίσιο µιας πρότασης 
για τη "Νέα ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµική ∆οµή" (New International Financial 
Architecture). Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο σχέδιο, προβλέπονται όργανα της 
αγοράς µε στοχευµένη δράση, συνεργασία διεθνών οργανισµών και φόρουµ, όπως 
η Επιτροπή της Βασιλείας, η IOSCO, το Φόρουµ Χρηµατοοικονοµικής 
Σταθερότητας, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Χρηµατοοικονοµικών και εθνικοί 
τραπεζικοί οργανισµοί. Συγκεκριµένα, κατά την 1η Ιανουαρίου του 2008 ξεκίνησε 
στην Ευρώπη η εφαρµογή της οδηγίας της Βασιλείας II, "Capital Adequacy 
Framework" (Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας). (C. Gortsos, 2008) 
 

 
 
 



 

40 

5.4.1 Συντονισµός σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα όργανα που επιβλέπουν τη λειτουργία του συστήµατος 
είναι: 
� το Συµβούλιο του Ecofin 
� Η Ευρωβουλή 
� Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
� Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
� Οι CEBS-CESR-CEIOPS 
� Η Οµοσπονδία Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
 

5.4.2 Ρυθµίσεις του Μοντέλου των CDOs 
 
Μετά τον εντοπισµό των αδυναµιών του µοντέλου παραγωγής και διανοµής 
δανείων, προτάθηκαν συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Οι προτάσεις αφορούν τη 
διερεύνηση κανονισµών που θα εφαρµόζονται στην αρχική παραγωγή των 
δανειακών εγγυήσεων και στον τρόπο διάθεσης της στεγαστικής πίστης. Η αγορά 
χρήζει µεγαλύτερης διαφάνειας, όσον αφορά την ασφάλιση σε υποκείµενα 
περιουσιακά στοιχεία (π.χ. υποθήκη), την ενσωµάτωση των χαρακτηριστικών του 
κινδύνου στα CDOs και τη συγκέντρωση τακτικών στατιστικών στοιχείων της 
πιστωτικής αγοράς και της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, 
προτείνεται η καθιέρωση συγκεκριµένων κανονισµών αξιολόγησης των CDOs, 
επαναπροσδιορισµός του ρόλου των CRAs, εφαρµογή πρακτικών διαχείρισης 
κινδύνου από τους θεσµικούς επενδυτές και εξέταση της οργάνωσης των µη 
ρυθµισµένων χρηµατοπιστωτικών αγορών. Το νέο µοντέλο θα πρέπει να 
υιοθετήσει κινητήρια µέτρα και να ενσωµατώσει στα ∆ΛΠ τον τρόπο ρύθµισης 
των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων των δανείων. 
 

5.4.3 Ρυθµίσεις στις Ειδικές Επενδυτικές Εταιρίες 
 
Όσον αφορά τις Ειδικές Επενδυτικές Εταιρίες, προτείνεται µεγαλύτερη διαφάνεια 
στις επενδύσεις των τραπεζών σε Conduits και SIVs, διαφάνεια στα 
χαρακτηριστικά του κινδύνου των ABCPs και ένα νέο διεθνές πλαίσιο επίβλεψης 
της διαχείρισης της ρευστότητας (liquidity management) των τραπεζών. Επιπλέον, 
οι κανόνες διαχείρισης κινδύνου των τραπεζών θα πρέπει να εφαρµόζονται και ως 
προς τις επενδύσεις σε CDOs και διακράτηση τίτλων σε Conduits και SIVs. Το 
Πλαίσιο Κεφαλαικής Επάρκειας ορίζει επακριβώς στους τρεις πυλώνες του την 
εµφάνιση των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού στις καταστάσεις της τράπεζας, 
εφαρµογή των κανόνων τιτλοποίησης και κεφαλαιακά αποθέµατα για τα 
ρευστοποιήσιµα στοιχεία που διακρατώνται στο χαρτοφυλάκιο (trading book)  
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5.4.4 Λοιπές Ρυθµίσεις 
 
Στο σχέδιο προτάθηκε επίσης η καταλληλότερη διανοµή των ευθυνών µεταξύ    
των κεντρικών τραπεζών (εκείνων που δεν έχουν εποπτικό ρόλο), 
των θησαυροφυλακίων (treasuries) και των εποπτικών αρχών στην αντιµετώπιση 
των τραπεζικών κρίσεων. Ο τοµέας ευθύνης των εποπτικών αρχών εστιάζεται στην 
αναδιοργάνωση των εταιριών και στους κανόνες ρευστοποίησής τους, ανάλογα µε 
την εθνική νοµοθεσία. Η δράση των κεντρικών τραπεζών συνίσταται στη 
λειτουργία τους ως έσχατος δανειστής, βάσει των πληροφοριών που θα παρέχουν 
οι εποπτικές αρχές για τη φερεγγυότητα των τραπεζών. Τα θησαυροφυλάκια θα 
περιορίζονται στη χορήγηση κρατικών κονδυλίων ("the bail-out plan") σε 
περιπτώσεις τραπεζών που θεωρούνται πολύ σηµαντικές για τη λειτουργία της 
οικονοµίας ώστε να αφεθούν στη µοίρα τους ("too big to be left to fail"). 
Παράλληλα, προτάθηκαν πιθανά σχέδια κρατικών εγγυήσεων των καταθέσεων, 
που τελικά εφαρµόσθηκαν µετά την κρίση του Σεπτεµβρίου του 2008, καθώς και 
σχέδια αναχαίτισης φαινοµένων ουρών "ιντερνετικού πανικού". Το σχέδιο 
καταλήγει σε µια ισορροπία ανάµεσα στην ελεύθερη πρωτοβουλία της αγοράς και 
στοχευµένων εποπτικών και παρεµβατικών δράσεων, προς αποφυγή περιπτώσεων 
υπερ-παρεµβατισµού που θα αυξάνουν ακόµη περισσότερο το κόστος της 
διατραπεζικής αγοράς. 
 
 

5.5 Μεταρρυθµίσεις που απαιτείται να γίνουν στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιµετώπιση 
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης 
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες του 
κόσµου, έχοντας την αρµοδιότητα της ρύθµισης της νοµισµατικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ευρώ. Νοµικό πρόσωπο που ιδρύθηκε την 1η 
Ιουνίου 1998, αποτελεί φορέα απολύτως ανεξάρτητο, των εθνικών και ευρωπαϊκών 
θεσµικών οργάνων.  Μέχρι στιγµής , η οικονοµική πολιτική της Ευρώπης ασκείται 
στα στενά πλαίσια, που θέτει η ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Στόχος της είναι να κρατάει 
την σταθερότητα της νοµισµατικής πολιτικής µέσα στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης 
και κάποια βασικά οικονοµικά µεγέθη όπως ο πληθωρισµός και τα επιτόκια. 
Επίσης η τράπεζα πρέπει να στηρίζει τις πολιτικές αποφάσεις της Ε.Ε. 
Παρατηρώντας την εξέλιξη της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, 
διαπιστώνουµε ότι βασική αιτία για την εξάπλωση της, ήταν τα λανθασµένα ή 
όπως τελευταία λέγονται «αµφισβητούµενα» στοιχεία των εθνικών τραπεζών. 
Είναι παραπάνω από εµφανές λοιπόν, ότι η ΕΚΤ πάσχει από έλλειψη βασικών 
αρχών. Όπως για παράδειγµα την ύπαρξη ενός οργάνου εποπτείας των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών. Αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Tράπεζας. Μια νοµοθετική µεταρρύθµιση πρέπει να αλλάξει τη 
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διατύπωση των στόχων της Τράπεζας. Στην Ευρώπη, η αρµόδια αρχή για τον 
νοµισµατικό έλεγχο είναι η ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά, οι ρυθµιστικές αρχές που 
είναι υπεύθυνες για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και την διαχείριση του 
πλούτου µιας χώρας, καθώς επίσης και οι αρχές που συλλέγουν στατιστικές 
πληροφορίες, λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η ΕΚΤ θα πρέπει 
να είναι σε θέση να επιβάλει ενιαίους κανόνες συµπεριφοράς στη ζώνη του ευρώ. 
Μια νέα εποπτική αρχή πρέπει να καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ΕΚΤ 
να παρακολουθεί την υιοθέτηση των κοινών κανόνων και να εφαρµοστεί µια κοινή 
εποπτεία στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Είναι βασική αρχή λοιπόν η σωστή 
θωράκιση της ίδιας της τράπεζας. Το Σύµφωνο Σταθερότητας έχει διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο από τη γέννηση του ευρώ, ειδικά για πολιτικούς σκοπούς. Η 
ακαµψία µε την οποία σχεδιάστηκε, ωστόσο, έχει εµποδίσει τους στόχους της 
Λισαβόνας. Σήµερα, µια 
ουσιαστική αλλαγή 
απαιτείται από το Σύµφωνο. 
Το πρώτο βήµα θα ήταν να 
διαχωρίσουµε στον ορισµό 
των παραµέτρων της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ, 
τις επενδύσεις (που 
χρηµατοδοτούνται από 
κράτη, µε ή χωρίς ιδιωτική 
συµµετοχή) σε επενδύσεις 
σε µεγάλες υποδοµές, 
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και τέλος σε επενδύσεις σε παραγωγής 
ενέργειας. Το δεύτερο στάδιο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο δηµιουργίας 
ενός «Ευρωπαϊκού Ταµείου» που θα δοθεί ως εργαλείο οικονοµικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα για την αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών 
κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και για την προώθηση των δηµοσίων 
επενδύσεων. Η διαφαινόµενη οικονοµική κρίση και η επικείµενη µετατροπή της σε 
ύφεση, απαιτεί την κατασκευή δύο σχεδίων δράσης. Το πρώτο θα µπορούσε να 
ονοµαστεί «σχέδιο κατά της κρίσης.» Το Ευρωπαϊκό Ταµείο πρέπει να µπορεί να 
εκδώσει οµόλογα εγγυηµένα από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, να έχουν ένα ταµείο 
για τις πράξεις διάσωσης των τραπεζών στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο θα 
µπορεί να προχωράει σε µια «αύξηση του κεφαλαίου της έσχατης ανάγκης» των 
διασυνοριακών τραπεζών. Οι τράπεζες θα µπορούσαν µε τον χρόνο (τρία έως πέντε 
έτη) να επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που λαµβάνονται για την αύξηση 
κεφαλαίου, έτσι ώστε αυτό το είδος της πράξης δεν θα επιτείνει το χρέος από την 
πλευρά των Ευρωπαίων. Το δεύτερο σχέδιο δράσης θα µπορούσε να ονοµαστεί 
«Σχέδιο για την ανάπτυξη" και έχει δύο σκοπούς: να είναι ένα εργαλείο για την 
ανάπτυξη, µε στοχευµένες επενδύσεις και να έχει µια ευελιξία που πρέπει να 
χρησιµοποιείται για σκοπούς πράσινης ανάπτυξης λειτουργώντας µε βάση τη 
ζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο πρέπει να µπορεί να εκδώσει οµόλογα εγγυηµένα 



 

43 

από τα κράτη, τα πολυσυζητηµένα τον τελευταίο καιρό, «Ευρωπαϊκά Οµόλογα». 
Με δεδοµένη τη φήµη της ΕΕ στην παγκόσµια αγορά, τα εν λόγω οµόλογα θα 
εκδίδονται σε χαµηλό επιτόκιο και θα συµβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
χρηµατοπιστωτικής αγοράς, καθώς η ΕΚΤ θα παρέχει ένα πρόσθετο µέσο για τη 
διαχείριση της ρευστότητας. Η διεθνής κρίση καθορίζει την προτίµηση των 
επενδυτών για διεθνή χρεόγραφα. Στην αγορά σήµερα επικρατούν τα αµερικανικά 
κρατικά οµόλογα (όπως φαίνεται και µε την αύξηση του δολαρίου έναντι του ευρώ 
και των νοµισµάτων των αναδυόµενων χωρών), παρά την οικονοµική ανισορροπία 
των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ρευστότητα που θα προκύπτει, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε υποδοµές και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, σύµφωνα µε τους στόχους της Λισαβόνας. Η Ευρώπη, έχει µέχρι 
σήµερα απολαύσει τα οφέλη της νοµισµατικής ένωσης όσον αφορά τη νοµισµατική 
σταθερότητα και εξισορρόπηση των δηµόσιων οικονοµικών. Η Νοµισµατική 
Ένωση όµως, δεν έχει φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για την αύξηση της 
παραγωγής και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Οι κίνδυνοι που θέτει ο χαµηλός 
ρυθµός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας και η ύφεση είναι µεγάλοι. Η 
δηµιουργία ενός «Σχεδίου για την ανάπτυξη» µπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή 
πορείας. Είναι ένα πολύπλοκο έργο από πολιτική άποψη, που σχετίζεται µε τη 
µεταβίβαση εξουσιών των επιµέρους χωρών προς την Ένωση. Σήµερα τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που επηρεάζουν την ελληνική οικονοµία δυστυχώς 
δεν έχουν άµεση σχέση µε αυτή! Μερικές από αυτές είναι η µη απόδοση ευθυνών, 
η µη λειτουργία και απόδοση δικαιοσύνης (ιδίως όταν αναφερόµαστε σε 
πολιτικούς, βουλευτές, δηµόσιους λειτουργούς, µεγαλοεπιχειρηµατίες) η διαφθορά, 
η γραφειοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, οι καταχρήσεις δηµοσίου χρήµατος, οι 
απάτες και τα σκάνδαλα σε οργανισµούς που διαχειρίζονται χρήµατα (ασφαλιστικά 
ταµεία, κρατικές τράπεζες και επενδυτικοί οργανισµοί, το σύστηµα κρατικών 
προµηθειών κ.ά.). Εάν επικεντρωθούµε καθαρά σε οικονοµικό επίπεδο οι ενέργειες 
που χρειάζεται να γίνουν είναι οι εξής: 
1. Ύπαρξη µακροχρόνιου σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας: Ένα 
µακροπρόθεσµο σχέδιο όπου θα υπάρχουν ξεκάθαροι, ορισµένοι και 
πραγµατοποιήσιµοι στόχοι. Ένα σχέδιο όπου θα αναφέρονται οι στρατηγικές που 
θα ακολουθηθούν, που θα αναφέρει το που είµαστε, που θέλουµε να πάµε και το 
πώς και ποιούς τρόπους θα χρησιµοποιήσουµε για να φτάσουµε στο επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα. 
2. Την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, των υπηρεσιών και των 
προιόντων, των παραγωγικών τάξεων. Την βοήθεια στήριξη των κλάδων της 
οικονοµίας που έχουν προοπτική και την παύση άλλων µη κερδοφόρων. 
3. ∆ηµόσιες επενδύσεις: Οι δηµόσιες επενδύσεις έχουν σκοπό την ανάπτυξη 
των δοµών της οικονοµίας βοηθώντας έτσι τις ιδιωτικές επενδύσεις και την αύξηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας, την σωστή εκµετάλλευση πόρων, την γενικότερη 
οικονοµία. 
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4. Οργάνωση από την αρχή η βελτίωση όλων των δηµοσίων οργανισµών και 
υπηρεσιών που σχετίζονται µε την οικονοµία όπως ∆.Ο.Υ., ΕΟΜΜΕΧ, υπουργεία 
ανάπτυξης, τουρισµού κ.λπ.. 
5. Σωστός έλεγχος στους κλάδους της οικονοµίας που αυξάνουν την 
κερδοσκοπία, την ακρίβεια, τη δηµιουργία καρτέλ, τη διαφθορά δηµοσίων 
υπαλλήλων. 
6. Την βελτίωση των διαδικασιών που θα βοηθήσουν την έρευνα, την 
ανάπτυξη, την καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. 
7. Την ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων 
8. Την βοήθεια και στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων. 
 
 

5.6 Οι δυνατότητες της πολιτικής 
 
Τουλάχιστον θεωρητικά, η ευρωπαϊκή Πολιτική θα µπορούσε να κερδίσει τη µάχη 
µε τις τράπεζες (επίσης µε τις πολυεθνικές), εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες µπορούσαν 
να συνεννοηθούν µεταξύ τους επιθυµώντας πράγµατι να µην καταρρεύσει ο 
«κοινωνικός καπιταλισµός» και η ζώνη του Ευρώ. Εν τούτοις, υπάρχουν πάρα 
πολλές αντιθέσεις και διαφορές µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες πολύ 
δύσκολα θα µπορέσουν να εκλείψουν. Πόσο µάλλον όταν πλέον φαίνεται καθαρά 
ότι, η Γερµανία θα κυριαρχήσει στα επόµενα χρόνια, αφού η εξέλιξη του 
πολέµου οδηγεί σε τέτοιου είδους συµπεράσµατα. 
Με τους νεαρούς Γάλλους να ενδιαφέρονται κυρίως για µία θέση στο δηµόσιο και 
τους µεγαλύτερους για τη συνταξιοδότηση τους, µε τους Βρετανούς να αποτελούν 
τους «µπάτλερ» των Η.Π.Α., µε την «ελλειµµατική διακυβέρνηση» των Ελλήνων 
να µην µπορεί να διακρίνει τα πλεονεκτήµατα του εξαιρετικά χαµηλού ιδιωτικού 
χρέους, µε τους Ισπανούς να ευρίσκονται σε κατάσταση «αποσύνθεσης» και τους 
Ιταλούς υπερχρεωµένους, αδιάφορους για την ουσία, οι Γερµανοί, εργατικοί, 
µεθοδικοί, επιθετικοί και φιλόδοξοι, ενισχύουν συνεχώς την ηγεµονική θέση τους. 
Ειδικά το µισθολογικό dumping που εφαρµόζει η Γερµανία, «ερήµην» της ΕΕ, 
καθώς επίσης οι συνεχώς µειούµενες αµοιβές των εργαζοµένων της (κάτω των 3,5 
€ καθαρά), ισχυροποιούν τα µέγιστα τις επιχειρήσεις της οι οποίες, ακόµη και 
«ιδιωτικοποιηµένες», παραµένουν πάντοτε στον έλεγχο Γερµανών επιχειρηµατιών 
(κατάφεραν να εκδιώξουν ακόµη και τη Wal-Mart των 400 δις $ τζίρου). Σχεδόν το 
σύνολο του χρηµατοπιστωτικού κόσµου, τοποθετείται σήµερα στα οµόλογα του 
δηµοσίου και στις µετοχές των γερµανικών επιχειρήσεων, θέλοντας να διατηρήσει 
µειωµένο το ρίσκο του, καθώς επίσης αυξηµένες τις προοπτικές µακροπρόθεσµων 
κερδών. Εποµένως, οι όποιες δυνατότητες επικράτησης της Πολιτικής επί των 
τραπεζών, προϋποθέτουν τη δραστηριοποίηση της Γερµανίας προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Ανεξάρτητα τώρα από το εάν θα το επιχειρήσει ή όχι (ενδεχοµένως 
δεν είναι ακόµη προς το συµφέρον της, εάν θεωρήσουµε ότι σκοπεύει ξανά να 
ηγηθεί ολοκληρωτικά της Ευρώπης), αυτά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
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(α)  Ο διαχωρισµός των επενδυτικών τραπεζών από τις εµπορικές δηλαδή, η 
υιοθέτηση του «Glass Steagall Act», έτσι όπως ίσχυε στις Η.Π.Α. µέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1990. Σε µία τέτοια περίπτωση, τα κράτη θα προστάτευαν µόνο τις 
εµπορικές τράπεζες, ενώ θα επέτρεπαν τη χρεοκοπία εκείνων των αµιγώς 
επενδυτικών τραπεζών, οι οποίες δεν θα µπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς να 
υπάρχει πια κανένας «συστηµικός» κίνδυνος. Προφανώς τότε θα µηδενιζόταν το 
«ετεροβαρές ρίσκο», οπότε οι επενδυτικές τράπεζες, γνωρίζοντας ότι θα 
πληρώσουν οι ίδιες για τα λάθη τους και όχι οι φορολογούµενοι πολίτες, θα ήταν 
πολύ πιο προσεκτικές στην ανάληψη κινδύνων. 
(β)  Η επαναφορά του σκοπού, για τον οποίο «επιτράπηκαν» αρχικά οι συναλλαγές 
µε τα πιστωτικά παράγωγα  (CreditDefault Swaps) δηλαδή, η χρήση τους µόνο για 
την ασφάλεια των πιστώσεων και όχι η κερδοσκοπία. Εάν οι συναλλασσόµενες 
τράπεζες υποχρεώνονταν να αυξήσουν τα κεφάλαια τους, έτσι ώστε να είναι πιο 
ασφαλείς οι συναλλαγές τους, η κερδοσκοπία θα µειωνόταν σε µεγάλο βαθµό. 
(γ)  Ο περιορισµός της «µόχλευσης» (leverage) της χρήσης δηλαδή των ξένων 
κεφαλαίων, για την αύξηση των επενδυτικών τοποθετήσεων. Για παράδειγµα 
σήµερα, µε κεφάλαιο 1.000 €, έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί κανείς σε 
επενδυτικά προϊόντα αξίας 50.000 € µε αποτέλεσµα τα κέρδη ή οι ζηµίες του να 
πολλαπλασιάζονται σε µεγάλο βαθµό. Στις Η.Π.Α., µέχρι το 2004, επιτρεπόταν 
(ανώτατο όριο) η επένδυση του 12πλασίου των ιδίων κεφαλαίων. Όταν 
καταργήθηκε ο περιορισµός αυτός, το ποσοστό χρέωσης των επενδυτικών 
τραπεζών αυξήθηκε δραµατικά. 
Προφανώς, εάν η Πολιτική ήταν πρόθυµη να επιβάλλει αυτούς τους περιορισµούς, 
οι κίνδυνοι για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα ελαχιστοποιούταν  µε εξαιρετικά 
ευεργετικές συνέπειες για τους Πολίτες και τη φορολόγηση τους. Όµως, η 
κερδοφορία των µεγάλων τραπεζών θα υπέφερε σε µεγάλο βαθµό, αφού αυτή θα 
ήταν η τιµή, η οποία θα έπρεπε να πληρωθεί για να υπάρξει περισσότερη 
ασφάλεια. Εποµένως, η αντίσταση του απίστευτα «δικτυωµένου» τραπεζικού 
κλάδου, ο οποίος σαν την αράχνη έχει απλώσει παντού τον ιστό του, είναι 
δεδοµένη γεγονός που ήδη συµβαίνει στις Η.Π.Α., όπου καταγράφεται ως «Ο 
πόλεµος της Ουάσινγκτον εναντίον της Wall Street» (η Ευρώπη είναι ακόµη πολύ 
πίσω). 
Χωρίς καµία αµφιβολία δεν έχει έλθει η «συντέλεια του κόσµου», αφού απέναντι 
σε τόσα πολλά προβλήµατα υπάρχουν ακόµη περισσότερες λύσεις, τόσο για 
την Ελλάδα και την Ευρώπη, όσο για τις Η.Π.Α. ή για τον υπόλοιπο κόσµο έστω 
και αν είναι φανερό πια πως το «υποζύγιο» του καπιταλισµού, ο αµερικανός 
καταναλωτής δηλαδή, είναι πλέον «εξουθενωµένος»,µε την «εντάσεως ανεργίας» 
οικονοµία της υπερδύναµης να «παραπαίει» για κάποια χρόνια ακόµη (ειδικά εάν 
µειωθούν ακόµη περισσότερο οι τιµές των ακινήτων στις Η.Π.Α., ή διευρυνθούν 
οι κατασχέσεις). 
Εν τούτοις, «κυοφορούνται» πάρα πολλές ανακατατάξεις διεθνώς οικονοµικές, 
κοινωνικές και γεωπολιτικές. Θωρούµε λοιπόν ότι πρόκειται για µία «Οριακή 
ιστορική περίοδο», την οποία ευχόµαστε να ακολουθήσει η «αναβάθµιση» των 
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Πολιτών και όχι ο θάνατος της δηµοκρατίας ή κάποιες επόµενες υπερβολές 
(φούσκες) των αγορών οι οποίες θα σήµαιναν ξανά την έναρξη µίας νέας 
«κυνηγετικής σεζόν» για τους κερδοσκόπους.  
Εξετάζοντας τα γεγονότα λοιπόν από αυτήν την πλευρά, ελπίζουµε να είµαστε 
αντιµέτωποι µε τη συντέλεια ενός κόσµου, του κόσµου της υπερβάλλουσας 
ρευστότητας, της υπερχρέωσης και της ασύστολης κερδοσκοπίας εις βάρος 
αδύναµων κρατών ή πολιτών. Του κόσµου επίσης της απαξίωσης της Πολιτικής, 
της ανεπάρκειας των πολιτικών και των κοµµάτων εξουσίας, της εξαπάτησης των 
Πολιτών και της κλοπής των καταναλωτών ειδικά αυτών µε τη µικρή αγοραστική 
δύναµη. Βέβαια, η ελπίδα µας αυτή στηρίζεται απλά στο ότι, είναι µάλλον λογικό 
να «αναδιπλωθεί» ο ανεπτυγµένος δυτικός κόσµος, µετά το πλεόνασµα αισιοδοξίας 
και το αντίστοιχο της απαισιοδοξίας που ακολούθησε. 
Εάν θα έπρεπε όµως να επισπευσθεί το τέλος της κρίσης, έτσι ώστε να µην γίνουν 
ακόµη πιο οδυνηρά τα αποτελέσµατα της ή να µην µας ξεφύγει από τον έλεγχο, 
καθώς επίσης να σταµατήσει η αράχνη των αγορών να υφαίνει τον ιστό της εις 
βάρος µας, οφείλουν να δραστηριοποιηθούν οι Πολίτες, τουλάχιστον στα 
παρακάτω: 
(α)  Να υπερισχύσει η Πολιτική της οικονοµικής εξουσίας των τραπεζών και των 
µονοπωλίων, ταυτόχρονα µε τον έλεγχο των κυβερνώντων εκ µέρους συνειδητών 
και ενεργών Πολιτών  µε τη ανιδιοτελή βοήθεια των διακρατικών (ΕΕ) ελεγκτικών 
οργάνων. 
(β)  Να επιβάλλουν οι Πολίτες στις κυβερνήσεις τη διαφάνεια στη διαχείριση των 
δηµοσίων οικονοµικών, όπως επίσης την αξιοκρατία (επάρκεια) στη στελέχωση 
των κρατικών υπηρεσιών. Η µακροπρόθεσµη καταπολέµηση της αδιαφάνειας και 
της πολιτικής αυθαιρεσίας, αυτή δηλαδή που δεν στηρίζεται στις «διαθέσεις» των 
εκάστοτε κυβερνώντων, θα εξασφαλισθεί µόνο µέσω της δια νόµου υποχρέωσης 
όλων ανεξαιρέτως των δηµοσίων οργανισµών (υπουργεία, επιτροπές, κόµµατα, 
δήµοι, κοινότητες, επιχειρήσεις κλπ) να τηρούν το υποχρεωτικό για τις 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα καθώς επίσης 
να συντάσσουν ετησίους Ισολογισµούς, µε περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό), µε 
υποχρεώσεις (παθητικό), µε αριθµό προσωπικού, µε µισθούς, µε παραγωγικότητα 
και µε αποτελέσµατα χρήσεως (τζίρος, κέρδη, ζηµίες κλπ). Εκτός των υπολοίπων 
πλεονεκτηµάτων, θα πάψουµε πια να είµαστε το ανυπεράσπιστο θύµα, «έρµαιο» 
των αγορών καλύτερα, µέσω των αυθαίρετων εκτιµήσεων των εταιρειών 
αξιολόγησης. 
Όλοι αυτοί οι Ισολογισµοί, καθώς επίσης ο κεντρικός του κράτους (Holding), ο 
οποίος οφείλει να συµπεριλαµβάνει όλα τα επί µέρους «µεγέθη» του, πρέπει να 
δηµοσιεύονται µε διαφάνεια στο διαδίκτυο έτσι ώστε, αφενός µεν να έχουν τη 
δυνατότητα να ενηµερώνονται οι Πολίτες, αφετέρου δε να µην έχουν καµία 
«δικαιολογία» οι νέες κυβερνήσεις να µην ισχυρίζονται κάθε φορά δηλαδή 
«κοινότυπα» ότι, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς παραλαµβάνουν από τις προηγούµενες. 
(γ)  Ειδικά όσον αφορά τα πολιτικά κόµµατα, τόσο το διπλογραφικό λογιστικό 
σύστηµα, όσο και οι ετήσιοι Ισολογισµοί στο διαδίκτυο, θα πρέπει να υιοθετηθούν 
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άµεσα εάν θεωρούµε ότι οφείλουν να εφαρµόζονται οι ελάχιστα απαιτούµενες 
δηµοκρατικές διαδικασίες, τουλάχιστον από αυτούς που θέλουν να µας διοικούν. 
(δ)  Να εφαρµόζονται επακριβώς τα προεκλογικά προγράµµατα διακυβέρνησης, 
από τα κόµµατα που αναλαµβάνουν την ηγεσία. Η πιστή εφαρµογή των 
προγραµµάτων αυτών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική από το Νόµο ο οποίος 
οφείλει να προβλέπει ποινικές συνέπειες, σε σχέση µε την ενδεχόµενη µη τήρηση 
του. Όπως ακριβώς δηλαδή οι επιχειρηµατίες και οι λοιποί Πολίτες πληρώνουν οι 
ίδιοι για τα σφάλµατα και τις λανθασµένες επιλογές τους, έτσι θα πρέπει να γίνεται 
και µε τους πολιτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να πάψουν να ευρίσκονται στο 
απυρόβλητο αποτελώντας το ιδανικό παράδειγµα προς αποφυγή, την «ενσάρκωση» 
καλύτερα του «ετεροβαρούς ρίσκου». 
 
 

5.7 Τρόποι Κεντρικής Αντιµετώπισης της Κρίσης του 
Παγκόσµιου Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 
 
Η δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία καθιστά 
αναγκαία την χάραξη µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής στρατηγικής για την 
αντιµετώπισή της. Το πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να 
κατανοηθεί ο βαθµός στον οποίον η κρίση που βιώνει η ελληνική οικονοµία 
οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή στις εγγενείς δυνάµεις που οδήγησαν στην 
κρίση των subprime δανείων.  
Σύµφωνα λοιπόν µε τα δηµοσιευθέντα στοιχεία, τα ελληνικά χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί είχαν µικρή έκθεση σε προϊόντα 
µειωµένης εξασφάλισης, ενώ λίγοι επενδύτες τοποθέτησαν τα κεφαλαία τους σε 
τοξικά προϊόντα. Πράγµατι την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές τράπεζες 
έστρεψαν το επιχειρηµατικό τους ενδιαφέρον και κατ’επέκταση και τα κεφαλαία 
τους στις αναπτυσσόµενες χώρες (π.χ. Τουρκία, Αίγυπτος, Βαλκάνια). Οι 
µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν µία παραδοσιακή τραπεζική 
πολιτική και ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο καταστηµάτων στην Ρουµανία, στην 
Βουλγαρία κ.λ.π. έναντι της επένδυσης σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. 
Επιπλέον, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία, τα προηγούµενα χρόνια 
αντιµετώπισαν την µείωση των διαθεσίµων τους εξαιτίας αστοχιών διαχείρισης 
και συνεπώς δεν είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν µεγάλα κεφάλαια στην 
αγορά αυτή. Παρόλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι ο κλονισµός της εµπιστοσύνης 
του κοινού και της αγοράς προς τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 
παγκοσµίως, που εκδηλώθηκε µε την πτώση των χρηµατιστηριακών  τιµών τους, 
τις συνεχείς αναλήψεις κεφαλαίων και την εκτόξευση των διατραπεζικών 
επιτοκίων επηρεάζουν την εικόνα και των αντίστοιχων ελληνικών 
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. 
Υπό το βάρος της τρέχουσας παγκόσµιας κρίσης, αναζητούνται λύσεις τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Λύσεις που θα αποτελέσουν το έναυσµα για 
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την αντιστροφή του δυσµενούς κλίµατος και θα βοηθήσουν την παγκόσµια 
οικονοµία να εισέλθει ξανά σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι  πρωτοβουλίες που έχουν 
ληφθεί έως σήµερα σε διεθνές επίπεδο µετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, 
περιλαµβάνουν πακέτα δισεκατοµµυρίων για την διάσωση, εγγύηση και 
ασφάλεια του  τραπεζικού συστήµατος, προγράµµατα εξαγοράς υποτιµηµένων 
στοιχείων από τους ισολογισµούς των τραπεζών, καθώς και αγορά εταιρικών 
οµολόγων από τις κυβερνήσεις των κρατών, σε µια προσπάθεια να επανέλθει η 
εµπιστοσύνη και η οµαλή ροή κεφαλαίων στην αγορά. 
Οι νέοι κανόνες που θα θεσπίζονται έχουν ως στόχο την ενδυνάµωση και την 
ενίσχυση της  ανθεκτικότητας του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
και την  αποτελεσµατικότερη  λειτουργία του. Οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι ο 
πιο ασφυκτικός έλεγχος, θα σηµαίνει αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις 
τράπεζες και περιορισµό της ικανότητας τους να χορηγήσουν  δάνεια σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά . 
Στην προσπάθεια αυτή ενεργός είναι και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η µείωση του βραχυπρόθεσµου επιτοκίου από 
την Fed αρχής γενοµένης το φθινόπωρο του 2007, περίοδος που 
πρωτοεµφανίστηκε η κρίση. Την τάση αυτή ακολούθησε το φθινόπωρο του  2008 
η ΕΚΤ συντονίζοντας, έστω και καθυστερηµένα, και αφού η ύφεση πήρε 
γενικευµένες διαστάσεις, τις κινήσεις της µε την αµερικάνικη κεντρική τράπεζα. 
Συνοπτικά, τις έως τώρα πρωτοβουλίες, συνθέτουν η παροχή ρευστότητας στην 
αγορά, οι διευκολύνσεις προς τα  χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και η 
αγορά κρατικών και εταιρικών οµολόγων µε παράλληλη εξοµάλυνση των 
πιέσεων που δέχεται η χρηµατοδότηση των κρατών και των  µεγάλων 
επιχειρήσεων. Πρωτοπόρες στις παραπάνω πρωτοβουλίες, τόσο σε κυβερνητικό 
επίπεδο όσο και επίπεδο κεντρικών τραπεζών, είναι οι ΗΠΑ. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα, πολλές 
κυβερνήσεις, υπό την πίεση κοινωνικών οµάδων στο εσωτερικό τους, 
επιστρατεύουν τον κρατικό παρεµβατισµό προκειµένου να προστατεύσουν τα 
εγχώρια προϊόντα τους και να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας, αδιαφορώντας για 
τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στις εξαγωγές των κρατών και στο διεθνές 
εµπόριο. Για την ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος, θα πρέπει τα 
κοινοτικά όργανα  να  προχωρήσουν διεθνείς πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί το 
ρυθµιστικό πλαίσιο και να αντιµετωπιστούν ορισµένα από τα προαναφερθέντα 
αίτια της κρίσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν ειδικότερα (Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών, 2010): 

• την ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιακή 
επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, η 
οποία, όπως αναφέρθηκε, έχουν πραγµατοποιηθεί τα πρώτα βήµατα από το 
Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙΙ). 

• την αναθεώρηση του  καθεστώτος αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών των εισηγµένων εταιρειών, ειδικά δε των επιχειρήσεων του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 
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• την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την κατάχρηση της 
αγοράς, µε  κύριο στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρµογής των 
διατάξεών του και σε µη  ρυθµιζόµενες αγορές και τη ρύθµιση, σε 
µόνιµη βάση, της πρακτικής των ανοιχτών πωλήσεων (short selling), 

• την υπαγωγή των Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 
Ικανότητας σε συγκεκριµένο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο, 

• την ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τη διαφάνεια 
των συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση του κινδύνου που 
απορρέει από τα τιτλοποιηµένα προϊόντα, και 

• την αναµόρφωση του πλαισίου άσκησης εποπτείας του 
Ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 
 

6 Αποτελέσµατα και προτάσεις 
6.1 Αποτελέσµατα για την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας στο άµεσο µέλλον 
 
Πριν ξεκινήσω την ανάλυση θεωρώ σωστό να δούµε ξεχωριστά την 
µακροοικονοµία και την µικροοικονοµία. (Οι όροι θα χρησιµοποιηθούν µε µία πιο 
ευρεία έννοια) Μακροιοικονοµία είναι η οικονοµία του κράτους ενώ 
µικροοικονοµία η οικονοµία των πολιτών. Η µακροοικονοµία, δηλαδή η οικονοµία 
του κράτους βαίνει συνεχώς διολισθαίνουσα: Η κακοδιαχείρηση, η αδιαφορία, η 
ανικανότητα, η σήψη των πολιτικών, τα κυκλώµατα που λυµαίνονται το δηµόσιο 
χρήµα κ.ά. αλλά ιδίως το δηµόσιο χρέος δεν πρόκειται να αφήσουν την 
µακροικονοµία να βελτιωθεί, όσο άµεσα και σωστά µέτρα ληφθούν, όσο γρήγορα 
και σωστά γίνουν ενέργειες. Άρα η µακροοικονοµία εκτός του ότι θα χειροτερεύει, 
θα επιβαρύνει την µικροοικονοµία, δηλαδή το εισόδηµα των πολιτών και τους 
πολίτες αυτού του κράτους. 
Η µικροοικονοµία θα εξαρτηθεί από τους εξής παράγοντες: 

1. Θα επιβαρύνεται από το κράτος , δηλαδή την µακροοικονοµία. Ανάλογα µε 
την επιβάρυνση που θα δεχθεί, ανάλογα θα είναι και τα αποτελέσµατα. 

2. Μία συνεχόµενη διεθνής οικονοµική ύφεση θα επηρεάσει αρνητικά 
3. Ο ανταγωνισµός, το επίπεδο των προιόντων (ποσότητα, ποιότητα και τιµές) 

είναι βασικοί παράγοντες. 
4. Η δυναµική που θα έχουν η επιχειρηµατικότητα, οι ιδιωτικές επενδύσεις, η 

καινοτοµία, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών κλάδων οικονονίας. 
Για να το κάνουµε λίγο πιο πρακτικό και κατανοητό: Σήµερα στην ελληνική 
οικονοµία 

1. Κυκλοφορεί µια Α ποσότητα χρήµατος 
2. Κυκλοφορεί µία Α ποσότητα εµπορευµάτων 
3. Προσφέρεται µία Α ποσότητα υπηρεσιών 
4. Παράγεται µία Α ποσότητα προιόντων 
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Για να γίνει πιο πλούσια µία οικονοµία και να εισρεύσει χρήµα θα χρειαστεί να 
πουληθούν περισσότερες υπηρεσίες και προιόντα σε άλλες οικονοµίες. Εάν αυτό 
συµβεί τότε η ζωή µας θα κυλήσει όπως και σήµερα ή και καλύτερα. Εάν όχι τότε 
θα είναι χειρότερη. Το πόσο δυνατή, ανταγωνιστική και αναπτυξιακή είναι η 
ελληνική οικονοµία σε προιόντα και υπηρεσίες είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα 
προς ανάλυση και το µεγαλύτερο µέρος ευθύνης την έχουν οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις. 
Πίνακας VI – Εξέλιξη του δηµοσίου χρέους από το 2002 έως το 2011  
 
2002                               166.325.000.000 ευρώ 
2003                               179.009.000.000 ευρώ 
2004                               198.741,000,000 ευρώ 
2005                               212.669.000.000 ευρώ 
2006                               224.162.000.000 ευρώ 
2007                               237.740.000.000 ευρώ 
2008                               260.324.000.000 ευρώ 
2009                               297.106.000.000 ευρώ 
2010                               326.080.000.000 ευρώ  
2011                               344.715.000.000 ευρώ 
 
 

6.2 Αποτελέσµατα για την πορεία του ελληνικού 
τραπεζικού συστήµατος στο άµεσο µέλλον 
 
Το ύψος της ζηµιάς που θα υποστούν οι ελληνικές τράπεζες από τα κρατικά 
οµόλογα που θα αναγκαστούν να τα «κουρέψουν» καθορίζει και τις επόµενες 
εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, καθώς όσο µεγαλύτερο είναι το κούρεµα τόσο πιο 
κοντά έρχονται τα αναγκαστικά «ντιλ» µεταξύ των τραπεζών, αλλά και η πώληση 
των «ασηµικών τους» στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης προκειµένου να 
βρούν τα κεφάλαια που απαιτούνται. Η φηµολογία εντάθηκε από τα «µπαράζ» 
συναντήσεων που πραγµατοποίησαν οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών µε 
τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό 
Οικονοµικών, αλλά και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως δήλωσε ο 
υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος, «στόχος µας είναι να στηρίξουµε τις 
τράπεζες». Οι τράπεζες να είναι απολύτως υγιείς και το περιβάλλον είναι απολύτως 
σταθερό και ασφαλές. Βεβαίως, πρέπει να µπει χρήµα στο µετοχικό κεφάλαιο και 
πρέπει να κληθούν πρώτοι οι µέτοχοι να απαντήσουν στο αν είναι διατεθειµένοι 
και πώς είναι διατεθειµένοι να µετάσχουν σε αυτή την κεφαλαιακή ενίσχυση, η 
οποία θα γίνει ούτως ή άλλως, όχι για να µετατραπούν σε δηµόσιες τράπεζες, αλλά 
για να ίναι απολύτως υγιείς, σύγχρονες και αποτελεσµατικές υπέρ της πραγµατικής 
οικονοµίας. Πρόσφατα άρχισε η επιχείρηση εφαρµογής της απόφασης στα γραφεία 
του Ο∆∆ΗΧ µε εκπροσώπους του ∆ΝΤ, της Ευρωπαικής Επιτροπής, της 
Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, του EFSF και τριών από τις µεγαλύτερες 
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τράπεζες διεθνώς, που είχαν διαπραγµατευτεί µε τους θεσµικούς µας εταίρους εκ 
µέρους του ιδιωτικού τοµέα, την Deutsche Bank, την BNP Paribas και την HSBC. 
Οι ελληνικές τράπεζες υποστηρίζουν ότι µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα η 
ανταλλαγή οµολόγων µε νέα οµόλογα θα πρέπει να θεωρηθεί ως «συνέχεια» µε 
συνέπεια η ζηµία που οφείλουν να γράψουν να περιορίζεται κάτω από το 21% που 
προβλέπει η συµφωνία. Το επόµενο διάστηµα είναι κρίσιµο καθώς η κυβέρνηση 
θέλει όσο πιο σύντοµα να αρχίσει η ανταλλαγή των οµολόγων, ενώ αποτελεί 
κρυφό µυστικό ότι επιθυµεί διακαώς τις συγχωνεύσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων. 
Το όλο παιχνίδι παίζεται πλέον στις αναµενόµενες αυξήσεις κεφαλαίων που θα 
πρέπει να κάνουν οι τράπεζες προκειµένου να καλύψουν τα απολεσθέντα κεφάλαια 
του «κουρέµατος», αυξήσεις όµως στις οποίες ανθίστανται και µάλιστα µε σθένος 
οι παλαιοί µέτοχοι. Οι τραπεζίτες, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν πως µε τις 
αυξήσεις κεφαλαίων που έχουν κάνει ή µε αυτές που έχουν προγραµµατίσει, καθώς 
και µε τη διαχείρηση στοιχείων του ενεργητικού τους, θα καταφέρουν να 
ξεπεράσουν τον σκόπελο χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε πώληση 
θυγατρικών τους στο εξωτερικό. Την επιτυχή αρχή των συγχωνεύσεων 
πραγµατοποίησαν η Alpha Bank και η Eurobank, όπου ενώνουν τις δυνάµεις τους 
συγκροτώντας νέα τράπεζα, στην οποία θα µετέχουν και επενδυτικά κεφάλαια από 
το Κατάρ. Πρόκειται για µία ιστορική συµφωνία που ανοίγει νέους ορίζοντες στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, ανοίγοντας το δρόµο για τη δηµιουργία του 
µεγαλύτερου τραπεζικού οµίλου στη χώρα. Η συµφωνία, αποτελεί την πρώτη 
µεγάλη κίνηση στον τραπεζικό κλάδο στο πλαίσιο των ραγδαίων αλλαγών που 
πυροδοτούν η κρίση χρέους και οι µεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τη συµµετοχή των τραπεζών στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων του 
ελληνικού δηµοσίου και του ελέγχου που πραγµατοποιεί στα δανειακά τους 
χαρτοφυλάκια η BlackRock. Η νέα τράπεζα έχει ενεργητικό που θα προσεγγίζει τα 
150 δις ευρώ, συνολικές καταθέσεις 80 δις ευρώ, δίκτυο που θα ξεπερνά τα 2.000 
καταστήµατα και πελατειακή βάση άνω των 8 εκατ. πελατών. 
 
 

6.3 Προτάσεις 
 
Γίνεται από όλους κατανοητό ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή οι 
επιπτώσεις της κρίσης θα πέσουν εν τέλει και για µια ακόµη φορά στις πλάτες των 
εργαζοµένων, στους µικροµεσαίους, στους αγρότες και στους συνταξιούχους, 
κυρίως λόγω των προβληµάτων που θα προκύψουν στην ελληνική οικονοµία και 
στους ορατούς κινδύνους που διατρέχει η απασχόληση. 
Μέχρι τώρα το θέµα αντιµετωπίζεται µόνο «επικοινωνιακά» από την πολιτεία, και 
δεν λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν: 
τον έλληνα καταθέτη, την σταθερότητα στην εθνική οικονοµία και την προστασία 
της απασχόλησης, η ΟΤΟΕ κρίνει πως θα πρέπει σήµερα, τώρα να παρθούν 
δραστικά µέτρα για την προστασία από τη κρίση: Με ευθύνη της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, να ελεγχθούν και να ελέγχονται στο διηνεκές οι τοποθετήσεις που 
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πραγµατοποιούν οι ΑΕ∆ΑΚ θυγατρικές των τραπεζών από το ενδεχόµενο τυχόν 
επισφαλείς τίτλοι να «φορτωθούν» στο επενδυτικό κοινό και στα Ασφαλιστικά 
Ταµεία. Να ενισχυθούν οι ανεπαρκείς µηχανισµοί εποπτείας της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Ως προς τα προβλήµατα που εµφανίζονται εγχώρια: Απαιτείται έλεγχος 
στη διαµόρφωση των επιτοκίων (αν και το µέτρο αυτό δεν επαρκεί για τον 
περιορισµό της Χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. 
Κυρίως χρειάζονται µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής και συντονισµένο πλαίσιο 
παρέµβασης στον ΧΠ Τοµέα που να υπερβαίνει την παρούσα ρύθµιση. 
Εφόσον υπάρξει ανάγκη εφαρµογής οποιοδήποτε σχεδίου βοήθειας σε 
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει συµµετοχή 
του κράτους µέσω απόκτησης µετοχικών µεριδίων, αντίστοιχων του ύψους της 
χρηµατοδότησης. 
Να ιδρυθεί µε κρατική πρωτοβουλία «Εγγυοδοτικό Ταµείο Στέγασης», το οποίο, 
µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, να παρεµβαίνει ανάµεσα στην 
δανείστρια τράπεζα και τον δανειολήπτη, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 
ώστε να αποφεύγονται οι πλειστηριασµοί κατοικιών. Κάλυψη των καταθέσεων 
(σήµερα είναι στο όριο των 20.000 ευρώ). 
Να τεθούν συγκεκριµένοι κανόνες (νοµοθετικά και όχι µόνο µε αρχές 
δεοντολογίας) που να δεσµεύουν το σύνολο των τραπεζών, αναφορικά µε το 
πρόβληµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, που θα λειτουργούν προληπτικά για 
την αποφυγή των κινδύνων. 
Να καθοριστεί ελάχιστη απαραίτητη ενηµέρωση, χωρίς παραπλανητικούς όρους, 
για τους υποψήφιους δανειολήπτες, µε απλούς και ευκρινείς κανόνες για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοδοτήσεων, που θα επιβλέπονται από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Να θεσπιστούν συγκεκριµένοι κανόνες καλών πρακτικών της πιστωτικής πολιτικής 
των Τραπεζών, που θα οριοθετούν τις επιχειρηµατικές τους κινήσεις, 
περιορίζοντας το ρίσκο και αυξάνοντας την ασφάλεια των επιλογών τους, χωρίς να 
είναι κυρίαρχο το κριτήριο της µεγιστοποίησης των κερδών. 
Να υπάρξει περιορισµός και κανόνες στις αµοιβές των manager και των 
διαχειριστών στον ΧΠ Τοµέα. 
Να µεταβιβασθεί η εποπτεία του ΧΠ συστήµατος από το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ενισχυθεί η Κεντρική της εποπτεία 
ως προς την πιστωτική πολιτική των Τραπεζών µε την έγκαιρη δηµόσια 
επισήµανση των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 
 
 

6.4 Συµπεράσµατα 
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι είµαστε µάρτυρες της µεγαλύτερης 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης της  τελευταίας εκατονταετίας. Το γεγονός ότι η 
σηµερινή οικονοµία έχει µεγαλύτερο παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα στην κίνηση 
του κεφαλαίου σε σχέση µε το παρελθόν, κάνει την κρίση αυτή πιο σοβαρή τόσο 
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στις επιπτώσεις όσο και στους τρόπους αντιµετώπισής της. Είναι  γεγονός  ότι  
ενώ  η  χρηµατοπιστωτική  κρίση  είχε  ως  αφετηρία  την οικονοµία  των  ΗΠΑ,  
η  παγκοσµιοποίηση  ήταν  ικανή  να  µεταφέρει  την  κρίση ραγδαία σε όλη την 
υφήλιο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας  των  
χρηµατοπιστωτικών αγορών  µέσω της  δηµιουργίας ενός  ενιαίου παγκόσµιου 
εποπτικού φορέα ή τη στενότερη συνεργασία  ανάµεσα στις εποπτικές αρχές της 
ΕΕ, των ΗΠΑ καθώς και άλλων µεγάλων οικονοµιών. Οι  κανόνες της 
Βασιλείας ΙΙΙ, αν και πραγµατοποιούν ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, 
δεν θεωρούνται αρκετά αυστηροί από χώρες, όπως είναι οι Η.Π.Α. και η Γερµανία. 
Είναι  σηµαντικό  για  την  ΕΕ  στο  σύνολό  της  να  ασκήσει  επεκτατική 
δηµοσιονοµική   πολιτική,  προωθώντας τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα για τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης  και  την προώθηση της ανάπτυξης  µε απώτερο 
στόχο τη γρήγορη και αποτελεσµατική καταπολέµηση της οικονοµικής κρίσης. 
Είναι επίσης σηµαντικό να επισηµανθεί ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικών 
κρίσεων, θα πρέπει να υπάρχει στενή και αρµονική συνεργασία ανάµεσα στις 
νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές αρχές  για  τον  καλύτερο  συντονισµό και  
προώθηση  στόχων  και µέτρων από κοινού. 
Όσον αφορά  την  ελληνική  πραγµατικότητα, η  εκδήλωση  της  παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής  κρίσης οδήγησε στην κρίση χρέους, µε αποτέλεσµα την 
παρατεταµένη  ύφεση και τη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Το 
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έπρεπε να αναπροσαρµόσει τις δραστηριότητές του 
αρχικά στην αντιµετώπιση ενός παγκοσµίου αρνητικού παράγοντα και έπειτα 
στην αντιµετώπιση της  υποχώρησης  του  ΑΕΠ  που  προκλήθηκε  από  τον  
εκτροχιασµό του  κρατικού ελλείµµατος και του κρατικού χρέους. 
Οι τράπεζες δεν ήταν εκτεθειµένες σε παράγωγα προϊόντα υψηλού ρίσκου, αλλά 
επηρεάστηκαν αρνητικά από την αύξηση του κόστους χρηµατοδότησής  τους.  Το  
αποτέλεσµα  αυτής  της  αύξησης  ήταν  η  µείωση  της ρευστότητάς τους. 
Ταυτόχρονα, λόγω της ύφεσης της αγοράς αυξήθηκε το ποσοστό των  δανείων  
σε  καθυστέρηση, µε  αποτέλεσµα  την  αύξηση  των  φόβων  για  την κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών. 
Για την αντιµετώπιση των δύο αυτών βασικών προβληµάτων, οι ελληνικές 
τράπεζες  προχώρησαν ή προχωρούν σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, 
εκδόσεις οµολογιακών δανείων,  αύξηση  των  προβλέψεων  µη  αποπληρωθέντων 
δανείων, µείωση του λειτουργικού τους κόστους, επέκταση των επενδύσεών τους 
στις αγορές της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφόσον σε αυτές τις αγορές 
εµφανίζονται ευοίωνες προοπτικές,  ενώ  πολλές  από  αυτές  χρησιµοποίησαν και  
τον  κρατικό  µηχανισµό στήριξης του χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος. Όλες 
αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν στην διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου 
κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. 
Όλες αυτές οι µεταβολές έδωσαν την αφορµή για συζητήσεις σχετικά µε ένα 
δεύτερο κύκλο συγχωνεύσεων και εξαγορών, προκειµένου να ισχυροποιηθεί 
περαιτέρω το ελληνικό τραπεζικό  σύστηµα  και  να  προστατευτεί  από  πιθανές 
µελλοντικές αρνητικές  επιδράσεις.  Ήδη  η  τράπεζα  Πειραιώς  κατέθεσε  
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επίσηµη πρόταση για την αγορά της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου,  ενώ το σηµαντικότερο deal του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 
πραγµατοποιήθηκε τους τελευταίους µήνες µε την συγχώνευση µεταξύ της Alpha 
και της EFG Eurobank, καθώς  δεν ευδοκήµησε το αντίστοιχο σενάριο 
συγχώνευσης µεταξύ της Εθνικής µε την Alpha. Η σχετική φηµολογία ενισχύεται 
και από την τελευταία  έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, στην οποία 
ζητείται εµµέσως πλην σαφώς διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός για την 
Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 
Συµπερασµατικά, το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναπροσαρµόζεται 
κατόπιν της  παγκόσµιας κρίσης. Νέοι αυστηρότεροι κανόνες ρυθµίζουν το 
πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυµάτων, ενώ συνεννοήσεις για 
επεκτάσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές  βρίσκονται  επί τάπητος. Η ελληνική 
τραπεζική αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από τις παγκόσµιες αρνητικές συνθήκες, 
ενώ η κρίση χρέους της ελληνικής  οικονοµίας  επιδείνωσε  περαιτέρω τις 
συνθήκες λειτουργίας τους. Η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος,  είτε µε συγχωνεύσεις και εξαγορές είτε µε αυξήσεις µετοχικών 
κεφαλαίων, αυτή τη στιγµή εµφανίζεται ως η µοναδική λύση ισχυροποίησης του. 
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