
  
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

«Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση και τα 
Μέτρα Στήριξης του Ελληνικού 

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος» 
 
 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ  
 
 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ 
 
 
 
 
ΡΕΘΥΜΝΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010



  1

Περιεχόμενα…………….………………………………………………….…….Σελ. 1 

Abstract………………………………………………………………..................Σελ. 4 

Εισαγωγή……………………………………………………………....................Σελ.5 

Κεφάλαιο 1. Ιστορικό Πλαίσιο – Αιτίες και Βασικά Χαρακτηριστικά Κρίσης 

1.1 Ιστορικό Πλαίσιο – Το Χρονικό της Κρίσης.……………………..….............Σελ.7 

1.1.1 Το εργαλείο της τιτλοποίησης. ……………………………........................Σελ.11 

1.1.2 Τα υπέρ της τιτλοποίησης ……………………….…………………........Σελ.12 

1.1.3 Αδυναμίες του μοντέλου ……………………….......................................Σελ.13 

1.1.4 Η τιτλοποίηση απαιτήσεων στην Ελλάδα…………………………… .....Σελ.14 

1.2 Οι Αιτίες και τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Κρίσης ……………………..Σελ.15 

1.2.1 Αιτίες της κρίσης……..….......................................................................... .Σελ.15 

1.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης ……………………………………...Σελ.21 

Κεφάλαιο 2. Αντιμετώπιση του Φαινομένου 

2.1. Τα Παραδοσιακά Εργαλεία………..…………………….............................Σελ.27 

2.2 Περισσότερο Δραστικά Μέτρα που ελήφθησαν στις ΗΠΑ…………….…..Σελ.28 

2.3. Περισσότερο Δραστικά Μέτρα που Υιοθέτησε η Ευρώπη………………...Σελ.29 

2.3.1 Η μείωση των επιτοκίων………………………….....................................Σελ.31 

2.3.2 Πρόσβαση σε ρευστότητα των περισσότερο φερέγγυων τραπεζών……....Σελ.32 

2.3.3 Διεύρυνση καταλόγου αποδεκτών ασφαλειών…………………….………Σελ.33 

2.3.4 Ανάγκη τροποποίησης χρηματοπιστωτικού Δικαίου……………………...Σελ.34 

2.3.4.1 Ρυθμιστικές Προτάσεις……..…………………………………………....Σελ.34 

2.3.4.2 Συμβατότητα μέτρων εθνικών κυβερνήσεων με το Κοινοτικό Δίκαιο.....Σελ.35 

2.3.4.3 Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Ευρώπης………………..….Σελ.40 

2.4 Ομάδα De Larosiere……………………………….………………………..Σελ.41 

2.4.1 Η βραχυπρόθεσμη πρόταση της Έκθεσης…………………………………Σελ.41 

2.4.2 Η μακροπρόθεσμη πρόταση της Έκθεσης……………………………...…Σελ.43 

Κεφάλαιο 3: Σύγκριση Τρέχουσας Κρίσης με την Κρίση του 1929 

3.1. Η Παγκόσμια Κρίση του 1929: Χαρακτηριστικά και αντιδράσεις Πολιτικής 

…………………………………………………………………………………...Σελ.44 

3.2 Η Ελληνική Οικονομία στην Κρίση του 1929……………………………....Σελ.47 

3.3 Η Τρέχουσα Κρίση: Χαρακτηριστικά και Αντιδράσεις Πολιτικής ………....Σελ49 

3.4 Η Ελληνική Οικονομία στην Τρέχουσα Κρίση ………….………….............Σελ.51 



  2

3.5 Διαφορές Κρίσεων…………………………………………………………...Σελ.52 

Κεφάλαιο 4: Η Διάρθρωση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και 

η Ανάγκη Στήριξης των Ελληνικών Τραπεζών 

4.1 Η Διάρθρωση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος…………...Σελ.55 

4.1.1 Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες………………………….….Σελ.56  

4.1.1.1 Ο πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) …………………………………..Σελ.56 

4.1.1.2 O κίνδυνος Αγοράς ……………………………………………………...Σελ.59 

4.1.1.3 Ο Κίνδυνος Ρευστότητας ………………………………………….…….Σελ.59 

4.1.1.4 Ο Λειτουργικός Κίνδυνος………………………..……………………...Σελ.61  

4.2 Ανάγκη Στήριξης Ελληνικών Τραπεζών…………………………………….Σελ.61 

4.3 Πώς Επηρεάστηκαν τα Μεγέθη του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος από την 

Κρίση;…………………………………………………………………..….……Σελ.63 

4.4 Ασκήσεις Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests)…………Σελ.66 

Κεφάλαιο 5: Το Ελληνικό Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης…………………….Σελ.69 

5.1 Ο  Ν.3723/2008, για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας και την 

Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης .…..Σελ.70 

5.1.1 Κριτική που δέχτηκε…………………………………………………….…Σελ.77 

5.1.2 Η απάντηση των Τραπεζών……………………………………….……….Σελ.79 

5.1.3 Η αντιμετώπιση του Πακέτου των 28 δισ. € από τις Τράπεζες………..…..Σελ.82 

5.1.3.1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΤΕ…………………………………..….Σελ.83 

5.1.3.2 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ- Hellenic Post Bank…………Σελ.84 

5.1.3.3 Alpha Bank………………………………………………………..……..Σελ.85 

5.1.3.4 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΤΕ………………...…………………Σελ.86 

5.1.3.5 F.B.Bank……………………………………………………….………...Σελ.87 

5.1.3.6 Attica Bank……………………………………………………..……..…Σελ.87 

5.1.3.7 EFG Eurobank Ergasias Α.Ε………………………….………………....Σελ.88 

5.1.3.8 Γενική Τράπεζα………………………………………..……………...…Σελ.89 

5.1.3.9 Τράπεζα Πειραιώς…………………………………………………...…. Σελ.90 

5.1.3.10 Proton Bank………………………………………………………...…..Σελ.90 

5.1.3.11 Aspis Bank……………………………………………………..……….Σελ.91 

5.1.4 Ορισμός εκπροσώπων στ Δ.Σ. των Τραπεζών……………………..…...…Σελ.92 

5.1.5 Στάδιο υλοποίησης στις Ευρωπαϊκές χώρες…………………………….....Σελ.93 

5.1.6 Στάδιο Υλοποίησης στην Ελλάδα……………………..…….…………….Σελ.93 

5.2 Ο Ν.3714/2008…………..............................................................………….Σελ.96 



  3

5.3 Ο Ν.3631/2008……………………………………………………….……..Σελ.97 

5.4 Ρύθμιση του Ν.3756/2009…………………..……………….…………….Σελ. 98 

5.5 Ανάγκη Εφαρμογής Στρατηγικής Εξόδου από τα Έκτακτα Μέτρα………..Σελ.99 

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα – Επίλογος……………………………………Σελ.100 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………..…………………………..Σελ.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4

ABSTRACT 

Την τελευταία περίοδο, η διεθνής οικονομία βιώνει τις συνέπειες μιας 

πρωτοφανούς κρίσης, της οποίας οι απαρχές εντοπίζονται στο σπάσιμο της φούσκας 

στην αγορά ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ και στη 

συνέχεια προκάλεσε αποσταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Η τρέχουσα κρίση έφερε στην επιφάνεια τις σοβαρές αδυναμίες στη 

λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού και οικονομικού συστήματος και 

ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης διεθνώς συντονισμένων πολιτικών, τόσο για την 

αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης όσο και για μελλοντική πρόληψη. Οι επιπτώσεις 

της κρίσης αν και επηρέασαν το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα με λιγότερο 

οξύ τρόπο, κυρίως λόγω της εσωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, δεν άφησαν 

ανεπηρέαστη την ελληνική πραγματικότητα. Μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς 

συναίνεσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου ελήφθησαν μέτρα και στην 

Ελλάδα, κυρίως μέσω της στήριξης του τραπεζικού συστήματος, με απώτερο σκοπό 

τη διοχέτευση της προκύπτουσας ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, στις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, κάτι τέτοιο δεν κατέστη 

εφικτό και η αποδοτικότητα των ληφθέντων μέτρων τίθεται υπό αμφισβήτηση.   
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1. Εισαγωγή 

Είναι κοινή παραδοχή ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και η 

οικονομική ύφεση που ακολούθησε είναι η σοβαρότερη μετά από αυτήν του 1929. 

Μπορεί να μην είναι η πρώτη, αλλά είναι η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι η 

κρίση της παγκοσμιοποίησης, εστιάζεται κυρίως στο χώρο των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών και ξεκίνησε από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κρίση χαρακτηρίζεται από 

κλονισμό της εμπιστοσύνης στις τράπεζες1.  

Από τον Οκτώβριο του 2008 η Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί 

ένα γεγονός το οποίο επέφερε αλλαγές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, 

στην λειτουργία των επιχειρήσεων, των τραπεζών και των κατά τόπους κυβερνήσεων. 

Οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού 

συστήματος κάνοντας την εμφάνιση τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η κρίση των στεγαστικών δανείων ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και περιορίστηκε 

αρχικά στις τράπεζες οι οποίες είχαν επενδύσει σε προϊόντα τιτλοποίησης των 

δανείων αυτών. Καθώς η κρίση εξελισσόταν, η πρακτική της επαναλαμβανόμενης 

τιτλοποίησης (re-securitisation) καθώς και η πολυπλοκότητα και αδιαφάνεια των 

προϊόντων είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εντοπισμού του κινδύνου και τη 

μείωση της εμπιστοσύνης στη φερεγγυότητα των τραπεζών. Οι τράπεζες έγιναν 

ιδιαίτερα επιφυλακτικές και δανείζονταν μεταξύ τους για μικρά χρονικά διαστήματα. 

Ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις δέχτηκαν οι τράπεζες με μικρή καταθετική βάση και 

κύρια πηγή χρηματοδότησης τη διατραπεζική αγορά. Η κρίση λοιπόν μεταφέρθηκε σε 

ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα και δεν άργησε να επηρεάσει τον πραγματικό τομέα 

της οικονομίας2.  

Ουσιαστικά η κρίση αποτελεί την αποκάλυψη μιας σειράς ανεπαρκειών της 

σημερινής αρχιτεκτονικής του χρηματοοικονομικού συστήματος. Παραδείγματα 

αποτελούν ο υπερβολικός δανεισμός των χρηματοοικονομικών οργανισμών, η 

δημιουργία πολύπλοκων και δύσκολα ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών 
                                                            
1 Χριστιανός Α. Β., 2009, Κρατικές ενισχύσεις υπό το  φως της οικονομικής κρίσης, Ευρωπαίων 

Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, σελ.24 
2 Καλφάογλου Φ., 2009, Η Χρηματοοικονομική Κρίση και η Βασιλεία, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

MARKETING, Οκτώβριος 2009, (Ιστοσελίδα) Διαθέσιμο στο:  

http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=3543  
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προϊόντων, η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων και 

κανόνων λογιστικής αποτίμησης καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων, οι 

στρεβλώσεις στο σύστημα κινήτρων και αμοιβών των διευθυντικών στελεχών των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών, η ατελής ρύθμιση για την κεφαλαιακή επάρκεια 

και ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και ο μη αποτελεσματικός έλεγχος από 

τις αρμόδιες εποπτικές αρχές3.  

Βασικό δίδαγμα αποτελεί το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη της 

φούσκας, έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη για μεταρρύθμιση σε ό, τι συντέλεσε στο 

ξέσπασμά της. Αυτό που αναζητείται είναι μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο κράτος  

και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπου 

είναι πλέον ορατή η ανάγκη δημιουργίας θεσμών διεθνούς συνεργασίας και ελέγχου. 

Το κράτος οφείλει να ανακτήσει το χαμένο ρυθμιστικό του έλεγχο απέναντι στις 

ακρότητες των εν λόγω αγορών4.   

Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι συνθήκες που 

ευνόησαν την εκδήλωση της κρίσης και τα μέτρα που ελήφθησαν για την 

αντιμετώπισή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Στο 

πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το χρονικό της κρίσης, οι αιτίες και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. Στο δεύτερο αναλύονται τα μέτρα που ελήφθησαν για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου, κυρίως στην Ευρώπη, τόσο από τις Κεντρικές 

Τράπεζες, όσο και από σε κρατικό επίπεδο, καθώς επίσης και η ανάγκη για 

τροποποίηση του χρηματοπιστωτικού δικαίου στην Ευρώπη. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρατίθεται μια σύγκριση της τρέχουσας κρίσης με το Κραχ του 1929, όπου δίνεται 

έμφαση στον τρόπο αντίδρασης των αρμόδιων Αρχών, με σκοπό να αναδειχθεί η 

ανάγκη της καθιέρωσης ενός αυστηρού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, που 

θα διέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη 

διάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στους κινδύνους που 

                                                            
3 Σταϊκούρας Π., 2008, Το χρηματοοικονομικό κραχ του 2007-2008. Κρίση της αγοράς επισφαλών 

δανείων ή κρίση του επισφαλούς ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών 

αγορών;, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 5, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008, Εκδόσεις 

Σάκκουλα, σελ.  620-621 
4 Καραγκουνίδης Απ., 2008, Το οικονομικό Δίκαιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης – Μια εισαγωγική 

θεώρηση, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008, Εκδόσεις 

Σάκκουλα,σελ.618-619  
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αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας και αιτιολογείται η ανάγκη στήριξής του. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται το ελληνικό σχέδιο κρατικής ενίσχυσης, το στάδιο 

υλοποίησης και απορρόφησης του πακέτου των 28 δισ. €, η κριτική που αυτό 

δέχτηκε, καθώς επίσης και η απάντηση των συμμετεχόντων σε αυτό. Επιπλέον, 

τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής μιας στρατηγικής εξόδου από τα έκτακτα μέτρα. Στο 

έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται κάποια βασικά διδάγματα, αναφορικά με την 

νέα αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία είναι πλέον 

επιβεβλημένη, καθώς επίσης και αναφορικά με το τι θα αποτελέσει καταλυτικό 

παράγοντα για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο 

Επαμεινώνδα Μαριά, για την αμέριστη στήριξη και τη βοήθεια για τη συγγραφή της 

παρούσας εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ιστορικό Πλαίσιο – Αιτίες και Βασικά Χαρακτηριστικά 

1.1 Ιστορικό Πλαίσιο – Το Χρονικό της Κρίσης 

Τα χρόνια που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της κρίσης στις ΗΠΑ 

χαρακτηρίζονται από ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες, με χαμηλά επιτόκια, 

υψηλή ρευστότητα και ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μέσα σε ένα τέτοιο 

κλίμα είχε καλλιεργηθεί στην αγορά ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στο σύστημα και 

χαλαρότητας, το οποίο είχε επίσης τροφοδοτήσει την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων 

και την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων. Η εκτίναξη των τιμών των ακινήτων κυρίως 

οφειλόταν στην ασύδοτη πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία είχε ενισχυθεί 

τόσο από την αυξημένη ρευστότητα όσο και από την ευρεία χρήση της «τιτλοποίησης 

ενυπόθηκων δανειακών απαιτήσεων» (“mortgage backed securitization”), την 

κλιμακούμενη ζήτηση των επενδυτών για προϊόντα μεγάλων αποδόσεων αλλά και 

κινδύνων και την αδυναμία αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές 

αρχές5.  

Η τιτλοποίηση αναπτύχθηκε δραματικά και από το 2001 έως το 2008 το ύψος 

των ενυπόθηκων δανείων που τιτλοποιήθηκαν στις ΗΠΑ (Mortgage Backed 

Securities - MBS), ξεπέρασε τα 15 τετράκις εκατομμύρια δολάρια. Για την 

ικανοποίηση της ανάγκης επιπλέον κέρδους και μεγαλύτερης διασποράς του 
                                                            
5 Σταϊκούρας Π., ό.π., σελ.624-625 
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κινδύνου, σχηματίστηκαν σειρές τιτλοποιήσεων και ομολογιών τρίτης, τέταρτης 

κ.ο.κ. γενιάς, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια αλυσίδα αλληλοσυνδεδεμένων 

επενδύσεων σε τιτλοποιούμενες απαιτήσεις, χωρίς να είναι δυνατός ο εντοπισμός του 

είδους και του επιπέδου κινδύνου που έφερε ο κάθε συμμετέχων. Αυτό έγινε με τη 

χρησιμοποίηση των ομολογιών πρώτης γενιάς στο σχηματισμό ενός νέου 

χαρτοφυλακίου προς τιτλοποίηση και έκδοση δεύτερης γενιάς ομολογιών 

«Collateralized Debt Obligations-CDO s», η εξυπηρέτηση των οποίων εξαρτιόταν 

από την εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου πρώτης γενιάς6.   

Δυστυχώς, οι τράπεζες, οι επενδυτές, η πολιτική και οικονομική ηγεσία αλλά 

και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές υποτίμησαν τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε 

όλη αυτήν τη διαδικασία. Ήδη από το 1992 η Επιτροπή Βασιλείας7 είχε υπογραμμίσει 

ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που τιτλοποιούν τις απαιτήσεις τους, ενδέχεται να φέρουν 

ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστούν οι τελικοί επενδυτές λόγω μη 

εξυπηρέτησης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Ενώ μέχρι το 2001 η πλειοψηφία 

των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ ήταν «πρώτης ποιότητας δάνεια» 

(“prime conforming loans”), στη συνέχεια άρχισε να γίνεται εκτεταμένη χρήση της 

τιτλοποίησης και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ενυπόθηκων δανείων 

μειωμένης ποιότητας (“non-prime mortgage loans”) και το 2006 τα δάνεια μεσαίας 

ποιότητας (“Alt-A mortgage loans”) ανήλθαν στο 25% ενώ στο 21% τα δάνεια 

χαμηλής εξασφάλισης (“subprime mortgage loans”).  

Η πιστωτική αυτή επέκταση, σε συνδυασμό με τη χαλαρή νομισματική 

πολιτική από το 2001 έως το 2004 όταν και τα επιτόκια κυμαίνονταν στο 1% 

συνέβαλαν στην άνθηση του κλάδου των κατασκευών και, καθώς και η κατανάλωση 

αυξήθηκε, αυξήθηκε κατά πολύ το ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων. Οι τιμές των 

ακινήτων αυξάνονταν σταθερά κάθε χρόνο κατά 7,5% από το 1997 έως το 2006 και ο 

                                                            
6 Rosen J.R., 2007, The role of securitization in mortgage lending, Essays on Issues, Federal Bank of 

Chicago, No224, November 2007 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.chicagofed.org/digital_assets/publications/chicago_fed_letter/2007/cflnovember2007_244.

pdf  
7 Η Επιτροπή Βασιλείας- «Basel Committee on Banking Supervision»-«Basel Committee», ιδρύθηκε 

το 1974 και είναι ένα διεθνές φόρουμ, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών που 

εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο Βέλγιο, Καναδά, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και ΗΠΑ. Η Επιτροπή συνιστά φόρουμ για την τακτική ανταλλαγή απόψεων περί 

τραπεζικών εποπτικών θεμάτων και τη βελτίωση της τραπεζικής εποπτείας σε διεθνές επίπεδο. 
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καταναλωτής έσπευδε να δανειστεί για να αγοράσει ακίνητο, σκεπτόμενος ότι ακόμη 

κι αν δε μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο, θα προβεί σε πώληση του ακινήτου του σε 

υψηλότερη τιμή από την τιμή κτίσης8.  

Στοιχεία τα οποία επίσης συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των ακινήτων το 

διάστημα 2000-2006 είναι: α) το ειδικό βάρος της ιδιοκτησίας κατοικίας στις ΗΠΑ, 

β) το  πρόγραμμα για την αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας κατοικιών στις ΗΠΑ, γ) 

η κατάρρευση του δείκτη NASDAQ το 2001, δ) οι μεταβολές των επιτοκίων, ε) η 

διαδικασία και η μορφή επέκτασης της πίστης. Πιο αναλυτικά9,  

α) Αναφορικά με το ρόλο της ιδιόκτητης κατοικίας στις ΗΠΑ, τις αλλαγές στη 

ζήτηση στέγης μεταξύ διαφόρων περιοχών επηρεάζουν η κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού, οι αλλαγές χρήσεων γης, η διαφοροποίηση στην παρεχόμενη σχολική 

εκπαίδευση ανά περιοχές, οι τάσεις αναζήτησης κατοικίας εκτός των αστικών 

κέντρων, καθώς και οι μεγάλες αλλαγές από την εισροή μεταναστών και την 

επακόλουθη διαφοροποίηση των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών ορισμένων 

περιοχών.  

β) Το 2002 εξαγγέλλεται στις ΗΠΑ πρόγραμμα μέτρων τα οποία βοηθούν στην 

απόκτηση στέγης. Τα μέτρα στοχεύουν στην ανάπτυξη του ποσοστού κατοχής 

κατοικίας ειδικά για τις μειονότητες. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος 

ανταποκρίθηκαν πολλοί οργανισμοί, προσφέροντας νέου τύπου στεγαστικά δάνεια 

ώστε να αυξήσουν τις επιλογές των δανειοληπτών.  

γ) Η άνοδος και η κατάρρευση των μετοχών νέας τεχνολογίας έπαιξε το ρόλο της. 

Κατά την άνοδο δημιουργήθηκαν μεγάλα εισοδήματα τα οποία κατευθύνθηκαν και 

στην αγορά κατοικιών, αλλά ιδιαίτερα κατά την κατάρρευση, η αναζήτηση 

επενδύσεων που εξασφαλίζουν κανονικές αποδόσεις, κατευθύνθηκε σε δύο τομείς. 

Για τα νοικοκυριά η διαρκής αύξηση της τιμής των σπιτιών αποτελούσε μία ασφαλή 

επένδυση, ενώ τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές (τράπεζες, 

hedge funds, ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρίες, κλπ.) 

βρήκαν στους τίτλους που εκδίδονταν από τις τράπεζες στη βάση του στεγαστικού 

χρέους μία σίγουρη και κερδοφόρα επένδυση. 

                                                            
8 Σταϊκούρας Π., ό.π., σελ.627-628 
9 Λαπατσιώρας Σ. και Μηλιός Γ., 2008, Χρηματοπιστωτική Κρίση και «Οικονομική Ρύθμιση»,  Μέρος 

2ο, Θέσεις, Τεύχος 104, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008 
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δ) Η τάση των διεθνών κεφαλαίων για επένδυση σε τίτλους που στηρίζονται σε 

στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια ενισχύθηκε και από το περιβάλλον ιστορικά χαμηλών 

επιτοκίων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.  

ε) Ένας ακόμα παράγοντας που συνέβαλε στη διαμόρφωσή των όρων εκδήλωσης της 

πιστωτικής κρίσης είναι η ταχεία επέκταση του δανεισμού και οι μορφές που πήρε. Οι 

βασικές μορφές στεγαστικών δανείων που χορηγούσαν οι τράπεζες των ΗΠΑ, 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής : 

- Τα συμβατικά (conforming – συμμορφούμενα με τους κανόνες) δάνεια, τα 

οποία έχουν ορισμένο ύψος δανεισμού και συγκριτικά με τα άλλα δάνεια αυστηρούς 

όρους χορήγησης και μπορούν να θεωρηθούν ως δάνεια με την αυστηρότερη 

πιστωτική αξιολόγηση. 

- Τα δάνεια jumbo, που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα συμβατικά 

αλλά έχουν μεγαλύτερο όριο δανεισμού. 

- Τα subprime, όπου οι δανειολήπτες δεν εκπληρώνουν κάποιο ή κάποια 

χαρακτηριστικά των συμβατικών δανείων και πρόκειται για δάνεια με τον υψηλότερο 

βαθμό πιστωτικού κινδύνου και έχουν γενικά υψηλότερα επιτόκια και προμήθειες σε 

σχέση με τις άλλες κατηγορίες δανείων. 

- Τα Alt-A, τα οποία είναι δάνεια μεγαλύτερου πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 

με τα συμβατικά και χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τα subprime 

δάνεια. Οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας δανείων πληρώνουν επιτόκια και 

προμήθειες που κινούνται στην ενδιάμεση περιοχή μεταξύ συμβατικών και subprime 

δανείων.  

- Τα HEL/HELOC δάνεια. Πρόκειται για δάνεια στα οποία ο δανειολήπτης 

αποκτά ένα λογαριασμό ανάληψης με βάση την αξία του σπιτιού που υποθηκεύει.  

Το τέλος άρχισε μετά τα μέσα του 2003, όταν άλλαξε η νομισματική πολιτική 

στις ΗΠΑ. Τα επιτόκια αυξήθηκαν στο επίπεδο του 5,25% μέχρι τα μέσα του 2006 

και υπήρχε πλέον υπερπροσφορά ακινήτων, τέτοια ώστε να μη μπορεί να 

απορροφηθεί από τη ζήτηση. Το χρήμα πλέον ήταν κατά πολύ ακριβότερο κι έτσι και 

η κατανάλωση μειώθηκε αλλά το κυριότερο, επήλθε και αδυναμία των δανειοληπτών 

να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Λόγω επίσης της υπερπροσφοράς ακινήτων, 

μειώθηκαν και οι τιμές τους. Έτσι, οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων βρέθηκαν σε 

διπλό αδιέξοδο, αφού ούτε τα δάνειά τους μπορούσαν πλέον να εξοφλούν αλλά ούτε 
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και η αξία του υποθηκευμένου ακινήτου επαρκούσε έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι 

υποχρεώσεις τους. Καθώς οι τράπεζες προέβησαν σε κατασχέσεις, οι τιμές των 

ακινήτων πιέστηκαν ακόμα περισσότερο, επιτείνοντας περαιτέρω την κατάσταση10.  

Στη συνέχεια επήλθαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά ομολογιών που είχαν 

εκδοθεί με την τιτλοποίηση. Οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

επανεκτίμησαν τις αξιολογήσεις τους με συνέπεια την κατακόρυφη πτώση των τιμών 

των ομολογιών και την ταυτόχρονη καλλιέργεια ενός κλίματος αβεβαιότητας. Για να 

καλύψουν τις απώλειές τους οι επενδυτές αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν άλλους 

υγιείς τίτλους, με αποτέλεσμα να συμπιεστούν οι τιμές σε πολλά χρηματιστήρια ανά 

τον κόσμο και έτσι διευρύνθηκε και η έκταση της κρίσης. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 

οδήγησε σε μείωση της πίστης και σε κρίση ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά, η 

οποία πέρασε και στην πραγματική οικονομία, αφού ο δανεισμός προς τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έγινε πολύ ακριβότερος και δυσκολότερος11.  

Η έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά 

προερχόταν από τρεις πηγές: 1ον, από τη διαγραφή των δανείων που δεν 

εξυπηρετούνταν και που είχαν διαγραφεί από τον ισολογισμό, 2ον, από την ανάγκη 

οικονομικής στήριξης των τιτλοποιήσεων που είχαν πραγματοποιήσει και οι οποίες 

τώρα κατέρρεαν με αποτέλεσμα την επαναφορά στον ισολογισμό μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και την κατάπτωση των εγγυήσεων που είχαν παράσχει 

για τις τιτλοποιήσεις και 3ον, από την επένδυση σε ομολογίες τιτλοποίησης άλλου 

εκδότη. 

1.1.1 Το εργαλείο της τιτλοποίησης. 

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί ένα μηχανισμό μέσω του οποίου, μη 

άμεσα ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις μετατρέπονται σε άμεσα ρευστοποιήσιμους 

τίτλους. Τα στάδια της τιτλοποίησης είναι τα εξής: Η τράπεζα συγκεντρώνει το 

χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων που επιθυμεί να τιτλοποιήσει, όπως ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια, και στη συνέχεια μεταβιβάζει το χαρτοφυλάκιο αυτό στην 

Εταιρεία Ειδικού Επενδυτικού Σκοπού (Ε.Ε.Ε.Σ.). Η σύσταση και η δομή της 

                                                            
10 Kiff J.and Mills P., 2007, Money for Nothing and Checks for Free: Recent Developments in U.S. 

Subprime Mortgage Markets, IMF Working Papers, N.188, July 2007, pp.7-10 
11 Borio C., 2008, The Financial turmoil of 2007-? : a preliminary assessment and some policy 

considerations, March 2008, BIS Working Paper, N.251, pp.5-9 



  12

Ε.Ε.Ε.Σ. είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εταιρεία δε θα πτωχεύσει και ότι 

ακόμη, σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζας, αυτή δε θα συμπαρασυρθεί. Στη 

συνέχεια, η Ε.Ε.Ε.Σ. εκδίδει ομολογίες που καλύπτονται από το χαρτοφυλάκιο των 

τιτλοποιημένων απαιτήσεων και τις διαθέτει στο επενδυτικό κοινό, το οποίο 

καταβάλει αντίτιμο για την απόκτησή τους και το ποσό αυτό το λαμβάνει η τράπεζα 

για την πώληση του χαρτοφυλακίου της. Οι ομολογιακοί τόκοι που αναμένεται να 

λάβει ο επενδυτής προέρχονται από την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν 

τιτλοποιηθεί. Η αξιολόγηση των εκδιδόμενων ομολογιών πραγματοποιείται από 

εξειδικευμένους «οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» (credit rating 

agencies), οι οποίοι, ανάλογα με τη βαθμολογία που δίνουν, προσδιορίζουν το ύψος 

του κινδύνου που φέρουν οι ομολογίες. Για να μην υπάρχει ανασφάλεια από μεριάς 

του επενδυτικού κοινού, οι εκδιδόμενες ομολογίες συνοδεύονται από πρόσθετες 

εξασφαλίσεις, όπως δικαιώματα αναγωγής κατά της τράπεζας σε περίπτωση 

καθυστέρησης πληρωμών και παροχή εγγυήσεων από τρίτα μέρη των οποίων η αξία 

υπερβαίνει την αξία των εκδιδόμενων ομολογιών. Επίσης, για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της τιτλοποίησης, συχνά η τράπεζα αναλαμβάνει έναντι 

αμοιβής, το ρόλο του ταμεία, με σκοπό τη συλλογή του κεφαλαίου και των τόκων 

των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων και την προώθηση τους προς την Ε.Ε.Ε.Σ., με 

σκοπό την ικανοποίηση των ομολογιούχων12.  

1.1.2 Τα υπέρ της τιτλοποίησης. 

Τα οφέλη της τιτλοποίησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές 

είναι πολλαπλά. Σε ό, τι αφορά τους επενδυτές, η τιτλοποίηση προσφέρει μια 

εναλλακτική μορφή επένδυσης, με συγκριτικά καλύτερη απόδοση.13 Επίσης, 

προσφέρει πληροφόρηση και εξασφαλίζει γνώση για τη χρηματοπιστωτική υγεία μιας 

επιχείρησης ή μιας τράπεζας, μέσω των τιμών των ομολογιών.14 

Ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα, η τιτλοποίηση βελτιώνει την ποιότητα του 

ισολογισμού τους και αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων τους, 

καθώς οι τράπεζες πωλούν τα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης που έχουν στο 

                                                            
12  Σταϊκούρας Π., ό.π., σελ. 625-626 
13 Elul R., 2005, The economics of asset securitization, Business Review, 2005 (Q3), pp.16-25 
14 Λαπατσιώρας Σπ.και Μηλιός Γ.,2008, Χρηματοπιστωτική κρίση και οικονομική ρύθμιση. Μέρος 1ο, 

Θέσεις, Τεύχος 103, Απρίλιος-Ιούνιος 2008, σελ.17-18 
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ενεργητικό τους σε Εταιρείες Ειδικού Επενδυτικού Σκοπού, επιτυγχάνοντας 

παράλληλα και μείωση του κόστους δανεισμού15. 

Επίσης, ενισχύει τη ρευστότητά τους, αφού τα έσοδα από την τιτλοποίηση 

χορηγούνται ξανά σε νέα δάνεια, βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 

διαφοράς ληκτικότητας μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων 

καταθέσεων που λαμβάνουν και των μακροπρόθεσμων, μη άμεσα ρευστοποιήσιμων 

πιστώσεων που χορηγούν, η οποία καθιστά τα πιστωτικά ιδρύματα ιδιαιτέρως 

εκτεθειμένα σε κίνδυνο ρευστότητας16.  

Περαιτέρω, η τιτλοποίηση αντισταθμίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, αφού 

απαλλάσσει από τον κίνδυνο που φέρει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και δίνει 

τη δυνατότητα στις τράπεζες να μεταφέρουν εκτός τραπεζικού συστήματος απλούς 

κινδύνους και να εστιάσουν σε πιο εξειδικευμένους. Χωρίς τη χρήση των παράγωγων 

αυτών χρηματοπιστωτικών μέσων απαιτείται ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο για μια 

αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου17.  

Επιπρόσθετα, η τιτλοποίηση μεταβιβάζει και διαχέει τον πιστωτικό και 

επιτοκιακό κίνδυνο στο επενδυτικό κοινό και ακόμη, μειώνει τα κεφάλαια που από το 

νόμο είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να διακρατούν έναντι των κινδύνων που έχουν 

αναλάβει18. Βελτιώνεται, έτσι, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της 

απομόνωσης στοιχείων υψηλού ρίσκου από το κυκλοφορούν ενεργητικό των 

τραπεζών19.  

1.1.3 Αδυναμίες του μοντέλου.  

Από την άλλη, τα βασικά επιχειρήματα κατά της τιτλοποίησης είναι ότι 

μπορεί να υπονομεύσει την ποιότητα του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των 

                                                            
15Η κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι επεκτάσεις της στην Ελληνική οικονομία, 

(Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : http://insight.gr/economy.php?artid=15   
16 Elul R., ό.π., pp.16-20 
17 Λαπατσιώρας Σπ.και Μηλιός Γ., ό.π., σελ.17-58 
18 Elul R., ό.π., pp.25   
19 Η κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι επεκτάσεις της στην Ελληνική οικονομία, 

(Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : http://insight.gr/economy.php?artid=15 
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επιχειρήσεων, να μεγεθύνει τον συστημικό κίνδυνο, ή και να δημιουργήσει 

προβλήματα, τα οποία συνίστανται σε20: 

α) Μείωση κινήτρων από πλευράς τραπεζών για έλεγχο και εποπτεία των 

δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και μεταφορά κινδύνου σε παίκτες 

χωρίς επαρκή εμπειρία στη διαχείριση κινδύνου (ασφαλιστικές εταιρείες, hedge 

funds).  

β) Αδιαφάνεια της αγοράς. Τμήμα ενός συμβολαίου μπορεί να πωληθεί σε κάποιον 

τρίτο. Έτσι πλέον δεν είναι γνωστός ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται μέσω της 

πώλησης αυτής. Αδιαφάνεια προκύπτει επίσης από το μονοπώλιο λίγων μεγάλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι και θέτουν τους 

κανόνες και από το γεγονός ότι μη-τραπεζικοί παίκτες στην αγορά δεν υπόκεινται στο 

ρυθμιστικό έλεγχο που υπόκεινται οι τράπεζες. Τέλος, μέσω της τιτλοποίησης, 

μειώνεται η σημασία των στοιχείων των ισολογισμών για την εκτίμηση της θέσης 

μίας επιχείρησης και ενισχύεται έτσι η αδιαφάνεια. 

γ) Αύξηση της μόχλευσης (leverage), που μπορεί να θέσει ζητήματα συστημικής 

σταθερότητας λόγω της αλληλεξάρτησης των αγορών. Γενικά χρησιμοποιείται το 

επιχείρημα ότι όταν κάποιος ασφαλίζεται έναντι του κινδύνου έχει τη δυνατότητα να 

αναλαμβάνει περισσότερους κινδύνους και επομένως η μείωση του κινδύνου σε 

επίπεδο επιχείρησης μεγεθύνει τον συνολικό κίνδυνο και δίνει τη δυνατότητα 

εμφάνισης νέων μορφών κινδύνου. Επομένως μετατοπίζονται τα επίπεδα κινδύνου 

προς τα επάνω για τις τράπεζες. 

1.1.4 Η τιτλοποίηση απαιτήσεων στην Ελλάδα. 

Στην ελληνική πραγματικότητα η τιτλοποίηση δεν είναι κάτι καινούριο. Κατά τη 

διάρκεια του 2008 οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες προέβησαν σε τιτλοποίηση 

απαιτήσεων, με την έκδοση τίτλων ονομαστικής αξίας 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ, 

υπερδιπλάσιας του συνόλου των προηγούμενων ετών και έφτασε στο τέλος του έτους 

τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του 2008, οι ελληνικές τράπεζες είχαν 

τιτλοποιήσει το 17,9% των καταναλωτικών δανείων, το 15,8% των στεγαστικών 

δανείων και το 7% των επιχειρηματικών δανείων και εταιρικών ομολόγων. Το 

σχετικά χαμηλό ποσοστό των τιτλοποιημένων δανείων, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι ένα μεγάλο μέρος των τίτλων αυτών διακρατήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
                                                            
20 Λαπατσιώρας Σπ.και Μηλιός Γ., ό.π., σελ.17-58 
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αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τη χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων 

των τραπεζών21.  

1.2 Οι Αιτίες και τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Κρίσης 

1.2.1 Αιτίες της κρίσης. 

Η κρίση, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε με το σπάσιμο της φούσκας 

ακινήτων στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2006, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό 

χρεοκοπιών και γρήγορα μεταφέρθηκε στις χρηματοπιστωτικές αγορές των άλλων 

χωρών, προκαλώντας δραματική πτώση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές22.  

Η απαρχή της τρέχουσας κρίσης αναζητείται στη συνισταμένη διαφόρων 

παραγόντων: 

Βασικό αίτιό της είναι η αλόγιστη χρήση της τιτλοποίησης στεγαστικών 

δανείων, με την οποία μετακινήθηκαν στοιχεία του ισολογισμού τραπεζών σε 

ισολογισμούς άλλων διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών23. 

 Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες που είχαν συσσωρευτεί στο παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα συνέβαλαν επίσης στην εκδήλωσή της. Η υπερπροσφορά 

αποταμιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και το αμερικανικό έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών24 δημιούργησαν συνθήκες υπερβάλλουσας ρευστότητας που οδήγησαν 

σε χαμηλά επιτόκια χορηγήσεων, κάτι το οποίο δεν άφησε ανεπηρέαστη την αγορά 

ακινήτων. Εξάλλου, η αθρόα εισροή φθηνών δανειακών κεφαλαίων προς ταχέως 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, διευκόλυνε την πιστωτική επέκταση25. 

Η νομισματική πολιτική που ασκήθηκε από τις Κεντρικές Τράπεζες συνέβαλε 

σημαντικά στην εκδήλωση της κρίσης. Η επεκτατική πολιτική της FED ουσιαστικά 

υποβοηθούσε τη ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων και μειώνοντας 
                                                            
21 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Ιούνιος 2009, σ.77 
22 Καμπόλης, Χ. & Τραυλός, Ν., 2009, Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

(Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο: http//www.alba.edu.gr/crisis/  
23 Ό.π. 
24 Bernanke, B. 2009, “Reducing Systemic Risk”, speech at the Federal Reserve Bank of Kansas City’s 

Annual Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, 22.04.2009 
25 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Η Κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας 

της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Νοέμβριος 2009, σελ.15-16 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%97_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE

%97_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_1929.pdf  
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παράλληλα και τα επιτόκια, επέτρεπε κατά τον τρόπο αυτό την αύξηση του 

ενυπόθηκου δανεισμού. Εάν η ασκούμενη νομισματική πολιτική ήταν συσταλτική, 

όλη αυτή η έκρηξη στις τιμές των ακινήτων θα είχε αποφευχθεί26.  

Η κρίση, επίσης, ανέδειξε ατέλειες του συστήματος εποπτείας, τόσο σε 

διασυνοριακό επίπεδο όσο και μέσα σε κάθε χώρα. Μέχρι τώρα, έμφαση δινόταν 

κυρίως στη μικροπροληπτική εποπτεία, δηλαδή στην εποπτεία των επιμέρους 

πιστωτικών ιδρυμάτων, και λιγότερο στη μακροπροληπτική εποπτεία, η οποία 

εστιάζεται στους συστημικούς κινδύνους, δηλαδή στους κινδύνους που απορρέουν 

από τις διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των 

αγορών και της μακροοικονομικής συγκυρίας27. 

Πρόβλημα δημιούργησε και το σύστημα αμοιβών στελεχών του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο δημιούργησε κίνητρα για αλόγιστη χορήγηση 

στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από τον πιστοληπτικό κίνδυνο των 

δανειοληπτών28, καλύπτοντας μάλιστα μέχρι και το 100% της αξίας του ακινήτου.29 

Τόσο οι μέτοχοι όσο και τα διευθυντικά στελέχη κυριαρχούνταν από κίνητρα που 

οδηγούσαν στην αποσταθεροποίηση του συστήματος. Λόγω της επιδίωξής τους για 

υψηλές βραχυπρόθεσμες ανταμοιβές και της αδιαφορίας τους για τη μακροχρόνια 

απόδοση των επιλογών τους, απέτυχαν να εκτιμήσουν το μέγεθος των κινδύνων που 

αναλάμβαναν. Επίσης, ο επιμερισμός του κινδύνου σε όλο το τραπεζικό σύστημα 

δημιουργούσε την ψευδαίσθηση του περιορισμού του30.  

Τέλος, σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρουν οι εταιρίες αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίες βαθμολογούσαν τα νέα και πολυσύνθετα 

προϊόντα εξομοιώνοντάς τα με τα κρατικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης, με 

συνέπεια οι επενδυτές να υποεκτιμούν τον κίνδυνο. Ένας από τους λόγους αυτής της 

ευνοϊκής βαθμολόγησης είναι η σχέση εξάρτησης που υπήρχε, αφού οι εταιρείες 

                                                            
26 Schwartz J. A., 2009, Origins of the Financial Market Crisis of 2008, Cato Journal, Vol. 29, No. 1 

(Winter 2009), pp.19-23   
27 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Η Κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας 

της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, σελ.15-16 
28 NINJA Δάνεια: No-Income, No-Job, No-Assets 
29 Καμπόλης Χρ.& Τραυλός Γ.Ν., ό.π. 
30 Rajan, R.G. (2009), The Credit Crisis and Cycle-Proof Regulation, Review, Federal ReserveBank of 

St. Louis, 91, p.p.397-402. 
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διαβάθμισης πληρώνονται από τις επενδυτικές τράπεζες που είναι ανάδοχοι των 

ομολόγων. Έτσι, οι επενδυτές παραπλανήθηκαν ως προς το κίνδυνο των ομολόγων 

που αγόρασαν31. Οι αγορές δε μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά εάν δε 

μπορούν να αποδοθούν ακριβείς τιμές σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ο δυνητικός 

δανειολήπτης θα συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό του. Το μάθημα για τους επενδυτές 

που αγκαλιάζουν αυτή τη μορφή επένδυσης, είναι η διατήρηση στάσης δυσπιστίας 

απέναντι σε καινοτομίες μη επαρκώς δοκιμασμένες32.  

Όλα τα παραπάνω βρήκαν γόνιμο έδαφος και στο απελευθερωμένο 

κανονιστικό πλαίσιο. Η απελευθέρωση των αγορών στη δεκαετία του 1990 και τα νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, εξασθένισαν την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων 

και αύξησαν το βαθμό μόχλευσης. Το 1999, με την κατάργηση του νόμου Glass 

Steagall33 υιοθετήθηκε το δόγμα της αυτορρύθμισης των επενδυτικών τραπεζών. 

Τέλος, υπήρχε και η πεποίθηση ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν θα άφηνε πιστωτικά 

ιδρύματα να καταρρεύσουν34. 

 Υπάρχει  έτσι η άποψη ότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν αιτίες της κρίσης, 

αλλά μορφές εκδήλωσης του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, δηλαδή την ειδική 

μορφή συγκρότησης των καπιταλιστικών κοινωνικών σχηματισμών. Ουσιαστικά 

αποτελούν συνέπεια όχι μόνο του τρόπου λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, αλλά του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν το νεοφιλελεύθερο 

υπόδειγμα35. 

 Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά τα σημαντικά οικονομικά και ιδεολογικά 

παραδείγματα που επηρέασαν τη διαμόρφωση των Κοινοτικών Συνθηκών στην 

περιοχή της Ευρώπης μετά τη δεκαετία του 1950. 

                                                            
31 Καμπόλης Χ. & Τραυλός Γ. Ν., ό.π. 
32 Schwartz J. A., ό.π., pp.19-23 
33 Το Glass Steagall Act τέθηκε σε ισχύ το 1993 και το νόημά του ήταν ότι όποιος ήθελε να 

κερδοσκοπεί είναι ελεύθερος να το κάνει αλλά με δικά του κεφάλαια και όχι με τις αποταμιεύσεις των 

πελατών του. Στόχευε στον περιορισμό του επενδυτικού ρίσκου και το διαχωρισμό των τραπεζών που 

πωλούσαν επενδυτικά προϊόντα από τις τράπεζες που διαχειρίζονταν χρήματα καταθετών. Το 

Νοέμβριο του 1999 καταργήθηκε το  Glass Steagall, άρθηκαν οι περιορισμοί που αντιμετώπιζαν οι 

τράπεζες αναφορικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και το τραπεζικό σύστημα 

απελευθερώθηκε πλήρως. 
34 Καμπόλης Χ. & Τραυλός Γ. Ν., ό.π. 
35 Λαπατσιώρας Σ. & Μηλιός Γ., 2008, Η κρίση είναι συστημική, Εποχή, 09.11.2008  
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 Η Συνθήκη της Ε.Κ.Α.Χ.36 (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα), 

στην οποία οδήγησε υπογραφή Συνθήκης στο Παρίσι το 1951, έχει τη θεωρητική της 

βάση στον Κεϋνσιανισμό, όπως αυτός εκφράστηκε από το γαλλικό παράδειγμα της 

διευθυνόμενης οικονομίας (dirigisme), ο οποίος πρεσβεύει την ύπαρξη Κρατικού 

Παρεμβατισμού και Προστατευτισμού, με σκοπό την οικοδόμηση της κοινωνικής 

συνοχής, της μεταπολεμικής ανάπτυξης και ρύθμισης. Ήταν αναγκαία η δυναμική 

παρέμβαση του Κράτους, καθώς ο ιδιωτικός τομέας δε μπορούσε να αναλάβει το 

εγχείρημα της μεταπολεμικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της οικονομίας. Σε 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, βασική αποστολή της Ε.Κ.Α.Χ. ήταν η οικονομική 

επέκταση, η πλήρης απασχόληση και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, όπου το 

κράτος διαδραμάτιζε ένα σημαντικό ρόλο και δημιουργούσε έναν καπιταλισμό νέου 

τύπου 37. 

 Η Συνθήκη της Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα), που συστάθηκε 

με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1957 και βάσει αυτής θεσμοθετήθηκαν 

οι Κ.Α.Π. (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και η Κ.Π.Μ. (Κοινή Πολιτική Μεταφορών), 

διαμορφώθηκε από την έντονη επιρροή των απόψεων του “Ordoliberalismus” 

(Γερμανικός Φιλελευθερισμός) και της «Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς», το 

κυρίαρχο οικονομικό και ιδεολογικό παράδειγμα, στο οποίο στηρίχθηκε η οικονομική 

ανάκαμψη της Γερμανίας την περίοδο εκείνη και βασικά χαρακτηριστικά του οποίου 

είναι η ύπαρξη Ελεύθερης Οικονομίας, η ιδιωτική αυτονομία και η ύπαρξη του 

Κράτους μόνο για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και του κράτους 

δικαίου. Καθώς όμως, οι Κοινοτικές Συνθήκες δεν εκφράζουν μονομερώς τις 

επιλογές μιας ορισμένης πλευράς, έτσι και στη Συνθήκη της ΕΟΚ πέρασαν και 

κάποιες ρυθμίσεις που έχουν τις καταβολές τους στο Κεϋνσιανό οικονομικό 

παράδειγμα του γαλλικού dirigisme. Ενώ λοιπόν ο Γερμανικός “Ordoliberalismus” 

ήταν αρνητικά διατεθειμένος στην ύπαρξη Κράτους Πρόνοιας, η ΕΟΚ είχε αρκετά 

σημεία επαφής με το Κεϋνσιανό παράδειγμα, αφού πέρασαν σε αυτήν κάποιες 

ρυθμίσεις που έχουν τις καταβολές τους σε αυτό, όπως ρυθμίσεις αναφορικά με 

ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών 

                                                            
36 Την ΕΚΑΧ αποτελούσαν οι χώρες Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δυτική 

Γερμανία. 
37 Μαριάς Επ., 2009, Η οικονομική κρίση και το τέλος της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, Ευρωπαίων 

Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.94-99 
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σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της 

οικονομίας ενός κράτους -μέλους, κάτι το οποίο αποτέλεσε και τη νομική βάση για τη 

λήψη μέτρων προκειμένου για την αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης, 

αποδεικνύοντας το σημαντικό οπλοστάσιο των Κεϋνσιανών παρεμβατικών 

πολιτικών38. 

 Αυτό που λειτούργησε σε υπερεθνικό επίπεδο και είχε ως αποτέλεσμα τη 

συνεχή οικονομική μεγέθυνση το διάστημα 1948-1978 ήταν η λειτουργία ενός 

μίγματος Κεϋνσιανισμού και «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς». 

 Μετά το 1984, όμως, εγκαταλείπονται οι αντιλήψεις περί μικτής οικονομίας 

και έχουμε επικράτηση του Νεοφιλελεύθερου Μοντέλου ή αλλιώς της «Συναίνεσης 

της Ουάσιγκτον», όπως επικράτησε, και αποτέλεσε το κυρίαρχο παράδειγμα, που 

ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη φιλελεύθερη στροφή που επιχειρήθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φονταινεμπλώ το 1984. Η «Συναίνεσης της Ουάσιγκτον» 

ενσωματώθηκε σε ενωσιακό επίπεδο αρχικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς 

και στη συνέχεια με τη θεσμοθέτηση της Ο.Ν.Ε. και αποτέλεσε ένα μοντέλο που 

ευθύνεται σημαντικά για την εκδήλωση της παρούσας χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης, αφού στόχο είχε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 

οδήγησε ουσιαστικά σε απορρύθμιση των αγορών39.  

 Αν και ήταν στη διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων να ακολουθήσουν ή 

όχι τη «Συναίνεση της Ουάσιγκτον», ουσιαστικά ήταν υποχρεωμένες να το πράξουν, 

αφού σε αντίθετη περίπτωση δε θα μπορούσαν να δανειστούν από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, από τη Διεθνή Τράπεζα, ή ακόμα, να γίνουν αποδέκτες ξένων 

επενδύσεων, καθώς οι διεθνείς αγορές απαιτούσαν μια τέτοια πολιτική40. 

Τα κυριότερα στοιχεία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου αναφέρονται σε 

απελευθέρωση των τιμών, στη δημιουργία ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας, στην 

ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων, στην κατάργηση εμποδίων εισόδου και 

εξόδου σε ξένες επιχειρήσεις, στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, στον 

περιορισμό των ελέγχων κυκλοφορίας κεφαλαίων και του προστατευτισμού, στην 

                                                            
38 Ό.π., σελ.99-105 
39 Ό.π., σελ.105-107 
40 Marangos J., 2009, What happened to the Washington Consensus? The evolution of international 

development policy, The journal of Socio-Economics, Vol. 38, No 1, January 2009, p.202 
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ελεύθερη διακύμανση των τιμών συναλλάγματος, στην απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, στην ύπαρξη δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε 

περιορισμό των Κυβερνητικών Δαπανών και γενικότερα στην απορρύθμιση των 

αγορών41. 

Σύμφωνα με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, αντί τα κράτη και οι επιχειρήσεις να δανείζονται από τις τράπεζες για να 

επιτελέσουν τις λειτουργίες τους, μπορούν να δανείζονται από όποιον επιθυμεί να 

τους χρηματοδοτήσει, μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων μη τραπεζικών μορφών 

χρηματοδότησης42. Έτσι παρατηρείται επιτάχυνση στην κίνηση των κεφαλαίων για 

αναζήτηση κερδοφόρων τοποθετήσεων, οι οποίες επιβραβεύονται γρήγορα ενώ αυτές 

που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη τιμωρούνται επίσης γρήγορα, καθώς 

επίσης και επίδραση στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας. Η στασιμότητα των μισθών, η 

αύξηση των ανισοτήτων, η αυξημένη ισχύς του κεφαλαίου έναντι της εργασίας έχουν 

αναγκαίο στήριγμα τη σημερινή μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Η ανάπτυξη λοιπόν του καπιταλισμού, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 

κρίσεις. Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις είτε αποτελούν επιμέρους εκδηλώσεις των 

γενικότερων οικονομικών κρίσεων του καπιταλισμού (των κρίσεων 

υπερσυσσώρευσης), είτε αποτελούν εκδηλώσεις των αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν 

τη χρηματοπιστωτική σφαίρα43.  

Βασικό στοιχείο στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η 

προσδοκία της μελλοντικής κερδοφορίας. Η τάση για επέκταση των χρηματικών 

μέσων που καλούνται να λειτουργήσουν ως κεφάλαιο σε αντιστοιχία με την 

προσδοκώμενη μελλοντική παραγωγή και απόδοση συνιστά ένα ασταθές στοιχείο του 

συστήματος, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρηματοπιστωτική κρίση44.  

 Χωρίς το μεγάλο εύρος του μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

δε θα υπήρχε ασφάλεια στη διεθνή κινητικότητα κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, όμως, 

δημιουργούνται και μεγάλες πιέσεις για έντονο ανταγωνισμό, και έτσι, ανεξερεύνητες  
                                                            
41 Ό.π., pp..203  
42 Λαπατσιώρας Σ.& Μηλιός Γ., 2008, Για τον χαρακτήρα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, Η ΑΥΓΗ, 

16.11.2008, σελ.30 
43 Λαπατσιώρας Σ.& Μηλιός Γ., 2008, Χρηματοπιστωτική κρίση και οικονομική ρύθμιση. Μέρος 1ο, 

Θέσεις, Τεύχος 103, Απρίλιος-Ιούνιος 2008, σελ.17-58 
44 Λαπατσιώρας Σ.& Μηλιός Γ., ό.π. 
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αγορές  μπορεί να είναι τελικά κατώτερες, υποβαθμίζοντας τη σημασία του κινδύνου 

που αναλαμβάνεται. Εν προκειμένω, ο ανταγωνισμός για την απόσπαση υψηλότερων 

κερδών οδηγεί τις τράπεζες στο να αποσπάσουν κέρδη από την εκμετάλλευση των 

στεγαστικών δανείων και την έκδοση κινητών αξιών.45 Αυτή η κατάσταση 

συνυπάρχει με την απόσυρση της μέριμνας  από την πλευρά της πολιτείας για 

απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, αφού τώρα αυτό γίνεται μια κερδοφόρα δραστηριότητα. 

Συνέπεια αυτών είναι η ανάδυση προϋποθέσεων για τη γενίκευση μιας κρίσης.46  

 Ο διεθνής χαρακτήρας, το βάθος και η περιφρούρηση των τεχνικών 

διαχείρισης κινδύνου, που σκοπό έχουν την προστασία, τελικά αποτέλεσαν 

παράγοντες διάδοσης του κινδύνου, καθώς κάθε άτομο αντιμετωπίζει έναν άγνωστο 

κίνδυνο και έτσι, δημιουργείται ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης, για τον 

πρόσθετο λόγο ότι η πτώση της αξίας των κινητών αξιών επιδείνωσε την κατάσταση 

των ισολογισμών των οργανισμών και τελικά ενέτεινε την ανασφάλεια και τις 

προϋποθέσεις διάδοσης της κρίσης.47 

 Σε ότι αφορά στην κρίση όπως έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα, σε αυτό 

συνέβαλαν δυο διαφορετικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι οι έντονες και αρνητικές 

για την ελληνική οικονομία  επιδράσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και της υποχώρησης της ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, στην Ευρώπη 

και σε άλλες χώρες. Ο δεύτερος λόγος αφορά στην ίδια την ελληνική οικονομία, την 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το υπερβολικό δημόσιο χρέος, το χαμηλό επίπεδο των 

δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Στους δυο αυτούς λόγους προστίθεται και η 

κοινωνική αναταραχή και η πολιτική αστάθεια48. 

1.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης. 

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κρίσης είναι ότι δεν προκλήθηκε από κάποια 

εξωγενή διαταραχή αλλά γεννήθηκε από το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το 

γεγονός αυτό καθιστά ψευδή την επικρατούσα θεωρία ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται 

ή ότι αποκλίσεις από την ισορροπία είτε συμβαίνουν σπάνια ή προκαλούνται από 
                                                            
45 Lapatsioras S., Maroudas L., Michaelides P., Milios J. & Spyropoulos P. D., 2009, On the Character 

of the Current Economic Crisis, April 2009, (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο: 

http://radicalnotes.com/content/view/99/39/  
46 Ό.π. 
47 Ό.π. 
48 Σημίτης Κ., 2009, Η κρίση. Μερικές σκέψεις για την Ελλάδα, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Αθήνα, 28.02.2009  
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εξωγενείς διαταραχές στις οποίες οι αγορές δύσκολα μπορούν να προσαρμοστούν. Οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις επικρατούσες 

συνθήκες, αλλά δίνουν μια εικόνα η οποία είναι παραποιημένη. Επίσης, οι 

παραποιημένες απόψεις των συμμετεχόντων στην αγορά, οι οποίες εκφράζονται στις 

τιμές των αγορών, μπορούν να επηρεάσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που 

εκφράζουν οι τιμές49. 

Η πεποίθηση ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται ή ότι παρεκκλίνουν της 

ισορροπίας μόνο λόγω εξωγενών παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε για να 

δικαιολογήσει τον ισχυρισμό ότι το κυνήγι της ιδιοτέλειας θα πρέπει να μην 

υπόκειται σε περιορισμούς και ότι οι αγορές δεν πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις, 

κάτι το οποίο περιέχει λάθος λογική. Το γεγονός ότι οι ρυθμιστικοί κανόνες και οι 

άλλες μορφές κρατικών παρεμβάσεων δεν αποδείχτηκαν αποτελεσματικές, δε 

σημαίνει ότι οι αγορές είναι τέλειες. Η παγκοσμιοποίηση επέτρεψε στα κεφάλαια να 

διακινούνται ελεύθερα και δυσκόλεψε την υπαγωγή τους σε ρυθμιστικούς κανόνες. Η 

απορύθμιση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επίσης εξυπηρέτησε τα 

συμφέροντα των διευθυντών και των μεγαλοστελεχών και η ελευθερία στο να 

καινοτομούν τόνωσε την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών50.  

Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας κρίσης είναι η μεγάλη της 

έκταση. Από αυτή δεν απειλούνται μόνο χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στους 

οποίους εντοπίζονται προβλήματα εφαρμοσμένων κακών πρακτικών αλλά και υγιείς, 

δεδομένης της παγκοσμιοποίησης και του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησης των 

αγορών. Επιπρόσθετα, τα προβλήματα δεν εντοπίζονται μόνο στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα αλλά πλήττουν ολόκληρη την επιχειρηματική δραστηριότητα και τρανό 

παράδειγμα αποτελεί ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας ο οποίος επλήγη 

σημαντικά51.  

Επιπρόσθετα, η έντασή της, υπό την έννοια του όγκου των ζημιών που έχει 

προκαλέσει και κυρίως της πρωτοφανούς σε ταχύτητα και εύρος εξάπλωσής της, 

αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της. Εκτιμάται ότι η ένταση της κρίσης οφείλεται 

και στην απόφαση να μην αποτραπεί η κατάρρευση της Lehman Brothers. Η 
                                                            
49 Soros G., 2008, The Crisis & What To Do About It, 06/11/2008, (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο: 

http://www.georgesoros.com/articles-essays/entry/the_crisis_what_to_do_about_it/  

50 Ό.π. 
51 Χριστιανός Α. Β., ό.π., σελ.24-25 
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επενδυτική αυτή τράπεζα ήταν πολύ μεγάλη και το αποτέλεσμα ήταν η κρίση 

εμπιστοσύνης να επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς πέρα από το τραπεζικό σύστημα 

και στο παράπλευρο τραπεζικό σύστημα με καταλυτικές συνέπειες για τη 

σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος52. 

Επιπλέον, για τη διάρκεια της κρίσης δε μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις με 

βεβαιότητα. Για το λόγο αυτό, έχει προταθεί να γίνεται ανά εξάμηνο επανεξέταση του 

καθεστώτος εγγυήσεων που θα παράσχουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών για την 

αντιμετώπισή της. Η παρούσα κρίση φέρει τα χαρακτηριστικά μιας συστημικής 

κρίσης, δηλαδή μιας κρίσης που επηρεάζει το σύνολο των οικονομιών των κρατών 

μελών και για άγνωστο ακόμα χρονικό διάστημα53. 

Σε μια συστημική κρίση, ο χρηματοοικονομικός και επιχειρηματικός τομέας 

μιας χώρας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να είναι συνεπείς με τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις έναντι των τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνονται τα δάνεια που 

δεν ικανοποιούνται και αυτό γίνεται σε βάρος των τραπεζικών κεφαλαίων. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, η κρίση πυροδοτείται από το φαινόμενο των μαζικών αναλήψεων 

πανικού, το οποίο παρατηρείται, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που 

υπάρχει είναι μια γενικότερη οικονομική διαταραχή54.   

Η αποκάλυψη προβλημάτων φερεγγυότητας μιας τράπεζας μπορεί να 

συμβάλει στο να χαρακτηριστούν αφερέγγυες και άλλες τράπεζες. Οι πιέσεις 

ρευστότητας που δημιουργούνται μπορεί να οδηγήσουν στην έλλειψη κεφαλαίων 

πλήθους τραπεζών και έτσι, σε μια κατάρρευση του συστήματος. Οι συστημικές 

κρίσεις παρατηρήθηκαν μετά το 1970 και τα τελευταία χρόνια ο πανικός δε φαίνεται 

να είναι η βασική τους αιτία, αφού υπάρχει η εγγύηση καταθέσεων. Οι συστημικές 

κρίσεις είναι μάλλον προϊόν τραπεζικών κινήτρων, ρυθμιστών της τραπεζικής αγοράς 

και άλλων συμμετεχόντων στη χρηματοπιστωτική αγορά 55.  

                                                            
52 Σαχινίδης Φ., 2008, Βοηθάει την πραγματική οικονομία το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης των 

τραπεζών;,  01.12.08, Δημοσίευση στο Reporter.gr, http://www.sachinidis.gr/?p=165   
53 Χριστιανός Α. Β., ό.π., σελ. 25-26 
54 Laeven L. & Valencia F., 2008, Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working Paper, 

WP/08/224, September 2008, pp.5 
55 Ergungor O.E. & Thomson B. J., 2005, Systemic Banking Crisis, Federal Reserve Bank of 

Cleveland, Policy Discussion Paper, No9, February 2005, pp.2-3. 
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Οι κρίσεις ακολουθούν περιόδους επεκτατικής πολιτικής και περιέχουν 

κάποιας μορφής χρηματοοικονομική απελευθέρωση, η οποία συχνά περιλαμβάνει 

μεταρρυθμίσεις, που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να μην εξαρτώνται από τη χορήγηση 

ενός δανείου αποκλειστικά από μια τράπεζα, αλλά να έχουν επίσης πρόσβαση σε μη 

τραπεζικές χρηματοοικονομικές αγορές. Για να γίνουν οι τράπεζες πιο 

ανταγωνιστικές συχνά οδηγούνται σε μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και αύξηση 

επιτοκίων καταθέσεων, με αποτέλεσμα κάποιες να μειώνουν τα περιθώρια κέρδους 

τους τόσο, ώστε συχνά να οδηγούνται σε κλείσιμο. Στην προσπάθειά τους να μη 

φτάσουν σε αυτό το σημείο, κατευθύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε περισσότερο 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις, με απώτερο σκοπό την αύξηση των εσόδων τους. 

Οι τραπεζίτες συχνά λειτουργούν μυωπικά απέναντι στην καταστροφή, καθώς 

οι οικονομικές διαταραχές συμβαίνουν τόσο σποραδικά, ώστε υποτιμάται τελικά η 

πιθανότητα του ξεσπάσματος μιας κρίσης και τα προειδοποιητικά σημάδια συνήθως 

αγνοούνται. Ακόμα λοιπόν και στην περίπτωση που κάποιες τράπεζες αξιολογούν 

διαφορετικά αυτά τα σημάδια δε λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα προκειμένου να 

εξακολουθήσουν να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με την πρώτη κατηγορία 

τραπεζών και έτσι εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια, υιοθετώντας πολιτικές αγέλης. 

Όταν λοιπόν εκδηλωθεί η διαταραχή δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο προστασίας. Αυτή η 

μυωπική συμπεριφορά των τραπεζών και η υπερβολική αυτοπεποίθηση που τις 

χαρακτηρίζει, μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση συστημικής κρίσης. 

Από την πλευρά τους και οι επενδυτές θεωρούν ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δε 

θα επιτρέψει την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και έχουν πάντα 

εμπιστοσύνη στις επενδυτικές τους ικανότητες και στο ότι μπορούν να εκτιμήσουν 

σωστά το χρονικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να εξέλθουν από μια αγορά η οποία 

πρόκειται να καταρρεύσει. 

Οι τραπεζίτες αναμένουν την παρέμβαση του κράτους, καθώς γνωρίζουν ότι η 

κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος είναι πολιτικά μη επιθυμητή και έτσι, τους 

επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες επιβαρύνουν τον ισολογισμό τους, 

αποκομίζοντας ενδεχόμενα υψηλά οφέλη από επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Αν τα 

κεφάλαια μιας τράπεζας εξαντλούνται, τότε αυτή έχει κίνητρο να ακολουθήσει 

στρατηγικές ανάληψης υψηλού κινδύνου οι οποίες είτε θα την επαναφέρουν στη ζωή 

είτε θα αποτύχουν (κάτι το οποίο είναι περισσότερο σύνηθες) και τότε η πολιτεία θα 
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παρέμβει, χορηγώντας κρατικά κονδύλια, όλα αυτά όμως, σε βάρος των 

φορολογούμενων, αφού οι απώλειες θα είναι τεράστιες. 

Εδώ λοιπόν έγκειται και ο ρόλος των ρυθμιστών της τραπεζικής αγοράς, έργο 

των οποίων είναι να προστατέψουν τους φορολογούμενους, εποπτεύοντας τις 

τράπεζες και διατηρώντας το τραπεζικό σύστημα υγιές. Πολλές φορές όμως και αυτοί 

αποτυγχάνουν στο έργο τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι οι ίδιοι απρόθυμοι να 

επιτελέσουν το έργο τους. Ενδεικτικά, όταν η χρηματοοικονομική απελευθέρωση 

είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 

τότε οι ρυθμιστές δεν προβαίνουν σε κλείσιμο προβληματικών τραπεζών, διότι 

βραχυπρόθεσμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να αποβούν κερδοφόρες και να επικαλύψουν 

έτσι κάθε ίχνος αφερεγγυότητας της τράπεζας. Επίσης, άλλες φορές, ασκείται μεγάλη 

πολιτική πίεση στους ρυθμιστές σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επέκταση του 

χρηματοοικονομικού τομέα θεωρείται ότι οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη. Καθώς 

λοιπόν οι τράπεζες θάβονται μόνες τους όλο και πιο βαθειά, οι ρυθμιστές μπορεί να 

είναι απρόθυμοι ή ανίκανοι να ομολογήσουν δυσάρεστα γεγονότα καθώς αυτό 

αμαυρώνει τη φήμη τους και τις μελλοντικές τους ευκαιρίες επαγγελματικής 

αποκατάστασης. Έτσι, οι ρυθμιστές καθυστερούν να λάβουν διορθωτικά μέτρα. 

Όταν η πολιτεία φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

επίλυσης των προβλημάτων που φέρει η συστημική κρίση, τότε η κρίση έχει ήδη 

καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα αφερέγγυο και τότε ο καλύτερος τρόπος 

χειρισμού εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, καθώς και από το γενικότερο 

οικονομικό κλίμα. Λόγω της έλλειψης κεφαλαίων και της σπουδαιότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη, η πολιτεία οδηγείται σε 

αναδιάρθρωση το τραπεζικού συστήματος και υφίσταται μεγάλα κόστη με σκοπό την 

έξοδο από την κρίση56. 

Οι πολιτικές επίλυσης της συστημικής κρίσης συνίστανται σε κρατική 

επιδότηση των προβληματικών δανείων, σε διαγραφή απαιτήσεων, σε τοποθέτηση 

υπό κρατικό έλεγχο εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα 

αγοράσει και θα διαχειριστεί τα προβληματικά δάνεια, σε πώληση 

                                                            
56 Laeven L. & Valencia F., ό.π., pp.12 
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χρηματοοικονομικών οργανισμών με τη βοήθεια του κράτους και σε ενίσχυση της 

κεφαλαιακής βάσης με κρατικά κονδύλια57. 

Η επείγουσα στήριξη της ρευστότητας και οι κρατικές εγγυήσεις, έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση κρίσεων αλλά το πιο ουσιώδες από όλα είναι η 

ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται τα διάφορα μέτρα. Μόλις καθίσταται αφερέγγυο 

μεγάλο μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και υπάρχει συστημική κρίση, 

είναι αναγκαίο να αναγνωρίζεται το μέγεθος των απωλειών των τραπεζών, να γίνεται 

αντιληπτή η έκταση του προβλήματος και να γίνουν βήματα ώστε να αποκαθίσταται 

η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 

ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών θα πρέπει να είναι επιλεκτικό σε 

σχέση με τις προς ενίσχυση τράπεζες και να περιστέλλει την επίδραση στην 

πραγματική οικονομία. Για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων, η παρέμβαση με στοχευμένα προγράμματα ανακούφισης χρέους σε 

προβληματικούς δανειολήπτες εμφανίζονται επιτυχή. Τέτοια προγράμματα απαιτούν 

δημόσια κεφάλαια και τείνουν να είναι πιο στοχευμένα όταν συνδέονται με επαρκείς 

εξασφαλίσεις.58 

Από μια άλλη οπτική, η τρέχουσα κρίση είναι συστημική, υπό την έννοια ότι 

γεννήθηκε από τα στοιχεία που αποτελούν την καρδιά του νεοφιλελεύθερου 

μοντέλου. Από τη μία μεριά, εταιρείες, θυγατρικές των μεγάλων επενδυτικών 

τραπεζών, που διαχειρίζονταν τους τίτλους που συσσώρευαν και από την άλλη, 

κεφάλαια που δραστηριοποιούνταν δανείζοντας βραχυπρόθεσμα χρήμα σε αυτές με 

εχέγγυα τους τίτλους και με στόχο την απόδοση με τη μικρότερη δυνατή ανάληψη 

κινδύνων. Μέσω αυτών των δύο στοιχείων της οργανωτικής δομής, εκδηλώθηκε η 

κρίση σε όλη της την ένταση. Όταν οι τίτλοι δεν μπορούσαν πλέον να ληφθούν ως 

εχέγγυα λόγω μειωμένης εξασφάλισης που παρείχαν, εφόσον έγινε γνωστό το 

αυξημένο ποσοστό απλήρωτων δόσεων, η σχέση κατέρρευσε και οι μητρικές 

εταιρείες υποχρεώθηκαν να καλύψουν τις ζημίες που συσσώρευε η λειτουργία των 

θυγατρικών τους59.  

                                                            
57 Ό.π., pp.13 
58 Ό.π., pp.30-31 
59 Λαπατσιώρας Σ. & Μηλιός Γ., 2008, Για τον χαρακτήρα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, Η ΑΥΓΗ, 

16.11.2008, Σελ.30 
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Είναι συστημική διότι χτύπησε κομβικά σημεία του συστήματος. Οι αγορές 

και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί των ΗΠΑ, που ήταν σημεία κλειδί του 

συστήματος αυτού οργάνωσης των αγορών, χτυπήθηκαν. Αν ληφθεί υπόψη και η 

δυσμενής κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, το δεύτερο χρηματοπιστωτικό κέντρο 

παγκοσμίως, δίνεται εικόνα για το πώς το σύστημα χτυπήθηκε στο κέντρο του. Είναι 

επίσης συστημική, καθώς η ικανότητα του καπιταλιστή να εγγυάται τη λειτουργία του 

συστήματος, αχρηστεύτηκε60.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Αντιμετώπιση του Φαινομένου 

Παρά τις ιδιαιτέρως αισιόδοξες προβλέψεις ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές 

βρίσκονται σε καλό δρόμο, ότι οι αγορές βρίσκονται υπό έλεγχο, αλλά και ότι η 

μακροοικονομική θεωρία μετά την κρίση του 1929 είχε ωριμάσει τόσο ώστε να έχει 

λυθεί το πρόβλημα των οικονομικών διακυμάνσεων, η κρίση αιφνιδίασε τους πάντες.   

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, διαμορφώθηκε μια ευρεία συναίνεση. Βασικό μέλημα όλων 

αποτέλεσε η διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η επανεξέταση του 

θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που το διέπει, αφού η κρίση ανέδειξε σημαντικά 

προβλήματα των αγορών, όπως την ύπαρξη αδιαφάνειας, τη μη τήρηση των κανόνων 

κεφαλαιακής επάρκειας και την παραγνώριση του αναλαμβανόμενου ρίσκου. 

2.1 Τα Παραδοσιακά Εργαλεία 

Η αντίδραση σε περιόδους πιστωτικής ανάσχεσης προσφέρεται από τα 

παραδοσιακά εργαλεία της άσκησης νομισματικής πολιτικής, δηλαδή με πράξεις 

ανοικτής αγοράς της Κεντρικής Τράπεζας, τη διαχείριση των υποχρεωτικών 

καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κεντρική Τράπεζα και τη λειτουργία 

του «δανειστή τελευταίου καταφυγίου». Σε αυτή την περίπτωση η Κεντρική Τράπεζα 

δανειοδοτεί μια τράπεζα που αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, αποτρέποντας 

έτσι την κατάρρευσή της και το συστημικό κίνδυνο που αυτή συνεπάγεται. Όταν 

ξέσπασε η κρίση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ –Fed (Federal Reserve Bank) 

επεδίωξε να ενισχύσει τη ρευστότητα στη διατραπεζική, μέσω πράξεων ανοικτής 

                                                            
60 Lapatsioras S., Maroudas L., Michaelides P., Milios J. & Spyropoulos P. D., ό.π., σελ.10 
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αγοράς, συμπιέζοντας διαδοχικά το διατραπεζικό επιτόκιο αλλά και το απευθείας 

επιτόκιο δανεισμού από αυτήν61.  

2.2 Περισσότερο Δραστικά Μέτρα που Ελήφθησαν στις ΗΠΑ 

Σύντομα όμως χρειάστηκε η FED να καταφύγει σε πιο δραστικές πρακτικές, 

καθώς τα παραδοσιακά μέσα αποδείχτηκαν ανεπαρκή. Μεταξύ άλλων, διεξήγαγε 

πλειστηριασμούς για την παροχή προς τις τράπεζες δανείων υψηλών ποσών και 

μεγάλης διάρκειας, καθώς και πλειστηριασμούς για το δανεισμό τίτλων δημοσίου για 

μεγάλο χρονικό διάστημα έναντι άλλων τίτλων ως εξασφάλιση. Σε πολιτικό επίπεδο, 

η Αμερικανική Κυβέρνηση υιοθέτησε το Νόμο για την Οικονομική Σταθεροποίηση 

(Emergency Economic Stabilization Act 2008), συστάθηκε το Πρόγραμμα για την 

Εξυπηρέτηση Προβληματικού Ενεργητικού (Troubled Asset Relief Program), βάσει 

του οποίου το Δημόσιο μπορεί να αγοράζει ή να εγγυάται προβληματικά στοιχεία του 

ενεργητικού και ιδίως των προϊόντων τιτλοποίησης ενυπόθηκων δανείων 

χρηματοοικονομικών οργανισμών, μέχρι του ποσού των 700 δισ. δολαρίων. 

Επιπρόσθετα, το ύψος της εγγύησης των καταθέσεων αυξήθηκε από 100.000 δολάρια 

σε 250.000 δολάρια ανά καταθέτη, ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών. 

Για την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου, η Fed δάνεισε στην υπό πτώχευση 

επενδυτική Τράπεζα Bear Sterns το ποσό των 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων, 

οργάνωσε και εγγυήθηκε την εξαγορά της από την JP Morgan Chase, αποφάσισε την 

αγορά όλων των υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει οι κρατικές εταιρείες Fannie Mae, 

Freddie Mac, Federal Home Loan Banks, ύψους 600 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο 

τιτλοποιήσεων, δάνεισε 200 δισ. δολάρια στους κατόχους ομολογιών τιτλοποίησης 

ενυπόθηκων δανείων, ενίσχυσε πιστωτικά τις επενδυτικές θυγατρικές της Goldman 

Sachs και της Morgan Stanley και ενέκρινε την εξαγορά της Merrill Lynch από την 

Bank of America. Τo αμερικανικό δημόσιο δάνεισε στην ασφαλιστική εταιρεία AIG 

80 δισ. δολάρια αγοράζοντας προνομιούχες μετοχές της 40 δισ. δολαρίων, και επίσης 

παρείχε στη Citigroup εγγυήσεις 306 δις. δολαρίων για δάνεια και ομολογίες 

τιτλοποίησης και αγόρασε προνομιούχες μετοχές ύψους 20 δισ. δολαρίων. Στην 

περίπτωση της μεγάλης επενδυτικής τράπεζας, Lehman Brothers η Fed απέφυγε να 

ενεργοποιήσει το μηχανισμό του δανειστή τελευταίου καταφυγίου και την άφησε να 

                                                            
61 Cecchetti S., 2008, Crisis and responses: The Federal Reserve and the Financial Crisis of 2007-2008, 

NBER (National Bureau of Economic Research) Working Paper Series, Working Paper 14134, June 

2008, pp.5-7 
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καταρρεύσει, καθώς η πτώχευσή της ήταν αναμενόμενη και δημοσίως γνωστή, οπότε 

οι επενδυτές και οι αντισυμβαλλόμενοι είχαν επαρκή χρόνο για να προστατεύσουν 

τους εαυτούς τους και ενώ δεν ήταν σε θέση να δώσει επαρκείς ασφάλειες για την 

κρατική ενίσχυση που θα της δινόταν62.  

Ένα έτος μετά από την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, το υπουργείο 

Οικονομικών των ΗΠΑ εμφανίζεται να έχει αποκομίσει κέρδη 4 δισ. δολάρια από το 

πακέτο των 700 δισ. δολαρίων που διέθεσε για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού 

κλάδου. Τα κέρδη προέρχονται από την επιστροφή κεφαλαίων που δανείστηκαν οκτώ 

από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας και αντανακλούν ετήσιες αποδόσεις 15%, 

υπολογίζει η εφημερίδα New York Times. Όταν τον Οκτώβριο του 2008 προχωρούσε 

σε ενέσεις κεφαλαίων για την ενίσχυση των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας με 

αντάλλαγμα προνομιούχες μετοχές, το υπουργείο ανέμενε μία μετριοπαθή απόδοση 

της τάξης του 5%. Όπως τονίζεται, το αμερικανικό κράτος εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σοβαρών ζημιών από τη στήριξη του κλάδου και για το 

λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη να χαραχθούν στρατηγικές εξόδου από τα μέτρα 

στήριξης63. 

2.3 Περισσότερο Δραστικά Μέτρα που Υιοθέτησε η Ευρώπη 

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, που 

ξεκίνησε μετά το 1980 με την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

δηλαδή την κατάργηση των ρυθμιστικών κρατικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με βασικό στόχο την απελευθέρωση του διεθνούς 

εμπορίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την απεξάρτηση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος από τον ιδιοκτησιακό έλεγχο του κράτους συνέβαλε 

στη γρήγορη μετάδοση της κρίσης και στην Ευρώπη64.  

Η θετική διάσταση65 της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης αναφέρεται στην 

υιοθέτηση κανόνων, μέσω των οποίων να καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση α) της 

διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, της σταθερότητας της 
                                                            
62 Cecchetti S., ό.π., pp.12-19 
63 Κέρδισαν από τη στήριξη των τραπεζών, δημοσίευμα της The New York Times, (Ιστοσελίδα), 

Διαθέσιμο στο : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_2_01/09/2009_327508  
64.Γκόρτσος Β. Χ., Σταϊκούρας Π., Λιβαδά Χ., 2009, Στοιχεία ελληνικού δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Φεβρουάριος 2009, σελ.4 
65 Ό.π., σελ.5 
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κεφαλαιαγοράς, της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

πληρωμών και διακανονισμού, β) της διασφάλισης της προστασίας των επενδυτών, 

της διαφάνειας της κεφαλαιαγοράς, γ) της αποζημίωσης των επενδυτών σε περίπτωση 

αναστολής μιας επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δ) την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών που συναλλάσσονται με φορείς 

παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ε) την καταπολέμηση της χρήσης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων. 

Η αρνητική διάσταση αναφέρεται στην κατάργηση των διοικητικών 

περιορισμών ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη σε ό, τι αφορά την ελεύθερη κίνηση 

κεφαλαίων μέσα στον ενιαίο χώρο και η ελευθερία εγκατάστασης και παροχής 

υπηρεσιών από διάφορες κατηγορίες φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητα σε αυτόν και είναι εκείνη η διάσταση η οποία 

διευκόλυνε τη γρήγορη διοχέτευση της κρίσης στον ευρωπαϊκό χώρο66. 

Ειδικά όμως για την ευρωζώνη, η εισαγωγή του ευρώ ως ενιαίο νόμισμα, 

εξάλειψε την πιθανότητα μιας συναλλαγματικής κρίσης. Χωρίς το ευρώ, οι χώρες που 

το έχουν υιοθετήσει θα είχαν εκτεθεί σε σοβαρές διαταραχές ενώ οι συνέπειες ειδικά 

για την ελληνική οικονομία θα ήταν οδυνηρές. Το ευρώ λειτούργησε προστατευτικά 

έναντι αποσταθεροποιητικών συναλλαγματικών κινήσεων67.  

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης καταλογίζεται και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), λόγω της αδυναμίας της να διαγνώσει έγκαιρα την επερχόμενη 

κρίση αφού ακόμα και μετά την εκδήλωσή της επέμενε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν 

η άνοδος του πληθωρισμού και επέμενε στη λήψη μέτρων για τη μη αύξηση των 

μισθών, την ύπαρξη ευελιξίας στην αγορά εργασίας και την εφαρμογή περιοριστικών 

πολιτικών και μάλιστα, παράλληλα με την ύπαρξη διαρκών πολιτικών πιέσεων 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα ήταν να 

μειωθούν οι αποδοχές και τελικά η ενεργός ζήτηση, να αυξηθεί το ποσοστό των 

ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και να εμφανιστούν φαινόμενα 

                                                            
66 Ό.π. 
67 Νίκος Χριστοδουλάκης, 2009, Ασπίδα στην κρίση η ένταξη στην ΟΝΕ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 

04.01.2009 
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υποκατανάλωσης που είναι και μια από τις βασικές αιτίες της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης68.  

Η διαχείριση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

απαίτησε τη συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, των εθνικών κυβερνήσεων 

και τη συμβολή της νομισματικής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν εκείνο 

που έλαβε τις αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης σε υπερεθνικό επίπεδο, 

καθώς και το σχέδιο συντονισμένης δράσης των κρατών μελών της ευρωζώνης, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε την υλοποίηση των ληφθέντων μέτρων69. 

Παρόμοιες πρακτικές με τη Fed ακολούθησε και η ΕΚΤ, προβαίνοντας σε 

μείωση επιτοκίων, διεύρυνση του είδους των παρεχόμενων εξασφαλίσεων για τη 

χορήγηση πίστωσης, δανειοδότηση μεγαλύτερης ληκτικότητας και αύξηση του 

ελαχίστου ορίου εγγύησης των καταθέσεων από 20.000€ σε 50.000€ και από την 

31/12/2009 σε 100.000€ ανά καταθέτη και τράπεζα70. Παράλληλα ελήφθησαν και 

ειδικά στοχευμένα μέτρα διάσωσης, όπως για παράδειγμα η κρατικοποίηση της 

βρετανικής τράπεζας Northern Rock, το πέρασμα στον έλεγχο του βελγικού και 

ολλανδικού δημοσίου του ασφαλιστικού ομίλου Fortis, η επιχορήγηση με ρευστό 20 

δισ. ευρώ της τράπεζας Hypo από το γερμανικό δημόσιο και η ενίσχυση της τράπεζας 

Dexia με 6,4 δις ευρώ από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, του Βελγίου και του 

Λουξεμβούργου71.  

2.3.1 Η μείωση των επιτοκίων. 

Αναφορικά με τα επιτόκια, η ΕΚΤ από τον Οκτώβριο του 2008 προέβη σε 

συνολική μείωση των βασικών της επιτοκίων, προσανατολισμένη πάντα στη 

διατήρηση του πληθωρισμού κάτω του 2% τόσο σε περιόδους κρίσης, όσο και υπό 

                                                            
68 Κωστής Παπαδημητριου, 2008, ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια, Επιφυλακτική για τον Πληθωρισμό, 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 09.05.2008, σελ.2 
69 Αγραπίδη-Γκόρτσου Β., 2009, Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διαχείριση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης: εκπλήρωση των θεσμικών της καθηκόντων και επιβεβαίωση της 

ορθότητας του θεσμικού σχεδιασμού, Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, σελ. 68-69 
70 Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 2008, για την «Τροποποίηση 

της οδηγίας 94/19/εκ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο 

κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης», COM (2008), 661Τελικό, Βρυξέλλες, 15/10/2008, σελ. 9 
71Βλ. http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/news.html, http://www.fsa.gov.uk, 

http://www.fortis.com, http://www.dexia.com, http://www.hyporealestate.com  
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ομαλές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, αλλά κοντά σε αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε οι 

μειώσεις του επιτοκίου να συνάδουν με τη νομισματική στρατηγική της ΕΚΤ και να 

διασφαλίζουν τη νομισματική σταθερότητα. Το νομικό πλαίσιο της συνθήκης δεν 

ορίζει ποιο είναι το ανεκτό ποσοστό πληθωρισμού ή τι ακριβώς εννοείται με τον όρο 

νομισματική σταθερότητα και έτσι η ΕΚΤ έχει το περιθώριο να καθορίσει εκείνη τα 

σχετικά μεγέθη. Το ΔΣ της ΕΚΤ έχει δώσει τον ποσοτικό χαρακτηρισμό του στόχου 

της νομισματικής σταθερότητας, βάσει του οποίου η μεταβολή του εναρμονισμένου 

δείκτη τιμών καταναλωτή δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε ετήσια βάση το 2%. 

 Οι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση αυτή των επιτοκίων ήταν συνυφασμένοι 

με την άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων που προέκυψαν από τη μείωση των 

τιμών βασικών εμπορευμάτων, όπως η μείωση των τιμών της ενέργειας. Κρίθηκε 

λοιπόν αναγκαία η κάποια χαλάρωση των νομισματικών συνθηκών σε παγκόσμιο 

επίπεδο κι έτσι μειώθηκαν τα επιτόκια και από την ΕΚΤ, καθώς επίσης, οι 

πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούσαν να μειώνονται λόγω της επιβράδυνσης της 

οικονομικής δραστηριότητας 72. 

Η κρίση επίσπευσε την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.  Τα επιτόκια έγιναν 

φθηνότερα για να καταστεί ο δανεισμός φθηνότερος και να αντλήσουν οι 

επιχειρήσεις χωρίς δυσκολία τα απαραίτητα κεφάλαια για την δραστηριοποίησή 

τους.  Στις ΗΠΑ το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας είναι σήμερα 0%.  Στην 

Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  μείωσε το επιτόκιό της στο 1,5 % το 

Μάρτιο 200973 και το Μάιο το εν λόγω  επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1%, το 

χαμηλότερο επίπεδο που είχε ποτέ. Περαιτέρω μείωση δεν είναι επιθυμητή λόγω του 

κινδύνου αποπληθωρισμού, σε περίπτωση μηδενικού επιτοκίου. 

2.3.2 Πρόσβαση σε ρευστότητα των περισσότερο φερέγγυων τραπεζών. 

Λόγω του βάθους και της έκτασης της χρηματοπιστωτικής κρίσης που οδήγησαν 

σε σοβαρές πιέσεις στην αγορά χρήματος, το Ευρωσύστημα έκρινε ότι ήταν 

απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι φερέγγυες τράπεζες θα εξακολουθούσαν να έχουν 

πρόσβαση στη ρευστότητα. Με αποφάσεις του το Δ.Σ. της ΕΚΤ προέβη σε ανανέωση 

των συμπληρωματικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, 

                                                            
72 Αγραπίδη-Γκόρτσου Β., ό.π., σελ.71-73 
73 Σημίτης Κ., 2009, Ομιλία με θέμα «Οικονομική Κρίση. Αίτια και Προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 

30.03.2009 Ιστοσελίδα, διαθέσιμο στο : http://www.costas-simitis.gr/content/154    
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ανακοίνωσε τη διενέργεια πράξεων αναχρηματοδότησης υπό ειδικούς όρους και 

αποφάσισε να τις διενεργεί ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου για όσο διάστημα 

χρειαστεί και τουλάχιστον μέχρι την 31/03/2009, με σκοπό να στηριχτεί η περαιτέρω 

εξομάλυνση της χρηματαγοράς του ευρώ. Η απόφαση αυτή αντανακλά την πρόθεση 

της ΕΚΤ να δημιουργήσει ισορροπημένες συνθήκες ρευστότητας. Η ΕΚΤ επέδειξε 

ευελιξία στην παροχή ρευστότητας αλλά και σε συνεργασία με κεντρικές τράπεζες σε 

διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση της διατραπεζικής αγοράς, 

που αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δίαυλο μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής74.  

2.3.3 Διεύρυνση καταλόγου αποδεκτών ασφαλειών. 

Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ αποφάσισε να διευρύνει τον κατάλογο των αποδεκτών 

ασφαλειών και εξέδωσε Κανονισμό τροποποίησης των κανόνων αναφορικά με την 

καταλληλότητα των ασφαλειών προκειμένου να ενισχυθεί προσωρινά η παροχή 

ρευστότητας75. Με αυτόν τον τρόπο, κατώτερης ποιότητας ασφάλειες, υπό την έννοια 

του μεγαλύτερου κινδύνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για τη 

χρηματοδότηση από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Ο Κανονισμός αυτός 

εφαρμόστηκε μέχρι την 30/11/2008, οπότε και αντικαταστάθηκε από την 

Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ της 21ης Νοεμβρίου 2008, με ταυτόσημο 

περιεχόμενο.  

Βάσει της Κατευθυντήριας Γραμμής76, γίνεται αποδοχή ως κατάλληλων 

εξασφαλίσεων: ασφαλειών εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας ή γεν 

Ιαπωνίας, κοινοπρακτικών δανείων, χρεογράφων που εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ορισμένες μη οργανωμένες 

αγορές, ασφαλειών πιστοληπτικής διαβάθμισης «ΒΒΒ-» και άνω, περιουσιακών 

στοιχείων μειωμένης εξασφάλισης που συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις και 

καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. 
                                                            
74 Trichet J. C., 2008, Remarks on the financial turmoil, Speech by Mr Jean-Claude Trichet, President 

of the European Central Bank, at the British Bankers Association’s Annual Reception, European 

Parliament, Brussels, 8 December 2008, BIS Review 154/2008 
75 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1053/2008 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 23ης Οκτωβρίου 2008 

σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών, 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΚΤ/2008/11) 
76 Guideline of the European Central Bank of 25 November 2008 on temporary changes to the rules 

relating to eligibility of collateral, Official Journal of the European Union, (ECB/2008/18), 

(2008/880/EC) 
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Τα μέτρα που αποφασίστηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 1) ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των 

τραπεζών, 2) παροχή εγγυήσεων για τις υποχρεώσεις των τραπεζών και 3) απαλλαγή 

των τραπεζών από τοξικά στοιχεία του ενεργητικού τους, μέσω της μεταφοράς τους 

σε ειδικό οργανισμό για τη διαχείρισή τους ή μέσω της ανάληψης από το κράτος των 

ενδεχόμενων ζημιών, αν αυτές υπερβούν κάποιο επίπεδο77.  

2.3.4 Ανάγκη τροποποίησης χρηματοπιστωτικού δικαίου. 

Στην κρίση αναδείχθηκαν σημαντικά προβλήματα των αγορών, όπως 

αδιαφάνεια, δυνατότητα μη τήρησης ή παράκαμψης των κανόνων που αφορούν στην 

κεφαλαιακή επάρκεια, παραγνώριση του ρίσκου, με αποτέλεσμα, καινοτόμα 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία να βρεθούν εκτός ελέγχου και να γίνουν πολύ 

επικίνδυνα.  

Έτσι λοιπόν ανέκυψε μεγάλη συζήτηση στην Ευρωζώνη για 

αποτελεσματικότερη εποπτεία και ιδιαίτερα αναφορικά με τους ομίλους που 

λειτουργούν σε περισσότερες από μια χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε 

μονάδα αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων, η οποία οφείλει να λειτουργεί 

ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολόγησης 

ώστε να συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων78.  

2.3.4.1 Ρυθμιστικές προτάσεις. 

 Κρίνεται σημαντικό επίσης να ληφθούν πρωτοβουλίες για την τροποποίηση 

συγκεκριμένων διατάξεων με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση κάποιων από τα αίτια 

της κρίσης, όπως79:  

• Ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών επιχειρήσεων, για τη διαφάνεια 

των συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση του κινδύνου που 

απορρέει από τα τιτλοποιημένα προϊόντα και 

                                                            
77 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Ιούνιος 2009, σελ.97 
78 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 15 και 16 

Οκτωβρίου 2008 – Συμπεράσματα της Προεδρίας, Σημείο 6, Βρυξέλλες, 16.10.2008, Ιστοσελίδα, 

Διαθέσιμο στο : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/103437.pdf  
79 Γκόρτσος Χ., 2009, Η πορεία προς την «αναπροσαρμογή» του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

δικαίου, Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, σελ. 58-60 
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• Αναθεώρηση του καθεστώτος αναφορικά με τις αποδοχές των στελεχών της 

διοίκησης των εισηγμένων εταιρειών και κυρίως των επιχειρήσεων του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

• Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την κατάχρηση της αγοράς και 

τη ρύθμιση της πρακτικής των ανοικτών πωλήσεων “short selling”.  

• H καθιέρωση συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του 

κινδύνου ρευστότητας στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα, 

• Η καθιέρωση κανόνων για τη διασφάλιση της ορθής αποτίμησης των 

χρηματοπιστωτικών μέσων, 

• Η υπαγωγή των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, 

• Η καθιέρωση ενός συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων 

πιστωτικού κινδύνου μέσω ενός ή περισσοτέρων κεντρικών 

αντισυμβαλλομένων (central clearing counterparties) εγκατεστημένων στην 

κοινότητα και 

• Η καθιέρωση ειδικού κανονιστικού πλαισίου που να διέπει τα κεφάλαια 

αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) κυρίως αναφορικά με το συστημικό 

κίνδυνο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του εντονότερη στην περίπτωση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων.   

2.3.4.2 Συμβατότητα μέτρων εθνικών κυβερνήσεων με το Κοινοτικό 

Δίκαιο. 

Τους τελευταίους μήνες του 2008, η ύφεση είχε επηρεάσει πια την 

πραγματική οικονομία. Η νέα μορφή κρατικών παρεμβάσεων ήταν αναγκαίο να είναι 

«Κεϋνσιανού» τύπου. Στις 26/11/2008 η Επιτροπή γνωστοποίησε ένα πρόγραμμα για 

οικονομική ανάκαμψη ύψους 200 δις Ευρώ80 (το 1,5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), το οποίο εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του ίδιου 

έτους. Από το ποσό αυτό αναλογούσε στα κράτη-μέλη 170 δις Ευρώ. Το πρόγραμμα 

μιλούσε για απλοποίηση των διαδικασιών και ταχύτερη υλοποίηση των 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και απέδιδε 
                                                            
80 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο - Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, Βρυξέλλες, 26.11.2008, 

COM(2008)800 Τελικό, (Ιστοσελίδα) διαθέσιμο στο: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EL:PDF  
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σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.) ως χρηματοδοτικό 

θεσμό.  

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ 

(ECOFIN) επεσήμανε ότι για την προστασία των καταναλωτών και για τη 

σταθερότητα του συστήματος θα πρέπει οι εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν 

συντονισμένα μέτρα με κάποιες, όμως, γενικές κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν η 

βοήθεια που θα δοθεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα, να λαμβάνονται υπόψη τα 

συμφέροντα των φορολογουμένων, οι μέτοχοι των ευάλωτων οργανισμών θα πρέπει 

να υποστούν τις συνέπειες της κρατικής παρέμβασης, το Δημόσιο θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αντικαταστήσει τη διοίκηση της προβληματικής επιχείρησης, καθώς 

επίσης και να επεμβαίνει σε θέματα αμοιβών των μελών της διοίκησης και τέλος, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων81.  

Για την εναρμόνιση του εγχώριου με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, κυρίως 

σε σχέση με τις διασυνοριακές δραστηριότητες έχει ληφθεί σειρά μέτρων που 

ενισχύουν την προληπτική εποπτεία. Στόχος των κανόνων προληπτικής εποπτείας 

είναι να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που αδειοδοτούναι ως πιστωτικά ιδρύματα 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, έχουν προβεί 

σε ρυθμίσεις αναφορικά με την ποιότητα της μετοχικής σύνθεσης και της διοίκησης, 

την εσωτερική οργάνωση, τον έλεγχο μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, τη 

ρευστότητα, τη διατήρηση διαθεσίμων, την κεφαλαιακή επάρκεια έτσι ώστε να 

αποτραπούν διαταραχές στη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

Σε συνέχεια της πολιτικής απόφασης του ECOFIN, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο όπου έθετε τα κριτήρια συμβατότητας των μέτρων 

κρατικής υποστήριξης με το Κοινοτικό Δίκαιο περί ανταγωνισμού και κρατικής 

ενίσχυσης. Σύμφωνα με αυτήν, ενισχύσεις που χορηγούνται από το Κράτος και 

απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης 

ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά μόνο εάν 

χορηγούνται για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, η 

                                                            
81 Σταϊκούρας Π., ό.π., σελ.632  
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οποία απειλεί τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος82. Επίσης, θα 

πρέπει να γίνεται έλεγχος ανά εξάμηνο και να δίνεται σχετική αναφορά στην 

Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης83. Τρίτον, η 

ενίσχυση προς επιχειρήσεις που είναι πιο φερέγγυες αλλά αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας είναι περιορισμένης έκτασης και ενέχει μικρότερο κίνδυνο 

νόθευσης του ανταγωνισμού84. Τέλος, όλα τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι 

στοχευμένα και ανάλογα του προς ικανοποίηση στόχου και σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

μειωθούν οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό85. 

Στην περίπτωση που η κρατική ενίσχυση πάρει τη μορφή της εγγυοδοσίας για την 

κάλυψη του παθητικού των οργανισμών θα πρέπει κατ’ αρχήν οι όροι συμμετοχής να 

είναι αντικειμενικά καθορισμένοι και να επιτρέπουν την κάλυψη όλων των 

οργανισμών που εδρεύουν στο κράτος μέλος και των θυγατρικών τους. Η εγγυοδοσία 

μπορεί να καλύπτει τόσο τις καταθέσεις όσο και άλλου είδους χρεωστικούς τίτλους 

των μικροκαταθετών86. Η κάλυψη άλλων στοιχείων του παθητικού, όπως  καταθέσεις 

εξασφαλισμένες με τίτλους του δημοσίου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή 

και δε θα πρέπει να αφορά στο σύνολο του παθητικού87. Η ενίσχυση από το κράτος 

θα πρέπει να περιορίζεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο άρα τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των επωφελούμενων χρηματοοικονομικών 

οργανισμών είτε με τη μορφή της παροχής αποζημίωσης εκ μέρους τους μετά το 

τέλος της κρίσης ή της μερικής μόνο κρατικής κάλυψης των στοιχείων του 

παθητικού88. Επίσης το πρόγραμμα εγγυοδοσίας θα πρέπει να συνοδεύεται από 

ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ηθικού κινδύνου δηλαδή του κινήτρου για 

αυξημένη ανάληψη κινδύνου και επιχειρηματικής επέκτασης των επωφελούμενων σε 

                                                            
82 Information from European Union Institutions and Bodies, 2008, Communication from the 

Commission: The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in 

the context of the current global financial crisis, Official Journal of the European Union, 2008/C 

270/02παρ.6-9 και 11, 25.10.2008 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:EN:PDF  
83 Ό.π., παρ.13 
84 Ό.π., παρ.14 
85 Ό.π., παρ.15 
86 Ό.π., παρ.19 
87  Ό.π., παρ.20-23 
88 Ό.π., παρ.25-26 
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βάρος των ανταγωνιστών τους. Ως τέτοιες ρυθμίσεις αναφέρονται η υποχρέωση 

δημόσιας ανακοίνωσης αναφορικά με τη λήψη της κρατικής ενίσχυσης, περιορισμοί 

ως προς το μερίδιο αγοράς και το μέγεθος του ισολογισμού, απαγόρευση επαναγοράς 

ιδίων μετοχών ή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης στη διοίκηση, οι οποίοι θα 

συνοδεύονται και από κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής, όπως τη δυνατότητα 

απόσυρσης της εγγυοδοσίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης89.  

Ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και στην περίπτωση που η 

κρατική ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή της κεφαλαιοδότησης των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών. Πάλι η επιλογή των οργανισμών θα πρέπει να 

γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια (για παράδειγμα με βάση τους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας), η κρατική ενίσχυση θα πρέπει να συνδυάζεται και με την ιδιωτική 

συμμετοχή, θα πρέπει να ληφθούν και εδώ μέτρα για την αντιμετώπιση του ηθικού 

κινδύνου, όπως η τήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ή περιορισμοί ως προς 

το μερίδιο αγοράς. Η παροχή κρατικών κεφαλαίων θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αντίστοιχη χορήγηση δικαιωμάτων προς το δημόσιο, όπως και στην περίπτωση που 

το δημόσιο αναλαμβάνει προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού, όπως ομολογίες 

που αφορούν σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις90.  

Στην περίπτωση κατά την οποία επιδιωχθεί από τα κράτη μέλη ελεγχόμενη 

εκκαθάριση χρηματοοικονομικών οργανισμών, τότε τα προγράμματα εγγυοδοσίας 

και κεφαλαιοδότησης βρίσκουν πλήρη εφαρμογή και ειδικότερα στην περίπτωση του 

ηθικού κινδύνου, όπου τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι και ορισμένοι 

τύποι πιστωτών δε θα λάβουν κρατική ενίσχυση. Η περίοδος εκκαθάρισης θα πρέπει 

να είναι περιορισμένη και εάν ο οργανισμός συνεχίσει να λειτουργεί θα πρέπει να 

απαγορευτεί η έναρξη κάθε είδους νέων εργασιών. Σε περίπτωση μεταβίβασης 

μέρους ή του συνόλου του προβληματικού οργανισμού θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

ανοιχτή διαδικασία πώλησης, με όρους αγοράς, με προσπάθεια να επιτευχθεί η 

μεγιστοποίηση της τιμής πώλησης και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η 

κρατική ενίσχυση της δραστηριότητας που μεταβιβάζεται, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ειδικός έλεγχος91.  

                                                            
89  Ό.π., παρ.20-27 
90 Ό.π., παρ.37-40 
91 Ό.π., παρ.46-49 
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Οι μηχανισμοί άσκησης νομισματικής πολιτικής για την ενίσχυση της 

ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες, όπως οι πράξεις ανοικτής αγοράς και 

χορήγησης δανείων δεν αποτελούν Κρατικές Ενισχύσεις. Ειδικά η ενεργοποίηση του 

δανειστή τελευταίου καταφυγίου και η παροχή με αυτόν τον τρόπο ρευστότητας σε 

συγκεκριμένους οργανισμούς δε χαρακτηρίζεται ως απαγορευμένη κρατική ενίσχυση 

εφόσον ο οργανισμός κατά την περίοδο παροχής της ενίσχυσης είναι φερέγγυος, η 

χορηγούμενη ενίσχυση καλύπτεται από επαρκείς εξασφαλίσεις, η Κεντρική Τράπεζα 

χρεώνει συγκριτικά υψηλό επιτόκιο και τέλος, η ενίσχυση παρέχεται με αποκλειστική 

πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας και δεν υποστηρίζεται από κάποιου είδους 

κρατική εγγύηση92.  

Σε εθνικό επίπεδο, από τις κυβερνήσεις των κρατών ελήφθησαν μέτρα όπως 

ανακεφαλαιοποίηση, εγγυήσεις του Δημοσίου, τίτλοι του Δημοσίου, υπό την 

καθοδήγηση και το συντονισμό των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

Στις ενέργειες των Εθνικών Κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, 

συνέβαλε σημαντικά η ΕΚΤ και με δυο επιμέρους σύνολα συστάσεων. Στο πρώτο 

σύνολο συστάσεων93, στο Δ.Σ. της ΕΚΤ την 20/10/2008 διατυπώνεται ότι οι 

εγγυήσεις του Δημοσίου για έκδοση νέου τραπεζικού χρέους θα πρέπει να ρυθμίζουν 

προβλήματα ρευστότητας φερέγγυων τραπεζών, θα πρέπει να διατηρούν ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 

διασφαλίζουν ότι είναι συνεπείς με τη διαχείριση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, 

έτσι ώστε να μη διακυβεύεται η εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Την 

20/11/2008 προτάθηκε το δεύτερο σύνολο συστάσεων94 αναφορικά με το κατάλληλο 

πλαίσιο των μέτρων ανακεφαλαιοποίησης υγιών τραπεζών. Οι συστάσεις δεν είναι 

νομικά δεσμευτικές και θα μπορούσαν έτσι να χαρακτηριστούν ως ρυθμιστικά 

                                                            
92 Ό.π., παρ.51 
93 ECB, 2008, Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on 

Government guarantees for Bank debt, 20.10.2008, point 1, (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recommendations_on_guaranteesen.pdf   
94 ECB, 2008, Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the 

pricing of recapitalizations, 20.11.2008 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recommendations_on_pricing_for_recapitalisationsen.pdf  
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εργαλεία, διατυπώθηκαν όμως από την ΕΚΤ με σκοπό να συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση της κρίσης. 

2.3.4.3 Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Ευρώπης. 

Παράλληλα με τις δράσεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Επιτροπής, εκπόνησε ένα «Σχέδιο για την Οικονομική 

Ανασυγκρότηση της Ευρώπης – European Economic Recovery Plan», όπου υπάρχει 

παρακίνηση προς την ΕΚΤ να προβεί σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων και 

προτρέπει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον τραπεζικό κλάδο. Το σημαντικότερο 

μέρος όμως αυτού του σχεδίου είναι ότι αναφέρεται σε πρωτοβουλίες που πρόκειται 

να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη- ΕΕΑΑ. Πιο συγκεκριμένα, η 

ΕΤΕπ πρόκειται να διαθέσει 15 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2008-2009 για τη 

χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη μέσω εμπορικών 

τραπεζών, στο πλαίσιο ενός πακέτου 30 δισ. ευρώ που θα διατεθεί έως το 201195. 

Επίσης, η  ΕΕΑΑ πρόκειται να επενδύσει περίπου 7 δισ. ευρώ με απώτερο σκοπό την 

αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης96. Σημαντικό επίσης 

είναι ότι προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών, ανάλογα με τις 

δημοσιονομικές του δυνατότητες, μέχρι του ποσού των 200 δισ. ευρώ, για την 

αντιμετώπιση της επερχόμενης ύφεσης, ενώ παράλληλα, ενθαρρύνεται η άμεση 

υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων όπως μείωση των φόρων και των εργοδοτικών 

εισφορών, απευθείας οικονομική ενίσχυση των ανέργων και των οικονομικά 

ασθενέστερων, καθώς επίσης και διαρθρωτικών αλλαγών97.  

Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη, δίνει την 

ευκαιρία επαναθεώρησης της δυνατότητας αποτελεσματικότερου συντονισμού σε 

θέματα οικονομικής πολιτικής, δημιουργίας μηχανισμού έγκαιρης διάγνωσης και 

παρέμβασης σε καταστάσεις οικονομικών κρίσεων, επαναθεώρησης ορισμένων 

βασικών πυλώνων οικονομικής πολιτικής, όπως είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

                                                            
95 Βλ. http//www.eib.org  
96 Βλ. http//www.ebrd.com 
97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο - Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, Βρυξέλλες, 26.11.2008, 

COM(2008)800 Τελικό, (Ιστοσελίδα) διαθέσιμο στο: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EL:PDF  
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Ανάπτυξης και η δυνατότητα της ΕΚΤ να δρα ως έσχατο καταφύγιο δανεισμού –

lender of last resort, χάραξης διεθνούς στρατηγικής και ενίσχυσης του ρόλου της 

ευρωζώνης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και μαθήματα αποτελεσματικότερου 

συντονισμού και κοινής δράσης98. 

2.4 Ομάδα De Larosiere 

Οι πρωτοβουλίες αναφορικά με την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για 

τους φορείς άσκησης των πολιτικών ρυθμιστικής παρέμβασης έχουν ανατεθεί σε 

ειδική ομάδα, υπό την προεδρία του γαλλικής υπηκοότητας κεντρικού τραπεζίτη De 

Larosiere, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις 

αναφορικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος99.  

 H ομάδα υπέβαλε την έκθεσή της την 25η Φεβρουαρίου 2009, η οποία 

αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο, που ονομάζεται «Ευρωπαϊκή 

Εποπτική Αποκατάσταση» και είναι το πιο σημαντικό, αναφέρεται στο θέμα της 

αναπροσαρμογής του πλαισίου άσκησης εποπτείας του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και δίνει δυο βασικές προτάσεις, μια με 

βραχυπρόθεσμο και μια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης100:  

2.4.1 H βραχυπρόθεσμη πρόταση της Έκθεσης. 

Η βραχυπρόθεσμη πρόταση βασίζεται στην επιλογή να μη θεσμοθετηθούν 

υπερεθνικές εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κοινότητα 

και έχει δυο συστατικά στοιχεία. 

                                                            
98 Στουρνάρας Γ., 2008, Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις, οι προοπτικές και η νέα 

αρχιτεκτονική, Επισκόπηση και Συμπεράσματα από το 13ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 

2008», που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, (12-13/11/2008) στο πλαίσιο της 2ης 

Εβδομάδας Ενέργειας (10-14/11/2008) (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.iene.gr/userfiles/File/energy%20week%2008/EPISKOPISI%20&%20SIMPERASMATA%

20E&A%2008%20new.pdf   
99 Γκόρτσος Χ., 2009, Η πορεία προς την «αναπροσαρμογή» του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

δικαίου, Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 1, 2009, σελ. 60-61 
100 Γκόρτσος Χ., 2009, Η αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την «έκθεση de Larosiere», Ναυτεμπορική, 27.04.2009 
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Το πρώτο στοιχείο είναι η διαμόρφωση «Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας και 

Διαχείρισης Κρίσεων». Σε ό, τι αφορά το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας» 

προτείνεται η θεσμοθέτηση δυο νέων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας για τη 

μακροπροληπτική  και ένας για τη μικροπροληπτική εποπτεία. 

Ο πρώτος φορέας ο οποίος προτείνεται να θεσμοθετηθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο θα λέγεται «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ή European 

Systemic Risk Council», θα είναι αρμόδιο σε θέματα μακροπροληπτικής εποπτείας, 

όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες αδυναμίες στο ισχύον πλαίσιο και προτείνεται 

να λειτουργήσει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.  

Εδώ, τον κύριο λόγο θα έχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Το 

Συμβούλιο αυτό θα αξιολογεί δυνητικές απειλές κατά της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, θα προειδοποιεί και θα εκδίδει συστάσεις για δράση101. 

O δεύτερος φορέας καλείται «Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής 

Εποπτείας (Ε.Σ.Χ.Ε.) ή European System of Financial Supervision» και θα είναι 

αρμόδιος σε θέματα μικροπροληπτικής εποπτείας, ένας τομέας όπου απαιτείται 

σημαντική ενίσχυση, σύμφωνα με την Έκθεση. Θα λειτουργεί εκτός της ΕΚΤ, θα 

είναι αποκεντρωμένο και θα αποτελείται από 3 νέες Αρχές, την «Ευρωπαϊκή 

Τραπεζική Αρχή – European Banking Authority», την «Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική 

Αρχή – European Insurance Authority» και την «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών – 

European Securities Authority».  

Κύριος στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εποπτείας σε εθνικό 

επίπεδο, η καλύτερη επιτήρηση των διασυνοριακών ομίλων, καθώς και η εκπόνηση 

κοινού ευρωπαϊκού εγχειριδίου κανόνων, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ενιαίας Αγοράς. Οι νέοι θεσμοί, που επιδιώκεται να 

λειτουργήσουν εντός του 2010, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα προς την ενιαία 

εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα102. 

                                                            
101 Προβόπουλος Α. Γ., 2009, Οι δύο παγκόσμιες κρίσεις (του 1929 και η σημερινή) και η ελληνική 

οικονομία: μερικές κρίσιμες – και χρήσιμες – συγκρίσεις,  Ομιλία του Διοικητή κ. Γ. Προβόπουλου στην 

Ημερίδα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 13.11.2009 

(Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=103&List_ID=b2

e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b   
102 Προβόπουλος Α. Γ., ό.π. 
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Τo εύρος των καθηκόντων του φορέα αυτού είναι σχετικά μεγάλο. Κύριοι άξονες 

των εν λόγω καθηκόντων θα είναι ο συντονισμός της εφαρμογής των εποπτικών 

προτύπων και η διασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών 

αρχών. Η υλοποίηση των ενεργειών για τη σύσταση αυτού του φορέα προτείνεται να 

γίνει με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε δύο στάδια έως το 2012. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι η ενίσχυση της ποιότητας της εποπτείας που ασκείται 

από τις εθνικές εποπτικές αρχές , οι οποίες προτείνεται να συνεχίσουν να υφίστανται.  

 Η θέση της Έκθεσης είναι ότι η μικροπροληπτική εποπτεία σε αντίθεση με τη 

μακροπροληπτική εποπτεία δε θα πρέπει να ανατεθεί στην ΕΚΤ. Αρχικά, υπάρχει 

προβληματισμός αναφορικά με το κατά πόσο μια νομισματική αρχή, όπως η ΕΚΤ, 

είναι σωστό να λειτουργεί και ως εποπτική αρχή, λόγω πιθανής σύγκρουσης 

συμφερόντων. Μια τέτοια σύγκρουση θα οδηγούσε τα περισσότερα κράτη-μέλη της 

Κοινότητας να καταφύγουν, σε εθνικό επίπεδο, στο διαχωρισμό της νομισματικής 

από τη χρηματοπιστωτική εποπτική λειτουργία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη 

διάταξη της παρ.6 του άρθρου 105 της Συνθήκης, η ΕΚΤ μπορεί στο μέλλον να 

αναχθεί σε υπερεθνική εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 

Κοινότητα, παράλληλα με τη λειτουργία της ως ενιαία νομισματική αρχή, με 

εξαίρεση, όμως, σε ό, τι αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, η ΕΚΤ δε θα 

μπορούσε να αποτελέσει εποπτική αρχή για ορισμένους μόνο ομίλους, οι οποίοι 

λειτουργούν στην Κοινότητα και συμπεριλαμβάνουν στη δομή τους και ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, εκτός και αν επερχόταν τροποποίηση της διάταξης αυτής. 

2.4.2 Η μακροπρόθεσμη πρόταση της Έκθεσης. 

Η μακροπρόθεσμη πρόταση της Έκθεσης, αναφέρεται στη διερεύνηση της 

δυνατότητας μετεξέλιξης του ΕΣΧΕ σε ένα σύστημα που θα στηρίζεται μόνο σε δύο 

Ευρωπαϊκές Αρχές, με την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του, το αργότερο 

τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του. Η πρώτη Αρχή θα είναι αρμόδια 

για ζητήματα προληπτικής εποπτείας αναφορικά με τον τραπεζικό και τον 

ασφαλιστικό τομέα, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και η δεύτερη Αρχή θα είναι αρμόδια για θέματα κεφαλαιαγορών και 

κανόνων συμπεριφοράς σε αυτές. Με τη μακροπρόθεσμη πρόταση της Έκθεσης 

τίθεται ουσιαστικά το ενδεχόμενο της σε βάθος χρόνου θεσμοθέτησης αμιγώς 

υπερεθνικών εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κοινότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Σύγκριση Τρέχουσας Κρίσης με την Κρίση του 1929 

Η πρόσφατη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση προσφέρεται για συγκριτική 

μελέτη σε αντιπαραβολή με παλαιότερα επεισόδια κρίσεων. Η κρίση αποτυπώνεται 

με διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικονομία και φέρνει στην επιφάνεια διάφορες 

αδυναμίες. Η Μεγάλη Κρίση του 1929 και η σημερινή παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

και οικονομική κρίση έχουν σημαντικές ομοιότητες αλλά ακόμα σημαντικότερες 

διαφορές, που αφορούν τόσο στα βασικά τους χαρακτηριστικά όσο και στις πολιτικές 

αντιμετώπισής τους.  

 Η Μεγάλη Κρίση του 1929 είναι το κυριότερο σημείο αναφοράς για την 

κατανόηση τόσο των προηγούμενων όσο και της τελευταίας κρίσης του 

καπιταλιστικού συστήματος. Το κραχ του 1929 προκάλεσαν τόσο η κατάρρευση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και οι πτωχεύσεις στο τραπεζικό σύστημα όσο και η 

έλλειψη άμεσης αντίδρασης των οικονομικών πολιτικών ή ακόμη, η λάθος αντίδρασή 

τους103.  

Παρακάτω εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος αντίδρασης 

των οικονομικών αρχών και δίνεται έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές των δυο 

κρίσεων, καθώς και στις πολιτικές διαχείρισης της κρίσης.  

3.1 Η Παγκόσμια Κρίση του 1929: Χαρακτηριστικά και αντιδράσεις 

Πολιτικής.  

Αν και οι ιστορικοί αποδίδουν τη Μεγάλη Ύφεση στην ξαφνική και καθολική 

κατάρρευση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1929, κάποιοι 

οικονομολόγοι θεωρούν την κατάρρευση των μετοχών σύμπτωμα και όχι βασικό 

αίτιο της κρίσης104. Πολλοί θεωρούν ως αρχικό αίτιο της κρίσης την περιοριστική 

νομισματική πολιτική, που είχε ασκηθεί κατά το προηγούμενο έτος για την 

αντιμετώπιση της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας105 Στην κρίση όμως συνέβαλαν 

βασικά η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε για την αντιμετώπισή της, καθώς 

επίσης και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών. 
                                                            
103 Σιδηρόπουλος Γ. Μ., 2008, Τι μάθαμε από την κρίση του 1929 για τη διαχείριση της σημερινής;, 

Μακεδονία, 19.10.2008 
104 Bernanke B. & Frank R.H., 2007, Principles of Macroeconomics, 3rd edition, McGraw Hill. σελ.98 
105 IMF, 2009, World Economic Outlook – October 2009, Sustaining the Recovery,  World Economic 

and Financial Surveys, σελ. 128-130.  
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Στην κρίση του 1929 παρατηρήθηκε το φαινόμενο του πανικού των 

καταθετών, που οδήγησε σε μαζική απόσυρση καταθέσεων, σε πτωχεύσεις τραπεζών 

καθώς επίσης και της υποχώρησης της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της αυξημένης 

αβεβαιότητας για τις προοπτικές της παραγωγής και των εισοδημάτων. Η μείωση της 

ζήτησης οδήγησε σε μεγάλη και απότομη πτώση του γενικού επιπέδου των τιμών και 

της παραγωγής, καθώς και σε αύξηση της ανεργίας. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο αρνητικής ανατροφοδότησης μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και 

της πραγματικής οικονομίας, αφού αυξήθηκε το πραγματικό χρέος των επιχειρήσεων 

και των νοικοκυριών και μειώθηκε η πιστοληπτική τους ικανότητα. Τελικά αυξήθηκε 

ο πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες και, ως επακόλουθο, υποχώρησαν ακόμη 

περισσότερο η ζήτηση και το γενικό επίπεδο των τιμών. Η κρίση μεταδόθηκε από τις 

ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο μέσω της μείωσης εκροών κεφαλαίων106. 

Λίγο μετά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το καλοκαίρι του 1914 

κατέρρευσε ο Κανόνας Χρυσού107. Πρωταρχικός στόχος των αρχών ήταν η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, ώστε να μειωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις 

που είχε προκαλέσει ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η διεθνής μακροοικονομική 

ισορροπία. Ακολουθήθηκαν πολιτικές περιορισμού του διεθνούς εμπορίου και 

επικράτησε κλίμα διεθνούς καχυποψίας, εσωστρέφειας και ελέγχου, το οποίο 

τερματίστηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν αναγνωρίστηκε η 

ανάγκη για πολιτικές διαχείρισης της συνολικής ενεργού ζήτησης Το βασικό εργαλείο 

ήταν η δημοσιονομική πολιτική, ενώ η νομισματική πολιτική περιορίστηκε στο να 

διευκολύνει τη δημοσιονομική. Οι κεντρικές τράπεζες καθόριζαν ανώτατα όρια 

επιτοκίων δανεισμού και ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, ενώ η συναλλαγματική 

σταθερότητα διασφαλιζόταν στο πλαίσιο του νομισματικού συστήματος του Bretton 

Woods108. Το σύστημα όμως των σταθερών ισοτιμιών έναντι του δολαρίου και 
                                                            
106 Προβόπουλος  Α. Γ., ό.π. 
107 Σύμφωνα με αυτό το σύστημα κάθε χώρα καθόρισε μια συγκεκριμένη ισοτιμία του εθνικού της 

νομίσματος με τον χρυσό. (http://el.wikipedia.org/) 
108 Το σύστημα αυτό διέφερε από το σύστημα του Κανόνα του Χρυσού στο ότι οι ισοτιμίες των 

νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν ήταν σταθερές σε σχέση με τον χρυσό, δεν ήταν όμως τα 

νομίσματα τους απ’ ευθείας μετατρέψιμα σε χρυσό. Μετατρεψιμότητα σε χρυσό διατηρούσε μόνο το 

αμερικάνικο δολάριο στην τιμή των $35 ανά ουγγιά χρυσού. Οι υπόλοιπες χώρες καθόριζαν τις 

ισοτιμίες τους σε σχέση με τον χρυσό μόνο έμμεσα καθώς υπολόγιζαν την σχέση εθνικού νομίσματος 

ανά ουγγιά χρυσού που και όριζαν αντίστοιχα την ισοτιμία τους με το δολάριο. Το δολάριο έτσι έγινε 

«παρεμβατικό νόμισμα» για την διατήρηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συμμετέχουσες χώρες 
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εμμέσως έναντι του χρυσού αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μακροχρόνια βιώσιμο και το 

1971 κατέρρευσε109. 

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης του 1929 έφεραν ανατροπές στην 

οικονομική πολιτική και στο θεσμικό πλαίσιο των αγορών. Το σημαντικότερο είναι 

ότι άλλαξαν οι αντιλήψεις για τη νομισματική πολιτική και αναμορφώθηκε το 

πλαίσιο εποπτείας και λειτουργίας των τραπεζών110. 

Κατά την εκδήλωση της Κρίσης του 1929, λοιπόν, δεν υπήρχε ταύτιση 

απόψεων ούτε και βούληση για την επιλογή και εφαρμογή μιας από κοινού 

σχεδιασμένης και συντονισμένης μακροοικονομικής πολιτικής. Έτσι η κρίση 

μεταδόθηκε γρήγορα από το χρηματοπιστωτικό στον πραγματικό τομέα της 

οικονομίας, με αποτέλεσμα η διάρκεια και το βάθος της να είναι μεγαλύτερα. Η 

κρίση του 1929 κατέδειξε ότι ήταν λανθασμένη η θεωρητική θεμελίωση του τότε 

τρόπου άσκησης της μακροοικονομικής πολιτικής και κυρίως της νομισματικής. Το 

νομισματικό σύστημα του κανόνα χρυσού-συναλλάγματος, όχι μόνο αποδείχθηκε 

ανίσχυρο να προστατεύσει την παγκόσμια οικονομία σε περίοδο αναταράξεων, αλλά 

και αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία της κρίσης. Οι κεντρικές τράπεζες δε 

διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης. Αντίθετα, 

στράφηκαν σε πιο περιοριστικές πολιτικές και δεν έλαβαν μέτρα τόνωσης της 

ζήτησης, δεν παρείχαν ρευστότητα στις τράπεζες για την εξυγίανση των στοιχείων 

                                                                                                                                                                          
ήταν υποχρεωμένες να διατηρούν την ισοτιμία τους με το δολάριο σταθερή με μικρές μόνο αποκλίσεις 

της τάξης του 1% από την κεντρική-ορισμένη ισοτιμία. (http://el.wikipedia.org/) 
109 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Η Κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας 

της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Νοέμβριος 2009, σελ..8-10 

110 Στις ΗΠΑ η αναμόρφωση αυτή έγινε το 1933 με το νόμο Glass-Steagall και με την ίδρυση του 

Οργανισμού Εγγύησης Καταθέσεων. Η νομοθεσία αυτή διέκρινε τις τράπεζες σε εμπορικές-

καταθετικές και σε επενδυτικές. Για τις πρώτες προβλεπόταν ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας, που περιλάμβανε τον περιορισμό των κινδύνων τους οποίους μπορούσαν να αναλάβουν, 

με αντάλλαγμα την άμεση πιστωτική διευκόλυνσή τους από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 

στην περίπτωση που θα αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, οι καταθέσεις των 

αποταμιευτών σε εμπορικές τράπεζες θα ήταν εγγυημένες από το κράτος, κάτι που δεν ίσχυε όταν 

ξέσπασε η κρίση. Αντίθετα, οι επενδυτικές τράπεζες υπόκειντο σε λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό 

πλαίσιο, αφού από τη φύση τους δεν κινδύνευαν από πανικό καταθετών. Όμως, στα τέλη του 1999 

καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, κάτι το οποίο διευκόλυνε την 

εκδήλωση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
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του ισολογισμού τους και οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία στο δρόμο της ύφεσης 

και της ανεργίας111. 

3.2 Η Ελληνική Οικονομία στην Κρίση του 1929.  

Σε μια οικονομία κατά βάση αγροτική, όπως ήταν η ελληνική, η διεθνής κρίση 

έπληξε πρώτα τον αγροτικό τομέα. Η πτώση του διεθνούς εισοδήματος και 

συρρίκνωση της ζήτησης επηρέασαν δυσμενώς τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα τη 

μεγάλη πτώση των τιμών των αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά και τη 

στασιμότητα ή τη μείωση της γεωργικής παραγωγής και του εισοδήματος. Η κρίση 

όμως γρήγορα μεταδόθηκε και στο βιομηχανικό τομέα. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

βιομηχανικής ανάπτυξης και η απασχόληση στη βιομηχανία μειώθηκαν και η ανεργία 

αυξήθηκε τα επόμενα έτη. Η ήδη ελλειμματική κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών 

επιδεινώθηκε περαιτέρω. Ψυχολογικοί παράγοντες επέδρασαν ανασταλτικά στη 

συμπεριφορά του συναλλασσομένων και κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κοινού προς 

τη δραχμή. Μεταξύ του 1931 και του 1936 μεταβλήθηκε επανειλημμένα η πολιτική 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ από τις αρχές του 1932 έως και τις αρχές του 1940 η 

ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπιζε σταθερά το πρόβλημα της εξυπηρέτησης του 

εξωτερικού δημόσιου χρέους, με διαδοχικές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της 

χώρας στο Λονδίνο και με την Κοινωνία των Εθνών, προκειμένου να επιτύχει 

αναστολή της πληρωμής των τόκων112. 

Η ανάπτυξη των τραπεζών με ανεπαρκή κεφάλαια και οργανωτική δομή, σε 

συνδυασμό με την κρίση του 1929, δημιούργησε προβλήματα στη σταθερότητα του 

εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος ήταν η μεγάλη ολιγοπωλιακή συγκέντρωση και η ανισότητα μεταξύ των 

τραπεζών ως προς το μέγεθος και τη δυναμικότητα. Βασική αδυναμία ήταν η έλλειψη 

ενός κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο της δράσης των τραπεζών και η απουσία 

ενός οργανισμού υπεύθυνου για τη διασφάλιση της νομισματικής και της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τις παραμονές της κρίσης του 1929, η ελληνική 

χρηματαγορά χαρακτηριζόταν από υψηλή ζήτηση χρήματος και πολύ υψηλά επιτόκια 

χορηγήσεων, πάνω από το επίσημο προεξοφλητικό επιτόκιο της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Το δεύτερο εξάμηνο του 1929, ο αντίκτυπος της διεθνούς κρίσης 

                                                            
111 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.21 
112 Ό.π., σελ.33-36 
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προκάλεσε υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και μείωσε τη ζήτηση 

χρήματος. Η αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών και η χαμηλότερη ζήτηση 

δανειακών κεφαλαίων μείωσαν το 1930 το επιτόκιο χορηγήσεων κοντά στο επίσημο 

επιτόκιο. Το 1931 η επιδείνωση της ελλειμματικής θέσης του ισοζυγίου πληρωμών 

και οι υποτιμητικές πιέσεις στη δραχμή, που ενισχύθηκαν με την υποτίμηση της 

στερλίνας, κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κοινού προς τη δραχμή. Η δυσπιστία 

εκδηλώθηκε με φαινόμενα πανικού και την έναρξη αθρόων αναλήψεων των 

τραπεζικών καταθέσεων όψεως. Η θέση των τραπεζών έγινε ακόμη πιο δύσκολη με 

την κατάρρευση του χρηματιστηρίου, καθώς είχαν τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια 

σε ομολογίες δημόσιου χρέους. Οι συνέπειες της κρίσης άρχισαν να μετριάζονται από 

το 1933. Η θέση της Τράπεζας της Ελλάδος ενδυναμώθηκε και επιβλήθηκε η 

διαμόρφωση, ενός αυστηρού εποπτικού πλαισίου. Με την έξοδο από την κρίση 

επήλθε η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, επέζησαν οι περισσότερο εύρωστες 

τράπεζες και η κυβέρνηση έλαβε μέτρα πρόληψης νέων επεισοδίων113. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτούργησε ως καταλύτης της διαδικασίας 

αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους και της 

διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της114, κατά την έναρξη των λειτουργιών της, υπήρχε 

δυσπιστία για το εάν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας 

Κεντρικής Τράπεζας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της περιορίστηκε στην 

περιφρούρηση της ισοτιμίας της δραχμής. Με την έξοδο από τον κανόνα χρυσού τον 

Απρίλιο του 1932 άλλαξε ο χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος προχώρησε σε μειώσεις του επιτοκίου της. Η ανάκτηση των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων μετά την υποτίμηση του δολαρίου συνέβαλε στη 

βαθμιαία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη δραχμή. Έτσι, από το δεύτερο 

εξάμηνο του 1933 η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και η επανεμφάνιση των 

κεφαλαίων που είχαν αποθησαυριστεί τα χρόνια της κρίσης ενίσχυσαν τα διαθέσιμα 

των εμπορικών τραπεζών και συνέβαλαν στην πτώση του κόστους του χρήματος115.   

                                                            
113 Ό.π., σελ.36-38 
114 Το εμπορικό χαρτοφυλάκιό της ήταν 100 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο των 

εμπορικών τραπεζών. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της (47,5%) αποτελούνταν από 

μη ρευστοποιήσιμες υποχρεώσεις του Δημοσίου. 
115 Ό.π., σελ.38-40 
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Με το νόμο της 30ής Ιουνίου 1931 “Περί ανωνύμων εταιρειών και τραπεζών” 

προσδιορίστηκε με λεπτομέρεια το περιεχόμενο των τραπεζικών λειτουργιών, 

ορίστηκε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν μόνο με τη μορφή των ανώνυμων 

εταιρειών, καθορίστηκε με ακρίβεια το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και 

απαγορεύθηκε η ταυτόχρονη άσκηση εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

ή η συμμετοχή σε αυτές116. Την πιο σημαντική όμως μεταρρύθμιση αποτέλεσε η 

υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών να διατηρούν ποσοστό 7% του συνόλου των 

καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου σε δραχμές σε λογαριασμό κατάθεσης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος ή ποσοστό 12% των καταθέσεών τους με τη μορφή των 

υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων στο ταμείο τους117. Με το μέτρο αυτό η Τράπεζα 

της Ελλάδος απέκτησε ένα σημαντικό μέσο πολιτικής, που στόχευε στην προστασία 

των καταθετών από μελλοντικά φαινόμενα πανικού, αλλά κυρίως στον έλεγχο της 

ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών και συνεπώς στον αποτελεσματικότερο έλεγχο 

της ποσότητας χρήματος στην οικονομία. 

3.3 Η Τρέχουσα Κρίση: Χαρακτηριστικά και Αντιδράσεις Πολιτικής. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα η διεθνής οικονομία γνώρισε υψηλούς ρυθμούς 

μεγέθυνσης, κάτι το οποίο όμως διαταράχθηκε από τη μεγάλη χρηματοοικονομική 

κρίση του 2008, η οποία προκάλεσε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τεράστιες 

απώλειες θέσεων εργασίας. Στην εκδήλωση της αναταραχής αυτής συνέβαλλαν 

αρκετοί παράγοντες, όπως το επί σειρά ετών υψηλό επίπεδο ρευστότητας διεθνώς, σε 

συνδυασμό με την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων και την αυξημένη διάθεση 

ανάληψης κινδύνων από τους επενδυτές, καθώς και με την ανάπτυξη σύνθετων και 

αδιαφανών χρηματοοικονομικών προϊόντων υψηλού κινδύνου. Τελικά, το μικρότερο 

βάθος και η μικρότερη διάρκεια της κρίσης, σε σχέση με αυτά που αρχικά 

αναμένονταν οφείλονται στην έγκαιρη χρήση των εργαλείων της μακροοικονομικής 

πολιτικής που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της Μεγάλης Κρίσης118.  

Η αρχική χρηματοπιστωτική αναταραχή το 2007 εξαπλώθηκε γρήγορα και 

άρχισαν να καταγράφονται μεγάλες ζημίες αλλά και χρεοκοπίες χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων παγκόσμιας εμβέλειας. Οι αρνητικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό και 

τον πραγματικό τομέα της οικονομίας αλληλοτροφοδοτούνταν, αν και αυτή τη φορά 
                                                            
116 Ν. 5076/1931, (ΦΕΚ Α΄ 186/30.6-7.7.1931), «Περί ανωνύμων εταιρειών και τραπεζών», , Άρθρο 15 
117 Ν.5076/1931, ό.π., Άρθρα 10-14 και 16) 
118 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π.,σελ.8 
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δεν υπήρξαν γενικευμένα φαινόμενα πανικού των καταθετών, χάρη στη 

θεσμοθετημένη εγγύηση των καταθέσεων, η οποία μάλιστα σε πολλές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, διευρύνθηκε αμέσως μόλις κορυφώθηκε η 

κρίση. Η δυσλειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών συμπίεζε την οικονομική 

δραστηριότητα, ενώ, η εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας υπονόμευε 

περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και την ικανότητά τους να 

χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έτσι η αναταραχή μετεξελίχθηκε 

σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη μετά τη 

δεκαετία του 1930119. 

Στις μέρες μας, η αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδήγησε τη διεθνή 

κοινότητα σε συντονισμένες και τολμηρές παρεμβάσεις, με την εφαρμογή σειράς 

συμβατικών και μη συμβατικών μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, 

η οποία απέτρεψε την κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

κατά την έξαρση της κρίσης στα τέλη του 2008. Τέτοια συντονισμένη αντίδραση δεν 

υπήρξε το 1929. Παρά τις αδυναμίες που και τώρα παρουσιάστηκαν, είναι γεγονός 

ότι η μακροοικονομική πολιτική έχει πλέον στη διάθεσή της σημαντικά εργαλεία για 

την αντιμετώπιση των οικονομικών διακυμάνσεων, οι σύγχρονες αντιλήψεις για το 

ρόλο της δημοσιονομικής πολιτικής και για τα καθήκοντα της νομισματικής 

πολιτικής εφαρμόστηκαν με ευελιξία και τέλος, η θεσμοθετημένη εγγύηση των 

καταθέσεων ουσιαστικά απέτρεψε φαινόμενα πανικού των καταθετών, ενώ το διεθνές 

νομισματικό σύστημα δεν αποτέλεσε εμπόδιο για αποτελεσματικές αντιδράσεις 

πολιτικής, αντίθετα με ό, τι είχε συμβεί με τον Κανόνα Χρυσού κατά την κρίση του 

1929.  

Σχετικά με την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης στη ζώνη του ευρώ, όσον 

αφορά τη νομισματική πολιτική, η ΕΚΤ αντέδρασε άμεσα. Αρχικά, από τον 

Οκτώβριο του 2008 μέχρι τα μέσα Μαΐου του 2009 μείωσε διαδοχικά το βασικό 

επιτόκιό της κατά 325 μονάδες βάσης (στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 1%). 

Επίσης, με παρεμβάσεις της για την παροχή ρευστότητας συνέβαλε στην προσπάθεια 

αποκατάστασης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Υπήρξε προσωρινή 

χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, που εκδηλώθηκε με την υλοποίηση των 

                                                            
119 Προβόπουλος Α.Γ., ό.π. 
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χωρίς προηγούμενο μέτρων των κυβερνήσεων για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα 

και της οικονομικής δραστηριότητας. Τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε αύξηση της 

ρευστότητας, αλλά ταυτόχρονα και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Έτσι λοιπόν, 

έχει ευρέως αναγνωριστεί η ανάγκη έγκαιρης εφαρμογής μιας στρατηγικής εξόδου 

από τα έκτακτα μέτρα μόλις υπάρξει διατηρήσιμη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών 

συνθηκών και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, προκειμένου να αποφευχθούν 

οι κίνδυνοι για τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα120.  

3.4 Η Ελληνική Οικονομία στην Τρέχουσα Κρίση  

Η ελληνική οικονομία του 2009 είναι κυρίως μια οικονομία υπηρεσιών, όπως 

ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Με την υιοθέτηση του ευρώ, δεν υπάρχει πια εθνική πολιτική συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Η εισροή κεφαλαίων υποστηρίζεται και από τους πόρους των Ταμείων της 

ΕΕ, ενώ ο γεωργικός τομέας ενισχύεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ωστόσο, 

το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει, όπως και στη δεκαετία 

του 1930, βασικό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί πολιτική διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, που θα διευρύνουν την παραγωγική βάση και θα προωθήσουν την 

εξωστρέφεια της οικονομίας. Το δημόσιο έλλειμμα και χρέος, πλέον, είναι 

αντικείμενο διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των κανόνων του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και απαιτούν αξιόπιστη δημοσιονομική 

πολιτική121.  

Σ’ αυτές τις συνθήκες βρήκε η σημερινή παγκόσμια κρίση την ελληνική 

οικονομία. Οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση είναι 

σημαντικές, αλλά, όπως και το 1929, όχι τόσο μεγάλες όσο σε άλλες χώρες. Οι 

επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά στην 

πραγματικότητα μόνο κατά ένα μέρος είναι γνήσιες επιπτώσεις της κρίσης, καθώς 

κατά τα άλλα αντανακλούν χρόνιες παθογένειες στο σύστημα κατάρτισης του 

κρατικού προϋπολογισμού και στους μηχανισμούς ελέγχου των δαπανών και 

είσπραξης των φόρων.  

 

 
                                                            
120 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.20 
121 Προβόπουλος Α.Γ., ό.π. 
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3.5 Ομοιότητες και Διαφορές Κρίσεων 

Όντως η σημερινή κρίση δείχνει να έχει ομοιότητες με αυτήν του 1929. Σε 

διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, τα χρηματιστήρια έχασαν περίπου από 20% έως 

25% της αξίας τους. Επίσης η κρίση του 1929 ήταν παγκόσμια, αγγίζοντας όλες τις 

χρηματοοικονομικές αγορές. Η σημερινή κρίση λόγω της παγκοσμιοποίησης φαίνεται 

να είναι ακόμη σοβαρότερη από αυτήν του 1929122.  

Ως κοινά χαρακτηριστικά, επίσης αναφέρονται, η ύπαρξη διαφθοράς και στις 

δύο περιόδους, αφού όπως συμβαίνει στις μέρες μας, τα γραφεία αξιολόγησης να 

είναι οι μοναδικοί ουσιαστικά εσωτερικοί γνώστες, έτσι και κατά τη δεκαετία του 

1920 εσωτερικοί γνώστες ήταν οι χρηματιστές και οι τραπεζίτες, η αποτυχία των 

κανονισμών να συμβαδίσουν με τις χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, καθώς επίσης 

και η διάχυτη πεποίθηση και στις δυο περιόδους ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται, κάτι 

που άφηνε ως μοναδικό έργο των κυβερνήσεων να μεριμνούν μόνο για την 

προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων123. 

Αν και η παγκόσμια κλίμακα αποτελεί κοινό στοιχείο των δυο κρίσεων, το 

ποσοτικό μέγεθος των επιπτώσεων διαφέρει. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το 

πώς επηρεάστηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ανεργία, έλλειμμα και παραγωγή.  

Πίνακας 1 

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος, Η Κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της 

Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Νοέμβριος 2009, σελ.12-13 

                                                            
122 Σιδηρόπουλος Γ.Μ., ό.π. 
123 Kuttner R., 2007, “The alarming parallels between 1929 and 2007”, The American Prospect 

2.10.2007 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο: 

http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_alarming_parallels_between_1929_and_2007  
124 Επιδόματα ανεργίας δεν υπήρχαν πριν από το 1935 στις ΗΠΑ και μέτρα κοινωνικής πολιτικής 

άρχισαν να εφαρμόζονται μόνο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930. Στις μέρες μας, η 

  ΗΠΑ(Κρίση 1929)  ΗΠΑ(Τρέχουσα κρίση)  ΖΩΝΗ €(Τρέχ. κρίση) 

ΑΝΕΡΓΙΑ  6,1% μεταξύ 1930‐38 έναντι 7,9% το 1920‐

1930 

9,8% (9ος 09) έναντι  

5,8% (9ος 08) 

9,6% (8ος 2009) έναντι 

7,6% (8ος 2008) 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ124  5,9%  του  ΑΕΠ  το  1934  έναντι  4,5%  του 

ΑΕΠ το 1933 

12,8% του ΑΕΠ (9ος09)έναντι  

5,9% του ΑΕΠ (9ος 08) 

6,2% ΑΕΠ (9ος 09)έναντι  

1,8% του ΑΕΠ (9ος 08) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  Απώλεια μεγαλύτερη του 40%  το 1932 σε 

σχέση με το 1929 

Απώλειες 2,7%   Απώλειες 4,2% 
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Η κρίση του μεσοπολέμου μπορεί να θεωρηθεί ως κρίση οικονομικής 

πολιτικής και παραμένει έως σήμερα η μητέρα όλων των κρίσεων. Η κρίση των 

ημερών μας είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση που γνώρισε η παγκόσμια 

οικονομία μεταπολεμικά. Εκδηλώθηκε ως κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία μεταδόθηκε στις διατραπεζικές αγορές προκαλώντας 

έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Η κρίση του 2008-2009, όπως και η κρίση του 

μεσοπολέμου, εκδηλώθηκαν ως τοπικές κρίσεις στις ΗΠΑ και μεταδόθηκαν γρήγορα 

στην παγκόσμια οικονομία. Ενώ τη δεκαετία του 1930 ήταν ο κανόνας χρυσού που εν 

τέλει έδρασε ως μηχανισμός μετάδοσης της ύφεσης από χώρα σε χώρα, το 2008 ήταν 

η απληστία των επενδυτών και των τραπεζών, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες του 

εποπτικού πλαισίου, που δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση της 

κρίσης. Αν και η ύφεση του μεσοπολέμου ήταν πολύ εντονότερη, ορισμένες 

επιπτώσεις ήταν παρόμοιες, όπως η άμεση και μαζική ρευστοποίηση τίτλων, η 

διακράτηση ρευστών διαθεσίμων και η πιστωτική ασφυξία125.  

Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των δυο κρίσεων είναι η οικονομική 

πολιτική που εφαρμόστηκε. Η παγκόσμιας κλίμακας συντονισμένη αντίδραση των 

οικονομικών πολιτικών σήμερα φαίνεται να είναι ικανή να αντιμετωπίσει την 

οικονομική ύφεση που προκαλεί η χρηματιστηριακή κρίση126. 

Επίσης, ο βαθμός διείσδυσης της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας στη 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι μεγαλύτερος στις μέρες μας. Το ποσοστό των 

νοικοκυριών που έχει σήμερα πρόσβαση σε πιστώσεις είναι πολύ μεγαλύτερο από 

αυτό της δεκαετίας του 1930. Η σχέση μεταξύ της χρηματοπιστωτικής και της 

πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερη.127  

Η βίαιη περιστολή των πιστώσεων κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική 

κρίση έπληξε τόσο την ατομική ζήτηση όσο και τη ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγαθά. 

Το ύψος των αδιάθετων αποθεμάτων προϊόντων εκτινάχθηκε στους περισσότερους 

                                                                                                                                                                          
ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ακολουθήσει επιθετική πολιτική τόνωσης της ζήτησης και 

εφαρμόζει ένα δαπανηρό πρόγραμμα σταθεροποίησης, αυξάνοντας το έλλειμμα της γενικής 

κυβέρνησης. Στην Ευρώπη, εξάλλου, όλες οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε πρωτοφανείς παρεμβάσεις 

σταθεροποίησης, εξαντλώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. 
125 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.10-13 
126 Σιδηρόπουλος Γ.Μ., ό.π. 
127 Ό.π. 
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κλάδους, λαμβάνοντας τις διαστάσεις μιας κρίσης υπερπαραγωγής, δηλαδή 

συσσώρευσης κεφαλαίου. Αντίθετα, λοιπόν, με την κρίση του 1929, δεν πρόκειται για 

μια κρίση υπερσυσσώρευσης που ξεκινά από τότε και τροφοδοτεί με πλεονάζον 

κεφάλαιο τη χρηματοπιστωτική σφαίρα. Εδώ, η αλληλουχία των γεγονότων είναι 

αντίστροφη 128. 

Θεωρώντας ως αφετηρία της κρίσης τον Απρίλιο του 2008 (και αντίστοιχα, 

για την κρίση του 1929, τον Ιούνιο του 1929, με συνολική διάρκεια της καθοδικής 

φάσης  πάνω από 36 μήνες), κατά τους πρώτους 15 μήνες της κρίσης, τόσο η 

παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή και ο όγκος του διεθνούς εμπορίου, όσο και οι 

διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές έχουν συρρικνωθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με 

τους πρώτους 15 μήνες μετά τον Απρίλιο του 1929. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα κρίση 

μπορεί να χαρακτηριστεί οξύτερη από αυτήν του Μεσοπολέμου129.   

Η αποτυχημένη διαχείριση της κρίσης του 1929 αποτελεί παράδειγμα προς 

αποφυγήν. Με τη λανθασμένη εμμονή σε αντιπληθωριστικές πολιτικές υπό συνθήκες 

ύφεσης και ανεργίας, οι κεντρικές τράπεζες του τότε προηγμένου κόσμου συνέβαλαν 

στη μετάδοση της κρίσης. Πάντως, η έστω βραδεία και καθυστερημένη αντίδρασή 

τους στη συνέχεια συνέβαλε στην αναθεώρηση του τρόπου σχεδιασμού και άσκησης 

της μακροοικονομικής πολιτικής και ιδίως της νομισματικής. Τελικά ενδυναμώθηκε ο 

ρόλος των κεντρικών τραπεζών και θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα αυστηρό 

κανονιστικό πλαίσιο που παρείχε περισσότερα εχέγγυα130 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η Διάρθρωση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και η Ανάγκη 

Στήριξης των Ελληνικών Τραπεζών 

 

4.1 Η Διάρθρωση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

                                                            
128 Μηλιός Γ., 2009, Κρίση του Νεοφιλελευθερισμού, Κρίση Υπερσυσσώρευσης, Εντός Εποχής, 

27.09.2009 
129 Ό.π. 
130 White, E. N., 2009, Lessons from the History of Bank Supervision in the US 1863-2008, 

ανακοίνωση στο συνέδριο Financial Market Regulation after Financial Crises: the historical 

experience, Banca d’Italia, Ρώμη, 16-17.4.2009. 
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Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελείται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις αγορές χρήματος, πιστώσεων και κεφαλαίων, καθώς 

επίσης και από τα συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού 

συναλλαγών. Η βασική λειτουργία του είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ 

πλεονασματικών και ελλειμματικών οικονομικών μονάδων. Στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα περιλαμβάνονται τα πιστωτικά ιδρύματα (ελληνικές εμπορικές τράπεζες, 

υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, συνεταιριστικές τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί 

οργανισμοί), οι θεσμικοί επενδυτές (ασφαλιστικές εταιρείες, φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες-ΟΣΕΚΑ) και οι 

λοιπές μη τραπεζικές επιχειρήσεις (χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης - Leasing, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών).  

Στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το μεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαμβάνουν οι εμπορικές τράπεζες και η ποσοστιαία συμμετοχή τους αυξάνεται 

συνεχώς τα τελευταία έτη. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν διευρύνει σημαντικά 

την παρουσία τους στο εξωτερικό. Κυρίως εγκαθίστανται στις χώρες της 

Αναδυόμενης Ευρώπης και οι δραστηριότητές τους στις χώρες αυτές αποτελούν 

ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του συνόλου των διεθνών δραστηριοτήτων τους και 

στο 1/5 του ελληνικού ΑΕΠ131. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού 

συστήματος εξαρτάται από τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Για το λόγο 

αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που βοηθούν 

τις τράπεζες να απορροφούν χωρίς σοβαρά προβλήματα, τις τυχόν δυσμενείς 

οικονομικές εξελίξεις. Οι παράγοντες αυτοί είναι η αξιολόγηση της φύσης και του 

ύψους των αναλαμβανόμενων κινδύνων, η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών132. 

4.1.1 Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες. 

                                                            
131  Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Ιούνιος 2009, σελ.61-

63  
132  Ό.π., σελ.69  
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Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν μια σειρά από κινδύνους, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας και το λειτουργικό κίνδυνο. 

4.1.1.1 Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk). 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα των 

αντισυμβαλλομένων του πιστωτικού ιδρύματος. Ειδική έκφανσή του αποτελεί ο 

κίνδυνος χώρας, που αφορά στην πιθανότητα, η επέλευση αρνητικών απρόβλεπτων 

οικονομικών, πολιτικών ή κοινωνικών συνθηκών σε μια τρίτη χώρα, να εμποδίσει 

τους οφειλέτες να εξοφλήσουν κεφάλαιο και τοκοχρεολύσια, σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους133. Είναι ουσιαστικά η πιθανή ζημιά από την αθέτηση της 

υποχρέωσης ενός αντισυμβαλλομένου προς την τράπεζα και αποτελεί τη 

σημαντικότερη κατηγορία κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη λιανική τραπεζική και στην επιχειρηματική 

τραπεζική, αντλώντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από τοκοφόρες 

εργασίες134.  

Το 2008 η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων των ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο 

των δανείων ανήλθε σε 5% έναντι 4,5% το 2007. Η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στη 

μη αποπληρωμή των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από τα νοικοκυριά. 

Αυτή η αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση συνέβαλε στην υποχώρηση του 

ποσοστού κάλυψης των καθυστερούμενων δανείων από συσσωρευμένες προβλέψεις 

για τον πιστωτικό κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι το 2008 οι σχετικές προβλέψεις ήταν 

αυξημένες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις καλύπτουν 

σχεδόν το σύνολο των δανείων με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, καθώς 

επίσης και ότι οι τράπεζες κατέχουν εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι 

οποίες δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ανωτέρω δεικτών, παρά το ότι 

περιορίζουν σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο135. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και η πολιτική που 

ακολουθούν οι τράπεζες σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε αυτά, επηρεάζουν το 
                                                            
133 Γκόρτσος Χ. & Αλεξάκης Π., 2006, Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές, Α.Το νομισματικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Μάιος 2006, σελ.84-85  
134 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.70  
135 Ό.π., σελ.71-72  
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ύψος και τη φύση του πιστωτικού κινδύνου που αυτές αναλαμβάνουν, αν ληφθεί 

υπόψη ότι το 2008 τα δάνεια προς νοικοκυριά αποτέλεσαν το 48,3% της συνολικής 

χρηματοδότησης των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και τα 2/3 

αυτών αφορούσαν στεγαστικά δάνεια. Προς το τέλος του 2008 οι ελληνικές τράπεζες 

υιοθέτησαν πιο αυστηρά κριτήρια χρηματοδότησης, κάτι που οδήγησε στην 

επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά. Παρατηρήθηκε, 

αναφορικά με τα στεγαστικά δάνεια, μικρή αύξηση στο ποσοστό των δανείων των 

οποίων ο λόγος του δανείου προς την αξία του ακινήτου, που αποτελεί την 

εμπράγματη εξασφάλιση, διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο. Ο λόγος αυτός 

ονομάζεται Loan-To-Value (LTV ratio) και στη διεθνή τραπεζική πρακτική, τα 

στεγαστικά δάνεια με LTV άνω του 100% αποκαλούνται δάνεια αρνητικού 

κεφαλαίου (negative equity mortgages), καθώς η αξία του υπέγγυου ακινήτου 

υπολείπεται του ποσού του δανείου. Σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ, τα 

ενυπόθηκα δάνεια θεωρούνται πλήρως εξασφαλισμένα εάν αυτός ο δείκτης δεν είναι 

μεγαλύτερος από 75%. Τέλος, ενδεικτικό της αδυναμίας από μεριάς των νοικοκυριών 

να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, είναι η αύξηση του αριθμού των κατασχέσεων 

ακινήτων ιδιωτών κατά 31,8% (2008: 3.536 έναντι 2007: 2.683)136.  

Στη διαμόρφωση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες όμως, 

συμβάλλει και η οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων καθώς σε αυτές αναλογεί 

ποσοστό 52% της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα. Το 2008 τα 

επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση προς το σύνολο των επιχειρηματικών 

δανείων παρουσίασε οριακή βελτίωση (2008: 4,3%, 2007: 4,6%), λόγω της 

διατήρησης του ρυθμού αύξησης των δανείων αυτών σε υψηλά επίπεδα και των 

ρυθμίσεων σχετικά με τα επιχειρηματικά δάνεια, στις οποίες προέβησαν οι τράπεζες 

μέσα στο 2008. Ενδεικτική επίσης, της χρηματοοικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων είναι η πιστοληπτική τους υποβάθμιση από τις τράπεζες, η αύξηση του 

αριθμού κατασχέσεων ακινήτων επιχειρήσεων από τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες 

(2008: 1.795, 2007: 1.458), καθώς επίσης και τα στοιχεία συναλλακτικής 

συμπεριφοράς που συγκεντρώνει η «Τειρεσίας Α.Ε.», σύμφωνα με τα οποία, 

παρατηρείται αύξηση του αριθμού και της αξίας των ακάλυπτων επιταγών τόσο το 

2008, όσο και το πρώτο τρίμηνο του 2009. Αγκάθι, επίσης, για τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί το υψηλότερο, σε σχέση με άλλες χώρες 
                                                            
136 Ό.π., σελ.72-74 
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της ευρωζώνης, μερίδιο των επιχειρηματικών δανείων προς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς τα δάνεια αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό αθέτησης 

αποπληρωμής137. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται επίσης από το βαθμό συγκέντρωσης του 

χαρτοφυλακίου δανείων σε μεμονωμένους πελάτες ή ομάδες πελατών, των οποίων η 

αθέτηση των υποχρεώσεων επηρεάζεται από παράγοντες όπως η γεωγραφική 

περιοχή, ο κλάδος δραστηριότητας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης, 

τόσο μεγαλύτερη η επίπτωση στα συνολικά μεγέθη της τράπεζας σε περίπτωση 

αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Η παρακολούθηση του κινδύνου 

συγκέντρωσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων των τραπεζών138. 

4.1.1.2. Ο Κίνδυνος αγοράς. 

 Σε αυτή την κατηγορία κινδύνων εμπίπτουν τρεις υποκατηγορίες: ο κίνδυνος 

επενδυτικής θέσης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος από ανοικτές θέσεις 

σε βασικά εμπορεύματα139. 

 Ο κίνδυνος επενδυτικής θέσης αφορά στην πιθανότητα επέλευσης ζημιών 

στην παρούσα αξία χρεωστικών τίτλων, μετοχών και παράγωγων μέσων, λόγω 

μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. 

 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αφορά στην πιθανότητα να επέλθει μείωση 

είτε των εισοδημάτων είτε της αξίας του κεφαλαίου μιας τράπεζας λόγω μιας 

απρόβλεπτης δυσμενούς μεταβολής στη συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων, στα 

οποία είναι εκφρασμένα στοιχεία τόσο του τραπεζικού ισολογισμού όσο και εκτός 

ισολογισμού. 

 Τέλος, ο κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε βασικά εμπορεύματα συνίσταται 

στο ενδεχόμενο επέλευσης ζημιών από τη μεταβολή των αγοραίων τιμών σε πολύτιμα 

μέταλλα και άλλα βασικά εμπορεύματα, στα οποία οι τράπεζες έχουν ανοικτές θέσεις. 

                                                            
137 Ό.π., σελ.74 
138 Ό.π., σελ.75  
139 Γκόρτσος Χ. & Αλεξάκης Π., ό.π., σελ. 86 
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 Ο κίνδυνος αγοράς είναι ουσιαστικά ο κίνδυνος να υποστούν ζημιές τα 

πιστωτικά ιδρύματα από μεταβολές των τιμών των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. Οι κυριότεροι κίνδυνοι αγοράς απορρέουν από τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και από τις μεταβολές των επιτοκίων, οι οποίες 

επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού των τραπεζών, δηλαδή το 

χαρτοφυλάκιο δανείων και το χαρτοφυλάκιο ομολόγων τους. Επίδραση, επίσης στον 

κίνδυνο αγοράς έχουν οι μεταβολές των τιμών άλλων χρηματοοικονομικών μέσων 

και ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται 

να υπολογίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών140. 

4.1.1.3 Ο Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk). 

 Αποτελεί το δεύτερο, μετά από τον πιστωτικό, μεγαλύτερο κίνδυνο που 

αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Έχει δυο διαστάσεις. Η πρώτη συνίσταται 

στον κίνδυνο, ένα πιστωτικό ίδρυμα να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών που προβαίνουν σε ανάληψη των 

καταθέσεών τους και η δεύτερη αφορά στον κίνδυνο να αναγκαστεί ένα πιστωτικό 

ίδρυμα να προβεί σε ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του σε μη 

συμφέρουσες τιμές. Ουσιαστικά, είναι αποτέλεσμα του μετασχηματισμού 

ληκτικότητας που πραγματοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη μεσολάβηση 

μεταξύ θετικών και αρνητικών αποταμιευτών και της απουσίας δευτερογενούς 

αγοράς τραπεζικών δανείων. Είναι η αδυναμία ανεύρεσης επαρκών ρευστών 

διαθεσίμων για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους141. 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι η ενδεχόμενη αδυναμία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων να αντεπεξέλθουν άμεσα στις υποχρεώσεις τους, όταν αυτές γίνουν 

απαιτητές. Το ικανοποιητικό επίπεδο των ρευστών διαθεσίμων και η διασπορά των 

πηγών χρηματοδότησης έχουν επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν 

τη χρηματοπιστωτική αναταραχή όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Από το 2008, όταν 

σταμάτησε και η παροχή ρευστότητας, οι ελληνικές τράπεζες στράφηκαν αφενός μεν 

στο δανεισμό από το Ευρωσύστημα, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες τράπεζες στη 

ζώνη του ευρώ και αφετέρου στην προσέλκυση καταθέσεων, κυρίως προθεσμίας, 
                                                            
140 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.77-79  
141 Γκόρτσος Χ., Αλεξάκης Π., ό.π., σελ. 85 
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προσφέροντας υψηλά επιτόκια. Στο τέλος του 2008 το απόθεμα ρευστών διαθεσίμων 

του τραπεζικού συστήματος ανήλθε στα 64 δις ευρώ, δηλαδή οριακά μόνο υψηλότερο 

σε σύγκριση με το τέλος του 2007 που ήταν 63 δις ευρώ, ενώ στο τέλος του α΄ 

τριμήνου 2009 αυξήθηκε σε 67 δις ευρώ142.  

 Το απόθεμα ρευστών διαθεσίμων, που υποχρεούνται να διακρατούν τα 

πιστωτικά ιδρύματα, μέσα στο πλαίσιο των ελάχιστα απαιτούμενων ορίων των 

εποπτικών δεικτών ρευστότητας, συνέβαλε στην αντιμετώπιση της κρίσης, έστω και 

αν αυτό προκάλεσε κάποιο κόστος για τις τράπεζες, επιβαρύνοντας την κερδοφορία 

τους. Επίσης, σε αυτό συνέβαλε και η διάρθρωση της χρηματοδότησης των 

ελληνικών τραπεζών. Οι καταθέσεις πελατείας, που θεωρούνται ως η πιο σταθερή 

πηγή χρηματοδότησης ανήλθαν τόσο το 2008 όσο και το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της συνολικής χρηματοδότησης των τραπεζών143.  

4.1.1.4 Ο Λειτουργικός κίνδυνος.  

Πρόκειται για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο, που συνίσταται στο 

ενδεχόμενο επέλευσης ζημιών που οφείλονται είτε σε εσωτερικά αίτια, όπως 

ανεπαρκείς ή εσφαλμένες εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα πληροφόρησης, 

ανθρώπινος παράγοντας, ή ακόμα και σε εξωτερικά αίτια. Σε αυτή την κατηγορία 

κινδύνου, επίσης, εντάσσονται ο στρατηγικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φήμης. Ο 

στρατηγικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μη ευόδωσης του επιχειρηματικού σχεδίου 

μιας επιχείρησης ενώ ο κίνδυνος φήμης, αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις πάνω 

στη φήμη μιας τράπεζας από τις συναλλακτικές της πρακτικές144. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ουσιαστικά οι πιθανές ζημιές από την 

ανεπάρκεια ή την αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και 

συστημάτων και από εξωτερικά γεγονότα, που δεν έχουν χρηματοοικονομική αιτία. 

Οι ελληνικές τράπεζες υποχρεούνται από το πρώτο τρίμηνο του 2008 να υπολογίζουν 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Το 2008 οι κεφαλαιακές 

                                                            
142 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.80-81  
143 Ό.π., σελ. 81-82 
144 Γκόρτσος Χ. & Αλεξάκης Π., ό.π., σελ. 87 
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απαιτήσεις, έναντι του λειτουργικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 6,3% των 

συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων145.  

4.2 Ανάγκη Στήριξης Ελληνικών Τραπεζών 

Όταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα χτυπιέται από τραπεζικές καταρρεύσεις, 

το κόστος επίλυσης των προβλημάτων που επιφέρει η κρίση και της ενίσχυσης της 

κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών μπορεί να είναι τεράστιο. Τα κόστη 

αναδιάρθρωσης μπορεί να φαίνονται αρχικά εξαιρετικά μεγάλα, όμως ωχριούν σε 

σχέση με τις μακροχρόνιες επιδράσεις των συστημικών κρίσεων. Τα κονδύλια που 

απαιτούνται αποσπώνται από άλλες παραγωγικές χρήσεις, με αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την εγκατάλειψη προγραμμάτων 

σταθεροποίησης. Η οικονομία υποφέρει από υψηλά επιτόκια, μικρότερη ανάπτυξη 

και υψηλότερη ανεργία για παρατεταμένη περίοδο146. 

Οι τραπεζικές κρίσεις μπορούν να αποβούν ολέθριες όταν επηρεάζουν 

αναπτυσσόμενες οικονομίες και εκβιομηχανισμένες χώρες. Επιπρόσθετα, με τα 

φορολογικά κόστη για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, οι 

τραπεζικές κρίσεις έχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην οικονομία, 

όπως επιβράδυνση της ανάπτυξης, υψηλά επιτόκια και χαμηλά επίπεδα διαβίωσης147. 

Οι ελληνικές τράπεζες ήρθαν αντιμέτωπες με την κρίση έπειτα από μια 

παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης. Παρά το ότι αρχικά η κρίση είχε μικρή επίδραση 

στις τράπεζες, αυτές παρέμειναν ευάλωτες στην όλη αναστάτωση λόγω της έκθεσής 

τους στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε αυτές τις ταχύτατα αναδυόμενες 

αγορές, οι τραπεζικοί όμιλοι διατρέχουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος σε 

κάποιες περιπτώσεις οξύνεται περισσότερο από τις υπερεκτιμημένες τιμές των 

ακινήτων που έχουν ληφθεί ως εξασφάλιση και από το γεγονός ότι περισσότεροι από 

τους μισούς δανειολήπτες είναι απροστάτευτοι σε σχέση με το συναλλαγματικό 

κίνδυνο, αφού έχουν συνάψει δάνεια σε ξένο νόμισμα148. 

                                                            
145 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.83 
146 Ergungor O.E. & Thomson B. J., ό.π., pp. 1-2  
147 Ό.π., pp.2-4 
148 OECD, 2009, Economic Survey of Greece, Policy Brief, July 2009, pp. 1-3 
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Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί 

είχαν μικρή έκθεση σε προϊόντα μειωμένης εξασφάλισης, ενώ λίγοι επενδύτες 

τοποθέτησαν τα κεφαλαία τους στα τοξικά προϊόντα κυρίως σε εκείνα της Lehman 

Brothers. Πράγματι την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές τράπεζες έστρεψαν το 

επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον και τα κεφαλαία τους στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(π.χ. Τουρκία, Άιγυπτος, Βαλκανικές χώρες). Οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες 

ακολούθησαν μία παραδοσιακή τραπεζική πολιτική και ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο 

καταστημάτων στην εν λόγω περιοχή, έναντι της επένδυσης σε προϊόντα υψηλού 

ρίσκου. Επίσης, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, τα προηγούμενα χρόνια 

αντιμετώπισαν τη 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 οργανισμών149. 

Παρά το ότι τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα δεν εκτέθηκαν σημαντικά σε 

επισφαλή προϊόντα τιτλοποίησης, η στήριξή τους κρίθηκε αναγκαία διότι η 

γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης και ρευστότητας επηρέασαν σημαντικά και τη 

χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

παραμένει στη βάση του υγιές, ασφαλές και σταθερό καθώς η αποδοτικότητα και η 

κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών επηρεάστηκαν κατά πολύ λιγότερο 

από τις τράπεζες σε διεθνές επίπεδο, λόγω της περιορισμένης έκθεσης σε στοιχεία 

ενεργητικού που συνδέονται με προβληματικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 

δεδομένου ότι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες είχαν 

σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας και ανάπτυξης150. Όμως, παρά τα υγιή θεμελιώδη 

μεγέθη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η κρίση ρευστότητας στη 

διατραπεζική αγορά και τα υψηλά επιτόκια που διαμορφώθηκαν, επηρεάζουν την 

                                                            
149 Η κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι επεκτάσεις της στην Ελληνική οικονομία, 

(Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : http://insight.gr/economy.php?artid=15 
150 Τράπεζα της Ελλάδος, 2008, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση, Οκτώβριος 2008, σελ. 24-

25 
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ομαλή λειτουργία του συστήματος, το διαθέσιμο εισόδημα των δανειοληπτών και 

φυσικά τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους151. 

Επιπρόσθετα, μια επιδείνωση στο οικονομικό περιβάλλον στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία ενέχει το συναλλαγματικό κίνδυνο, θα είχε 

αρνητική επίδραση στις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται εκεί, αν και η συνολική έκθεση των ελληνικών τραπεζών στις 

αναδυόμενες χώρες των Βαλκανίων είναι μικρότερη από το 9% επί του συνόλου του 

ενεργητικού τους και ως εκ τούτου, η συνολική επίδραση θα είναι μετριασμένη152 

4.3 Πώς Επηρεάστηκαν τα Μεγέθη του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

από την Κρίση;  

Οι αντίξοες διεθνείς εξελίξεις έχουν επηρεάσει δυσμενώς και την πραγματική 

οικονομία στην Ελλάδα. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε, περιορίστηκε η 

διάθεση πιστώσεων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, λόγω 

επιβολής αυστηρότερων κριτηρίων, αυξήθηκε το κόστος χρηματοδότησης, 

συμπιέστηκε η αξία των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται δεκτά ως εξασφαλίσεις 

αλλά παράλληλα μειώθηκε και η ζήτηση δανείων, λόγω της μείωσης της ροπής για 

κατανάλωση και επένδυση. Έτσι, αναδείχτηκαν οι μακρο-ανισορροπίες της ελληνικής 

οικονομίας. Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις, εμφανίστηκαν να έχουν μειωμένα κέρδη 

και αυξημένη δανειακή επιβάρυνση και κόστος εξυπηρέτησης δανείων. Πιέσεις στη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος άσκησαν και οι εξελίξεις στις 

διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Η μη παροχή ρευστότητας μέσω της 

διατραπεζικής αγοράς, οδήγησε σε έντονη στενότητα, με αποτέλεσμα ακόμα και 

πιστωτικά ιδρύματα υψηλής φερεγγυότητας να έχουν δυσκολία στην άντληση 

κεφαλαίων. Οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ με τη μορφή μείωσης των επιτοκίων αλλά και 

για την παροχή ρευστότητας συνέβαλαν στην άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.  

                                                            
151 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 2008, Ενημέρωση για το σχέδιο 

θωράκισης της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις τις διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης,  

15.10.2008 
152 Thomopoulos P., 2009, The role of Central Banks as Financial supervisors, Speech of the Deputy 

Governor of the Bank of Greece, The Economist Conferences 8th Banking Forum: Banking and the 

Economy in turbulent times, 26.01.2009, (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο: 

http://www.bis.org/review/r090203c.pdf  
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Η παγκόσμια ύφεση επιδρά στην ελληνική οικονομία μέσω της μείωσης του 

όγκου του εξωτερικού εμπορίου, του τουρισμού και της ναυτιλίας, που αποτελούν 

βασικές συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Από τα τέλη του 2007 

είχε αρχίσει να μειώνεται ο ρυθμός ανόδου της ελληνικής οικονομίας, ενώ το 2008 η 

υποχώρηση ήταν πολύ μεγαλύτερη, επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς της οικονομίας 

και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μειώθηκε, από 4% το 2007 σε 2,9% το 2008153.  

Αντίκτυπος, φυσικά υπήρξε και στην ελληνική διατραπεζική αγορά. Σταδιακά, 

από το δεύτερο εξάμηνο του 2007 και μέχρι το τέλος του 2008 οι συναλλαγές στη 

διατραπεζική μειώθηκαν ενώ η διάρκεια των πράξεων περιοριζόταν στο διάστημα 

από μία έως επτά ημέρες. Από τις αρχές του 2009 η διάρκεια έχει επιμηκυνθεί μέχρι 

το διάστημα των τριάντα ημερών ενώ παρατηρείται αύξηση του όγκου 

συναλλαγών154. 

Οι τράπεζες εμφάνισαν μειωμένη κερδοφορία το 2008 (-72,4%), η οποία 

διαμορφώθηκε στα 978 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αύξησης των προβλέψεων που 

έγιναν για πιστωτικό κίνδυνο, τις ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις και της 

μείωσης των εσόδων από είσπραξη τόκων. Παράλληλα, οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας και αποδοτικότητας των τραπεζών διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα 

σε σχέση με πριν την κρίση. Παρά την υποχώρηση των εν λόγω δεικτών, τα ποσοστά 

αυτών εξακολουθούν να παρέχουν ικανοποιητικό περιθώριο για την κάλυψη των 

κινδύνων και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας155.  

Η ραγδαία ανάπτυξη της Ελλάδας μετά την είσοδό της στην περιοχή του ευρώ 

ανακόπηκε λόγω της επίδρασης της διεθνούς κρίσης. Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος 

του 2008 η ανάπτυξη σημείωνε θετικό πρόσημο, λόγω των εξαγωγών προς την 

περιοχή των Βαλκανίων και των μεγάλων αυξήσεων στους μισθούς, κάτι το οποίο 

επέτρεπε την ενίσχυση της κατανάλωσης.  Όπως ήταν όμως αναπόφευκτο, η κρίση 

είχε αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, η άσχημη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και το μεγάλο 

έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών περιόριζε τη δυνατότητα πολιτικών ελιγμών και 

                                                            
153 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009 , Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Ιούνιος 2009 , σελ.35-

36 
154 Ό.π., σελ.11-12 
155 Ό.π., σελ.13-14 
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σε συνδυασμό με την έκθεση της Ελλάδας στις χώρες των Βαλκανίων, η χώρα 

κατέστη περισσότερο ευάλωτη στην κρίση. Η εγχώρια ζήτηση επλήγη λόγω της 

μείωσης των εξαγωγών και του τουρισμού. Το δημόσιο χρέος της χώρας και το 

έλλειμμα έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των ετών 2006 και 2008 και η Ελλάδα 

τέθηκε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 

όφειλε να λάβει διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συρρίκνωση του ελλείμματος στο 3%, 

κάτι το οποίο όμως δεν κατέστη εφικτό. Υπό αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός ότι 

η χώρα δέχεται σημαντική οικονομική υποστήριξη από την Ευρώπη, η πολιτεία 

περιόρισε την παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη στις περισσότερο ευάλωτες 

ομάδες και σε τομείς-κλειδιά της οικονομίας, όπως στον τουρισμό, τις κατασκευές 

και τις μικρές επιχειρήσεις και προέβη σε περικοπές αμοιβών κυβερνητικών και 

διοικητικών στελεχών, καθώς επίσης και σε επιβολή υψηλότερων φόρων σε υψηλά 

εισοδήματα. Αναμενόμενη λοιπόν ήταν η μείωση της προοπτικής για ανάπτυξης της 

χώρας156. 

Η κρίση έχει ήδη αντίκτυπο στην Ελλάδα.  Τα άμεσα προβλήματα είναι: 

Ο περιορισμός της απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας, ο περιορισμός 

της κατανάλωσης, το αρνητικό κλίμα στην αγορά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι 

δυσκολίες των επιχειρήσεων που κάνουν τράπεζες και επιχειρήσεις προσεκτικές στις 

συναλλαγές τους και περιορίζουν δραστικά την χορήγηση πιστώσεων, η μείωση των 

επενδύσεων, η μείωση στο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών, η δραστική μείωση των 

οικοδομικών δραστηριοτήτων και τα δεκάδες χιλιάδες απούλητα σπίτια, ο πτωτικός 

ρυθμός ανάπτυξης157.   

Στα οικονομικά προβλήματα προστίθεται και ένα κοινωνικό.  Η ύφεση 

πλήττει τα χαμηλά εισοδήματα, τους νέους, διευρύνει τη φτώχεια, αυξάνει κατά πολύ 

την ανεργία των μεγαλυτέρων ηλικιών και γεννά το αίσθημα της αδυναμίας και της 

ασφυξίας στα μεσαία στρώματα158.    

                                                            
156 OECD, (2009), Economic Survey of Greece, Policy Brief, July 2009, pp. 3-4 
157 Σημίτης Κ., 2009, Ομιλία με θέμα «Οικονομική Κρίση. Αίτια και Προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 

30.03.2009 Ιστοσελίδα, διαθέσιμο στο : http://www.costas-simitis.gr/content/154 
158 Ό.π. 
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Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αντιμέτωπη με την ύφεση.  Είναι αντιμέτωπη με την 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Ο κίνδυνος σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση 

αντίδραση με στόχο την αύξηση των επενδύσεων και διαρθρωτικές αλλαγές είναι να 

μην μπορέσει η Ελλάδα να ωφεληθεί από την ανάκαμψη στη διεθνή οικονομία, όταν 

έρθει, γιατί τα προβλήματά της θα την παρεμποδίζουν να παρακολουθήσει τις 

εξελίξεις. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη υπό την επιτήρηση των αγορών.  Αν δεν υπάρξει 

ενδιαφέρον για διόρθωση της οικονομικής της πορείας θα πληρώνει όλο και 

υψηλότερα επιτόκια χειροτερεύοντας την οικονομική κατάσταση του πληθυσμού159.  

4.4 Ασκήσεις Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) 

Ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην 

πρόληψη εκδήλωσης προβλημάτων είναι η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), η οποία 

προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα τι μπορεί να συμβεί σε μεμονωμένες τράπεζες 

ή/και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όταν και εάν εμφανισθούν ορισμένοι κίνδυνοι. 

Τα αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν με δύο εναλλακτικές τεχνικές, την ανάλυση 

ευαισθησίας (sensitivity approach) ή την ανάλυση σεναρίου (scenario approach). Η 

ανάλυση ευαισθησίας υποθέτει μια αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα 

κινδύνου, ανεξάρτητα από τους άλλους παράγοντες κινδύνου και χωρίς να 

διευκρινίζεται η αιτία, και ποσοτικοποιούνται οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής. Η 

ανάλυση σεναρίου εξετάζει περισσότερους από έναν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι 

προέρχονται είτε από ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είτε από ένα συγκεκριμένο 

γεγονός160.  

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

μέσα στην τράπεζα, προκειμένου να καθοριστεί ο κατάλληλος βαθμός ανοχής στις 

διάφορες μορφές κινδύνων καθώς και το κεφάλαιο που απαιτείται για να καλυφθούν. 

Όταν οι ασκήσεις προσομοίωσης εφαρμόζονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

επιτρέπουν στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να αξιολογήσουν την 

ανθεκτικότητά του συνολικά. Ειδικότερα, τους βοηθούν να αξιολογήσουν τις πιθανές 

επιπτώσεις των διάφορων κινδύνων και να προσδιορίσουν τα σημεία ευπάθειας του 

συστήματος, ώστε να λάβουν έγκαιρα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να 
                                                            
159 Ό.π. 
160 Καλφάογλου Φ., ό.π.  
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αυξήσουν την αντοχή του συστήματος στις διαταραχές. Έτσι, η άσκηση 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αναδεικνύεται ως χρήσιμο εργαλείο πολιτικής 

για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα161. 

 Τα αποτελέσματα των ασκήσεων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το αναγκαίο 

επίπεδο του κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη οι τράπεζες έχουν κίνητρο να 

αναπτύξουν δικά τους υποδείγματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με σενάρια 

που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων τους. Επίσης, η άσκηση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αντικυκλικής πολιτικής. Αν η άσκηση 

μπορέσει να εντοπίσει εκ των προτέρων σημεία ευαισθησίας της τράπεζας, κι ενώ ο 

οικονομικός κύκλος δεν έχει αρχίσει την καθοδική του φάση, αυτά μπορούν να 

καλυφθούν με επιπλέον κεφάλαια162.  

 Η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων µε υποθετικά σενάρια που συμφωνήθηκαν από κοινού µε το Διεθνές 

Νομισματικό Ταµείο163. Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε απροσδόκητα έντονες εξωγενείς 

διαταραχές και η ικανότητα των τραπεζών να αντεπεξέλθουν σε αυτές. Τα 

αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών ήταν ενθαρρυντικά.  

Για τις ανάγκες της άσκησης εκτιµήθηκαν οι επιπτώσεις ενός ακραία αρνητικού 

μακροοικονομικού σεναρίου για την Ελλάδα, του οποίου οι υποθετικές παραδοχές 

εκκίνησης προβλέπουν σωρευτικά για περίοδο 2 ετών μείωση του ΑΕΠ κατά 3%, 

άνοδο του ποσοστού ανεργίας κατά 4% και των επιτοκίων χορηγήσεων κατά 400 

μονάδες βάσης, μέσω ενός οικονομετρικού υποδείγματος με στόχο την εκτίμηση των 

καθυστερούμενων δανείων στην Ελλάδα, δηλαδή την εκτίμηση του πιστωτικού 

κινδύνου. Εκτιμήθηκε ότι η συνολική επίδραση των τριών αυτών παραγόντων 

κινδύνου θα οδηγήσει σε αύξηση των καθυστερήσεων από 5% επί του συνόλου των 

δανείων την 31/12 /2008, σε 12,7% την 31/12/2010.  

Για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στις αναδυόμενες χώρες της Ευρώπης, 

όπου δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, εφαρμόστηκε  ακόμα περισσότερο 
                                                            
161 Ό.π. 
162 Ό.π. 
163 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.16-18  
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δυσμενές σενάριο. Οι χώρες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας, 

υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου και τα αποτελέσματα ήταν αντίστοιχα, 20%, 

15%, 12,7% στο τέλος της διετίας. Το μέσο ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση, 

σχεδόν τετραπλασιάζεται στις εν λόγω χώρες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 

στην αρχή της διετίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεκαπλασιάζεται.  

Επίσης εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και για τον κίνδυνο αγοράς. Οι υποθέσεις 

αφορούν, σε σχέση με τα ισχύοντα στις 31/12/2008 επίπεδα, παράλληλη μετατόπιση 

της καμπύλης αποδόσεων προς τα επάνω κατά 300 μονάδες βάσης, υποτίμηση του 

ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων κατά 30%, υποχώρηση των τιμών του γενικού δείκτη 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 40% και αύξηση του περιθωρίου του 10ετούς 

ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού κατά 450 

μονάδες βάσης. Επίσης υποτέθηκε ότι τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων θα 

υποχωρήσουν κατά 15% το 2009 έναντι του 2008, ενώ στη συνέχεια θα αυξηθούν 

κατά 10% το 2010. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων για εννέα τράπεζες που 

αποτελούν το 80% του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, προκύπτει 

ότι ο τραπεζικός τομέας, ως σύνολο, μπορεί να αντεπεξέλθει ακόμα και σε έντονες 

διαταραχές, αφού τα προβλεπόμενα κέρδη διετίας σε συνδυασμό με τις προβλέψεις 

που είχαν σχηματίσει οι τράπεζες μέχρι τις 31/12/2008 απορροφούν επαρκές τμήμα 

της εκτιμώμενης ζημιάς. Ο μεσοσταθμικός Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (ΔΒΚ) για 

το δείγμα των εννέα τραπεζών διαμορφώνεται στο ικανοποιητικό επίπεδο του 8,62% 

(πάνω από το 8%, το οποίο παρέχει ικανοποιητικό περιθώριο επάρκειας) και θα 

πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι τα δυσμενή σενάρια εφαρμόστηκαν επί των 

μεγεθών της 31/12/2008, στα οποία είχαν ήδη ενσωματωθεί κάποιες από τις 

επιπτώσεις της κρίσης. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ομοιογενή για όλες τις τράπεζες. 

Η διάμεσος τιμή του ΔΒΚ ανέρχεται στο 9,1% και η πλειοψηφία των τραπεζών 

διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή βάση ακόμα και μετά την απορρόφηση των 

ζημιών. Όμως για ελάχιστες τράπεζες, η απορρόφηση των ζημιών αυτών θα 

προκαλούσε αποδυνάμωση της κεφαλαιακής τους βάσης, η οποία όμως δε θα 

αποτελούσε συστημικό κίνδυνο, δηλαδή δε θα κλόνιζε το συνολικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

Τέλος, διεξήχθη stress test και για τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι υποθέσεις 

προβλέπουν την απόσυρση του 10% των καταθέσεων και τη μη ανανέωση του 50% 
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των χρηματοδοτήσεων χονδρικής τραπεζικής. Στόχος ήταν να εκτιμηθεί η ικανότητα 

κάθε τράπεζας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που λήγουν σε χρονικό 

ορίζοντα ενός μήνα. Αυτό που προέκυψε είναι ότι καμία τράπεζα δε θα αντιμετώπιζε 

προβλήματα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, αλλά ακόμα και οι τράπεζες 

των οποίων ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων θα διαμορφωνόταν σε σχετικά 

χαμηλότερο επίπεδο θα παρέμεναν σε θέση να εκπληρώσουν, έστω και οριακά, τις 

υποχρεώσεις τους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Το Ελληνικό Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης  

 Σήμερα ασκούνται δύο αντίρροπες δυνάμεις στις τράπεζες: αυτές που τις 

ωθούν να συσσωρεύουν κεφάλαια προκειμένου να βελτιώσουν τους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας, και αυτές που τις πιέζουν να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια 

στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η προκυκλικότητα των κανόνων κεφαλαιακής 

επάρκειας που ήταν μερικώς υπεύθυνη για τις υπερβολικές δανειοδοτήσεις και 

αναλήψεις κινδύνων στην ευνοϊκή φάση του οικονομικού κύκλου, τώρα συμβάλλει 

σε πιέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση: δηλαδή προς υπερβολικό συντηρητισμό 

και αναστολή χορήγησης δανείων. Η διαδικασία της απομόχλευσης θα καθορίσει σε 

μεγάλο βαθμό τις οικονομικές εξελίξεις , τη διάρκεια και το μέγεθος της κρίσης και 

στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων με τα διασωστικά πακέτα των 

τραπεζών σκοπό έχουν να βάλουν φρένο σε αυτόν τον καθοδικό κύκλο, με την 

ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των τραπεζών164. 

Για τις ελληνικές τράπεζες, κρίθηκε σκόπιμο να προσαρμοστεί η πολιτική 

πιστοδοτήσεών τους και να αυξηθεί η κεφαλαιακή τους βάση, σύμφωνα και με τα 

αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης και να διατηρηθεί ο δείκτης 

κεφαλαιακής τους βάσης στο 8-10% για τα έτη 2009 και 2010165.  

                                                            
164 Στουρνάρας Γ., 2009, Η διεθνής κρίση και η Ελληνική οικονομία, 13.02.2009 (Ιστοσελίδα), 

Διαθέσιμο στο:  

http://www.economist.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5918:2009-02-13-07-34-

39&catid=2&Itemid=39  
165 Thomopoulos P., ό.π. 
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 Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση προέβη από πολύ νωρίς, από την 02/10/2008, 

σε δήλωση μέτρων που αφορούσαν στην εγγύηση του συνόλου των καταθέσεων στα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Η ταχεία αυτή αντίδραση αποδείχτηκε καίριας 

σημασίας, καθώς συνέβαλε σημαντικά στην αποτροπή μιας μαζικής απόσυρσης 

καταθέσεων, η οποία θα λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά στο τραπεζικό σύστημα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 19/11/2008 το Σχέδιο Κρατικής 

Ενίσχυσης για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση, αφού 

έκρινε ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι συμβατά με τα όσα ορίζει το Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο, αφού εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε ενισχύσεις, είναι προσωρινού 

χαρακτήρα, προβλέπεται η καταβολή προμήθειας με βάση τα όσα ισχύουν στην 

αγορά και προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων 

του ανταγωνισμού166. 

5.1 Ο  Ν.3723/2008, για την Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας 

και την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής 

Κρίσης.  

Το πακέτο μέτρων στήριξης που ελήφθη για την ενίσχυση της ρευστότητας 

των τραπεζών και την τόνωση της εμπιστοσύνης προς αυτές, περιέχει μέτρα – 

εγγυήσεις καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, μέτρα τόνωσης της κεφαλαιακής 

επάρκειας, όπως και συμμετοχή του δημόσιου τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο των 

τραπεζών, καθώς επίσης και εγγυήσεις για τόνωση της ρευστότητας των τραπεζών. 

Το ύψος των μέτρων ανέρχεται σε 28 δισ. ευρώ, περίπου 11,5% του ΑΕΠ και 

προσβλέπει στη μείωση της αυστηρότητας των κριτηρίων δανειοδότησης του 

τραπεζικού συστήματος. Λόγω και του καλού αρχικού επιπέδου κερδοφορίας αλλά 

και κεφαλαιακής βάσης που παρουσίαζαν οι τράπεζες, τα ληφθέντα μέτρα φαίνεται 

ότι θα ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα πρέπει, φυσικά, να 

                                                            
166  Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (2008), Κρατικές Ενισχύσεις : Η Επιτροπή εγκρίνει τη δέσμη 

μέτρων στήριξης για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, IP/08/1742  Βρυξέλλες, 17.11.2008 (Ιστοσελίδα), 

Διαθέσιμο στο : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1742&format=HTML&aged=0&langu

age=EL&guiLanguage=en   
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διασφαλίζεται ότι τα μέτρα στήριξης των τραπεζών ανταποκρίνονται επαρκώς στις 

ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων167.  

Έτσι, στις 25/11/2008 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν.3723/2008 

για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης168.  

Αποδέκτες της ρύθμισης είναι μόνο πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή ανώνυμες 

τραπεζικές εταιρείες, καθώς και πιστωτικοί συνεταιρισμοί που έχουν λάβει άδεια 

ίδρυσης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξάρτητα αν οι μετοχές τους είναι 

εισηγμένες ή όχι σε οργανωμένη αγορά, αντίθετα με ό, τι συμβαίνει σε άλλα κράτη, 

όπου λοιπές επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως ΕΠΕΥ (Εταιρείες 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμμετέχουν 

στις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Το σχέδιο αποτελείται από τρεις πυλώνες, οι οποίοι 

συνίστανται α) στη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο κεφάλαιο πιστωτικών 

ιδρυμάτων, β) στην παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς Πιστωτικά 

Ιδρύματα και γ) η διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου προς Πιστωτικά 

Ιδρύματα169. 

Στο ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου, σύμφωνα με το 1ο Άρθρο, όλες οι τράπεζες οι 

οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, μπορούν να 

προβούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων 

μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της το αργότερο μέχρι την 01.02.2009 και η οποία απόφαση δεν 

ανακαλείται. Το ελληνικό δημόσιο θα αγοράσει τις μετοχές το αργότερο μέχρι την 

31/12/2009 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με ανώτατο το ποσό των 5 δισ. 

ευρώ. Η τράπεζα θα πρέπει να προβεί σε επαναγορά των προνομιούχων αυτών 

μετοχών υποχρεωτικά μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτησή τους αλλά όχι πριν από 

την 01/07/2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η τιμή εξαγοράς τους 

αποφασίζεται από τις συνελεύσεις των μετόχων της τράπεζας με έγκριση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

                                                            
167 OECD, (2009), Economic Survey of Greece, Policy Brief, July 2009, pp. 5-6 
168 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.97 
169 Καραγκουνίδης Α., ό.π., σελ. 615-616 
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Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με «εποπτικά κριτήρια170» σχετικά με το 

ποσό που θα διατεθεί ανά τράπεζα. Οι μετοχές αυτές εκδίδονται με δικαίωμα ψήφου 

και μπορούν να μετατραπούν σε κοινές ή άλλης κατηγορίας μετοχές, εάν κατά το 

χρόνο εξαγοράς η τράπεζα δεν πληροί τον ισχύοντα κατά το χρόνο εκείνο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας 171. 

Έτσι λοιπόν προβλέπεται η αγορά από την πλευρά του δημοσίου προνομιακών 

μετοχών που θα έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να αναγνωρίζονται ως 

βασικά ίδια κεφάλαια, προκειμένου για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων172.  

Η ρευστοποίηση από τις τράπεζες των ομολόγων αυτών θα παράγει 

αντίστοιχη ρευστότητα 5δισ. € που θα μπορεί να διατεθεί μέσω δανείων στην 

οικονομία. Επιπλέον, η ρευστότητα που θα προέλθει από τις προνομιούχες μετοχές θα 

είναι μονιμότερου χαρακτήρα, ούτως ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί στο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας κάθε τράπεζας, ενισχύοντας και τα εποπτικά της κεφάλαια. 

Οι ως άνω περιγραφόμενες μετοχές παρέχουν σταθερό μέρισμα 10% επί του 

εισφερομένου κεφαλαίου και δίνουν στο ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα συμμετοχής 

στη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ., μέσω εκπροσώπου του. Ο εκπρόσωπος έχει 

δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με διανομή 

κερδών και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και 

τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., στους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές αυτών, 

εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των 

καταθετών ή επηρεάζει τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας. 

Επίσης ο εκπρόσωπος του Δημοσίου έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και τα 

                                                            
170 Ο όρος αυτός υποδηλώνει ότι το ύψος της συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της κάθε 

τράπεζας θα προσδιοριστεί με γνώμονα το μέγεθός της και τις ανάγκες ρευστότητας που διαπιστώνεται 

ότι έχει. 
171 Ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008), Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις, Άρθρο 1, 

παράγραφος 1, 2 και 3. 
172 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 2008, ό.π. 
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στοιχεία της τράπεζας173. Περαιτέρω, οι πάσης φύσης έκτακτες ή πρόσθετες 

απολαβές –bonus των ανωτέρω προσώπων καταργούνται για το χρονικό διάστημα 

της παροχής της ενίσχυσης και η διανομή μερισμάτων στους μετόχους για το ίδιο 

διάστημα θα γίνεται με τη μορφή έκδοσης νέων μετοχών, η αξία των οποίων δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 35%. 

Ο δεύτερος πυλώνας του Νόμου (Άρθρο 2) προβλέπει τη δυνατότητα παροχής 

εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι του ποσού των 15 δισ. ευρώ προς τα 

πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι την 31/12/2009 με ή χωρίς έκδοση 

τίτλων (ομολογιακά δάνεια ή στεγαστικά δάνεια, αντίστοιχα) και θα έχουν διάρκεια 

από 3 μήνες έως 5 έτη. Η εγγυοδοσία παρέχεται έναντι προμήθειας και επαρκών, 

κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων, σε 

πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτουν το νόμιμο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Το 

ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια, δηλαδή με βάση 

την κεφαλαιακή επάρκεια ανά τράπεζα εντός του συνολικά διατιθέμενου ποσού από 

το Ελληνικό Δημόσιο174.  

Η παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου θα απευθύνεται είτε στο 

πιστωτικό ίδρυμα που δανείζεται είτε σε αυτό που δανείζει, προκειμένου να 

διασφαλίζονται ευνοϊκότεροι όροι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μεταφορά 

υψηλότερων διατραπεζικών επιτοκίων στους δανειολήπτες της χώρας μας και 

εξασφαλίζεται η ομαλοποίηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο διατραπεζικό σύστημα όσο και 

στην πραγματική οικονομία, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά175. Η παροχή 

στις τράπεζες της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για έκδοση ομολόγων τους, θα 

επιτρέψει στις τράπεζες να πωλήσουν σε επενδυτές δικά τους ομόλογα και να 

                                                            
173 Ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008), Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις, Άρθρο1, 

παράγραφος 3. 
174 Ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008), ό.π., Άρθρο1, παράγραφος 3 και Άρθρο2, παράγραφος 1. 
175 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, (2008), ό.π. 
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αντλήσουν ρευστότητα, ούτως ώστε να συνεχίσουν τη δανειακή τους 

δραστηριότητα176. 

Το ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει προμήθεια για την παροχή των εγγυήσεων, 

που θα εξαρτάται από τη διάρκεια της εγγύησης. Για εγγύηση διάρκειας από 3-12 

μήνες η προμήθεια θα ανέρχεται σε 50 μονάδες βάσης, εφόσον η εγγύηση παρέχεται 

χωρίς εξασφαλίσεις ή σε 25 μονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται με 

εξασφαλίσεις. Για εγγύηση μεγαλύτερη του ενός έτους, η προμήθεια θα υπολογίζεται 

με βάση τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (credit 

default swaps) πενταετούς διάρκειας των τραπεζών, στα οποία θα προστίθεται 

επιπλέον προμήθεια ανερχόμενη σε 50 μονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται 

χωρίς εξασφαλίσεις ή σε 25 μονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται με 

εξασφαλίσεις. Για την ακριβή τιμολόγηση της προμήθειας για εγγυήσεις άνω του 

έτους θα λαμβάνονται υπόψη και τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής 

πιστωτικής αθέτησης ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών τραπεζών της ζώνης του 

ευρώ177. 

Τρίτος πυλώνας του Ν.3723/2008 (Άρθρο 3) είναι η δυνατότητα του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) να εκδίδει τίτλους του 

Ελληνικού Δημοσίου μέχρι του ποσού των 8 δισ. ευρώ και να τους διαθέτει 

απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την 

Τράπεζα της Ελλάδος έναντι προμήθειας που αυτά καταβάλουν και επαρκών, κατά 

την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Παροχή στις 

τράπεζες ειδικών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 8 δισ. € έναντι 

προμήθειας ή έναντι εκχώρησης στο Δημόσιο ισόποσου σχεδόν χαρτοφυλακίου 

δανείων τους προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα ομόλογα αυτά θα 

ρευστοποιούνται από τις τράπεζες και το προϊόν της ρευστοποίησης θα διατίθεται σε 

στεγαστικά δάνεια και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους178. 

                                                            
176 ΕΕΤ: Οδηγός για το "πακέτο" στήριξης των 28 δισ. €, 03.02.09, 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/449269/Article.aspx  
177 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.97  
178 ΕΕΤ: Οδηγός για το "πακέτο" στήριξης των 28 δισ. €, 03.02.09, 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/449269/Article.aspx 



  75

 Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείς συμβάσεις και στη λήξη 

τους οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η όλη διαδικασία καθορίζεται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος επίσης καθορίζει 

και το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας και των εξασφαλίσεων που 

προσφέρονται, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος 

εισηγείται με εποπτικά κριτήρια για τον αριθμό των τίτλων που θα διατεθούν ανά 

πιστωτικό ίδρυμα, εντός του συνολικά διατιθέμενου ποσού179.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα κονδύλια που διατίθενται για την εφαρμογή των 

άρθρων 2 και 3, μπορούν να ανακατανέμονται ανά κατηγορία ρυθμίσεων με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος ανάλογα με την απορροφητικότητα και τις ανάγκες που 

προκύπτουν, διατηρουμένου πάντως του ανωτάτου συνολικού ύψους των κονδυλίων 

αυτών στο ποσό των 23 δισ. €180.  

Στο άρθρο 5 μνημονεύεται ότι τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα 

οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση 

στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 

ανταγωνιστικούς όρους181.  

Για την εξασφάλιση της τήρησης των παραπάνω είναι απαραίτητη η ίδρυση 

του Συμβουλίου Εποπτείας υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των εκπροσώπων του Δημοσίου στα 

διοικητικά συμβούλια των επωφελούμενων τραπεζών. Το Συμβούλιο θα συνέρχεται 

μια φορά μηνιαίως, προκειμένου να συντονίζει τη σωστή εφαρμογή των μέτρων 

στήριξης και να διασφαλίζει ότι η ρευστότητα που προκύπτει χρησιμοποιείται προς 

όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, προβλέπονται κυρώσεις, καθώς 

και η μερική ή ολική ανάκληση των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας, με απόφαση 

                                                            
179 Ν.3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008), ό.π., Άρθρο3. 
180 Ό.π., Άρθρο 4 
181 Ό.π.,  Άρθρο 5 
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του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος182.  

Το πακέτο στήριξης των 28 δισ. ευρώ έρχεται να εξυπηρετήσει τόσο το 

ζήτημα κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών όσο και το ζήτημα ρευστότητας αυτών, 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης πάνω στην 

πραγματική οικονομία και να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται 

φυσιολογικές συνθήκες στην αγορά. Οι τράπεζες, με τη σειρά τους, οφείλουν να 

διοχετεύσουν τη διαθέσιμη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, κάτι το οποίο 

είναι και προς το συμφέρον τους, καθώς η κερδοφορία τους εξαρτάται και από τη 

χορήγηση δανείων. Ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει είναι το γεγονός ότι αν και 

έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια δεν είναι εύκολο να γίνει δίκαιη διανομή του 

συνολικού ποσού στα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι επίσης δύσκολο να 

εκτιμηθεί το ύψος του ποσού που θα απορροφήσει κάθε τράπεζα τελικά και τι 

ποσοστό θα πρέπει να παρακρατηθεί για χρήση σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Τράπεζα 

της Ελλάδος επίσης, θα πρέπει να εκτιμά και να υπολογίζει σε συνεχή βάση τον όγκο 

των εξασφαλίσεων που έχουν προσφερθεί από τις Τράπεζες που θα λάβουν την 

κρατική ενίσχυση183. 

Το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι εκτεθειμένο σε «τοξικά» 

περιουσιακά στοιχεία και η κεφαλαιακή του επάρκεια δεν κινδυνεύει από αυτά. Οι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σχετίζονται με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην ποιότητα των δανείων που έχει χορηγήσει, συμπεριλαμβανομένων και των 

συναλλαγματικών κινδύνων στις χώρες της Βαλκανικής. Από την πλειοψηφία των 

αναλύσεων που έχουν δημοσιευθεί προκύπτει ότι η ενίσχυση των κεφαλαίων των 

τραπεζών με τα 5 δισ. ευρώ που προβλέπονται γι’ αυτό το σκοπό στο πακέτο των 28 

δισ. ευρώ είναι επαρκής κάτω από το βασικό μακροοικονομικό σενάριο που 

προβλέπει θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το 2009. Αν όμως υλοποιηθούν 

κίνδυνοι πέραν του βασικού σεναρίου, όπως π.χ. μια μεγάλη μεταβολή (υποτίμηση) 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις χώρες της Βαλκανικής, τα ίδια κεφάλαια των 

ελληνικών τραπεζικών ομίλων κινδυνεύουν να μειωθούν σημαντικά. Στην περίπτωση 

αυτή θα απαιτηθούν αυξήσεις κεφαλαίου. Εάν οι ιδιώτες μέτοχοι δεν μπορέσουν να 

                                                            
182 Ό.π., Άρθρο 7 
183 Thomopoulos P., ό.π. 
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ανταποκριθούν, το δημόσιο θα πρέπει να συμμετάσχει ως έσχατος μέτοχος, 

αυξάνοντας τη συμμετοχή του πέραν των 5 δισ. ευρώ του αρχικού πακέτου, 

αποκτώντας, αναγκαστικά, τον προσωρινό έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Αυτή 

είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης, που απαιτεί λεπτομερές σχέδιο εισόδου, σχέδιο 

αναδιάρθρωσης και σχέδιο εξόδου, εξισορροπώντας τα συμφέροντα των ιδιωτών 

μετόχων με αυτά του δημοσίου184. 

Το Πρόγραμμα δεν αφορά την παροχή μετρητών από το κράτος προς τις 

τράπεζες, αλλά συνδυασμό ομολόγων και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και 

δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό185. 

5.1.1 Κριτική που δέχτηκε. 

Για το σχέδιο αυτό, υποστηρίζεται ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες ήρθε στην 

Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση. Αντίθεση στο περιεχόμενο του νόμου εκφράστηκε 

για τους εξής λόγους186:  

Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της παροχής ρευστότητας στην πραγματική 

οικονομία. Δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι η 

ρευστότητα που θα πάρουν οι τράπεζες θα καταλήξει στη μικρή και μεσαία 

επιχείρηση και στα νοικοκυριά  αντίθετα, δηλαδή με ό, τι συμβαίνει με σχέδια άλλων 

χωρών όπου υπάρχουν σαφείς μετρήσιμοι στόχοι187. Υπάρχουν επιφυλάξεις για το αν 

η ρευστότητα αυτή θα παραμείνει εντός των συνόρων καθώς οι ελληνικές τράπεζες 

χρειάζονται ρευστότητα για να στηρίξουν τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια και στην 

Ανατολική Ευρώπη. Επομένως ένα μέρος από τη ρευστότητα μπορεί να διοχετευτεί 

στο εξωτερικό. 

Δημιουργεί ηθικούς κινδύνους σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Σε ότι 

αφορά τον ηθικό κίνδυνο το σχέδιο στέλνει λάθος μήνυμα στις αγορές. Οι μέτοχοι 

των τραπεζών δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού τους 

κεφαλαίου. Αν δηλαδή αποφασιστεί ότι μια τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί με νέα 

                                                            
184 Στουρνάρας Γ., ό.π. 
185 ΕΕΤ: Οδηγός για το "πακέτο" στήριξης των 28 δισ. €, 03.02.09, 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/449269/Article.aspx 
186 Σαχινίδης Φ., ό.π. 
187 Όπως για παράδειγμα, το γαλλικό, το οποίο θέτει ποσοτικούς στόχους, αλλά και το βρετανικό, που 

θέτει ως σημείο αναφοράς το ύψος των δανείων του 2007 
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κεφάλαια τότε το δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, καλείται να τη 

στηρίξει αλλά όχι και ο ιδιοκτήτης της.  

Αφήνει περιθώρια στις τράπεζες να μετακυλήσουν στο δημόσιο προβληματικά 

στοιχεία του ενεργητικού τους. 

Μια άλλη αδυναμία του σχεδίου είναι ότι δεν συνοδεύεται από μέτρα στήριξης 

της ζήτησης στην οικονομία, μέσω ενός ισχυρού προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων που θα αναθερμάνει την ελληνική οικονομία.  

Στο μέλλον οι τραπεζίτες θα παίρνουν πολύ μεγαλύτερο ρίσκο προκειμένου να 

έχουν υψηλότερη κερδοφορία άρα και μπόνους χωρίς να ανησυχούν ότι θα χάσουν τη 

διοίκηση της τράπεζας τους αφού σε περίπτωση αποτυχίας το δημόσιο θα 

αναλαμβάνει να τις στηρίζει.  

Τέλος, υποστηρίζεται ότι δεν μπορεί το δημόσιο να συμμετέχει στους κινδύνους 

μιας τράπεζας, αλλά όχι και στα οφέλη, γιατί αυτό συμβαίνει με την πρόβλεψη για 

εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου στην τιμή αγοράς, αν ξεφύγει η 

τράπεζα από το πρόβλημα. Διαφορετικά, αν δηλαδή η τράπεζα συνεχίσει να έχει 

προβλήματα, το δημόσιο θα βρεθεί μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους παγιδευμένο 

σε μία προβληματική τράπεζα.  

Γενικότερα, τα σχέδια ανάκαμψης και στήριξης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος είναι αμφιλεγόμενα αναφορικά με το εάν επιτυγχάνουν πραγματικά να 

ενισχύσουν την παραγωγή και την απασχόληση και αν ναι, αν το επιτυγχάνουν σε 

βαθμό, τέτοιο, ώστε να υπερκαλύπτονται τα προβλήματα στον προϋπολογισμό, αφού 

για την υλοποίησή τους απαιτείται περικοπή των δαπανών ή αύξηση της φορολογίας. 

Η αποτελεσματικότητα των σχεδίων αυτών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Αν, για 

παράδειγμα, η κυβέρνηση προχωράει σε φοροαπαλλαγές για να τονώσει το εισόδημα 

των καταναλωτών και εκείνοι αναμένουν αύξηση των φόρων στο μέλλον, τότε είναι 

πολύ πιθανό να προβούν σε αποταμίευση του πλεονάζοντος εισοδήματος και όχι 

διάθεση αυτού στην κατανάλωση. Σε αυτήν την περίπτωση, το μέτρο δεν έχει θετική 

επίδραση στην αύξηση της κατανάλωσης, ενώ θα επιδεινώσει το δημοσιονομικό 

έλλειμμα188. 

                                                            
188 Sachs D. J., 2009, Η Χρηματοπιστωτική Κρίση Ένα Χρόνο Μετά, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

30.09.2009  
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5.1.2 Η απάντηση των τραπεζιτών. 

Η απάντηση των τραπεζών οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο για την ενίσχυση 

της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης συνίσταται στα εξής: 

Έχει γίνει επίσης πολύς λόγος, αναφορικά με το πακέτο των 28 δισ., να μην πάει 

στις θυγατρικές των τραπεζών στο εξωτερικό. Δε θα πρέπει να παραβλέπεται, όμως, 

το γεγονός ότι αν καταρρεύσει μια ή περισσότερες θυγατρικές στο εξωτερικό, η 

μητρική τράπεζα αλλά και άλλες τράπεζες στην Ελλάδα δε θα μείνουν ανεπηρέαστες. 

Οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή των Βαλκανίων υπολογίζονται 

στα 60-70 δισ. ευρώ και η οικονομική κατάρρευση των χωρών της περιοχής θα έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία. Επίσης, όλο και αυξανόμενο 

κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών και του τουρισμού μας σχετίζεται με την περιοχή 

αυτή και οι αρνητικές επιπτώσεις σημαντικής επιβράδυνσής τους θα είναι τεράστιες 

για τη χώρα μας189. 

Η έκθεση των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών στην περιοχή των Βαλκανίων 

και της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα 

και αφορά σε στοιχεία Σεπτεμβρίου 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
189 Καραμούζης Ν., 2009, «Πρωτοφανής επίθεση απαξίωσης των τραπεζών», 30.03.2009, 

http://www.capital.gr/News.asp?id=705458  
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Πίνακας 2 

 Πηγή: http:// www.pasok.gr 

 

 Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι σε επίπεδο ομίλων  έκθεση των 

τραπεζών στις εν λόγω περιοχές δε μπορεί να κριθεί αμελητέα, για τον πρόσθετο 

επίσης λόγο ότι ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις των κρίνεται ιδιαίτερα 

επιβαρημένος. Ως εκ τούτου, οι θυγατρικές των τραπεζών δε θα πρέπει να αφεθούν 

στο έλεός τους. 

Είναι γεγονός ότι οι τράπεζες θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους, όμως δε 

θα πρέπει να παραβλέπεται η συμβολή και ο ουσιαστικός τους ρόλος στην ανάπτυξη 

ΕΘΝΙΚΗ 

Ποσά σε εκατ. € 

EUROBANK 

Ποσά σε εκατ. € 

ALPHA BANK 

Ποσά σε εκατ. € 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ποσά σε εκατ. € 

ΧΩΡΕΣ 

ΔΑΝΕΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΔΑΝΕΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΔΑΝΕΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΔΑΝΕΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑ          406  432  458  485 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  4.006  2.099  3.349  2.008  1.007  272  1.907  730 

ΚΥΠΡΟΣ  941  746  341  831  4.276  3.556  292  906 

FYROM  740  872      153  87     

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  2.167  731  4.142  2.493  4.029  1.485  3.528  881 

ΣΕΡΒΙΑ  917  628  1.190  812  880  388  612  150 

ΤΟΥΡΚΙΑ  11.282  7.938  1.142  749      260  107 

ΠΟΛΩΝΙΑ      4.121  2.134         

ΟΥΚΡΑΝΙΑ      781  306         

ΑΙΓΥΠΤΟΣ              1.053  1.114 

ΣΥΝΟΛΟ  20.053  13.014  15.066  9.333  10.751  6.220  8.110  4.373 

ΣΥΝ. ΟΜΙΛΟΥ  65.774  67.217  56.500  46.100  50.600  42.200  38.936  31.597 

% ΕΚΘΕΣΗΣ  30,5%  19,4%  26,7%  20,2%  21,2%  14,7%  20,8%  13,8% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/  

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
154,1%  161,4%  172,8%  185,5% 
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του τόπου, την απασχόληση και γενικότερα την ευημερία, καθώς επίσης και στη 

διεθνοποίηση της χώρας. Μέσω των τραπεζών, δόθηκε η ευκαιρία σε επιχειρήσεις 

κάθε μεγέθους να επενδύσουν, να εκσυγχρονιστούν, να διεθνοποιηθούν, να 

πραγματοποιήσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, να διαχειριστούν κινδύνους, 

δημιουργώντας παράλληλα και πολλές θέσεις εργασίας. Μέσω των τραπεζών δόθηκε 

η ευκαιρία σε χιλιάδες νοικοκυριά να αποκτήσουν στέγη, διαρκή αγαθά και να 

αναβαθμίσουν έτσι το βιοτικό τους επίπεδο. Επίσης, οι τράπεζες χρηματοδότησαν 

δημόσια έργα και έργα υποδομής. 

 Επίσης, θα πρέπει να μην παραβλέπεται  το γεγονός ότι το πακέτο των 28 δισ. 

Ευρώ οι τράπεζες δεν το έλαβαν δωρεάν. Πληρώνουν 10% ετησίως στο κράτος για τα 

αντλούμενα κεφάλαια και προσφέρουν εξασφαλίσεις και προμήθειες για τις 

εγγυήσεις και τις άλλες διευκολύνσεις που παρέχονται. Το πρόβλημα είναι ότι το 

ελληνικό δημόσιο αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές με υψηλό κόστος, με 

spread από 2-2,5% πάνω από το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς. Έτσι, το τελικό 

κόστος δανεισμού στις αγορές για τις τράπεζες με την εγγύηση του Δημοσίου μπορεί 

να φτάσει το 3,5-4% , που είναι απαγορευτικό για χρηματοδοτήσεις. 

Λέγεται, επίσης, ότι η ρευστότητα που αντλήθηκε από το πακέτο των 28 δισ. € δε 

διοχετεύθηκε στην πραγματική οικονομία. Δε θα πρέπει να προσπερνάται, όμως, ότι 

όταν εκδηλώθηκε η κρίση, οι ξένες τράπεζες εγκατέλειψαν τη χρηματοδότηση των 

ελληνικών επιχειρήσεων, της ναυτιλίας και των μεγάλων έργων και το κενό αυτό, 

γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί από τις ελληνικές τράπεζες, παρά τις δυσκολίες που 

υπάρχουν. Επίσης, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και η ζήτηση δανείων είναι μειωμένη, 

αφού η οικονομική ανάπτυξη της χώρας έχει επιβραδυνθεί. Η αρνητική ψυχολογία, το 

κακό κλίμα, η ανασφάλεια και ο φόβος της ανεργίας λειτουργούν προς τη μείωση της 

κατανάλωσης και των επενδύσεων. Αν δεν ενισχυθεί η συνολική ζήτηση, με μέτρα 

επεκτατικής πολιτικής, αν δεν αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης για την 

προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων, αν δεν αποκατασταθεί η λειτουργία των 

διεθνών αγορών κεφαλαίων και του τραπεζικού συστήματος και δεν ανακάμψει η 

διεθνής οικονομία, η ζήτηση των δανείων και η ρευστότητα θα παραμείνουν 

περιορισμένες και η οικονομία στην Ελλάδα θα υπολειτουργεί. Είναι τέλος σαφές, ότι 

οι τράπεζες οφείλουν να είναι πιο επιφυλακτικές στη χορήγηση δανείων και να 

αξιολογούν με πιο αυστηρά κριτήρια τις αιτήσεις για χρηματοδότηση, καθώς έχουν 

υποχρέωση να προστατεύσουν τους καταθέτες και τους μετόχους τους. 



  82

Οι όροι του πακέτου στήριξης αντιστοιχούν με 5ετές δάνειο μειωμένης μεν 

εξασφάλισης, υψηλότοκο δε, το οποίο η κάθε τράπεζα θα επιλέξει να αποπληρώσει 

πολύ πριν από τη λήξη του, καλύπτοντάς το με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να μην επιδεινωθούν οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας. Ο λόγος είναι ότι το υψηλό μέρισμα (ουσιαστικά κουπόνι 

10%) που καταβάλλεται είναι ασύμφορο σε 5ετή βάση και μόλις οι αγορές 

ανακάμψουν έστω και ελάχιστα, η κάθε διοίκηση θα επιλέξει την πρόωρη εξαγορά 

των προνομιούχων μετοχών με παράλληλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή πώληση 

στοιχείων χαρτοφυλακίου. Πρόκειται λοιπόν για υψηλότοκη χρηματοδότηση για να 

ενισχυθεί η ρευστότητα και κυρίως η κεφαλαιακή επάρκεια ορισμένων τραπεζών 

κατά την περίοδο της κρίσης190.  

 

5.1.3 Η αντιμετώπιση του Πακέτου των 28 δις ευρώ από τις τράπεζες. 

Θετικές συνέπειες εκτιμάται να έχει η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει 

ο Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και ήδη αρκετές 

τράπεζες έχουν αξιοποιήσει κάποια από τα μέτρα, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους 

και την κεφαλαιακή τους επάρκεια191.  

Οι διοικήσεις των εμπορικών τραπεζών εξέτασαν την πλήρη αξιοποίηση του 

πακέτου για τη στήριξη μέσω της χρηματοδότησης των 28 δις. ευρώ. Η διανομή των 

κεφαλαίων σε κάθε τράπεζα θα είναι ανάλογη με το μερίδιο αγοράς που κατέχει η 

κάθε τράπεζα, κάτι που προκάλεσε δυσαρέσκεια στους Έλληνες τραπεζίτες. 

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα κάποιας τράπεζας είναι η έκδοση 

προνομιούχων μετοχών που θα αγοραστούν από το Δημόσιο, δηλαδή η χρήση του 

μέτρου που περιγράφεται στο Άρθρο 1 και αφορά στην αύξηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας της τράπεζας, με έκδοση προνομιούχων μετοχών. 

Ήδη μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 2008 πολλές τράπεζες ανακοίνωσαν τη 

σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους εντός του Ιανουαρίου 

2008, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο σκέλος του Σχεδίου που αφορά στην 

                                                            
190 Σκαλαίος Δ., 2009, Πακέτο 28 δισ. ή bridge  finance;, 20.02.09, 

http://www.euro2day.gr/investments/persons/128/articles/457366/Article.aspx  
191 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ. 16 
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ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, με τη διάθεση προνομιούχων μετοχών στο 

ελληνικό δημόσιο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Τράπεζες που εξέφρασαν επιθυμία να συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα στήριξης και τελικά συμμετείχαν είναι  η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Alpha Bank, η Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος, η FBBank, η Attica Bank, η Eurobank EFG Ergasias  A.E., η Γενική 

Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Proton Bank και η Πανελλήνια Τράπεζα. 

5.1.3.1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε. 

Η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος συγκάλεσε την 07/01/2009 σε συνεδρίαση το 

Διοικητικό της Συμβούλιο προκειμένου να λάβει απόφαση για τη σύγκλιση Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση 

προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ήδη από την 30/12/2008 ο 

Διοικητής της Τράπεζας δήλωνε ότι υπάρχει θετική προδιάθεση για τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα και ότι στην επικείμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα προταθεί αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 350.000.000 ευρώ192. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 22η Ιανουαρίου 

2009, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 

κατά 350.000.000€, με έκδοση 70.000.000 εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, 

ονομαστικής αξίας 5 ευρώ καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, με κατάργηση 

του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με τις αναλυτικές 

διατάξεις του N. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης». Επίσης, 

τροποποίησε τα άρθρα 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) και 18 (περί διοικητικού 

συμβουλίου) του Καταστατικού της για τις ανάγκες εφαρμογής του ως άνω νόμου193. 

Σε ανακοίνωση της 17/02/2009 η Εθνική εξέφρασε την πρόθεσή της να 

προχωρήσει σε εκδόσεις τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας με την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου, κάνοντας χρήση και αυτού του σκέλους του πακέτου 

ενίσχυσης, παρά τα αποθέματα ρευστότητας, ύψους 9 δις. ευρώ, τα οποία διαθέτει. 
                                                            
192 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε., Δελτίο Τύπου της 30.12.2008 με θέμα «Αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας» 
193 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε., Δελτίο Τύπου της 22.01.2009 με θέμα «Ανακοίνωση 

Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης» 
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Επίσης δήλωσε ότι η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να στηρίξει ενεργά τη διατραπεζική 

αγορά ομολόγων των ελληνικών τραπεζών που θα φέρουν την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου, διαθέτοντας προς το σκοπό αυτό μεγάλο μέρος της 

ρευστότητάς της194. 

Τέλος, κατά τη συνεδρίασή του την 26/02/2009, το Δ.Σ. της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, ορίσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκπρόσωπός του, ο 

κος Αλέξανδρος Μακρίδης, Οικονομολόγος, ως πρόσθετο μέλος του Δ.Σ. της 

Τράπεζας195. 

 

5.1.3.2 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος A.T.E. –Hellenic Post Bank 

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με απόφαση του Δ.Σ. την 19/12/2008, κάλεσε 

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μετόχους του την 28/01/2009 με σκοπό να 

ληφθούν αποφάσεις, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσού 

225.000.000€, με έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με το Νόμο 

3723/2008196. 

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και εγκρίθηκε η υπαγωγή της Τράπεζας 

στο μέτρο του Άρθρου 1 του ν.3723/2008  και ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού 

της κεφαλαίου κατά το ποσό των 224.960.000€, με την έκδοση 60.800.000 

προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά εντός πενταετίας εξαγοράσιμων από την 

Εταιρεία μετοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου, ονομαστικής 

αξίας και τιμής διάθεσης 3,70€ έκαστη, οι οποίες αναλαμβάνονται εξολοκλήρου από 

το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων εκδόσεώς του, αφού 

κατήργησε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε 

και η τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ., κου Άγγελου 

                                                            
194 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε., Δελτίο Τύπου της 17.02.2009, με θέμα «Ανακοίνωση της 

ΕΘΝΙΚΗΣ σχετικά με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας» 
195 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε., Δελτίο Τύπου της 27.02.2009, με θέμα «Εκλογή μέλους στο 

ΔΣ της ΕΤΕ και ορισμός του εκπροσώπου του Δημοσίου» 
196 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., Πρόσκληση μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής 

Εταιρείας με την επωνυμία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ, 19.12.2008 
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Φιλιππίδη, ύστερα από ιδία πρωτοβουλία, για μείωση των αποδοχών του κάτω από το 

ήμισυ και η διαμόρφωση αυτού στις 6.444,25€197.  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2009 επικυρώθηκε η ενσωμάτωση 

του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, κου Άγγελου Ανδρουλιδάκη, δυνάμει της 

με αριθμό 12039/Β702/5.3.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών και το Ν.3723/2008, ως πρόσθετο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας198.  

5.1.3.3 Alpha Bank 

H Alpha Bank στο Δελτίο Τύπου της 25/11/2008 προανήγγειλε ότι η Τράπεζα, 

ανταποκρινόμενη στις υψηλότερες εποπτικές απαιτήσεις και κάνοντας χρήση του 

προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, θα προβεί στην 

έκδοση προνομιούχων μετοχών, οι οποίες θα αγοραστούν από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η συμμετοχή της τράπεζας στο πρόγραμμα πρόκειται να ενισχύσει τον δείκτη 

κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης σε 10,3%. Στο ίδιο Δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι στο 

δύσκολο περιβάλλον που έχει προκαλέσει η επιδείνωση της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Τράπεζα είναι προετοιμασμένη να αντεπεξέλθει, 

βασιζόμενη στη συντηρητική πολιτική αναλήψεως κινδύνων που ακολουθεί, την 

ορθή γεωγραφική και κλαδική διαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου που 

διαθέτει, στο γεγονός ότι η Τράπεζα δίνει έμφαση στην προσέλκυση καταθέσεων με 

στόχο να ισοσκελίζεται η πιστωτική επέκταση σε κάθε χρονική περίοδο με αντίστοιχη 

αύξηση των καταθέσεων. Η Alpha Bank εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει 

και στους τρεις άξονες των μέτρων προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα του 

συστήματος και τα κεφάλαιά της, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.199 

Πράγματι, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 12/01/2009 

εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 

950.000.000€, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3723/2008, η μεταβολή του αριθμού 

                                                            
197 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΤΤ 

κατά την 28.01.2009. 
198 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΤΤ 

της 30.06.2009. 
199 Alpha Bank, Δελτίο Τύπου της 25.11.2008 
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των μελών του Δ.Σ. και η συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. 

της Τράπεζας200. 

Εφαρμόζοντας, επίσης, τη συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, αναστέλλει τους πλειστηριασμούς των πελατών της για συνολικές 

οφειλές μέχρι του ποσού των 200.000€ και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 

31/12/2009201. 

Στη συνέχεια, την 19/10/2009 ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

κατά το ποσό των 986.000.000€, με σκοπό την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών 

του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940.000.000€. Θα προσφερθούν στους 

υφιστάμενους κοινούς μετόχους 3 νέες κοινές για κάθε 10 παλαιές μετοχές στην τιμή 

των 8€ ανά μετοχή, τιμή η οποία είναι χαμηλότερη κατά 32,9% από τη 

χρηματιστηριακή τιμή της 16/10/2009, μετά την αποκοπή του δικαιώματος. Η έκδοση 

θα είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων. Η 

Τράπεζα προτίθεται να εξαγοράσει και να ακυρώσει τις προνομιούχες μετοχές που 

εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου έναντι 940.000.000€, το αργότερο μέχρι τη 

συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοσή τους, την 21/05/2010. Στην ανακοίνωση 

αναφέρεται ότι η ανάκληση των προνομιούχων μετοχών θα επιφέρει μείωση των προ 

φόρων δαπανών κατά 94.000.000€ από την εξυπηρέτηση των ετήσιων τοκομεριδίων 

τους. Η Alpha Bank, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη ελληνική τράπεζα που 

εξέρχεται από το πρόγραμμα κρατικής στήριξης, ενώ σύντομα εκτιμάται ότι θα 

ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες. Η Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2009 άντλησε 

940.000.000€ μέσω της πώλησης προνομιούχων μετοχών στο Δημόσιο, στο πλαίσιο 

του προγράμματος των 28 δισ. ευρώ. Αναμένει ότι η έκδοση θα ενισχύσει το δείκτη 

κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων202.  

5.1.3.4 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

Από τις πρώτες τράπεζες που ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους και στα τρία 

σκέλη του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας ήταν 

                                                            
200 Alpha Bank, Δελτίο Τύπου της 12.01.2009, με θέμα «Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Alpha Bank» 
201 Alpha Bank, Δελτίο Τύπου της 04.09.2009 
202 Alpha Bank, Δελτίο Τύπου της 19.10.2009 
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και η Αγροτική, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση συνέβαλε καταλυτικά στη 

θωράκιση της ελληνικής οικονομίας μέσω του τραπεζικού συστήματος, εγκρίνοντας 

το μέτρο εγγύησης των καταθέσεων και στη συνέχεια, θεσπίζοντας μια γενναία δέσμη 

μέτρων ενίσχυσης, το «πακέτο των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ». Στην Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 12/01/2009 ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στο πρόγραμμα 

ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας και στα τρία σκέλη του Σχεδίου, σύμφωνα 

με τα ποσά που ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα: Σε ό, τι αφορά στο πρώτο μέτρο, αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών μέχρι του ποσού των 

675.000.000€. Ως προς το δεύτερο, αναφορικά με την παροχή εγγύησης του 

Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, το ποσό της εγγύησης 

μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού των 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, με το τρίτο 

μέτρο, δίνεται η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας για επιπλέον πιστωτική επέκταση 

μέχρι του ύψους των 620.000.000€203.  

5.1.3.5 FBBank 

Και η FBBank, της οποίας βασικοί μέτοχοι είναι η εφοπλιστική οικογένεια 

Ρέστη με ποσοστό 51% και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 49%, 

ανακοίνωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 60.000.000€, την 

οποία αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/01/2009, με την έκδοση 

προνομιούχων μετοχών στο πλαίσιο του νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της 

ελληνικής οικονομίας. Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συζήτησε 

και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με επιπλέον Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 60.000.000€ με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς 

μετόχους, όμως η πρόταση καταψηφίστηκε από την Αγροτική Τράπεζα και συνεπώς 

απορρίφθηκε, καθώς δεν έλαβε την πλειοψηφία, όπως ορίζεται από το Καταστατικό, 

δηλαδή τα 2/3 των μετόχων204.  

5.1.3.6 Attica Bank 

                                                            
203 Μηλιάκος Δ., 2009, Ομιλία Διοικητή ΑΤΕbank κου Δ. Μηλιάκου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της 12.01.2009 
204 FBBank, Δελτίο Τύπου της 27.01.2009, με θέμα «Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης» 
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Τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 08/01/2009 με θέμα, 

μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και 150.000.000€, στα πλαίσια 

του νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας αποφάσισε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, όπου ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες 

συνίστανται μεταξύ άλλων και στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το 

ποσό των 100.200.000€, ποσό που αντιστοιχεί σε 286.285.714 προνομιούχες 

εξαγοράσιμες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των 

προνομιούχων μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,35€ κάθε μία, οι οποίες θα καλυφθούν 

αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο205. 

Επίσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, ενσωματώθηκε, ύστερα 

από σχετική απόφαση κατά τη συνεδρίασή του την 17/03/2009 ως πρόσθετο μέλος 

και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου ο κος Γεώργιος Ρίζος και 

προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητές του206.  

Η μεταβίβαση στην κυριότητα της Τράπεζας του Ομολόγου του  Ελληνικού 

Δημοσίου ονομαστικής αξίας 100.200.000€, πενταετούς διάρκειας κυμαινόμενου 

επιτοκίου και η ταυτόχρονη έκδοση από την Τράπεζα πολλαπλού μετοχικού τίτλου 

που αντιστοιχεί στο σύνολο των προνομιούχων μετοχών (286.285.714) κυριότητας 

του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκαν την 22/05/2009207.  

5.1.3.7 EFG Eurobank Ergasias A.E. 

Η Eurobank, επίσης συντάχθηκε με τη μερίδα των τραπεζών οι οποίες θα 

υπαχθούν στο πρόγραμμα γα την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής 

οικονομίας, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η ομαλή ροή της 

χρηματοδότησης των τραπεζών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και 

θα ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης208.   

                                                            
205Attica Bank, Δελτίο Τύπου της 08.01.2009, με θέμα «Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης» 
206 Attica Bank,  Ανακοίνωση της 17.03.2009, με θέμα «Ενσωμάτωση στο Δ.Σ. Πρόσθετου Μέλους Ν. 

3723/2008 και επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου» 
207 Attica Bank, Δελτίο Τύπου της 22.05.2009 
208 EFG Eurobank Ergasias A.E., Δελτίο Τύπου αναφορικά με δήλωση Διευθύνοντα Συμβούλου, Ν. 

Νανόπουλου την 10.11.2008 
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Έτσι, την 19/12/2008, το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε σε πρόσκληση τους 

μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

στις 12/01/2009 με θέμα, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας, σύμφωνα με το ν.3723/2008, με έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων 

μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο με 

κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων209. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθη απόφαση για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 950.125.000€, με έκδοση 345.500.000 προνομιούχων 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75€ καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, με 

κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων210. 

Επιπρόσθετα, μέσα στο μήνα Νοέμβριο 2009 ανακοινώθηκε ότι λόγω 

σημαντικής βελτίωσης της ρευστότητας του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

κατά τελευταίο εξάμηνο, η Eurobank EFG έχει μειώσει σημαντικά τη χρήση του 

μηχανισμού ρευστότητας της ΕΚΤ κατά 50%, δηλαδή κατά 6 δισ. ευρώ. Έτσι 

σταδιακά, ο Όμιλος Eurobank προσεγγίζει τα επίπεδα χρήσης του μηχανισμού που 

έκανε πριν από την κρίση. Επίσης ανακοινώθηκε ότι η Eurobank αποπλήρωσε 

πρόσφατα το σύνολο των ομολογιών που έφεραν την εγγύηση του ελληνικού 

δημοσίου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του σχεδίου για 

τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι ο Όμιλος πλέον κάνει χρήση του σχεδίου 

μόνο στο σκέλος των προνομιούχων μετοχών. 

5.1.3.8 Γενική Τράπεζα 

Το Δ.Σ. της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κάλεσε τους μετόχους της σε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29/01/2009 για λήψη αποφάσεων αναφορικά με την 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 180.000.000€, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Νόμου για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», καθώς 

επίσης και για την εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω εκπροσώπου του ως νέου 

                                                            
209 EFG Eurobank Ergasias A.E., Δελτίο Τύπου της 19.12.2008 με θέμα «Πρόσκληση σε Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων την 12 Ιανουαρίου 2009» 
210 EFG Eurobank Ergasias A.E., Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

12.01.2009 
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μέλους του Δ.Σ., υπό την αίρεση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 

μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας211.  

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίστηκε η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 

150.000.000,12€ με την έκδοση 140.186.916 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής 

αξίας 1,07€ με τιμή διάθεσης 1,07€ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με κατάργηση του 

δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς επίσης και η εκλογή του 

Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου, ως νέου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου212. 

5.1.3.9 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

Το Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς στη συνεδρίασή του της 10/12/2008 

αποφάσισε τη συμμετοχή της Τράπεζας στις ρυθμίσεις του νόμου για την «ενίσχυση 

της ρευστότητας της οικονομίας», καθώς επίσης και τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης την 23 Ιανουαρίου 2009 και να εισηγηθεί σε αυτήν τη λήψη αποφάσεως 

για την έκδοση προνομιούχων μετοχών μέχρι του ποσού των 370.000.000€ που θα 

καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο213. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

μέχρι του ποσού των 370.000.000€, με έκδοση 77.568.134 ονομαστικής αξίας 4,77€ 

καθεμία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008214.  

5.1.3.10 Proton Bank 

Την 14/01/2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Proton Bank κάλεσε τους 

μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/01/2009 για τη λήψη 
                                                            
211 Γενική Τράπεζα, Δελτίο Τύπου της 16.01.2009 με θέμα «Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της Τράπεζας» 
212 Γενική Τράπεζα, Δελτίο Τύπου της 29.01.2009 με θέμα «Αποφάσεις και αποτελέσματα της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας» 
213 Τράπεζα Πειραιώς, Δελτίο Τύπου της 11.12.2008 με θέμα  «Συμμετοχή στις ρυθμίσεις του νόμου για 

την “ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας”» 
214 Τράπεζα Πειραιώς, Δελτίο Τύπου της 11.12.2008 με θέμα «Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της 23.01.2009» 
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απόφασης αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 80.000.000€, 

με έκδοση προνομιούχων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των 

παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 

79.999.995,79€ με έκδοση 17.817.371 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, οι 

οποίες ανελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης αποφασίστηκε και η 

συμμετοχή στο Δ.Σ. της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να 

ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του215.  

Στη συνεδρίαση της 21/05/2009, το Δ.Σ. της Τράπεζας πιστοποίησε την 

καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης ονομαστικής αξίας, ομολόγων 

εκδόσεώς του ποσού 80.000.000€ για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Επίσης, γνωστοποίησε ότι με βάση σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών ορίσθηκε ως εκπρόσωπος του Δημοσίου ο κος Σταμάτης Μαύρος216, ο 

οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κ. Σταμάτη 

Κωστή217. 

Υπήρξαν, επίσης, Τράπεζες, οι οποίες ενώ αρχικά είχαν την πρόθεση να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τελικά αυτό δεν έγινε, όπως η περίπτωση της Aspis 

Bank. 

5.1.3.11 Aspis Bank 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/01/2009, οι μέτοχοι της ASPIS 

BANK, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3723/2008 περί «ενίσχυσης της ρευστότητας 

της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης» μέχρι του ποσού των 90.000.000€ με έκδοση 

εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,71€, με κατάργηση του 

                                                            
215 Proton Bank, Δελτίο Τύπου με θέμα «Αποφάσεις των μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας 

Proton Bank της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  της 28.01.2009» 
216 Proton Bank, Ανακοίνωση της 22.05.2009 
217 Proton Bank, Ανακοίνωση αναφορικά με την Εκλογή Νέου Δ.Σ., της 16.06.2009 
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δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η αύξηση θα καλυφθεί από το 

Ελληνικό Δημόσιο218. 

Στη Γενική Συνέλευση, όμως της 23/07/2009 εγκρίθηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά €76.876.864,80, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 

καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της 

Τράπεζας και επιπλέον, η ανάκληση της απόφασης της από 23/01/2009 Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 

90.000.000€ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών τις οποίες θα αναλάμβανε το 

Ελληνικό Δημόσιο, δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση δεν είχε μέχρι τότε υλοποιηθεί. 

Επισημάνθηκε ότι, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της ανάγκης της 

Τράπεζας να προχωρήσει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής, κρίθηκε 

σκόπιμη η υλοποίηση πρώτα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή του 

ευρύτερου επενδυτικού κοινού και ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων 

θα ενισχυθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Η κεφαλαιακή επάρκεια 

θα διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός το οποίο θα στηρίξει την 

αναπτυξιακή πολιτική της Τράπεζας κατά τα προσεχή έτη219. 

5.1.4 Ορισμός εκπροσώπων στα Δ.Σ. των Τραπεζών. 

Δυνάμει της με αριθμό 12039/Β702/5.3.2009 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και το Ν.3723/2008 ορίστηκαν εκπρόσωποι του 

Ελληνικού Δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, τα οποία έχουν 

ενταχθεί στο σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας. Με την τοποθέτηση 

των κρατικών επιτρόπων στις τράπεζες, επιταχύνεται η εφαρμογή του σχεδίου 

ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας και διασφαλίζεται η διοχέτευση 

ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Οι εκπρόσωποι που ορίζονται ανά 

τράπεζα είναι οι κύριοι220: 

• Μακρίδης Αλέξανδρος, οικονομολόγος, στην Εθνική  Τράπεζα  

                                                            
218 Aspis Bank A.T.E., Δελτίο Τύπου για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 23.01.2009 
219 Aspis Bank A.T.E., Δελτίο Τύπου αναφορικά με Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της, την 23.07.2009 
220 Τοποθέτηση Εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων, Δημοσιογραφικά, Εβδομαδιαία Εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρ.Φύλλου 414, 

10.03.2009 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.gspa.gr/%284312464893184256%29/documents/teyxos414.pdf  
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• Αμπατζής Ευριπίδης, οικονομολόγος, στην Αγροτική Τράπεζα  

• Ρίζος Γεώργιος, οικονομολόγος, στην Τράπεζα Αττικής  

• Ανδρουλιδάκης Άγγελος, δικηγόρος-οικονομολόγος, στο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο  

• Μέργος Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου, στην Alpha Bank  

• Χιώτης Γεώργιος, τέως καθηγητής Πανεπιστημίου, στην Τράπεζα Πειραιώς  

• Δαμιανός Δαμιανός, χημικός μηχανικός -οικονομολόγος, στη Eurobank  

• Παναγιωτόπουλος Βασίλης, δικηγόρος, στην Πανελλήνια Τράπεζα  

• Μαύρος Σταμάτης, οικονομολόγος, στην Proton Bank, ο οποίος  στη συνέχεια 

παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κ. Σταμάτη Κωστή 

5.1.5 Στάδιο υλοποίησης στις Ευρωπαϊκές χώρες. 

Με βάση στοιχεία μηνός Μαΐου 2009 για την αξιοποίηση του νόμου στην 

Ελλάδα, αλλά και ανάλογων νόμων και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκύπτουν τα 

εξής συμπεράσματα: Πρώτον, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στα 

προαναφερθέντα μέτρα, ανέρχεται στην Ελλάδα σε περίπου 11,5% του ΑΕΠ του 

2008, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά τόσο εκείνου της ζώνης του ευρώ (23%), 

όσο και των άλλων χωρών της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ (20%) αλλά και των 

ΗΠΑ (30%). Δεύτερον, δεν έχουν υλοποιηθεί όλα τα μέτρα σε όλες τις χώρες. 

Επίσης, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα, τόσο ως προς τα 

συνολικά ποσά, όσο και ως προς το βαθμό υλοποίησης, είτε διότι σε ορισμένες χώρες 

πολλές τράπεζες αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα, είτε διότι το ύψος των 

μέτρων ήταν πολύ μεγαλύτερο των πραγματικών αναγκών ή το κόστος εφαρμογής 

τους ήταν πολύ υψηλότερο από τις εναλλακτικές πηγές άντλησης ρευστότητας. 

Πάντως είναι σχετικά νωρίς να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων, καθώς δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη 

υλοποίησής τους ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τράπεζες άργησαν να αντλήσουν 

ρευστότητα μέσω των μέτρων, φοβούμενες να μη στιγματιστούν έναντι των 

ανταγωνιστών τους που δεν κάνουν χρήση των μέτρων221. 

5.1.6 Στάδιο υλοποίησης στην Ελλάδα. 

Το τρίτο σκέλος του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστότητας, δηλαδή η σύναψη 

δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
                                                            
221 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.98 
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ν.3723/2008 ενεργοποιήθηκε, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας 

και Οικονομικών την 27/01/2009. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι βάσει 

των οποίων θα παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 

15 δισ. ευρώ προς τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορά σε δάνεια που θα συναφθούν 

έως την 31/12/2009 και θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες έως 3 έτη. Η εγγύηση για το 

δανεισμό θα παρέχεται σε κάθε τράπεζα με ξεχωριστές Υπουργικές Αποφάσεις κάθε 

φορά. Ο στόχος του εν λόγω μέτρου είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών 

και των επιχειρήσεων. Τις κρατικές εγγυήσεις θα χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες 

προκειμένου να δανειστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χαμηλό 

κόστος χρήματος και έτσι να το διαθέσουν σε αντίστοιχα χαμηλά επιτόκια στις 

επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά222. 

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση 2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τη 

Νομισματική Πολιτική, έχουν αξιοποιηθεί σε υψηλό βαθμό τα μέτρα κεφαλαιακής 

ενίσχυσης (3,8 δισ. € από τα προβλεπόμενα 5 δισ. €) και της παροχής ρευστότητας 

μέσω της έκδοσης ειδικών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (4,5 δισ. € από τα 

προβλεπόμενα 8 δισ. €). Αντίθετα, έχει χρησιμοποιηθεί μικρό μόνο μέρος του ποσού 

που προβλεπόταν για εγγυήσεις δανείων των τραπεζών (3 δισ. € από τα 15 δισ. €), 

αφενός λόγω του σχετικά υψηλού για τις τράπεζες κόστους του μέτρου αυτού και 

αφετέρου λόγω τη σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των αγορών χρήματος 

και κεφαλαίου στη ζώνη του ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 28 δισ. € που 

προβλέπει ο Ν.3723/2008 έχουν αξιοποιηθεί τα 11,3 δισ. €. Το ποσοστό αξιοποίησης 

στην Ελλάδα (40%) είναι ουσιαστικά ίδιο με εκείνο στη ζώνη του ευρώ (43%) και με 

εκείνο της ΕΕ-27 (40%)223. 

Υποστηρίζεται ότι το πακέτο των 28 δισ. € δε λειτούργησε προς όφελος της 

πραγματικής οικονομίας, αφού το σκέλος των εγγυήσεων ύψους 15 δισ. € είναι 

ουσιαστικά παγωμένο, ενώ από το πρώτο σκέλος, δηλαδή την έκδοση προνομιούχων 

μετοχών, απορροφήθηκαν μόλις τον Μάιο, με μεγάλη καθυστέρηση, περίπου 4 δισ. €, 

λόγω προχειρότητας. Οι τράπεζες φρόντισαν και έκαναν χρήση κυρίως του σκέλους 

                                                            
222 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, (2009), «Τρίτο σκέλος του Σχεδίου 

Ενίσχυσης της Ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας», 27.01.2009 
223 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2009, Οκτώβριος 2009, 

σελ.35  
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της ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού Δημοσίου, εξασφαλίζοντας χαμηλού κόστους 

ρευστότητα, χωρίς να μειώνουν τα επιτόκια ή να διοχετεύουν τη ρευστότητα εκεί που 

πραγματικά υπάρχει ανάγκη. 

Τα βασικά μεγέθη των τραπεζών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα 

με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. (σε εκατ. €): 

Πίνακας 3 224 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  Καθ.Κέρδη 9ος 09  Μεταβολή με 9ο 08  Δ. Κεφ. Επάρκειας 9ος 09  Tier I  Χορηγήσεις  / 

Καταθέσεις  

ΕΘΝΙΚΗ  1.010,0  ‐17%  12,2%  10,4%  94% 

ALPHA   375,0  ‐27%  11,6%  10,1%  112% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  219,0  ‐50%  10,3%  9,5%  103% 

EUROBANK  288,0  ‐57%  12,7%  11,5%  116% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ  82,4  ‐1,6%  12,0%  11,3%  101% 

ΓΕΝΙΚΗ  ‐49,3  ΖΗΜΙΕΣ  11,62%  Μ/Δ  153% 

ΑΤΤΙΚΗΣ  9,0  ΖΗΜΙΕΣ  17%  Μ/Δ  110% 

PROTON  15,5  ΖΗΜΙΕΣ  12,9%  Μ/Δ  74% 

PROBANK  19,4  22,9%  15,2%  Μ/Δ  86,2% 

TT  126  315%  10,6%  Μ/Δ  61,97% 

Παρατηρήσεις: 

• Σχεδόν όλες οι τράπεζες παρουσιάζουν κερδοφόρα αποτελέσματα, τα οποία όμως είναι 

σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, 

κάτι στο οποίο συνέβαλαν η μείωση εσόδων από είσπραξη τόκων και λόγω 

σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων. 

                                                            
224 Δελτία τύπου των τραπεζών : Εθνική (23.11.2009), Alpha Bank (09.11.2009), Πειραιώς 

(19.11.2009), Eurobank (24.11.2009), Αγροτική (12.11.2009), Γενική (27.11.2009), Αττικής 

(13.11.2009), Proton Bank(17.11.2009), Probank (07.12.2009), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Νοέμβριος 

2009) αναφορικά με τα αποτελέσματα 9Μήνου 2009 
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• Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται με ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, 

κάτι στο οποίο συνέβαλε και η συμμετοχή τους στο πακέτο στήριξης των 28 δισ. €, οι 

οποίοι μάλιστα υπερβαίνουν και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier Ι 

Capital)225. 

• Τέλος, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις σε γενικές γραμμές κυμαίνεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. 

Το σχέδιο για την κρατική ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών 

τραπεζών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μέρος μόνο ενός ευρύτερου σχεδίου 

στήριξης του οικονομικού συστήματος, όπως για παράδειγμα ο Ν.3714/2008 για την 

προστασία των δανειοληπτών, ο Ν.3631/2008 για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου 

Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), το νομοσχέδιο για τα έκτακτα μέτρα στήριξης των 

οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων και η νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του 

ορίου εγγύησης καταθέσεων στο ποσό των 100.000€ μέχρι την 31/12/2011 σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του Ν.3714/2008, με δυνατότητα παράτασης, δηλαδή ποσού διπλάσιου 

από αυτό που προτείνει η αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

5.2. Ο Ν.3714/2008. 

Ο Ν.3714/2008226 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 231/Α΄/7.11.2008, αφορά στην 

προστασία δανειοληπτών και επίσης ορίζει και κάποιες άλλες διατάξεις. Στο άρθρο 2 

αναφέρεται ότι απαγορεύεται η διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή 

κατώτερη της αντικειμενικής αξίας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 4, αυξάνεται το όριο 

ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών 

βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι 

μικρότερο των 1.000€, ενώ στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό 

επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, υπό την προϋπόθεση, το 

                                                            
225 Tier I Capital, core capital: Το πρωτογενές κεφάλαιο μιας τράπεζας, που αποτελείται από κοινές 

μετοχές, προνομιακές μετοχές και μετατρέψιμα ομόλογα, καθώς και μειονοτικά δικαιώματα της 

τράπεζας σε θυγατρικές της. Επίσης, το  Tier II Capital, supplementary capital: Το δευτερογενές ή 

συμπληρωματικό κεφάλαιο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και προβλέψεις για επισφαλή δάνεια 

καθώς και προνομιούχες μετοχές και μετατρέψιμα ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στο Tier I. Για 

να έχει επαρκή κεφάλαια η τράπεζα θα πρέπει να έχει: Δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital 

Adequacy Ratio) = (Tier I + Tier II) / RWA >= 8%, όπου RWA είναι η μέτρηση κινδύνου της αγοράς. 
226 Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231/Α'/7.11.2008), Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις . 
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εναπομένον ποσό να μην είναι κατώτερο των 1.000€. Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 

5 δεν επιτρέπεται επιβολή κατάσχεσης, για ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτικών 

ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής πιστώσεων από καταναλωτικά δάνεια και 

πιστωτικές κάρτες, επί ακινήτου του οφειλέτη, το οποίο αποτελεί τη μοναδική 

κατοικία του, δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η 

απαίτηση της τράπεζας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€, β) δεν έχει εγγραφεί, με 

τη βούληση του οφειλέτη, επί του ακινήτου αυτού προσημείωση ή υποθήκη υπέρ της 

δικαιούχου τράπεζας, γ) ο οφειλέτης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να 

εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση. Επίσης με το άρθρο 6  τροποποιείται το 

ύψος εγγύησης καταθέσεων που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 

2832/2000 (ΦΕΚ 141/A'/ 13.6.2000) και αυξάνεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ 

(100.000€). Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2011 και η ισχύς της δύναται να 

παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η αποζημίωση 

θα καταβάλλεται σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών 

που έχει στη συγκεκριμένη τράπεζα, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του 

υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στον οποίο τηρείται η κατάθεση. Όσον 

αφορά τους κοινούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή 

περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται 

χωριστή κατάθεση και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 €.  Όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ταμείο Εγγύησης 

Πιστώσεων. Υποχρεωτικά συμμετέχουν επίσης τα υποκαταστήματα πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται 

σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει 

ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. 

5.3 Ο Ν.3631/2008. 

Το Ε.ΤΑ.Κ.Σ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Συστάθηκε βάσει του Ν.3631/2008227 

(ΦΕΚ 6/Α΄/29.1.2008) Έχει σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ετήσιας 

εισοδηματικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών, που κατοικούν νόμιμα 

                                                            
227 Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α'/29.1.2008), Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες 

διατάξεις.  
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στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε 

εκτιμώμενο όριο φτώχειας στην Ελλάδα, όπως ορίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδας ετησίως κατά την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης των νοικοκυριών. Οι πόροι του προέρχονται από ετήσιες προσφορές από 

τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, από ποσοστό έως 20% επί των εσόδων 

του λογαριασμού του ν.128/1975 του προηγούμενου έτους, από ποσοστό έως 20% επί 

των ετήσιων εισπράξεων των ειδικών λογαριασμών που εισπράττουν πόρους από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας 

του Ταμείου. Το Ταμείο, επίσης, επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με 

το ποσό των 100.000.000€. Τα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης εγκρίνονται 

με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα κριτήρια 

υπαγωγής των δικαιούχων, το ύψος, ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων και άλλες, 

σχετικές λεπτομέρειες. Μεταξύ των διατάξεων που ορίζονται μέσα στο νόμο, το 

άρθρο 6 αναφέρεται στη χορήγηση από 01.01.2008 μηνιαίου επιδόματος στη μητέρα 

(ή στον πατέρα) που έχει τρία παιδιά για κάθε άγαμο τέκνο που είναι μέχρι 23 ετών. 

Το επίδομα αυτό θα είναι ίσο με αυτό που χορηγείται στους πολυτέκνους και είναι 

ανεξάρτητο από κάθε άλλο επίδομα και γενικότερα εισόδημα, που τυχόν τους 

χορηγείται. Το εν λόγω επίδομα, επίσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή κράτηση 

υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Επίσης, το Ε.ΤΑ.Κ.Σ. προβαίνει στην ενίσχυση 

πλημμυροπαθών, κατοίκων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ροδόπης, Έβρου, 

Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Αρκαδίας, και Σερρών του έτους 2007. Η κρατική 

ενίσχυση είναι εφάπαξ και μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 3.000€ σε κάθε 

οικογένεια μόνιμου κατοίκου πληγείσας περιοχής, της οποίας καταστράφηκε ή 

υπέστη ζημιά η κύρια κατοικία. Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και 

άλλες διατάξεις. 

5.4 Η Ρύθμιση του Ν.3756/2009. 

Προς την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται ότι θα συμβάλει και 

η ρύθμιση του Ν.3756/2009, που ουσιαστικά τροποποιεί τη διάταξη του 

Ν.3723/2008. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου αυτού, στην περίπτωση διανομής 

μερίσματος για τη χρήση 2008, η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή 

μετοχών. Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά. Στις ανωτέρω 

διατάξεις δεν περιλαμβάνεται η απόδοση των προνομιούχων μετοχών που έχουν 
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εκδώσει προς το εξωτερικό τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, για το χρονικό διάστημα 

συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στα προγράμματα ενίσχυσης της 

ρευστότητας, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Τέλος, η προθεσμία λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 

αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, 

παρατείνεται έως 19.5.2009, προκειμένου για συμπληρωματικές αποφάσεις αυξήσεων 

μετοχικού κεφαλαίου.228 Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην αύξηση της εσωτερικής 

χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων229. 

 

5.5 Ανάγκη Εφαρμογής Στρατηγικής Εξόδου από τα Έκτακτα Μέτρα. 

 Είναι γεγονός ότι τα μέτρα πολιτικής έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 

των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και έχει αναγνωριστεί η ανάγκη έγκαιρης 

εφαρμογής μιας στρατηγικής εξόδου από τα έκτακτα μέτρα. Αυτό όμως θα γίνει μόλις 

υπάρξει διατηρήσιμη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για τη 

μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα230. Ειδικότερα:  

● Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (18-19 Ιουνίου 2009) αποφάσισε ότι - όσον αφορά τη 

δημοσιονομική πολιτική - απαραίτητο στοιχείο μιας στρατηγικής εξόδου από τις 

παρούσες συνθήκες υψηλών ελλειμμάτων και υψηλού δημόσιου χρέους είναι η 

υιοθέτηση αξιόπιστων μεσοπρόθεσμων σχεδίων δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα 

οποία θα περιλαμβάνουν και μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ο 

χρονικός ορίζοντας και ο ρυθμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες σε κάθε κράτος-μέλος και το ύψος του 

διαρθρωτικού ελλείμματος και του χρέους231. 

● Η ΕΚΤ έχει επεξεργαστεί κριτήρια για την απόσυρση των μη συμβατικών μέτρων 

νομισματικής πολιτικής, στο βαθμό που θα βελτιώνεται το μακροοικονομικό 

περιβάλλον και θα ομαλοποιούνται οι συνθήκες στις αγορές. Τα βασικά 
                                                            
228 Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α'/31.3.2009) Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, 

φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις., Άρθρο 28 
229 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, ό.π., σελ. 99 
230  Προβόπουλος Α. Γ., ό.π.. 
231 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σελ.19 
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χαρακτηριστικά και ο χρόνος εφαρμογής της στρατηγικής εξόδου θα προσδιοριστούν 

από την ανάγκη αφενός να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών σε μεσοπρόθεσμη 

βάση και αφετέρου να μειωθεί προοδευτικά η εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος από τα έκτακτα μέτρα, καθώς θα βελτιώνονται οι χρηματοπιστωτικές 

συνθήκες232. 

● Επίσης, σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (6-7 Οκτωβρίου 2009), η προσπάθεια αντιμετώπισης των 

διαρθρωτικών προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα διεθνώς πρέπει να 

παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα. Παράλληλα, καθώς θα αυξάνεται η ροπή προς 

αποταμίευση στις ΗΠΑ, απαιτείται να δοθεί έμφαση στην αύξηση της σχετικής 

βαρύτητας της εγχώριας ζήτησης. Επίσης, είναι ανάγκη, η προσπάθεια αναμόρφωσης 

της παγκόσμιας οικονομίας μετά την κρίση να στηριχθεί στη συνέχιση της 

διευρυμένης διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, στην ενίσχυση του πλαισίου 

κανόνων και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην ενδυνάμωση του 

διεθνούς νομισματικού συστήματος233. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συμπεράσματα -Επίλογος  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε μάρτυρες της μεγαλύτερης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης των τελευταίων χρόνων. Το γεγονός ότι η σημερινή 

οικονομία έχει περισσότερο παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα στην κίνηση κεφαλαίων 

σε σχέση με το παρελθόν, κάνει την κρίση αυτή πιο σοβαρή τόσο στις επιπτώσεις όσο 

και στους τρόπους αντιμετώπισής της. Οι περίοδοι κρίσεων είναι συνήθως εποχές 

δύσκολες, με μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις σε εταιρείες, εργαζόμενους και 

νοικοκυριά. Είναι όμως και εποχές που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και 

καινοτομίες. Η απροθυμία για ανάληψη κινδύνου και η προσεκτική προσέγγιση της 

κρίσης θα πρέπει να δράσουν συμπληρωματικά με την δημιουργικότητα για νέους 

τρόπους αντιμετώπισης της σημερινής κρίσης. 

                                                            
232 Ό.π. 
233 Προβόπουλος Α. Γ., ό.π.  
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Είναι λοιπόν αναγκαία μια νέα αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση. 

Το μεγαλύτερο βάρος θα το έχουν οι εποπτικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει με τη 

λειτουργία τους να εξασφαλίσουν234: 

• Διαφάνεια, με την εγγραφή στους Ισολογισμούς όλων των συναλλαγών και 

των αποτελεσμάτων των τραπεζών, την εξασφάλιση μη απόκρυψης των 

κινδύνων, την ενημέρωση και την παροχή πληροφόρησης όλων των κινδύνων 

που φέρουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

• Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, με ελέγχους σε καταστάσεις 

έντασης (stress tests), κυρίως όμως με θεσμοθέτηση πρόσθετων προβλέψεων  

για κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και με μηχανισμούς έγκαιρης 

διάγνωσης κινδύνων. 

• Συντονισμό μεταξύ των εποπτικών αρχών.  

• Αναβάθμιση και ανεξαρτητοποίηση των εποπτικών αρχών, με την τοποθέτηση 

στελεχών αδιαμφισβήτητου κύρους, ανεξαρτησίας και ικανοτήτων. 

• Αναθεώρηση των κανόνων εποπτείας του σκιώδους χρηματοπιστωτικού 

συστήματος (hedge funds κτλ). 

• Αναθεώρηση των κανόνων λειτουργίας των οργανισμών αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του 

κινδύνου των προϊόντων που παρέχουν. 

• Αναθεώρηση των λογιστικών κανόνων. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση βάζει μια άνω τελεία στην ταχεία εξάπλωση της 

παγκοσμιοποίησης και από κάποιους, ήδη τίθεται το ερώτημα εάν η 

                                                            
234 Στουρνάρας Γ., 2008, «Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις, οι προοπτικές και η νέα 

αρχιτεκτονική», Επισκόπηση και Συμπεράσματα από το 13ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 

2008», που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, (12-13/11/2008) στο πλαίσιο της 2ης 

Εβδομάδας Ενέργειας (10-14/11/2008) (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο : 

http://www.iene.gr/userfiles/File/energy%20week%2008/EPISKOPISI%20&%20SIMPERASMATA%

20E&A%2008%20new.pdf  
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παγκοσμιοποίηση παίρνει άλλη μορφή ή εάν αυτή καθαιρείται, καθώς, η συμμετοχή 

του δημόσιου στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά, με τον τραπεζικό τομέα, 

την αυτοκινητοβιομηχανία, τον τομέα των ασφαλειών, να έχουν δεχτεί σημαντική 

κρατική ενίσχυση, τόση ώστε να αναμένεται να έχει επηρεαστεί η συμπεριφορά και ο 

τρόπος δράσης των επιμέρους αυτών τομέων. Οι τοπικές κυβερνήσεις ζητούν από τις 

τράπεζες να κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους και να στηρίξουν τους εγχώριους 

πελάτες, κάτι το οποίο συνιστά πρόβλημα, καθώς οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

εξαρτώνται από τις έξωθεν πιστώσεις. Δεν είναι ευδιάκριτο το εάν αυτές οι 

ακολουθούμενες πολιτικές έχουν χαρακτήρα μόνιμό ή παροδικό, με αποτέλεσμα, η 

ισορροπία μεταξύ των πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων να έχει διαρραγεί. Οι 

αναπροσαρμογές που γίνεται προσπάθεια να γίνουν, θα πρέπει να αφορούν όχι μόνο 

στο πλαίσιο της ρύθμισης και της εποπτείας αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να 

περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το εμπόριο, τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και 

τις διάφορες μακροοικονομικές πολιτικές. Επίσης, θα πρέπει η συνεργασία σε 

πολιτειακό επίπεδο να θεσμοθετηθεί μέσα σε ένα επαρκές πλαίσιο235. 

Γενικότερα τα κίνητρα και η διασύνδεση που υπάρχει στα σύγχρονα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα μπορεί να έχουν τεράστιες μακροοικονομικές 

συνέπειες  και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν μέσω236: 

α) Χρηματοπιστωτικής ρύθμισης. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, 

ώστε να αποκαλύπτεται η συστημική σπουδαιότητα των οργανισμών και ο 

απαιτούμενος βαθμός επίβλεψής τους. Χρειάζεται μακροπροληπτική προσέγγιση στη 

ρύθμιση και άμβλυνση των προκυκλικών επιπτώσεων, προώθηση γενναίων 

διακανονισμών, εκκαθάριση της αγοράς, αύξηση της διαφάνειας αναφορικά με τη 

φύση των κινδύνων, για να ενισχυθεί η πειθαρχία των αγορών και να διευκολυνθεί η 

ρευστότητα.  

β) Μακροοικονομικής πολιτικής. Οι Κεντρικές Τράπεζες θα πρέπει να 

υιοθετήσουν ευρύτερη οπτική της μακροπροληπτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη 

                                                            
235 Pisani Jean & Santos Ferry and Indhira, 2009, “Reshaping the Global Economy”, Finance and 

Development, March 2009, V.46, N. 1, pp.8-12  
236 IMF, 2009, “Initial Lessons of the Crisis”, February 2009 (Ιστοσελίδα), Διαθέσιμο στο :  

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/020609.pdf  
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στις αποφάσεις τους, μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων, την πιστωτική έκρηξη, 

τη μόχλευση και το χτίσιμο του συστημικού κινδύνου. Θα πρέπει να επανεξεταστούν 

η μεγάλη ροή κεφαλαίων και πολιτικές που είναι υπεύθυνες για τις μεγάλες 

ανισορροπίες. 

γ) Παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής. Οι επιτηδευμένες ανάγκες θα πρέπει να 

υπερνικηθούν και οι διαμορφωτές πολιτικής θα πρέπει να ασχολούνται με την 

προώθηση της παγκόσμιας σταθερότητας. Η συνεργασία είναι επιβεβλημένη σε 

διατραπεζικό επίπεδο διεθνώς. Μια αποτυχία στο συμβιβασμό των 

χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών αναγκών των χτυπημένων από την κρίση 

χωρών θα χειροτερεύσει τις ευπάθειες και τις επιπτώσεις. Η κρατική αναμόρφωση 

κρίνεται απαραίτητη, καθώς στην προηγούμενη φάση η συνεργασία των χωρών ήταν 

περιορισμένη. 

Ειδικά για την Ελλάδα, τα μαθήματα από τη διεθνή κρίση θα μπορούσαν να 

διαχωριστούν σε άμεσα και έμμεσα. Τα άμεσα, σχετίζονται με την ανάγκη να 

ακολουθείται αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική, μέσω επίτευξης δημοσιονομικής 

επάρκειας κατά την ανοδική πορεία του οικονομικού κύκλου, έτσι ώστε να μπορούν 

να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες κατά την πτωτική φάση, ενώ τα έμμεσα, 

σχετίζονται με την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας της 

οικονομίας, παράλληλα με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους για την προστασία 

των περισσότερο αδυνάτων από τις συνέπειες της κρίσης. Η κρίση καθιστά 

προτεραιότητα την εφαρμογή ενός νέου προτύπου, το οποίο θα πρέπει να στηριχθεί 

στην προσαρμογή της συνολικής ζήτησης, σε ενίσχυση της συνολικής προσφοράς 

μέσω της ανταγωνιστικότητας και στην ανασυγκρότηση των θεσμών ώστε να 

βελτιωθεί η λειτουργία του κράτους δικαίου.237 

Η αντίδραση των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στην παρούσα 

κρίση ήταν άμεση, επιβεβαιώνοντας ότι οι ασκούντες την οικονομική πολιτική 

σήμερα διαθέτουν και καλή ιστορική μνήμη, αλλά και την ικανότητα να 

αξιοποιήσουν τα χρήσιμα ιστορικά διδάγματα ώστε να αποτραπούν κρίσιμα λάθη. 

Βασικό δίδαγμα για την πολιτική διαχείρισης των κρίσεων είναι ότι οι πρωτοβουλίες 

που πρόσφατα έχουν αναληφθεί για τον επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του 

παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την καλύτερη εποπτεία τους 
                                                            
237 Στουρνάρας Γ., ό.π.  
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φανερώνουν την πρόθεση των αρχών να βελτιώσουν την προληπτική τους 

ικανότητα.238. 

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα, εξαρτάται από την πορεία 

της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  από το εάν θα είναι αποτελεσματικά τα 

ευρωπαϊκά σχέδια διάσωσης των τραπεζών και ανάκαμψης της οικονομικής 

δραστηριότητας. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο πολύ μικρό ποσοστό των χρημάτων 

διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. Για να βγει η χώρα από την κρίση πρέπει 

επίσης να λειτουργήσει το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα στις ΗΠΑ και να αυξηθεί 

η κατανάλωση. Η αυξημένη ζήτηση στις ΗΠΑ θα επηρεάσει θετικά τους ρυθμούς 

ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες χώρες και τελικά θα οδηγήσει στην ανάκαμψη του 

συνόλου των οικονομιών.  

Η Ελλάδα επομένως θα βγει από την κρίση μόνο όταν αυτή υποχωρήσει στις 

κύριες οικονομίες του κόσμου. Ο κίνδυνος που διατρέχει η χώρα είναι να μην 

μπορέσει να επωφεληθεί της ανάκαμψης της διεθνούς οικονομίας λόγω των εγχώριων 

προβλημάτων. Γι αυτό χρειάζεται να στηριχτούν οι επενδύσεις, να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα και να γίνει σωστή διαχείριση των δημοσίων πόρων. Ένα άλλο 

πρόβλημα είναι ότι καλλιεργείται εσφαλμένα η πεποίθηση ότι η Ελλάδα δε διατρέχει 

κίνδυνο αρνητικής μεταχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι  και πολλές άλλες 

χώρες έχουν ελλείμματα που υπερβαίνουν το επιτρεπτό όριο. Δε θα πρέπει όμως να 

παραβλέπεται ότι η Ελλάδα έχει παραβεί το Σύμφωνο Σταθερότητας ήδη από το 2007 

προτού εκδηλωθεί η κρίση και είναι υπότροπη. Λανθασμένη άποψη αποτελεί επίσης 

η εκτίμηση, ότι αφού ξεπερασθεί η κρίση όλα θα επανέλθουν στην προηγούμενη 

κατάσταση και η οικονομία της χώρας θα είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη και οι 

ρυθμοί ανάπτυξης υψηλοί. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη που 

παρατηρήθηκε, πραγματοποιήθηκε χάρη σε εκτεταμένο δανεισμό των καταναλωτών 

και των επιχειρήσεων. Στο εξής, όμως, όλες οι χώρες και οι τράπεζες, θα λειτουργούν 

με αυστηρότερους κανόνες και το φόβο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 

οικονομική δραστηριότητα ως εκ τούτου είναι δύσκολο να πάρει τις διαστάσεις που 

είχε στο παρελθόν239. 

                                                            
238 Τράπεζα της Ελλάδος, 2009, Η Κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας 

της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, σελ.21-23 
239 Σημίτης Κ., 2009, Η κρίση. Μερικές σκέψεις για την Ελλάδα, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Αθήνα, 28.02.2009 
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Η επιτυχία ή μη της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί κυρίως 

από το αν η Ελλάδα πείσει ότι διαθέτει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

δημοσιονομικής, διαρθρωτικής και θεσμικής προσαρμογής, στην ουσία ένα νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο240. Όμως: 

(i) Τα περιθώρια άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στην  Ελλάδα για 

την αντιμετώπιση της κρίσης είναι περιορισμένα, λόγω τόσο του υψηλού ελλείμματος 

της γενικής κυβέρνησης όσο και του υψηλού δημόσιου χρέους. Παράλληλα, η 

αύξηση των επιτοκιακών περιθωρίων δανεισμού του δημοσίου και ο κίνδυνος μιας, 

ακόμη μεγαλύτερης, αύξησής τους, είναι ένας πρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας.  

(ii) Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που ασκείται από τις κεντρικές τράπεζες 

και η άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής από χώρες που διαθέτουν τα 

περιθώρια, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση και στην Ελληνική οικονομία. 

Όμως, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε 

χαμηλότερα επιτόκια αγοράς στις τρέχουσες συνθήκες κρίσης, κυρίως διότι έχει 

προκληθεί κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών και αλλαγή της στάσης τους 

έναντι των δυνητικών κινδύνων των αντισυμβαλλομένων. 

Το δίδαγμα που λαμβάνεται είναι ότι οι ελεύθερες αγορές δεν 

αυτορυθμίζονται και δεν αυτοδιορθώνονται και ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα, όπου οι κερδοσκοπικές φούσκες θέτουν σε κίνηση επικίνδυνους 

αποσταθεροποιητές και domino effects, που μεταφέρουν την κρίση με ένταση στην 

πραγματική οικονομία. Στη νέα διεθνή αρχιτεκτονική των οικονομιών και των 

αγορών που διαμορφώνεται, η αποτελεσματική παρέμβαση του κράτους είναι μια νέα 

πραγματικότητα. 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει την παγκόσμια οικονομία 

θέτει σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού 

η ηγεσία της Ευρώπης, ενώ επί χρόνια υποστήριζε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ως 

κυρίαρχο οικονομικό και ιδεολογικό παράδειγμα, τώρα στρέφεται στο νέο-

κεϋνσιανισμό και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο οικονομικό και ιδεολογικό 

παράδειγμα που θα βγάλει τις χώρες της ΟΝΕ από την κρίση241. 
                                                            
240 Στουρνάρας Γ., 2009, Η διεθνής κρίση και η Ελληνική οικονομία, 13.02.2009 (Ιστοσελίδα), 

Διαθέσιμο στο:  

http://www.economist.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5918:2009-02-13-07-34-

39&catid=2&Itemid=39   
241 Μαριάς Επ., ό.π., σελ.113 



  106

 Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες σε μικρό ποσοστό μόνο περιέχουν στο 

ενεργητικό τους στοιχεία που συνδέονται με τα αρχικά αίτια τις κρίσης, το 

ικανοποιητικό επίπεδο της κεφαλαιακής τους επάρκειας, η ισχυρή καταθετική τους 

βάση, η εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων χρηματοδότησης και οι διαρκείς έλεγχοι από 

την Τράπεζα της Ελλάδος συνέβαλαν στο να παραμείνει το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα υγιές, με μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 

κρίσης. Παραμένει όμως το πρόβλημα της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας.  

Οι τρέχουσες εξελίξεις λοιπόν, καταδεικνύουν έντονα την ανάγκη για πιο 

αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία, καθώς επίσης και ότι είναι αδύνατο να 

αποτραπούν πλήρως μελλοντικές κρίσεις. Στα πλαίσια του προβληματισμού για το 

μέλλον της αρχιτεκτονικής της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικοί δυο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η άσκηση της τραπεζικής 

εποπτείας από τις Κεντρικές Τράπεζες, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε 

μικροοικονομικό επίπεδο και ο δεύτερος είναι τα κριτήρια από τα οποία θα πρέπει να 

διέπεται η άσκηση της τραπεζικής εποπτείας, η οποία θα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένη από πολιτικές σκοπιμότητες και επιδράσεις. 
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