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I.Περίληψη 
 

Έκρινα χρήσιμο να ξεκινήσω την παρούσα πτυχιακή μου με τις ευχαριστίες μου όπου 

απευθύνονται αρχικώς στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Συκιανάκη για την εμπιστοσύνη που 

μου έδειξε να μου αναθέσει τούτη την εξαιρετικά δύσκολη πτυχιακή μεν αλλά υπερβολικά 

ενδιαφέρουσα δε, καθώς και την καθοδήγηση και επιμέλεια του. Οι ευχαριστίες μου επίσης 

απευθύνονται και στους υπόλοιπους καθηγητές της σχόλης όπου μας ενδυνάμωσαν με 

ποικίλες γνώσεις από διαφόρους κλάδους, προσπαθώντας να μας κινήσουν το ενδιαφέρον και 

να μας καλλιεργήσουν αγάπη  για το εκάστοτε αντικείμενο τους.  

Η πτυχιακή εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του 8ο μου εξαμήνου στο τμήμα της 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας εις το ΑΕΙ 

Τεχνολογικού Τομέα Πειραιά με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Νικόλαο Συκιανάκη. Η 

παρακάτω πτυχιακή θίγει αρκετά θέματα, όσον αναφορά το Τραπεζικό σύστημα, τις 

ανακεφαλαιοποιήσεις συνοδευόμενα τα πολιτικά δρώμενα, τις επιπτώσεις στην οικονομία και 

το χρέος. Αναλύει το περίφημο PSI και OSI, για το κούρεμα χρέους που προσφέρθηκε στην 

χώρα μας τόσο σε παρούσα αξία όσο και σε ονομαστική, προσθέτοντας και επιπλέον κεφάλαια 

προς εκμετάλλευση για το τραπεζικό μας σύστημα και στην  χώρα ευρύτερα. Ακόμη παραθέτει 

ήδη προτεινόμενες, εκτιμηθείσες αλλά και πραγματοποιηθείσες επιλογές που έχουν ληφθεί. 

Ωστόσο, τα capital controls και την γενικότερη ιστορία τους, με επιπλέον χρηματοοικονομική 

και λογιστική προσέγγιση των όλων, καθώς και τον αντίκτυπο τους από χρηματοοικονομικής 

και λογιστικής σκοπιάς, παίρνοντας ως «case study» μία εκ των μεσαίων συστημικών τραπεζών, 

την Alpha Bank. Συχνά πυκνά γίνονται αναφορές σε πολιτικές αποφάσεις και ειδικότερα στις 

μεταβολές χρέους, μύθων σε διάφορα οικονομικά ζητήματα, με σκοπό την αποσαφήνιση τους, 

προσπαθώντας να δώσω την αρωγή και την συμβολή μου για την ανάδειξης της αλήθειας. Το 

χρέος και οι μύθοι περί κράτους και πολιτικής είναι ένα από αυτά. 

Το πρόβλημα της χώρας είναι τα δίδυμα ελλείμματα. Το πρωτογενές έλλειμμα και το 

έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό μας κάνει 

ανίσχυρους, αδύναμους, ευάλωτους, εξαρτημένους. Το να εισάγεις περισσότερα από ότι 

παράγεις και από ότι εξάγεις, με πεπαλαιωμένους μεθόδους παραγωγής άρα και έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, σε ένα σύγχρονο κόσμο με διεθνές και Ευρωπαϊκό 

περιβάλλον. Τα προβλήματα πάντα υπήρχαν, απλώς με την έπαρση της παγκόσμιας κρίσης, το 

2008, σταμάτησαν οι αλόγιστες παροχές χρημάτων στην χώρα, οπότε έπεσε ο μανδύας των 

χρημάτων και  φανερώθηκαν όλες οι παθογένειες μας. Η ανικανότητα μας να οργανώσουμε 

ένα σύγχρονο και εξωστρεφές Ευρωπαϊκό κράτος, με ορθά λειτουργικό τραπεζικό σύστημα, με 

δίχως ενοχές για την ύπαρξη και την συμπόρευση μας στο καπιταλιστικό σύστημα, την 

φιλελεύθερη αγορά, την Ευρωπαϊκή και διεθνή παγκοσμιοποίηση. Επιπροσθέτως, τα 

προβλήματα μας σε παραγωγικές δομές, ανυπαρξίας αυτοδιοίκησης, συνέβαλαν στην 

δημιουργία δίδυμων ελλειμμάτων καθώς και στην μη ύπαρξης ανταγωνιστικότητας στην 
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οικονομία μας. Τούτα μας επέφεραν την διαρκή και ατέρμονη ύφεση που βιώνουμε. Φυσικά 

μικρό κομμάτι ευθύνης βαραίνει και τους εταίρους μας, το μεγαλύτερο το έχουμε οι ίδιοι. Η  

εθνική περηφάνια και η ανεξαρτησία δεν υφίσταται με έναν μπαμπά που σου λύνει όλα τα 

προβλήματα. Κερδίζεται! Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχει η σχέση, δεν μας 

βλάπτει αυτή, μας βλάπτουν οι δικές μας αδυναμίες και η εξάρτηση μας με αυτό, μόνο από 

εμάς τους ίδιους μπορεί να αλλάξει.  

Εξάλλου το χρέος μας ποτέ δεν ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα· κοντά στο μέσο όρο ποσοστού 

χρέους της Ευρώπης, πάντα πολύ μεγαλύτερο, από τα υψηλότερα, πολλές φορές και διπλάσιο 

σε ποσοστό. Ο χαρακτηρισμός του χρέους ως βιώσιμο ή μη  έγκειται από πάρα πολλά 

ζητούμενα, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ικανότητα της ετήσιας χρηματοδότηση 

(αποπληρωμής) του, καθώς και την σχέση που υπάρχει μεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή 

(Ελλάδας με EFSM/ESM και IMF/ΔΝΤ). Η παγκόσμια οικονομία ουσιαστικά υπέστη αναταραχή 

στην εύρεση κεφαλαίων για να αναχρηματοδοτήσει τα χρέη της, οπότε οι χώρες με υψηλά 

ποσοστά ονομαστικών χρεών εν σχέσει με το ΑΕΠ τους (αλλά με πιθανόν καλύτερη  παρούσα 

αξία του ιδίου δείκτη) τέθηκαν με πολύ χαμηλή αξιολόγηση από τους φημισμένους οίκους 

(Moody’s, S&P κ.α.) ως χώρες υψηλού κινδύνου, οπότε και επισφαλείς χώρες για επενδύσεις 

και δανεισμούς. Η μείωση της διεθνούς μας φερεγγυότητας μας έθεσε εκτός αγορών. Αυτό που 

αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα με την επέλαση της κρίσης είναι όλες οι παθογένειες της χώρας 

μας και του νεοσύστατου κράτους. Σκεφτείτε καθημερινώς πόσες φορές βλασφημάτε και 

έρχεστε αντιμέτωποι με όλες αυτές, είτε είναι στον δρόμο με τις ανεπαρκείς υποδομές και την 

μηδενική οδική συμπεριφορά των πολιτών, με αναποτελεσματικά δικαστήρια που 

καθυστερούν να εκδώσουν τελεσίδικες αποφάσεις ακόμη και για απλές υποθέσεις· πολλές από 

αυτές οικονομικής φύσεως που αφορούν επιχειρήσεις, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία 

τους, εύρεση κεφαλαίων, εύρεση δουλειάς, ανύπαρκτοι και πεπαλαιωμένοι μέθοδοι 

παραγωγής, με ανύπαρκτη και ασύνδετη εκπαίδευση με την πραγματική εργασία. Υγεία, 

διαφθορά, πολιτικός τυχοδιωκτισμός, μη σεβασμός στην διάκριση των εξουσιών, καταστροφή 

αρχαίων μνημείων,  τροχαία, κλοπές,  αδικίες σε όλα τα πλάτη και τα μήκη. Όλα  στο κόκκινο.  

Όλα αυτά δένουν απόλυτα με την γενικότερη συμπεριφορά των Ελλήνων που έχει ενσαρκωθεί, 

η οποία χαρακτηρίζεται από απάθεια, αποφυγής ευθυνών με κάθε δυνατό τρόπο, μη 

ενημέρωσης, μη κατανόησης στοιχειωδών αρχών, απομάκρυνσης από το φως. Σε αυτά φταίμε 

εμείς, όχι οι ξένοι. Σε αυτούς δεν γίνονται αυτά! Όλοι πέτυχαν, μόνο εμείς αποτύχαμε. 

Ως προς τα κόκκινα δάνεια είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποια οριστική λύση έστω και ολική 

διαγραφή όλων των οφειλετών διότι συνεπείς πολίτες όπου προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν 

θα αδικηθούν. Το κράτος πάλι θα ευνοήσει τους συστηματικά κατ’ επάγγελμα  κακούς 

οφειλέτες χωρίς να δώσει κάποια επιβράβευση, προνόμιο ή κάποιο όφελος στους συνεπείς  

πολίτες. Ενώ έχουν εφαρμοστεί διάφορα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος αυτού και 

έχουν προταθεί διάφορα άλλα, με συνεχούς οδηγίες για εκ νέου ρυθμίσεων και διαγραφών, η 

οριστική λύση φαντάζει άπιαστος στόχος, ο οποίος θα γίνει ορατός μόνον σε περίπτωση που 

διαμορφωθεί ένα συνολικό σχέδιο που να εμπλέκει και όσους πιθανώς προσβληθούν από 
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μια δραστική λύση (οριστική διαγραφή μεγάλου ποσοστού χρεών). Ενδεικτικά, τα προνόμια 

συνεπών πολιτών αυτή θα μπορούσε να είναι, για κάποιο  καθορισμένο διάστημα, με 

μελλοντικές απαλλαγές φόρων, προνόμια σε παροχές δημοσίου, μπόνους ή ευνοϊκότερων 

όρων σε περίπτωση πίστωσης.  

Τέλος, είναι όλο και πιο δήλο με τον καιρό πως τα επιβληθέντα capital controls τέθηκαν σε ισχύ 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των  επιλογών και της στρατηγικής διακυβέρνησης 

του πρώτου εξαμήνου της κυβέρνησης, με σκοπό την διάσωση του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Γενικότερα, σε μια οποιαδήποτε μορφής σχέσης πάντα όλα τα μέρη θα έχουν 

μερίδιο ευθύνης, οπότε και εν προκειμένω και οι εταίροι μας έχουν και μάλιστα αρκετό. Σε 

αυτό, καθώς και τις προαναφερθέντες παθογένειες μας, δεν ευθύνονται αυτοί.  
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II. Εισαγωγικές έννοιες και αποσαφηνίσεις 
 

 

Α. Διαφορά Εταίρου και Πιστωτή 
 

Εταίρος και Πιστωτής, 2 λέξεις που ακούμε συχνά στο δημόσιο λόγο, συνήθως ως 

συνώνυμες ή ταυτόσημες ενώ στα οικονομικά έχουν ουσιαστική διαφορά. Εκτός τούτου και 

προσπαθώντας να μιλήσουμε ορθά, όταν λέμε κάποιον εταίρο ή συνέταιρο, είναι όταν με 

αυτόν τον άνθρωπο έχουμε μαζί μια επιχείρηση, έναν οργανισμό ή μια εταιρία και 

συνεργαζόμαστε, λαμβάνοντας απόψεις από κοινού. Στην λογιστική παρουσιάζονται και οι δύο 

λογαριασμοί από την μεριά του Παθητικού, μόνο που οι εταίροι/συνεταίροι μας μαζί με μας 

βρισκόμαστε στα Ιδία Κεφάλαια ενώ οι Πιστωτές  καταλαμβάνουν την δεύτερη κατηγορία του 

Παθητικού όπου είναι οι λεγόμενες (Πραγματικές) Υποχρεώσεις. Η ουσιώδη διαφορά είναι πως 

η πρώτη κατηγορία εμπεριέχει κεφάλαια της επιχείρησης μέσω μετοχών που κατέχουν οι 

ιδιοκτήτες της εταιρίας, όπου επιδιώκουν την κερδοφορία ώστε να αμειφτούν μέσω 

μερισμάτων (απόδοση μετοχής), ενώ η δεύτερη κατηγορία επιδιώκουν τα κεφάλαια τους που 

σου ‘χουν δανείσει πίσω επιβαρυμένα με τον ανάλογο τόκο. Παίρνοντας το παράδειγμα της 

Ελλάδος, καθώς βρισκόμαστε εκτός αγορών και εντός συνεχών μνημονίων, δεν μπορούμε να 

αποκαλούμε τους δανειστές μας απλούς πιστωτές όπως θα μπορούσαμε να κάναμε εάν δεν 

ήμασταν μια «χρεοκοπημένη» χώρα, διότι επειδή δεν έχουμε την φερεγγυότητα να 

δανειστούμε κεφάλαια από τις αγορές, αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε από τους εταίρους 

μας με την χρήση των μνημονίων, παραχωρώντας το δικαίωμα μας άσκησης μονομερούς 

πολιτικής για την ίδια μας την χώρα. Αντιθέτως λαμβάνοντας αποφάσεις από «κοινού» με 

ανάλογες συμφωνίες με τους εταίρους μας για το πως θα πράξει η χώρα και ποια στρατηγική 

θα ακολουθήσει, πολλές φορές αποφασίζοντας σχεδόν όλο το κομμάτι οι εταίροι μας.  

Εν κατακλείδι, αυτό που ισχυρίζομαι είναι πως οι δύο λέξεις εκφράζουν κάτι 

διαφορετικό και πως μιλώντας σωστά, κατά την γνώμη μου, εταίρο θεωρώ αυτόν που 

συναποφασίζουμε για κάτι μαζί, που έχει δηλαδή το δικαίωμα άσκηση εξουσίας στο 

αντικείμενο ενώ πιστωτή απλώς αυτόν που μου χορηγεί ένα Χ κεφάλαιο για κάποιο Ψ χρονικό 

διάστημα, όχι με σκοπό την εξουσία του αντικειμένου αλλά με σκοπό να εισπράξει πίσω το 

κεφάλαιο του και το αναλογούντα κέρδος (τόκος). Για να γίνει αυτό και να είναι 

εξασφαλισμένος πως θα εισπράξει πίσω τα χρήματα του μαζί με τον τόκο, πρέπει και εγώ να 

καταφέρω να το χρησιμοποιήσω σωστά ώστε όχι μόνο να μην χαθεί το κεφάλαιο του, αλλά να 

αποφέρει τόσο κέρδος ώστε να καλύψει τον τόκο ως έξοδο και υποχρέωση μου αλλά και να 

μου επιφέρει και ένα όφελος  και σε εμένα ο δανεισμός (κέρδος της οικονομικής κίνησης 

αυτής).  
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Β. Κίνδυνος 
 

Είναι κάτι σημαντικό εν σχέσει με την οικονομία; Επηρεάζει την οικονομία σημαντικά; Η 

απάντηση είναι πως είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Μέχρι και εμείς οτιδήποτε είναι να κάνουμε, 

πόσο μάλλον όταν έχει σχέσει με οικονομικά, σκεπτόμαστε το προσδοκώμενο όφελος μας και 

το σταθμίζουμε με τον κίνδυνο που θα αναλάβουν. Αυτό, σε πιο ακραίο βαθμό, κάνει και ένας 

επενδυτής. Υπάρχουν ποικίλοι τρόπο αποτίμησης της Παρούσας Αξίας ενός αξιογράφου που 

κάποιες από αυτές εμπεριέχουν τον κίνδυνο στο προεξοφλητικό επιτόκιο (Μέση Απόδοση, 

Επανείσπραξης, ΚΠΑ, Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης και Δείκτη Αποδοτικότητας ) και άλλες 

που σταθμίζουν πρώτα τον κίνδυνο με την χρήση μιας εκ των μεθόδων και μετά υπολογίζουν 

το προεξοφλητικό επιτόκιο (Ισοδυναμία με τη βεβαιότητα, Προσαρμογή του προεξοφλητικού 

επιτοκίου, Ανάλυση ευαισθησίας, ανάλυση σεναρίου, η προσομοίωση και τα Δένδρα 

Αποφάσεων). Έχει σημασία το προεξοφλητικό επιτόκιο; Απόλυτη είναι η απάντηση. Η πιο 

σύνηθες μορφή αξιολόγησης ενός αξιογράφου από επενδυτή/αξιολογητή/εκτιμητή/αναλυτή  

είναι η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) όπου διαιρεί όλες τις ταμειακές εισροές με το 

1+προεξ.επιτόκιο με εκθέτη τον χρόνο που πρόκειται να εισπραχθεί στο μέλλον (αντίστροφος 

υπολογισμός του γνωστού ανατοκισμού). Ο λόγος εύρεσης την Παρούσας Αξίας δεν είναι άλλος 

από το ότι θες να γνωρίζεις την εύλογη αξία του αξιογράφου σου σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή σε περίπτωση που θες να το διαθέσεις στην Δευτερογενή Αγορά, οπότε το ύψους του 

προεξοφλητικού επιτοκίου καθορίζει την αξία του αξιογράφου και την φερεγγυότητα του για 

την ορθή και ομαλή λειτουργία του μέχρι να εκπνεύσει/λήξει. Τέλος, είναι χρήσιμο να 

αναφερθεί πως η νομισματική πολιτική μιας χώρας καθορίζεται από το χρήμα που 

αποφασίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες να διοχετεύσουν, εν προκειμένω η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα καθώς και άλλοι παράγοντες όπως είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, οι ενέργειες της 

Ανοικτής Αγοράς και το ποσοστό διακράτησης  των Ρευστών Διαθεσίμων που έχει καθοριστεί 

από τις τράπεζες  (επηρεάζει και την δημιουργία χρήματος όπως θα εξηγηθεί στα περαιτέρω 

κεφάλαια αναλυτικότερα).1 

 

Γ. -Πρωτογενές- Πλεόνασμα/Έλλειμμα 
 

Πλεονασματικές μονάδες είναι οι οικονομικές μονάδες που παράγουν επιπλέον από 

όσο χρειάζονται   ενώ αντιθέτως οι ελλειμματικές αυτές που παράγουν λιγότερο από όσο 

χρειάζονται. Το τραπεζικό και γενικότερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα βοηθάνε να 

μεταφερθούν οι πλεονασματικές μονάδες στις ελλειμματικές (Παπαηλίας, Μάρτιος 2015) 

                                                           
1
 (Γκίκας & Χυζ, 2016) 
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Μια χρήσιμη διευκρίνηση μπορεί να αποτελέσει η εξήγηση μεταξύ πρωτογενούς 

πλεονάσματος/ελλείμματος και εμπορικού πλεονάσματος/ελλείμματος. Η ειδοποιός διαφορά 

είναι ότι το πρωτογενή πλεόνασμα ή έλλειμμα δεν έχει συνυπολογίσει τα τοκοχρεολύσια, 

δηλαδή τις δανειακές υποχρεώσεις-πληρωμές που πρέπει να καταβάλει ένα κράτος στην 

διάρκεια μιας οικονομικής περιόδους. Εν τούτοις, μπορεί μια χώρα μεν να έχει πρωτογενές 

πλεόνασμα, αλλά δε τελικώς έλλειμμα λόγω αυξημένων δανειακών υποχρεώσεων και μεγάλου 

ύψους καταβολής τόκων. Εν προκειμένω, η Ελλάδα συνήθως είναι στην μεριά που πάντα 

σχεδόν έχει και πρωτογενές έλλειμμα και διογκώνεται το έλλειμμα της συνυπολογίζοντας και 

τους υψηλούς τόκους.  

2 

 Ακούμε συνεχώς πως επιτύχαμε σπουδαίο πλεόνασμα και πως αυτό είναι επιτυχία. 

Σχολιάζοντας αυτό καθαρά από την οικονομική σκοπιά και καθόλου από την πολιτική, όπως 

προ αναφέραμε, το πλεόνασμα αντλείται από την κοινωνία όταν μπορείς και εξοικονομείς 

περαιτέρω πόρους που δεν σου χρειάζονται, κατά βάση σχετικού ύψους με την εκάστοτε 

ανάπτυξη της κάθε οικονομικής μονάδας. Η Ελλάδα «επίτυχε» περίπου 4% πρωτογενή 

πλεόνασμα (χωρίς τα τοκοχρεολύσια) σημειώνοντας οριακή ύφεση/ανάπτυξη τείνοντας στο 0. 

Εν προκειμένω, κάτι τέτοιο μετρώντας τα ποσοστά εν σχέσει με το ΑΕΠ, ομιλούμαι για πολύ 

υψηλό ποσοστό διότι ο στόχος που υποχρεούμασταν να πραγματοποιήσουμε ήταν το 0,5%. Η 

αύξηση αυτή αν δεν αιτιάται από πάταξη της διαφθοράς και εξορθολογήσω δαπανών αλλά 

προέρχονται από φόρους και άλλες υποχρεώσεις των πολιτών, είναι χρήματα που έλειψαν από 

την ήδη επιβαρυμένη αγορά, συμβάλλοντας αρνητικώς στην ευημερία και ανάπτυξη της 

πραγματικής οικονομίας. Στο ποσοστό αυτό, αν συνυπολογίσουμε τα τοκοχρεολύσια που είναι 

οι δαπάνες μας σε τόκους από δάνεια που έχουμε λάβει, δείχνει την δυνατότητα του εάν 

                                                           
2 ΕΛΣΤΑΤ, οικονομικοί δείκτες, δημοσιονομικά στοιχεία: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SEL03/- 
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μπορούμε να εξυπηρετούμε τα χρέη μας αποπληρώνοντας τα από δικά μας χρήματα και όχι 

δανείζοντας εκ νέου, ώστε να αποπληρώνουμε τα δάνεια (μετακύλιση των δανείων). Αξίζει να 

σημειωθεί πως είναι σπουδαίο επίτευγμα να μπορούσε να το έχουμε αυτό αλλά δυστυχώς 

χωρίς την ανάπτυξη έχει την εφήμερη-παροδική μορφή, μη δείχνοντας ότι μπορεί να 

επαναληφθεί λόγω οικονομικής θέσης της χώρας καθώς επίσης παρουσιάζει μια πλασματική 

εικόνα της χώρας, δίνοντας επιχειρήματα στους εταίρους για μη περαιτέρω νέο κούρεμα του 

χρέους μας. Για τον παραπάνω λόγο γίνεται ολοφάνερο πως ναι το πρωτογενή πλεόνασμα έχει 

άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση χρέους άρα και με τις απαιτήσεις και διεκδικήσεις μας για 

κούρεμα του χρέους μας που παραμένουν βάσιμες μιας και δεν έχουμε καταφέρει να 

επιτύχουμε μια σημαντική ανάπτυξη.  

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει τάση να προσεγγιστεί ο ισοσκελισμός των εισαγωγών-

εξαγωγών. Η Ελλάδα πάσχει από δίδυμων ελλειμμάτων, ήτοι Δημοσιονομικά ελλείμματα αλλά 

και ελλείμματα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών διαχρονικά. «Το εξωτερικό εμπόριο  

αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης ενώ αντανακλά στο πόσο υγιής 

είναι μια οικονομία». Η θέση της οικονομίας της χώρας στο διεθνή περιβάλλον έγκειται από το 

Ισοζύγιο Πληρωμών το οποίο αποτελείται από άλλα 3 ισοζύγια3:   

� Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Account Balance): Εμπεριέχει 

αγοροπωλησίες προϊόντων καθώς και εισπράξεις/πληρωμές τόκων και εισοδημάτων 

από επενδυτικές δραστηριότητες. Αποτελείται από δύο ακόμη ισοζύγια το Εμπορικό 

και των Άδηλων Πόρων. 

� Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων (Capital Account Balance):  Περιλαμβάνει 

μεταφορές πόρων και άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως πχ πατέντες, σήματα, 

εμπορικά δικαιώματα). 

� Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (Financial Account Balance): 

Αγοροπωλησίες χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

                                                           
3
 (Παπαηλίας, Μάρτιος 2015) 
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III. Τραπεζικό Σύστημα 
 

Α. Δομές και Λειτουργίες 

 

1. Μορφές χρημάτων 

 

Τραπεζικό/ λογιστικό/ «πραγματικό» χρήμα: είναι τα χρήματα που είναι εγγεγραμμένα στους 

τραπεζικούς λογαριασμού μας και δημιουργούνται από τις τράπεζες με την χρήση δανείων. 

Ηλεκτρονικό χρήμα: συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την χρήση μη μετρητών, δηλαδή 

όχι με την χρήση τυπωμένου χρήματος αλλά με τραπεζικό χρήμα και στην ουσία με την χρήση 

των τραπεζικών  λογαριασμών. 

 

2. Συστημικές τράπεζες  
 

Εν Ελλάδι, οι υπάρχουσες συστημικές τράπεζες είναι 4, οι οποίες είναι η Eurobank 

bank, Alpha bank, Πειραιώς και Εθνική, έχοντας το 95% του ενεργητικού των πολιτών και το 

90% των καταθέσεων αυτών. Με τον όρο συστημικές εννοούμε πως το οικονομικό σύστημα 

στηρίζεται σε αυτές και δηλαδή η πτώχευση έστω 1 εκ των 4 θα έχει ως επίπτωση την 

κατάρρευση του συστήματος.  

 

3. Λειτουργία των τραπεζών 
 

Γιατί λοιπόν να υπάρχουν τράπεζες αφού μας δυσκολεύουν την ζωή;! Ποιος είναι ο 

λόγος ύπαρξης τους;! Οι τράπεζες είναι οργανισμοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα τους 

είναι η αποδοχή καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων, ρυθμίζοντας και αξιολογώντας την 

τοπική και διεθνή οικονομία.  

Άλλο εύλογο ερώτημα είναι γιατί να υπάρχει το χρήμα και όλο αυτό το περίπλοκο 

σύστημα. Που αποβλέπει; Ας κάνουμε όμως μια αναδρόμηση! Παλαιότερα υπήρξε ο 
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αντιπραγματισμός, δηλαδή η ανταλλαγή αγαθών μεταξύ του επιθυμούντος προϊόντος και του 

ζητηθέντος προϊόντος μας από έναν ενδιαφερόμενο. Στην πάροδο του χρόνου, παρατηρήθηκε 

πως αυτή η μέθοδος ανταλλαγής παρουσιάζει μεγάλα προβλήματος όπως την φορητότητα του 

(δυσκολία στην μεταφορά αγαθών), στην ανθεκτικότητα διότι τα αγαθά μπορούν να χαλάσουν 

ή να έχουν ημερομηνία λήξης, την διαιρετότητα, δηλαδή αν θες να δώσεις ένα μοσχάρι για 

φρούτα και λαχανικά αναγκαστικά θα επιλέξεις ένα από τα δύο γιατί δεν μπορείς να χωρίσεις 

στα δύο το μοσχάρι. Το χρήμα, λοιπόν, στις κοινωνίες έδωσε αυτή τη λύση μιας και η 

χρησιμοποίηση του και αργότερα η τυποποίηση του, δηλαδή να είναι ίσης αξίας σε ποσότητα 

και ομοιογενές, ώστε να μην έχει διακρίσεις ως προς τα υλικά που κατασκευάζεται ώστε να μην 

είναι η υλική αξία υπερβαίνουσα εν σχέσει με την άυλη, γιατί αυτό ενέχει τον κίνδυνο οι 

πολίτες να μην το χρήζουν για τον λόγο που έχει δημιουργηθεί αλλά να το πωλούν για την 

υλική του αξία. Συνεπώς, αυτό επέφερε την μετάβαση της εμπράγματης ανταλλαγής σε 

εγχρήματη, διότι πια χρησιμοποιώντας το χρήμα ως ενδιάμεσο μέσο από την χρήση μιας 

συναλλαγής, διαχωρίζοντας την πράξη της αγοροπωλησίας σε αγορά και πώληση χωρίς να 

είναι απαραίτητο να γίνουν ταυτοχρόνα αλλά δίνοντας την δυνατότητα αποταμίευσης, οπότε 

αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν προηγουμένως. Στην αρχή το χρήμα είχε 

αντιστοιχία με το χρυσό ενώ το σύγχρονο χρήμα δεν έχει (παραστατικό χρήμα: παριστάνει αξία 

που δεν έχει ως υλικό) και για αυτό ο νόμος μας υποχρεώνει να το χρησιμοποιούμε για τις 

συναλλαγές και τις οικονομικές μας διενέργειες.  

Εν κατακλείδι, οι τράπεζες είναι ένα μέσω διαφύλαξης των περιουσιών και των 

νοικοκυριών μας όπου εν προκειμένω στην σύγχρονη ζωή είναι η ασφαλέστερη λύση γιατί η 

αποταμίευση των χρημάτων δεν αποτελούν μόνον διαφύλαξη αλλά και επενδυτικά διαθέσιμα 

για τις τράπεζες. Επίσης και για μας επενδυτική δραστηριότητα μιας και τα χρήματα αυτά 

τοκίζονται, ανάλογα την μορφή λογαριασμού, ταμιευτηρίου, όψεως ή προθεσμιακός και 

ανάλογα το κεφάλαιο που διαθέτουμε, μπορούμε να αποκομίσουμε σημαντικό τόκο με 

μηδενικό σχεδόν ρίσκο. 

 

4. Φερεγγυότητα σε μια οικονομία 
 

Μείζονος σημασία και κατά την γνώμη μου το Άλφα και το Ωμέγα είναι η 

φερεγγυότητα και η εμπιστοσύνη. Αυτές οι δύο λέξεις έχουν απίστευτη ισχύ μιας και 

καθορίζουν πολλά πράγματα από την προσωπική ζωή, όσο και τις κοινωνικές μας σχέσεις. Το 

ίδιο φυσικά και σε εντονότερο βαθμό κάνει και στην  οικονομία, διαμορφώνοντας ένα κόστος 

και έναν κίνδυνο όπου συνοδεύεται με ανάλογη επιθυμία για κερδοφορία. Φερεγγυότητα 

μπορεί να έχει ένα διεθνές νόμισμα όπως είναι ας πούμε το δολάριο και το ευρώ, όπου είναι 

αρκετά φερέγγυα, με το δε δολάριο να χρησιμοποιείται για άνω των μισών συναλλαγών 

διεθνώς. Παραδείγματος χάριν, φερέγγυα δεν ξέρουμε και πιθανώς όχι, δεν θα είναι μια 
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ελληνική δραχμή σε αυτή την εποχή σε μια χώρα με προβλήματα σε όλους τους τομείς, με 

περισσότερες εισαγωγές έναντι εξαγωγών, μη ανταγωνιστική, μικρή παραγωγή, η οποία δε 

παραγωγή να βασίζεται σε εισαγόμενες πρώτες ύλες. Από την άλλη, η άσκησης νομισματικής 

πολιτικής υπάγεται εξ’ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας και η εντολή έκδοσης  

χρήματος υφίσταται μόνον από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ύστερα κατ’ επέκτασιν από 

τις εθνικές τράπεζες των κρατών μελών. Οι Ελληνικές Τράπεζες και η Ελληνική οικονομία 

δυστυχώς είναι απολύτως ασταθείς και αφερέγγυες όχι μόνον στις αξιολογήσεις, οικονομικές 

καταστάσεις και σε όλα τα συναφή, αλλά και στην γενικότερη εικόνα, υπογράφοντας και 

δεσμεύοντας για διάφορα δίχως να τα τηρεί και να τα εφαρμόζει.  

Τελειώνοντας, όλο αυτό έχει κόστος για κάθε εν δυνάμει επενδυτή όπου σταθμίζει τον 

κίνδυνο αυτόν και τον προσθέτει στις απαιτήσεις και τις προβλέψεις του. Ουσιαστικά, αυτός 

είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να εισαχθούμε στις «αγορές» διότι το επιτόκιο που 

επιθυμεί ένας επενδυτής για δανεισμό στην Ελλάδα, υπερβαίνει το 10% και αυτό το επιτόκιο 

καθίσταται μη βιώσιμο ως κόστος. 

 

5. Δημιουργία και Έκδοση χρήματος 
 

Διάκριση των τραπεζών σε: 

� Κεντρικές Τράπεζες 

� Εμπορικές Τράπεζες 

� Ειδικοί/λοιποί πιστωτικοί οργανισμοί 

 

Η έκδοση χρήματος όπως προαναφέραμε γίνεται από την κεντρική τράπεζα, έχοντας 

καθοριστεί από την νομισματική πολιτική και τις ανάγκες ενός κράτος, εν προκειμένω πολλών 

κρατών και συγκεκριμένα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ).  

Εν αντιθέσει, η δημιουργία χρήματος επηρεάζεται μεν από τα εκδιδόμενα χρήματα  αλλά 

ελάχιστα δε, διότι αρκετά σημαντικό ρόλο έχει βεβαίως το κυκλοφορούντος χρήμα στην αγορά 

αλλά η κύρια επιρροή ασκείται από την οριοθετημένη κεφαλαιακών διαθεσίμων που 

καθορίζονται από τις τράπεζες, οι οποίες ακολουθούν διεθνή κατευθυντήριες και εποπτικές 

αρχές, καθώς και οδηγίες όπως τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας και την Τράπεζα 

Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), ήτοι αποτελούμενη από όλες τις Κεντρικές Τράπεζες. Επί 

παραδείγματος χάριν, αν η κεφαλαιακή επάρκεια είναι 8%, η τράπεζα (Α) υποχρεούται να 

κρατήσει από τα 100€ ως ληφθέν δανείου τα 8€, οπότε είναι στην ευχέρεια της να χορηγήσει 

τα υπόλοιπα 92€. Υποθέτοντας ότι τα δανείζει σε μία άλλη τράπεζα τα παραπάνω χρήματα, η 
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τράπεζα (Β) αυτή πρέπει να κρατήσει τα (92€*8%=7,36€), οπότε θα μπορεί να διαθέσει τα 

υπόλοιπα (92€-7,36€=84,64€). Σε αυτό το απλό παράδειγμα, η δημιουργία του χρήματος 

έγκειται στο άθροισμα των 100€+92€+84,64€=276,64€. Εννοείται το εναπομείναν ποσό μπορεί 

και στην ουσία συνεχίζεται να δανείζεται οπότε είναι ολοφάνερο πόσα χρήματα μπορούν τα 

δημιουργηθούν με ένα αρχικό κεφάλαιο των 100€ όπου μόνο με 2 δανεισμούς  το 

δημιουργημένο χρήμα ήταν σχεδόν τριπλάσιο. Επιπλέον, είναι ολοφάνερο πως αν το ποσοστό 

(8%) μειωθεί, θα αυξηθεί το δημιουργημένο χρήμα και πως εάν αυξηθεί θα μειωθεί το 

δημιουργημένο χρήμα4. Η δυνατότητα για δημιουργία χρήματος μπορεί να δοθεί από τον τύπο: 

Κεφάλαιο*1/επιτόκιο, δηλαδή στο παράδειγμα μας: 100*1/0,08=1250€ (12,5 φορές 

περισσότερο). Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά διότι εάν δεν υπήρχε αρνητικό στο 

παραπάνω παράδειγμα ως προς τον καθορισμό του ποσοστού, δεν θα υπήρχε καν  διακράτηση 

ποσοστού, μιας και επιφέρει λιγότερη δημιουργία χρήματος. Το αρνητικό αυτό είναι η 

διαφύλαξη της ρευστότητας, δηλαδή το κατά πόσο υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό το 

δημιουργημένο χρήμα, δηλαδή το εάν ένας ή παραπάνω επενδυτές απαιτήσουν την άμεση 

ρευστοποίηση των χρημάτων, αν θα υπάρχει η ρευστότητα, το τυπωμένο χρήμα, να στηριχθεί 

όλο αυτό. 

 

6. Δομές χρηματοπιστωτικών αγορών 

 

� Χρηματαγορά: μικρότερη ενός έτους, λιγότερος κίνδυνος λόγω λιγότερου χρόνου 

αποπληρωμής και ευκολότερη ρευστοποίηση του χρηματοοικονομικού προϊόντος άρα 

και μικρότερη απόδοση κατ’ επέκτασιν. 

� Κεφαλαιαγορά: μεγαλύτερη ενός έτους, μεγαλύτερες αποδόσεις λόγω υψηλότερου 

κινδύνου εξαρτώμενος από την μεγαλύτερη σε χρόνο δέσμευσης κεφαλαίου καθώς και 

άλλους σταθμικούς ή αστάθμητους παράγοντες όπως πολιτικός κίνδυνος κ.α.5 

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει και θα αναφερθεί καθ’ όλη την εργασία, οι 

χρηματοοικονομικές αγορές αντλούν πλεονάζοντα χρήματα/κεφάλαια από πλεονασματικές 

μονάδες και τα διοχετεύουν σε ελλειμματικές μονάδες. Αυτές οι χρηματοοικονομικές 

αγορές διαμερίζονται σε: 

� Πρωτογενή Αγορά: στην κατηγορία αυτή εμπεριέχονται όλες οι εκδόσεις των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. π.χ. η έκδοση ενός κρατικού ομολόγου και η 

διάθεση του σε έναν πιστωτή του· τα χρήματα του αναγραφόμενου αξιογράφου θα 

                                                           
4
 Αποδεικνύει τον αρχικό ισχυρισμό για την σημαντικότητα του ποσοστού αυτού. 

5
 (Γκίκας & Χυζ, 2016) 
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πάνε στο δημόσιο και το αξιόγραφο στον αγοραστή, εξίσου μπορεί να γίνει 

και με μία μετοχή. 

� Δευτερογενή Αγορά: υπάρχει για να εξυπηρετεί τις αγοραπωλησίες μεταξύ 

ήδη υπαρχόντων αξιογράφων με βασικό λόγο ύπαρξης την απόκτηση 

ρευστότητας από τους κατόχους των αξιογράφων και επενδυτών ή 

κερδοσκόπων που θα αδράξουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το γεγονός 

αυτό. 

Τώρα αυτή η εν ονόματι Δευτερογενή αγορά διακρίνεται και σε 2 μέρη: 

� Οργανωμένη Αγορά: εμπεριέχονται όλα τα χρηματιστήρια κ.α. 

� Μη Οργανωμένη Αγορά: δηλαδή χωρίς τοποθεσία, από ένα δίκτυο 

χρηματιστών. 

 

Β. Ιστορική αναδρόμηση του νομίσματος και του 

χρήματος 

 

1870-1914: Η κάθε χώρα είχε μια σταθερή τιμή του νομίσματος εν σχέσει με το χρυσό της.  

π.χ. αν η Ελλάδα είχε 5 ουγγιές και η Γερμανία είχε 20, τότε η ισοτιμία του Γερμανικού με 

του Ελληνικού νομίσματος θα ήταν 20:5=4 φορές μικρότερη η αξία του Ελληνικού 

νομίσματος. 

1918:1944: Κατά την διάρκεια πολέμου δεν υπήρχαν εκροές χρυσού οπότε τα χρήματα δεν 

είχαν αντίκρισμα στον χρυσό και η προσπάθεια για επαναφορά στο προηγούμενο σύστημα 

απέτυχε. 

Μετά πολέμου-1970: Γνωστή και ως η συνθήκη του Bretton Woods όπου η Ευρώπη 

καταστραμμένη από τους διαρκείς πολέμους και συγκρούσεις, η αλώβητη ΗΠΑ καθόρισε 

την διεθνή νομισματική πολιτική όπου ήταν ισοτιμία του χρυσού εν σχέσει με το δολάριο, 

35 δολάρια ανά ουγγιά χρυσού, και από την εποχή εκείνη ιδρύθηκε και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ) όπου είχε τον ρόλο του ελεγκτού. Μία χώρα με ελλειμματικά 

ισοζύγια και οικονομικά προβλήματα, μέσω συνδρομής, το Δ.Ν.Τ. συμμετείχε στα 

πολιτικοοικονομικά της , με την ίδια στάση που κρατά μέχρι και σήμερα (κυρίως πολιτικές 

λιτότητας), δημιουργώντας  από τότε την αρνητική άποψη για αυτόν τον θεσμό6. Το 

                                                           
6
 Το Δ.Ν.Τ. για να αναλάβει μια χώρα σημαίνει πως έχει προβλήματα, κυρίως διαχείριση 

χρέους, οπότε η πρώτη του πολιτική είναι να το κουρέψει (κάτι που στο ελληνικό πρόγραμμα 

δεν έγινε εξ αρχής) διότι εφόσον δεν είναι άμεσα διαχειρίσιμο, με το κούρεμα του θα καταστεί 

σε ένα επίπεδο που θα γίνει (βραχυχρόνια λύση). Η δεύτερη πολιτική του έχει σκοπό να μην 
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πρόβλημα της μη αντιστοιχίας υπαρχόντων δολαρίων σε χρυσό παρήλθε το 1971 διότι δεν 

μπορούσε να γίνει η αντιστοιχία δολαρίου με χρυσού, οπότε σήμανε την λήξη του. 

1971-σήμερα: Το δολάριο υποτιμήθηκε αναγκαστικά εν σχέσει με το χρυσό, οι χώρες της 

Δύσης ανατίμησαν τα νομίσματα τους, οπότε είχε το αποτέλεσμα να αλλάξει το σύστημα έως 

και το ήδη υπάρχον σύστημα, δηλαδή των ελεύθερων διακυμάνσεων με γνώμονα  την 

αγοραστική ισχύ μιας χώρας. Το χρήμα έγινε όπως ήδη έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενη 

ενότητα παραστατικό.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο του 1969, δημιουργήθηκαν τα Ειδικά Τραβηχτικά 

Δικαιώματα (Special Drawing Rights-SDR) από το Δ.Ν.Τ. ως  διεθνή αποθεματικό νόμισμα όπου 

δεν κυκλοφορούσε ως μορφή κερμάτων ή χαρτονομισμάτων αλλά ως τραπεζικό-λογιστικό 

χρήμα στους υπολογιστές της τράπεζας. Το SDR μαζί με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα 

(European Currency Unit-ECU) καθορίστηκαν ως οι διεθνείς λογιστικές μονάδες .  

Ως προς την γενικότερη ισχύ και φερεγγυότητα ενός νομίσματος επιδεικνύεται από την 

χρησιμοποίηση του στις συναλλαγές, με το δολάριο να έχει την πρωτιά με 65% των 

συναλλαγών ενώ το ευρώ μόλις 17%. 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ 

 

1. Επιτόκια 

 

Τα επιτόκια εξαρτώνται από ποικίλους λόγους. Βασικά, ο ρόλος του είναι να σταθμίσουν 

και να εκτιμήσουν ένα σωρό πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν για μια χώρα και την 

γενικότερη οικονομία της ώστε να ξέρουν να διαμορφώσουν το ποσοστό αυτό, δηλαδή  την 

                                                                                                                                                                             

ξαναδημιουργηθεί στο μέλλον ξανά (μακροχρόνια) και επειδή τα προβλήματα χρέους 

συνοδεύονται συνήθως και από ανεπαρκή παραγωγή, ανταγωνιστικότητα και αρνητικό 

εμπορικό ισοζύγιο, επιβάλλει μείωση μισθών στην τοπική αγορά με σκοπό μείωση 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές των καταναλωτών 

και να εστιάσουν σε εγχώρια προϊόντα που αναγκαστικώς αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 

πρέπει να τα παράγουν (οπότε, μείωση κόστους, αύξηση παραγωγής, αύξηση 

ανταγωνιστικότητας, μείωση εισαγωγών, πιθανόν και αύξηση εξαγωγών αν υπάρχει αρκετή 

αύξηση παραγωγής που καλύπτει την εγχώρια αγορά και περισσεύουν πλεονασματικές 

μονάδες). Εν ολίγοις, προσαρμόζει σε βιώσιμα πλαίσια πρώτα χρέος και μετά τους 
οικονομικούς δείκτες που επηρεάζουν το χρέος, με αρνητικό ότι πολλές φορές τα 

προβλεπόμενα δεν υλοποιούνται επακριβώς έτσι ή δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα 

αυτά στην πράξη, αν και θεωρητικά φαίνεται να υπάρχει μια λογική αλληλουχία, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται υφέσεις και φτωχοποιήσεις της οικονομίας και των πολιτών. 
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επιθυμητή απόδοση που επιδιώκουν οι επενδυτές για να αναλάβουν τον ρίσκο. Υπάρχουν 

κάποια έγκυρα επιτόκια όπου δίνουν μια  εικόνα για το κόστος άντλησης κεφαλαίων, τα οποία 

είναι το LIBOR (London Interbank Offered Rate) και το EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). 

Εν ολίγοις, και τα δύο δημιουργούν ένα επιτόκιο αναφοράς, αξιολογώντας πολλές αγορές και 

αναλύοντας πολλές πληροφορίες που αντλούνται. Οι τράπεζες συνηθίζουν να παρακολουθούν 

αυτά τα επιτόκια και να τα χρησιμοποιούν ως μέτρο για την χορήγηση δανείων, βάζοντας ένα 

ποσοστό επιπλέον (συνήθως 2-3%) ως περιθώριο(margin). 

 

2. Αξιόγραφα 

 

Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι κάποιος να επενδύσει τα χρήματα του και πάρα πολλά 

αξιόγραφα που ποικίλουν για όλες τις προτιμήσεις όπως παραδείγματος χάριν τα ομόλογα, οι 

μετοχές, repos, έντοκα γραμμάτια Δημοσίου (Treasury Bills), εμπορικά γραμμάτια (commercial 

papers), επιταγές αποδοχής τράπεζας (Banker’s Acceptances), ευρωδολάρια (Euro Dollars), 

πιστοποιητικά καταθέσεων (Certificates of Deposits, CDS) κ.α. Εμάς θα μας απασχολήσουν να 

εξηγήσουμε τα 2 πρώτα, τις μετοχές και τα ομόλογα ως βασικότερα και να δούμε τα υπέρ και 

τα  κατά τους.7 

 

2α. Ομόλογα 
 

Ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, που ο εκδότης είναι αυτός που ζητάει τα χρήματα και ο 

παραλήπτης/αγοραστής είναι ο επενδυτής. Αν η αποπληρωμή είναι με δόσεις, ο εκδότης 

οφείλει να καταβάλει τις δόσεις για την αποπληρωμή ενώ αν δεν είναι, κατά την λήξη του 

ομολόγου, να καταβάλει το κεφάλαιο που εισέπραξε μαζί με τον τόκο που αντιστοιχεί 

(κουπόνι). Συνήθως η έκδοση τους αφορά διάρκεια μεγαλύτερης του ενός έτους και μπορούν 

να αγοραπωληθούν στην δευτερογενή αγορά. Άρα, υπάρχει η τιμή έκδοσης όπου είναι το 

κεφάλαιο που δανείζεται αλλά και η τιμή αγοραπωλησίας όπου αυτή διαμορφώνεται στην 

δευτερογενή αγορά εξαρτώμενη από διάφορους παράγοντες (ο αγοραστής μπορεί να 

χρειαστεί να το πουλήσει πριν την λήξη του λόγω δικού του προβλήματος ρευστότητας, είτε 

επειδή εκτιμά πως ήταν κακή επένδυση και προσπαθεί να σώσει ότι μπορεί είτε επειδή 

πιστεύει πως η αγοραία τιμή είναι αρκετά επιθυμητή και πως με την πώληση της, έχει επιτύχει 

τους στόχους του). Η κύρια λειτουργία τους είναι να προσδώσουν λεφτά στον εκδότη που 

συνήθως τα χρήματα αυτά αποβλέπουν κυρίως στην ρευστότητα του ή και καμία φορά για 

                                                           
7
 (Γκίκας & Χυζ, 2016) 
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επενδυτικούς λόγους , χρηματοδοτώντας μακροπρόθεσμες επενδύσεις ώστε εν τέλει να είναι 

διαθέσιμος να αποπληρώσει το δάνειο αυτό μαζί με το κόστος του (τον τόκο) και να 

αποκομίσει και κάποιο κέρδος. 

 Οτιδήποτε και να επιλέξει ένας εκδότης ομολόγου, η χρήση ομολόγου αποτελεί έναν 

εξωτερικό τρόπο δανεισμού κεφαλαίου, οπότε σε περίπτωση που γίνει από επιχείρηση, το 

δάνειο αυτό έγκειται στα Ξένα Κεφάλαια της (Πραγματικό Παθητικό/Υποχρεώσεις). Ως προς 

την φερεγγυότητα τους, ανάλογα με την πιστοληπτική αξιολόγηση τους που λαμβάνουν, 

κατηγοριοποιούνται σε υψηλής και χαμηλής/επισφαλής φερεγγυότητας και αυτό όπως είναι 

φανερό επηρεάζουν την απόδοση τους, μιας και από την αξιολόγηση προκύπτει πως τα υψηλά 

έχουν λιγότερο κίνδυνο ενώ τα επισφαλή, περισσότερο. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ομόλογα και 

εις το διηνεκές, δηλαδή δεν λήγουν ποτέ παρά μόνο δίνουν σταθερά κουπόνια.  

Κίνδυνοι: 

1) Κίνδυνος Ρευστότητας: αν το ομόλογο γίνει επισφαλές ή ακόμη και ανεπίδεκτο 

εισπράξεως ή πωλήσεως στην δευτερογενή αγορά. 

2) Πιστοληπτικός κίνδυνος: να αποδεδειχθεί φερέγγυος ο εκδότης αλλά εν πορεία να 

κριθεί αδύνατος να το αποπληρώσει 

3) Πληθωρισμός: η αύξηση του πληθωρισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο, μπορεί να 

«μείωση» την ουσιαστική αξία του διότι η αγοραστική δύναμη του αγοραστή θα 

μειωθεί. 

4) Επιτόκια: Οι τιμές των ομολόγων κινούντο αντίρροπα από τις τιμές των επιτοκίων. 

 

2β. Μετοχές 
 

Οι μετοχές είναι ίσης αξίας αξιόγραφα όπου εκδίδει μια εταιρεία και συγκεκριμένα 

μορφής Α.Ε. (Ανώνυμης Εταιρείας) και τα δικαιώματα που έχει ένας μέτοχος είναι συμβατά με 

το αγορασμένο ποσοστό που του αντιστοιχεί. 

Οι απόδοση που αποκομίζει και επενδύει κάποιος σε μετοχές είναι το μέρισμα που 

καταβάλλεται στο τέλος μιας οικονομικής/λογιστικής  χρήσης. Εναλλακτικός τρόπος να βγάλει 

κέρδος από την επένδυση αυτή είναι η περιβόητη δευτερογενή αγορά, πουλώντας κάποιες ή 

όλες τις μετοχές που κατέχει σε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που τις αγόρασε, με την αξία των 

μετοχών πάλι να διαμορφώνεται από την προσφορά και την ζήτηση όπως κλασσικά γίνεται σε 

όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

Διακρίνονται σε:  
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� Κοινές: έχοντας τα βασικά δικαιώματα, συμμετοχή στα κέρδη, στην έκδοση νέων 

μετοχών, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

� Προνομιακές: πλεονέκτημα στα μερίσματα και στην επιστροφή κεφαλαίων σε 

περίπτωση λύσης της εταιρείας έναντι κοινών μετοχών, με αρνητικό του μη 

δικαιώματος συμμετοχής στην διαχείριση της εταιρείας. 

 

2γ. Ομόλογα v.s Μετοχές 
 

Σε μια εταιρεία, οι αγοραστές ομολόγων είναι δανειστές της (Ξένα Κεφάλαια) ενώ οι 

αγοραστές μετοχών είναι μέτοχοι της εταιρείας (Ίδια Κεφάλαια), όποτε κατά το ποσοστό που 

έχουν τους ανήκει η εταιρεία αυτή. 

Τα ομόλογα έχουν συγκεκριμένο χρόνο όπου εισπράττονται  οι δόσεις , με δυνατότητα 

πώλησης αυτών και την διακοπή σχέσης με την εταιρεία μετά της πώλησης αυτής, ενώ οι 

κάτοχοι μετοχών μπορεί να είναι για πολλά χρόνια ιδιοκτήτες της εταιρείας κατά το ποσοστό 

πάντα φυσικά. 

Σε μια οικονομική χρονιά, οι αποπληρωμές κουπονιού ως υποχρέωση της εταιρείας, 

προηγείτο από την απόδοση μερισμάτων και εκτός τούτου, σε περίπτωση πτώχευσης και λύσης 

της εταιρείας, πρώτα αποπληρώνονται οι εξωτερικές υποχρεώσεις της εταιρείας (τα δάνεια και 

οι οφειλές της, όπου ανήκουν και οι αποπληρωμές ομολόγων σε αυτές) και μετά οι εσωτερικές 

της όπως είναι οι μέτοχοι (εάν θα μείνουν χρήματα, που το πιθανότερο είναι όχι ή όχι τα 

επενδυμένα κεφάλαια που είχαν καταβάλει αλλά λιγότερα). Κατ’ επέκτασιν, ως εξωτερικός 

δανειστής ο ομολογιούχος, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια για να κερδίσει τα 

χρήματα του ενώ οι μέτοχοι δεν μπορούν, μιας και θεωρούντο και είναι ουσιαστικά οι 

ιδιοκτήτες της εταιρείας. 

 

Δ. Επιπτώσεις σε περίπτωση πτώχευση τραπεζών 
 

Καλώς ή κακώς, μια κολοσσιαία επιχείρηση και δη μια τράπεζα είναι δύσκολο να πτώχευση 

με την συγκατάβαση της πολιτείας και του κράτος. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι αυτές 

οι μεν μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και δε οι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν μεγάλη ισχύ στην 

οικονομία και σε περίπτωση που πτωχεύσουν θα επιφέρουν τόσα πολλά αρνητικά και τόση  

μεγάλη αστάθεια στην εγχώρια και κατ’ επέκτασιν στην εξωχώρια αγορά που ως κράτος σε 

«συμφέρει» να μην τους το «επιτρέψεις». Αυτό συμβαίνει διότι καθορίζουν ποικίλες 

επενδύσεις  και μερικές προφανείς επιπτώσεις είναι δημιουργία επιπρόσθετου κινδύνου προς 
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τους επενδυτές και γενικότερα σε όλους (μέχρι και στους καταθέτες τους απλούς πολίτες), 

απόλυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων, με ότι συνεπάγεται αυτό, όπως αύξηση ανεργίας, 

μείωση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία , πιθανά επιδόματα από το κράτος προς αυτούς τους 

ανέργους,  επιπλέον μείωση φόρων εισοδήματος που καταβάλουν οι εργαζόμενοι, καθώς και 

άλλων εισφορών που θα εισέπραττε το κράτος (αλληλεγγύης κ.α.), μείωση εξαγωγών και 

ανταγωνιστικότητας της χώρας που αυτό θα προκαλέσει μεγάλο πλήγμα· όπως είδαμε και 

παραπάνω, οι εξαγωγές και εισαγωγές μιας χώρας καθορίζουν την οικονομία και την ισχύ της, 

άρα εν προκειμένω και μείωση της ισχύς της χώρας. Ως προς τους επενδυτές, η αντιμετώπιση 

του προβλήματος διέρχεται με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων του, 

μειώνοντας τον μη συστημικό κίνδυνο· μπορεί να τείνει στο μηδέν με ένα ιδανικό 

χαρτοφυλάκιο ενώ ο συστημικός κίνδυνος/κίνδυνος της αγοράς/μη διαφοροποιημένος 

κίνδυνος δεν μπορεί να αποφευχθεί. 

 

Ε. Κεφαλαιακή Επάρκεια 

 

Τα Κεφάλαια που έχει μια επιχείρηση χωρίζονται σε Ιδία και Ξένα. Στα Ιδία ανήκουν τα 

κεφάλαια που έχουν καταβληθεί από τους μετόχους καθώς και συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές 

και αποθεματικά από τις χρήσεις της εταιρείας, με μεγαλύτερο ποσοστό να κατέχουν τα 

καταβληθέντα χρήματα μέσω αγοράς μετοχών. Τα Ξένα Κεφάλαια είναι οποιαδήποτε 

εξωτερική πηγή χρηματοδότησης αντλεί η επιχείρηση, οπότε αυτομάτως αποτελεί και η 

υποχρέωση της να την επιστρέψει εφόσον είναι «ΞΕΝΗ» χρηματοδότηση και όχι 

χρηματοδότηση από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Μια επιχείρηση οφείλει να έχει τόσο Ίδια όσο 

και Ξένα Κεφάλαια και το κατά πόσο θα στηρίζεται σε δικά της κεφάλαια ή σε ξένα καθορίζεται 

από την στρατηγική της και τις ανάγκες της. Το παραπάνω είναι η φημισμένη 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση, δηλαδή το κατά πιο ποσοστό η επιχείρηση χρηματοδοτείτε 

από ξένα κεφάλαια ( Χρηματοοικονομική μόχλευση= Ξένα Κεφάλαια/Σύνολο Κεφαλαίων ή 

Σύνολο Παθητικού ή Σύνολο Ενεργητικού).  

Οι τράπεζες κατά κόρων έχουν πολύ υψηλό ποσοστό μόχλευσης και δη οι Ελληνικές, με 

ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, οπότε ουσιαστικά να ανήκουν οι τράπεζες στα Ξένα τους 

Κεφάλαια άρα κατά βάση στους καταθέτες τους όπου είναι η πλειονότητα· εξού και οι 

συζητήσεις για κούρεμα καταθέσεων (Bail-in) ως μοναδική λύση για επόμενη 

ανακεφαλαιοποίηση. Εν τω μεταξύ, όλες οι προηγούμενες έγιναν με κυρίως αύξηση Ιδίου 
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κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δεν επίλυσαν το πρόβλημα λόγω της μεν 

γενικότερης Ελληνικής οικονομίας αλλά και της δε κεφαλαιακής διάθρωσης των τραπεζών8.  

Ως προς την Κεφαλαιακή Επάρκεια των τραπεζών και την δημιουργία οργανώσεων που 

μελετούν ενδελεχώς την πορεία τους,  έγκειται το γεγονός ότι οι επιπτώσεις πτώχευσης μια 

τράπεζας ενέχει αμέτρητους κινδύνους οπότε αναγκαστικά πρέπει να επιτηρείται για να μην 

φτάνει σε τέτοια δύσκολη κατάσταση· οι ποικίλες απειλές σε όλους τους τομείς έχουν 

αναφερθεί παραπάνω. Ωστόσο, υπάρχει η φράση «Too big to fail» όπου δεν εφαρμόζεται μόνο 

για τράπεζες αλλά και για κολοσσιαίες επιχειρήσεις στην ΗΠΑ, διότι η ισχύς τους είναι τεράστια 

και εφάμιλλη των τραπεζών. Η πτώχευση τους θα επιφέρει συστημική διαταραχή και 

ανήκεστος βλάβη στην κοινωνικοοικονομία9.  

Επιπλέον λόγοι που έφεραν την ανησυχία και την ενασχόληση της κεφαλαιακής επάρκειας 

είναι, η διατήρηση ενός ικανοποιητικού ποσοστού Ιδίων Κεφαλαίων και κατ’ επέκτασιν 

μετόχων όπου να επιτρέπει τον στόχο κάθε τράπεζας που είναι μακροπρόθεσμα η 

μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά να καλύπτει και τον βραχυπρόθεσμο σκοπό της όπου είναι η 

βιωσιμότητας της μέσω της ύπαρξης επαρκής ρευστότητας10. Η ύπαρξη ενός ικανοποιητικού 

ύψους (Ιδίων) Κεφαλαίων από τους μετόχους, εξασφαλίζει ότι οι μέτοχοι αναλαμβάνουν 

κάποιο κίνδυνο ως προς τα κεφάλαια τους και ότι δεν επιδιώκουν καθαρά την κερδοφορία, 

δηλαδή ή υπέρογκα κέρδη ή υπέρογκες ζημιές αλλά κέρδη και ζημιές σε συμβατά πλαίσια (δεν 

μπορούν οι τράπεζες να υφίσταντο για επενδύσεις ακραίου ρίσκου οπότε και ακραίας 

κερδοφορίας).   

Στο παρακάτω παράδειγμα θα αποσαφηνιστεί πως ανάλογα με την κεφαλαιακή 

διάρθρωση (το κατά πόσο  Λειτουργικά ή Χρηματοοικονομικά ή και  Ολικά Μοχλευμένη είναι 

μια επιχείρηση) υποδηλώνει και τον σκοπό της διότι επιχειρήσεις με υψηλή μόχλευση έχουν 

μέγιστα κέρδη ή μέγιστες ζημιές. 11 

 

Ζ. ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

 

                                                           
8
 Οι συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις με την χειροτέρευση του τραπεζικού συστήματος και της 

χώρας ευρύτερα, έχει υποτιμήσει δραματικά την χρηματιστηριακή αξία των τραπεζικών 

μετοχών, σε βαθμό που ανέρχονται οι αξίες αυτών ύψους 0,01€/μετοχή. 
9
 (Oxford Living Dictionaries English, 2017) 

10
 Έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα το πως δημιουργούν χρήματα οι τράπεζες 

και πως εξαρτάται το πόσο χρήμα θα δημιουργήσουν εν σχέσει με την διατήρηση 

αποθεματικού. 
11

 (Γκίκας & Χυζ, 2016) 
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Όπως έχει προαναφερθεί παραπάνω, δείχνει το κατά πόσο μια επιχείρηση ή ένας 

οργανισμός εξαρτάτο από μη δικά του Κεφάλαια δηλαδή Ξένα Κεφάλαια. Όλη η διευκρίνηση 

του μπορεί να γίνει με την χρήση 2 παραδειγμάτων όπου δείχνει ότι η μόχλευση μπορεί να ΄χει 

θετικά ή και αρνητικά αποτελέσματα αναλόγως την επένδυση και την στρατηγική μιας 

επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, η υψηλή μόχλευση επιφέρει και υψηλό κίνδυνο εξού και τα 

ακραία αποτελέσματα (πολύ υψηλά κέρδη ή ζημιές) όπου είναι συνακόλουθα/συνακόλουθες 

με τον κίνδυνο.  

  

1. Παράδειγμα (Λειτουργική Μόχλευση) 
 

3 επιχειρήσεις παράγουν το ίδιο προϊόν με διαφορετική  λειτουργική κεφαλαιακή δομή: 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3η  

Τιμή πωλήσεως=2€ Τιμή πωλήσεως: 2€ Τιμή πωλήσεως: 2€ 

Σταθερό Κόστος= 20000€ Σταθερό Κόστος=40000€ Σταθερό Κόστος= 60000€ 

Μεταβλητό κόστος /μονάδα: 1,50€ 
Μεταβλητό Κόστος/ μονάδα: 

1,20€ 
Μεταβλητό Κόστος/ μονάδα 1€ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΩΛΗΣΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ 

20000 40000 20000 30000 50000 -10000 

60000 120000 20000 90000 110000 10000 

120000 240000 20000 180000 200000 40000 

200000 400000 20000 300000 320000 80000 
12  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2 

                                                           
12

 ΈΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ=ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡ.*2€. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ= ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡ. *1,50€.  

ΝΣ είναι στις 40.000 παραγόμενες μονάδες ( Σταθ. Κόστος/Τιμή πωλ.-Μεταβλ. Κόστος ανά μον.) 
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ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΈΣΟΔΑ 
ΑΠΟ 
ΠΩΛΗΣΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ 

20000 40000 40000 24000 64000 -24000 

60000 120000 40000 72000 112000 8000 

120000 240000 40000 144000 184000 64000 

200000 400000 40000 244000 288000 122000 
13 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3 

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΩΛΗΣΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ 

20000 40000 60000 20000 70000 -30000 

60000 120000 60000 60000 120000 0 

120000 240000 60000 120000 180000 60000 

200000 400000 60000 200000 260000 160000 
14 

 Ακόμη είναι φανερό πως το πόσο μεγάλο κέρδος ή ζημιά θα δημιουργήσει η 

επιχείρηση εξαρτάται κατά πόσο Λειτουργικά Μοχλευμένη είναι δηλαδή που βρίσκεται το 

Νεκρό Σημείο/Σημείο Ισορροπίας(Break-Even Point) της· Έξοδα = Έσοδα, άρα να έχει ούτε 

κέρδος ούτε ζημιά. Οπότε είναι ολοφάνερο πως έχει να κάνει με την πολιτική της εταιρείας να 

εστιάσει σε υψηλά σταθερά έξοδα, έξοδα που τα έχει ανεξάρτητα από την παραγωγή ή σε 

χαμηλά σταθερά έξοδα με έμφαση στα μεταβλητά που εξαρτώνται από την παραγωγή της. 

Άρα, ο Βαθμός Λειτουργικής Μόχλευσης μπορεί να δοθεί από την σχέση % μεταβολή των 

κερδών/ % μεταβολή των πωλήσεων· τον ποσοστιαίο βαθμό εξάρτησης των κερδών με 

επερχόμενη αύξησης ή μείωσης των πωλήσεων, όσο μεγαλύτερος ο βαθμός, τόσο μεγαλύτερη 

μόχλευση υπάρχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει να διακρίνουμε για τον σκοπό της μελέτης αυτής 

είναι πως η 3η επιχείρηση παρουσιάζει στις χαμηλές παραχθείσες μονάδες τις μεγαλύτερες 

ζημιές αλλά και τα μεγαλύτερα κέρδη καθώς και απατούνται περισσότερες μονάδες για να 

έχουμε το Νεκρό Σημείο της. 

                                                           
13 ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ= ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ*2€ . ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ=ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡ. 

*1,20€. ΝΣ είναι στις 50.000 παραγόμενες μονάδες ( Σταθ. Κόστος/Τιμή πωλ.-Μεταβλ. Κόστος 

ανά μον.) 

14 ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ= ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ*2€.  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ=ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡ. 

*1,00€. ΝΣ είναι στις 60.000 παραγόμενες μονάδες ( Σταθ. Κόστος/Τιμή πωλ.-Μεταβλ. Κόστος 

ανά μον.) 
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Συμπερασματικά, αυτό είναι απολύτως αποδεκτό η κάθε ριψοκίνδυνη επιχείρηση ή 

επενδυτής να πράττει με όποια στρατηγική θέλει εφόσον της δίνεται η ευκαιρία για μεγάλη 

μόχλευση και εφόσον κινείται στα νόμιμα πλαίσια και εν μέρει μπορώ να το κατανοήσω. Στην 

περίπτωση των τραπεζών, όπου είναι το αντικείμενο της συγκεκριμένης  μελέτης, δεν έπρεπε 

να είναι επιτρεπτό διότι αυτό δεν εξυπηρετεί την οικονομία και την κοινωνία το να 

αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους με τα χρήματα κυρίως των καταθετών (ειδικότερα 

αυτά αλλά και γενικώς ΞΚ) για να ενδέχεται να επιτύχουν μεγάλα κέρδη, ρισκάροντας να 

δημιουργήσουν υπέρογκες ζημιές. Το παραπάνω είναι ολοφάνερο από το παράδειγμα και θα 

γίνει ακόμη περισσότερα διαφανή και στο επόμενο παράδειγμα που θα ακολουθήσει. 

 

2. Παράδειγμα 2 ( Χρηματοοικονομική Μόχλευση) 
 

Είναι προφανής πως εξαρτάται από την Αποδοτικότητα της επιχείρησης, δηλαδή από το 

Κέρδος/Επενδυμένα Κεφάλαια (η Δανειακή Επιβάρυνση = ΞΚ/ΙΚ θα μας παρουσιάσει τα 

διαφοροποιημένα αποτελέσματα με τις εκάστοτε συνθέσεις κεφαλαίων) 

Θα πάρουμε 3 ακραία σενάρια στο παράδειγμα μας, δηλαδή 3 πιθανές αποδόσεις μια 

επένδυσης με τις περιπτώσεις η επιχείρηση να έχει ελάχιστα ΞΚ, η εξάρτηση της να είναι κατά 

το ήμισυ και με εξάρτηση μόνο σχεδόν στα ΞΚ όπως είναι δυστυχώς συνήθως οι συστημικές 

τράπεζες: 

Το Δάνειο με κόστος, δηλαδή με επιτόκιο 30%. Η τιμή της μετοχής ανέρχεται 10€/μετοχές. Τα 

Συνολικά Κεφάλαια είναι και στις 3 περιπτώσεις 10.000€. 

ΔΟΜΗ 1η 

(ΞΚ/ΙΚ=0%) ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο  ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο  

-20% 30% 60% 

Κέρδη προ 
φόρων,τόκων 

-2000 3000 6000 

-Τόκοι (30%) 0 0 0 

=Κέρδος προ φόρων -2000 3000 6000 

-Φόροι (40%) 0 -1200 -2400 

=Κέρδος μετά φόρων -2000 1800 3600 

Κέρδος ανά μετοχή -2000/1000=-2€ 1,8€ 3,6€ 
15 

ΔΟΜΗ 2η 

(ΞΚ/ΙΚ=50%) ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο  ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο  

-20% 30% 60% 

                                                           
15 0€ Δάνειο (0% ΞΚ), άρα 1000 μετοχές επειδή 10€/μετοχή*1.000=10.000 (Συνολικό Κεφάλαιο) 
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Κέρδη προ 
φόρων,τόκων 

-2000 3000 6000 

-Τόκοι (30%) -1500 -1500 -1500 

=Κέρδος προ φόρων -500 1500 4500 

-Φόροι (40%) 0 -600 -1800 

=Κέρδος μετά φόρων -2000 900 2700 

Κέρδος ανά μετοχή -2000/500=-4€ 1,8€ 5,4€ 
16 

ΔΟΜΗ 3η 

(ΞΚ/ΙΚ=80%) ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο  ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο  

-20% 30% 60% 

Κέρδη προ 

φόρων,τόκων 

-2000 3000 6000 

-Τόκοι (30%) -2400 -2400 -2400 

=Κέρδος προ φόρων -4400 600 3600 

-Φόροι (40%) 0 -240 -1440 

=Κέρδος μετά φόρων -4400 360 2160 

Κέρδος ανά μετοχή -4400/200=-22€ 1,8€ 10,8€ 
17 

Στην περίπτωση που το Κόστος Δανείου (τόκοι 30%) ισούται με την Απόδοση (Σενάριο 2ο), 

το κέρδος ανά μετοχή είναι ίδιο (1,8€) σε οποιαδήποτε δομή και εάν έχουμε επιλέξει. Στις 

άλλες περιπτώσεις παρατηρούμε ότι, όσο έχουμε αρνητική απόδοση μας συμφέρει να έχουμε 

περισσότερα ή ακόμη και μόνον Ίδια Κεφάλαια ενώ στις περιπτώσεις πολύ υψηλής θετικής 

απόδοσης παρατηρούμε πως όσο περισσότερα Ξένα Κεφάλαια έχουμε, τόσο περισσότερα είναι 

τα Κέρδη ανά Μετοχή! Οι περισσότερες τράπεζες έχουν σημειωθεί με κεφαλαιακή διάρθρωση 

παρόμοια με της 3ης Δομής και αυτό αποτελεί ένα σπουδαίου πρόβλημα γιατί  είναι η δομή με 

τα ακραία αποτελέσματα (υπερβολικά κέρδη ή υπερβολικές ζημιές). Ο Βαθμός 

Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης δίνεται από την σχέση % μεταβολή των κερδών ανά μετοχή/ 

% μεταβολή των κερδών και η ερμηνεία του είναι ότι αν αυξηθούν τα κέρδη κατά 5% και ο 

Δείκτης Χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι 5%, τότε τα Κέρδη ανά Μετοχή θα αυξηθούν 

κατά 5%*5%=25%. 

Ο Βαθμός Ολικής Μόχλευσης υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των δύο παραπάνω 

Δεικτών Μόχλευσης και υποδείχνει την % μεταβολή των κερδών ανά μετοχή / % μεταβολή των 

πωλήσεων, δηλαδή αν ο δείκτης είναι 10% και αυξηθούν οι πωλήσεις κατά 5%, τότε τα Κέρδη 

ανά Μετοχή θα αυξηθούν κατά 10%*5%=50%! 

                                                           
16 5000€ Δάνειο (50% των κεφαλαίων) * 30% επιτόκιο . Οι μετοχές είναι οι μισές, άρα 500 

μετοχές. 
17 8000€ Δάνειο (20% των κεφαλαίων) *30%= 2400€ -200 μετοχές- 
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Εν κατακλείδι, η ύπαρξη μιας ευρύτερης εποπτείας και ελέγχου της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών ομόρροπα με την 

αύξηση της φερεγγυότητας του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος. 

 

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 

Σκοπός: η εποπτεία των τραπεζών 

Συστάθηκε το 1974, με μέλη του να είναι οι Κεντρικές Τράπεζες και άλλες εποπτικές 

αρχές από τα κράτη-μέλη του “Group Ten” ·Βέλγιο, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία και ΗΠΑ18. 

  Υπάγεται στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), ιδρύθηκε το 1930, όπου είναι 

διεθνής οργανισμός, με μέλη τις κεντρικές τράπεζες και στην ουσία είναι ο προκάτοχος της 

Επιτροπής της Βασιλείας, η οποία δεν έχει φυσική μορφή αλλά οι οδηγίες της ακολουθούνται 

από τις τράπεζες. Η Επιτροπή της Βασιλείας σήμερα έχει 20 μέλη (G-20).  

 

Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 
 

Τα σύμφωνα της Βασιλείας (Basel Accords) αποσκοπούν στην επίτευξη της ιδανικής 

κεφαλαιακής επάρκειας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για όλα τα παραπάνω που 

αναφέραμε. Τα σύμφωνα που έχουν υπάρξει είναι τα εξής19: 

� Βασιλεία 1: συστάθηκε το 1988, όπου είχε θεμελιώδη βάση το ποσοστό του 8% ως 

κεφαλαιακή επάρκεια σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο στα στοιχεία του Ενεργητικού, 

κατηγοριοποιημένα με τα ποσοστά 0%, 20%, 50% και 100%. Αυτό κρίθηκε ως μη 

αποτελεσματικό διότι ενείχε μεγάλα αρνητικά, όπως η διαμέλιση του ενεργητικού σε 

μόνο 4 κατηγορίες όπου η μικρότερη με το ποσοστό 0% δεν έδειχνε αληθοφανής διότι 

όλα τα στοιχεία έχουν έστω και τον παραμικρό κίνδυνο, ακόμη και εάν εγγυητής είναι 

το Δημόσιο. Λάμβανε τον κίνδυνο ως το σύνολο όλων των στοιχείων ξεχωριστά και όχι 

συνδυαστικά, δηλαδή δεν συνυπολόγιζε την σωστή ή μη διαφοροποίηση ενός 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Επιπροσθέτως, δεν λάμβανε άλλους ενδεχόμενους και 

                                                           
18

 Τα μέλη του Group Ten ανακτήθηκαν από  (Wikipedia, 2017) 
19

 (Δερμετζούγλου, Ιούνιος 2014) 
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πιθανούς κινδύνους  όπως π.χ. τον πολιτικό κίνδυνο και γενικώς δεν είχε προσαρμοστεί 

σε διεθνές περιβάλλον, με σκοπό να μην δημιουργεί ανισότητες μεταξύ αναπτυγμένων 

χωρών και μη. 

 

� Βασιλεία 2: συστάθηκε το 2004, εις τα αγγλικά «The new Basel Capital Accord» και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 με την θέσπιση 2 οδηγιών ως προς την 

κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων. Η Βασιλεία 2 ουσιαστικά ενίσχυσε την 

προηγούμενη Βασιλεία δίνοντας περισσότερες οδηγίες και επιλογές  προς τις τράπεζες 

και δίνοντας πιο πειθαρχημένα μέτρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ως προς τα 

σταθμισμένα στοιχεία του Ενεργητικού όπου όχι μόνον κατήργησε την κατηγορία του 

0% αλλά και έβαλε κατηγορία που υπερβαίνει το 100%. Οι κύριες μεταρρυθμίσεις εν 

συγκρίσει με την προηγούμενη είναι ότι έθεσε 3 πυλώνες αντί αποκλειστικών κανόνων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, δημιούργησε μενού μεθόδων υπολογισμού αντί μίας 

μεθόδου και έγινε ευαίσθητη στον πιστωτικό κίνδυνο.  Εν ολίγοις, οι 3 πυλώνες 

ασχολούνται με την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια, τις εσωτερικές διαδικασίες 

διενεργειών  μέσω της λεπτομερής καταγραφής και διαφάνειας ώστε να παρέχουν 

ποικίλες πληροφορίες σε όλων των ειδών ενδιαφερομένων και τέλος η πειθαρχημένη 

δημοσιοποίηση όλων των χρήσιμων στοιχείων εις τις αγορές. 

� Βασιλεία 2->Βασιλεία 3: όπως είναι φανερό, παρομοίως και η 2η Βασιλεία απέτυχε και 

εν έτι 2008. Η Βασιλεία 2 δίνοντας αρκετές εναλλακτικές επιλογές ως προς τον χειρισμό 

των οδηγιών, οι τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν τα όποια κενά διαπίστωναν ώστε να 

χρησιμοποιούν προς όφελος τους την μεροληψία της 2ης συνθήκης, με μη ορθό 

υπολογισμό και μέτρηση του κινδύνου και οδηγήθηκαν σε σημαντικά προβλήματα ως 

προς την κεφαλαιακή επάρκεια τους. Οι εποπτικές αρχές δεν είχαν την δυνατότητα να 

έχουν ορθή πληροφόρηση. Ακόμη, η Βασιλεία 2 δεν είχε μακροπρόθεσμη στρατηγική 

και με την πάροδο της παγκόσμιας κρίσης των αγορών το 2008-2009, φάνηκε 

ολοφάνερα η μη ύπαρξη προβλέψεως για κίνδυνο της αγορά και έτσι  επήλθαν 

εντονότερα και τα προβλήματα ρευστότητας των ιδρυμάτων. Ως επί το πλείστον, αυτό 

επέφερε την θέσπιση αυστηρών κανόνων για χορηγήσεις δανείων και σκληρότερη 

αξιολόγηση των κάθε κινήσεων των τραπεζών. 

 

� Βασιλεία 3: Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η τελική επιθυμία για την σύσταση 

Βασιλείας 3 επήλθε τον Δεκέμβριο 2010 με την χρήση 2 εκθέσεων· Basel 3: 1) a global 

regulatory framework for more resilient  banks and banking system και 2) International 

framework for Liquidity risk measurement, standards and monitoring. Η Βασιλεία 3 

επεξεργάστηκε όλες τις προηγούμενες παθογένειες με μοναδικό στόχο να 

επιδιορθώσει και να εδραιώσει ένα βιώσιμο τραπεζικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις αρχές του 2013 έκδωσε την οδηγία για προσαρμογή των τραπεζών μέχρι το 2019 

στην παραπάνω συνθήκη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι:  

• Τροποποιήσεις στα Ίδια Κεφάλαια και στον πιστωτικό κίνδυνο. 



Ελευθέριος Σιούλης 

 

 

 
29 

• Συντελεστές για μόχλευση, ρευστότητα, χρηματοδότησης, εργαλεία επιπλέον 

επίβλεψης του ρυθμού αυξομειώσεων της ρευστότητας, ασφάλεια μέσω 

χρήσης κεφαλαιακού αποθέματος  και αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ·το 

γινόμενο του συνολικού ποσού  των ανοιγμάτων σε κίνδυνο20. 
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 (Forin.gr Στατόπουλος -Άρθρο 123-, 2014) 
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IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

A. Βασική διαφορά ισολογισμού εμπορικών 

επιχειρήσεων-τραπεζών 
 

Η ειδοποιός διαφορά λοιπόν είναι ότι οι τράπεζα έχει τις καταθέσεις στην μεριά του Παθητικού 

και συγκεκριμένα στις Υποχρεώσεις/Πραγματικό Παθητικό της ενώ τα δάνεια που χορηγεί είναι 

στις Απαιτήσεις της. Οπότε τα δάνεια που έχει χορηγήσει όταν έχουν καταστεί αδύνατα να 

εισπραχθούν, μετατρέπονται σε επισφαλείς απαιτήσεις που όπως γνωρίζουμε έπειτα αυτού 

ακολουθεί η δίωξη στην δικαιοσύνη (επίδικα) ή η μείωση τους, όπου μετατρέπονται σε Έκτατη 

Ζημιά και βαραίνουν τα Αποτελέσματα χρήσης. Οι τράπεζες, δεν είναι τόσο εύκολο να 

αποδεσμεύσουν μια απαίτηση τους διότι συνήθως τα δάνεια αυτά είναι υπέρογκα και έπειτα 

έγκειται η δυσφήμηση για ευνοϊκή μεταχείριση σε συγκεκριμένους πελάτες οπότε εφικτές 

λύσεις δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Ακόμη γνωρίζουμε πως ο οικονομικός κύκλος συνήθως 

επικρατεί με αυτή την σειρά: Προϊόν->πώληση (δημιουργία απαίτησης, μέσω της πίστωσης)-> 

είσπραξη απαίτησης (μετατροπή της απαίτησης σε χρήμα), άρα η μη μετατροπή της απαίτησης 

σε χρήμα, δημιουργεί εν γένει μεγαλύτερο πρόβλημα μιας και αποδιοργανώνεται η λειτουργία 

όχι μόνον μια επιχείρησης αλλά πολύ περισσότερο μιας τράπεζας, φουσκώνοντας με αυτό τον 

τρόπο τις προβλέψεις και εκτιμήσεις (μείωση απαιτήσεων –Ενεργητικού- με αύξηση ζημιών –

Αποτελέσματα Χρήσεως-).21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014) 
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Οι παρακάτω αναλύσεις γίνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις: 

22 

Οι προβλέψεις στο παθητικό από το 2009 μέχρι σήμερα είναι συνεχώς αυξανόμενες. Οι 

απαιτήσεις έχουν μικρές διακυμάνσεις οι οποίες δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρη και 

απόλυτη για τον λόγο τους, δηλαδή αν οφείλονται από μείωση και καλύτερη διαχείριση 

απαιτήσεων ή από μετατροπή πολλών απαιτήσεων σε επισφαλείς και επίδικες και 

ταυτοχρόνως εκ νέου χορηγήσεις δανείων σε νέους πελάτες. Το νούμερο ως απόλυτο νούμερο 

όπως παρουσιάζεται σε όλα τα έτη, είναι ιλιγγιώδες μεγάλο εν σχέσει με τα ταμειακά 

διαθέσιμα που διακρατούνται από την τράπεζα. Η πρόβλεψη για ζημιά των ομολόγων 

ενταγμένα στο PSI και στο γενικότερο κούρεμα που έγινε το 2011-2012 ανήλθε 4.788.866. 

Σημαντική ζημιά αλλά για τις φήμες και την στηλίτευση που έχει υποστεί αυτό το κούρεμα 

χρέους, παρ’ όλον τον αναγκαστικό χαρακτήρα που είχε, είναι τόσο υψηλή; Η απάντηση 

αναδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα, όπου παρόμοιες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο 

που είναι αναγκασμένες να δημιουργήσουν οι τράπεζες, εντός των ετών 2009-2016, έχει 

ανέλθει στο σύνολο του σε 12.324.538 (περίπου 3 φορές άνω). Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι 

δεν τέθηκε όλο το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών σε μη ελεγχόμενο κίνδυνο. 
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 Δημιουργημένος από μένα, από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank, βλέπε 

παραρτήματα: http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=3002&la=1  

ΕΤΗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) 51.399.939 49.304.745 44.875.706 40.495.343 51.678.313 49.556.985 46.186.116 44.408.760

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 55.057 82.745 96.315 138.787 278.884 212.712 296.014 321.704

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΖΗΜΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

-676.434 -884.754 -1.130.317 -1.668.856 -1.923.213 -1.853.205 -3.019.806 -1.167.953-12.324.538

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 

PSI

-4.788.866 -4.788.866

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ (ΕΠΙΒΑΡΥΣΕΩΝ) ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
17.113.404

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
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23 

Οι μετατροπή των απαιτήσεων σε επισφαλείς και επίδικες και η γενικότερη μη είσπραξη, 

μειώνουν τις απαιτήσεις και δημιουργούν έκτατες ζημιές που βαραίνουν τα αποτελέσματα 

χρήσεως. Αυτό φαίνεται και στον δείκτη Λειτουργικής Δραστηριότητας όπου συνεχώς είναι 

αρνητικός (καθώς και στους πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσεων στα παραρτήματα), έχοντας ως 

αποτέλεσμα να μειώνει εν κατακλείδι την Καθαρή Θέση της τράπεζας, συσσωρεύοντας ζημιές 

που πρέπει να καλυφτούν με νέα κεφάλαια μέσω ανακεφαλαιοποιήσεων. Επειδή αυτό γίνεται 

συνεχώς, οι νέες μετοχές αξίζουν όλο και λιγότερο, μιας και η τράπεζα έχει λιγότερο πλούτο, 

κάνοντας την αγορά μιας μετοχής πολύ φθηνή λόγω του υψηλού κινδύνου που ενέχει, με 

μηδενική ζήτηση διότι υπάρχουν ελάχιστες έως μηδενικές προοπτικές για μέρισμα ή και για 

αύξηση της ιδίας μετοχής (ώστε να υπάρχει κάποιο κέρδος από την πώληση της μετοχής). Οι 

όλο και παλαιότεροι επενδυτές, οι οποίοι πάντα έχουν καταβάλει περισσότερα από τους 

επομένους, που εμπιστεύτηκαν την τράπεζα και επένδυσαν τα χρήματα τους εξωραΐζονται, 

φθάνοντας οι μετοχές τους να αξίζουν μέχρι και 0,01€. Η υγιούς κατάσταση αναδεικνύεται από 

την Λειτουργική Δραστηριότητα όπου πρέπει να έχει θετικό πρόσημο, αλλιώτικα η κάθε 

επιχείρηση, εν προκειμένω τράπεζα, είναι αναγκασμένη να εκποιήσει περιουσιακά της στοιχεία 

για να καλύψει τις ζημιές από την αρνητική λειτουργία της το κάθε έτος. Εν τω μεταξύ, 

βλέπουμε να έχει γίνει σε κάποιες χρονιές, όπου αν και αυτή είναι αρνητική, πιθανόν λόγω 

αυξημένων επενδύσεων ή ανικανότητας να διαθέσει προς πώληση κάποιο περιουσιακό της 

                                                           
23 Δημιουργημένος από μένα, από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank, βλέπε 

παραρτήματα: http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=3002&la=1  

 

ΕΤΗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Α) 2.684.409 -1.130.419 -722.347 2.608.775 -4.429.886 -1.321.848 -1.307.279 -2.508.259

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Β) -59.162 -1.646.673 -792.160 -1.225.380 2.852.406 515.984 -35.021 2.004.615

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Γ) 571.545 -238.237 -438.390 -478.434 446.300 1.021.950 1.479.523 203.655

=(Α)+(Β)+(Γ) -> ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ * υπάρχει μικρή απόκλιση 

αρνητική ή θετική λόγω προσαρμογής ενός αμυδρού ποσού από επίδραση 

συναλλαγματικών διαφορών

3.196.792 -3.035.895 -1.952.897 904.961 -1.133.659 221.077 133.889 -331.465

ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3.013.636 6.187.183 3.151.288 1.206.083 2.110.105 973.167 1.194.244 1.328.133

=ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 6.187.183 3.151.288 1.206.083 2.110.105 973.167 1.194.244 1.328.183 974.888

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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στοιχείο, αναγκάζεται να αντλεί τα χρήματα αυτά από την Χρηματοοικονομική Λειτουργία 

μέσω κεφαλαιοποιήσεων που ευρίσκοντο από νέους μετόχους (ανακεφαλαιοποιήσεις) ή και 

από σύναψη νέων (ξένων) δανείων. Η σύναψη νέων ξένων δανείων μοχλεύει περισσότερα τις 

ήδη πολύ μοχλευμένες τράπεζες. Λόγω των συνεχομένων ζημιών και του υψηλού κινδύνου με 

την υπερβάλλουσα μόχλευση που κατέχουν οι τράπεζες, οι μεγάλες ζημιές επιβαρύνουν, όπως 

είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, περισσότερο τις μετοχές και την Καθαρή Θέση των 

τραπεζών, καθώς και ο αυξανόμενος κίνδυνος και η επισφάλεια που δημιουργείται μειώνει την 

φερεγγυότητα τους, με αποτέλεσμα και η εύρεση ξένων κεφαλαίων να μην είναι καθόλου 

εύκολη.  Αν ούτε από εκεί μπορεί να βρει τα επαρκή κεφάλαια για κάλυψη των ζημιών, όπως 

παραδείγματος χάριν, όπως φαίνεται και στον πίνακα στην στήλη «Μεταβολή ταμείου στην 

δραστηριότητα όλου του έτους» , στα έτη 2010, 2011,2013, 2016 είδαμε το τελικό ταμείο να 

είναι μικρότερο από το αρχικό (μείωση του δείκτη ταμειακής ρευστότητας). Η διαφορά του 

τελικού ταμείου μεταξύ του έτους 2009 και του 2016 είναι δήλα υπερβολική, παραπάνω από 6 

φορές μικρότερη, καταλήγοντας το έτος 2016 με λιγότερα διακρατηθέντα ρευστά και από την 

περίοδο του PSI (2011-2012). Το πρόβλημα αναδεικνύεται περισσότερο στο ότι η λειτουργική 

δραστηριότητα είναι -2.508.259€ και εάν δεν είχαν διατεθεί 2.004.615€ από την επενδυτική, θα 

υπήρχε ανήκεστος βλάβη. Το γενικότερο πρόβλημα ζημιών στην λειτουργική δραστηριότητα 

των τραπεζών δεν είναι ένα ευκόλως διαχειρίσιμο θέμα, διότι έγκειται σε πολλές παθογένειες 

του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος (μόχλευση, επισφάλειες απαιτήσεων, αποκλεισμός από 

τις αγορές, ανταγωνιστικότητα, φορολογία, νέες επενδύσεις) και κατ’ επέκταση της χώρας. 

 

B. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

 

24 

                                                           
24 Συνολικά Κεφάλαια (ΣΚ)= Ίδια Κεφάλαια (ΙΚ) + Ξένα Κεφάλαια (ΞΚ).  

Μόχλευση= ΞΚ/ΣΚ.  

ΕΤΗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,973,359 5,783,934 1,966,248 772,611 8,367,735 7,706,550 9,054,336 9,113,413

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 63,622,688 61,014,381 57,181,797 57,584,714 65,329,532 65,228,911 60,241,898 55,758,853

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 69,596,047 66,798,315 59,148,045 58,357,325 73,697,267 72,935,461 69,296,234 64,872,266

ΜΟΧΛΕΥΣΗ 91.42% 91.34% 96.68% 98.68% 88.65% 89.43% 86.93% 85.95%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ALPHA BANK
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Για να αρχίσουμε την ανάλυση, είναι μείζονος σημασίας να επισημανθεί ότι η κάθε οικονομική 

κατάσταση, εκδίδεται στις αρχές του επομένου έτους και αποτυπώνει μόνον την οικονομική 

περίοδο που αναγράφει. Είναι πόρρω εμφανώς οι συνεχείς ζημιές πως επηρεάζουν την Καθαρή 

Θέση μειώνοντας την, κατ’ επέκταση και την μόχλευση25.  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να 

παρεμπέσω στο κεφάλαιο26 που αναλύεται η μόχλευση, όπου παρουσιάζει την επιρροή από 

την σχέση των κερδών/ ζημιών σχετικά με την απόδοση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, οι 

συνεχείς μεγάλες ζημιές διογκώνονται περαιτέρω λόγω του τεράστιου ποσοστού μόχλευσης 

που έχει η Alpha Bank27. Ως προς τα Ίδια Κεφάλαια, υπάρχει μια συνεχής μείωση έως ότου, το 

2013 η Καθαρή Θέση από μόνον 772.611 μεταβάλλεται και ανέρχεται σε 8.367.735. Εν τω 

μεταξύ, τις χρονιές 2011 και 2012 όπου τα Ίδια Κεφάλαια μειώνονται δραματικά, ενώ τα Ξένα 

Κεφάλαια παραμένουν ίδια με μικρές αμυδρές διακυμάνσεις, η μόχλευση φθάνει στα ποσοστά 

96,68% και 98,68% αντιστοίχως. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                             

Τα Ξένα Κεφάλαια στον Ισολογισμό αναφέρονται ως Υποχρεώσεις. Τα Ίδια Κεφάλαια ως 

Καθαρή Θέση. 

Τα αντλημένα στοιχεία είναι από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank. 

25
 Mειώνεται το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα ΙΚ ως προς τα συνολικά κεφάλαια, άρα το 

ποσοστό των Ξένων Κεφαλαίων (Υποχρεώσεων) αυξάνεται. 
26

 Κεφάλαιο III Ζ. 
27

 Η συγκεκριμένη συστημική δεν αποτελεί εξαίρεση, μιας και όλες οι τράπεζες διατηρούν 

πολλή υψηλή μόχλευση, σε επίπεδα συνήθως από 80% και άνω, το οποίο δυσχεραίνει την ήδη 

δυσχερή κατάσταση τους. 



Ελευθέριος Σιούλης 

 

 

 
35 

V. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

Ως επί το πλείστον, ο σκοπός κάποιου χρηματοδότη/επενδυτή που ανακεφαλαιώνει 

την τράπεζα είναι η αξίωση που θα αποκτήσει, δηλαδή οι μετοχές και το ποσοστό που θα του 

«ανήκει» μια τράπεζα, με βάση το ποσοστό του ιδιοκτησιακού του δικαιώματος. Αυτό 

συμβαίνει όπως είπαμε, διότι δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας και χρειάζεται η εκάστοτε 

τράπεζα να καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της, μη έχοντας τα διαθέσιμα για να το 

κάνει αυτό. Οι ουσιαστικές λύσεις για το παραπάνω πρόβλημα είναι δυο: α) (ταχεία) εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων ή απαιτήσεων της, με ότι αυτό συνεπάγεται μακροπρόθεσμα, με 

σκοπό να αποκτήσει τούτα τα ταμειακά διαθέσιμα που χρειάζεται, είτε β) την αύξηση των 

κεφαλαίων της μέσω έκδοσης μετοχών (αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων) ή του δανεισμού της με 

αύξηση των υποχρεώσεων της (Πραγματικό Παθητικό/Ξένα Κεφάλαια) όπου δεν δίνει 

ουσιαστική λύση, απλώς παρατείνει το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα θα είναι διακριτό και όχι 

μόνο οι όροι σύναψης τέτοιου δανείου δεν θα είναι εφικτές, αλλά και να είναι θα είναι με πολύ 

υψηλό κόστος. 

Ακόμη, μείζονος σημασίας είναι να εξηγηθεί συγκεκριμένα γιατί οι δικές μας τράπεζες 

εμφάνισαν δριμύ πρόβλημα να ανακεφαλαιοποιηθούν, μιας και οι οδηγίες του ποσοστού 

κεφαλαιακής επάρκειας όλων των τραπεζών του κόσμου είναι κοινό. Εν τούτοις, γιατί μόνο οι 

δικές μας τράπεζες, και όχι των άλλων, είναι υπό διάλυση; Έχοντας  capital controls, τόσες 

πολλές ανακεφαλαιοποιήσεις και ακόμη το δράμα δεν έχει ολοκληρωθεί, συζητώντας για 

κούρεμα καταθέσεων (Bail-in), το οποίο από την λογιστική πλευρά συνιστά μείωση των 

υποχρεώσεων, μιας και οι καταθέτες για τις τράπεζες είναι υποχρεώσεις· πιθανόν, η μετατροπή 

των Ξένων Κεφαλαίων σε Ιδίων Κεφαλαίων με υποχρεωτική εκχώρηση μετοχών στους 

καταθέτες αντί των δικών τους χρημάτων. Η απάντηση είναι γιατί μόνο η δική μας οικονομία 

χειροτέρευσε αισθητά, με μεγάλη πλασματική φούσκα από τον υπερδανεισμό δίχως να 

μπορούμε να στηρίξουμε τέτοια οικονομία, όπου επιπλέον  επέφερε αισθητή αναστάτωση σε 

όλα τα μέσα, έχοντας ως αποτέλεσμα την μεγάλη αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών 

υποχρεώσεων από νοικοκυριά, οργανισμούς αλλά και επιχειρήσεις, λόγω συσσώρευσης των 

μισθών, μένοντας με την ελπίδα πως πάντα η επερχόμενη κυβέρνηση θα το διευθετήσει 

ευνοϊκότερα. 

Επομένως, τυχοδιωκτικές, αριβιστικές, δημαγωγικές και λαϊκιστικές πολιτικές κέρδιζαν 

όλη αυτή την περίοδο την εύνοια του λαού, ήταν το κλειδί για την εξουσία.  Η ανάλυση θα 

σχολιάσει την γενικότερη εικόνα οπότε εν τούτοις θα αποσαφηνιστούν πολιτικές διευθέτησης 

των πολιτικών δρωμένων όπου έφεραν τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τις διευθετήσεις χρέους με 

σημαντική έμφαση στον σχολιασμό του PSI και OSI που δημιούργησε τρομερά θέματα 

αντιπαλότητας και συγκρούσεων. 
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A. 1η Ανακεφαλαιοποιήση 
 

Ξεκινώντας με την παγκόσμια κρίση το 2008-2009, η Ελλάδα δεν ακολούθησε κάποια 

πολιτική εξυγίανσης των μακροοικονομικών μεγεθών της. Το κόστος των δανείων συνεχώς 

πλήθαινε ώσπου φτάσαμε στον Απρίλιο του 2009 όπου το συνεχές αυξανόμενο έλλειμμα μας 

έφτασε το σχεδόν 13% με βάση την Eurostat (2ψήφιο όπου δεν επιτρέπεται από τις Διεθνές 

Συνθήκες) και το χρέος μας στο 115% του ΑΕΠ. Από εκείνη την στιγμή και εντεύθεν, παγιώθηκε 

ότι θα περιέλθουμε σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών επιδράσεων στην πραγματική οικονομία 

και το τραπεζικό σύστημα διότι τα μακροπρόθεσμα μεγέθη είναι μακριά ώσπου να «εκραγούν» 

και να φέρουν επιρροή στο παρόν, όπου αυτό και έγινε. Τα πρώτα μέτρα και αυξήσεις φόρων, 

κυρίως έμμεσων, πάρθηκαν ώστε να καταβληθεί η προσπάθεια συμμόρφωσης του κράτους και 

του υπέρογκου ποσοστού Δημοσίου χρέους. Μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν, οι οποίες κατά 

μεγάλο ποσοστό κρίθηκαν εκείνη την  στιγμή επαρκείς μέχρι και από το Δ.Ν.Τ. όπου χορήγησε 

δάνεια, εκτός των αγορών όπου παρέμεναν επιφυλακτικές μέχρι να δουν απολογιστικά 

αποτελέσματα. Η Ελλάδα στερευμένη από κάθε είδους εναλλακτικής άντλησης κεφαλαίων, 

αναγκάστηκε να χρηματοδοτηθεί από την Ε.Κ.Τ. καθώς και το Δ.Ν.Τ., παίρνοντας πολλά μέτρα 

δημοσιονομικής συμμόρφωσης, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών με την 

επιβολή αυτών, επιβάρυναν και την δοτική ικανότητα των πολιτών να πληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους, μία εξ’ αυτών και η τραπεζική όπου πραγματευόμαστε.  Τα περαιτέρω ως 

προς την  οικονομία και τους λόγους εισαγωγής μας στα μνημόνια (προγράμματα) και εκτός 

των αγορών έχουν αναλυθεί σε πρώτη φάση και δεν θα αναλυθούν περαιτέρω διότι δεν 

εξυπηρετούν άμεσα την ανάλυση μας, αλλά σημαντικό δε είναι να επισημάνουμε το δίδυμο 

έλλειμμα, όπου η αδυναμία εσωτερικής χρηματοδότησης από εγχώριες πηγές ενίσχυσε το 

πρόβλημα σε έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ως αποτέλεσμα να διογκώνεται 

περαιτέρω το εξωτερικό δημόσιο χρέος. Το δημοσιονομικό μας έλλειμμα μαζί με το εξωτερικό 

έλλειμμα (δηλαδή το δίδυμο έλλειμμα) και όλα τα παραπάνω που έχουν αναλυθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια περί εμπιστοσύνης-φερεγγυότητας, μεταρρυθμίσεων εσωτερικών και 

διεθνών, παγκόσμια κρίση, παραγωγής, κόστους, εξωστρέφεια της οικονομίας και 

ανταγωνιστικότητα της καθώς και όλοι οι τομείς που επιβαρύνουν με αρνητικό πρόσημο, μας 

έφεραν στον προαναφερθέντα φαύλο κύκλο που μέχρι και εν έτι 2017 δεν έχει βρει τέλμα. 

Βέβαια, χώρες που ακολούθησαν σκληρότερες πολιτικές μείωσης δημοσίου κόστους κατά 

μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ καθώς και μείωση κόστους δανειακής επιβάρυνσης, βλέπε Ισπανία 

και Ιρλανδία, γρηγορότερα απεμπολήθηκαν από τους εξωτερικούς περιορισμούς και των 

μνημονίων.  



Ελευθέριος Σιούλης 

 

 

 
37 

28 

 

Η αύξηση των δανειακών επιβαρύνσεων επέφερε έλλειμμα 12,5% του ΑΕΠ και μαζί με το χρέος 

να ανέρχεται στο 113,4% του ΑΕΠ, ο αξιολογικός οίκος Fitch, επανεξέτασε την πιστοληπτική 

ικανότητα της χώρας. Τον Δεκέμβριο του 2009, η Fitch και ο άλλος αξιολογητικός οίκος 

Standard % Poor’s έκανε 2 αξιολογήσεις εντός ενός μηνός και μείωσε την πιστοληπτική 

ικανότητα της Ελλάδος κατά 58 μονάδες στην πρώτη και 93 στην δεύτερη. Στις 22 του ίδιου 

μηνός επήλθε και η υποβάθμιση από τον οίκο Moody’s.Οι αναγγελίες της κυβέρνησης καθώς 

και κάποια εν μέρει σχεδόν απολογιστικά οικονομικά μεγέθη έδειχναν θετικότερη εικόνα, όχι η 

ιδανική αλλά σημαντική βελτίωση, όμως οι οίκοι και οι αγορές συνέχισαν να είχαν αρνητική 

γνώμη. Οι μειώσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος, την καθιστούσε την εικόνα της 

στις αγορές και στους επενδυτές ως επισφαλή καθώς και τα χρηματοοικονομικά της προϊόντα 

(πχ ομόλογα), οπότε μείωνε την ευχέρεια της για εξωτερικό δανεισμό . Τα επιτόκια που 

δανείστηκε εν τέλει από τους θεσμούς που αναφέραμε παραπάνω ήταν μεταξύ 4-5%. Όλα 

αυτά μαζί, συντέλεσαν στην μείωση εξαγωγής χρηματοοικονομικών προϊόντων, στην μείωση 

εισροής κεφαλαίων στην χώρα, οπότε αύξησε το κόστος δανεισμού και έκανε την άντληση 

βραχυχρόνιου δανεισμού από τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέφικτη, 

ακόμη και προς το Δημόσιο (όπου η επενδυτική δραστηριότητα με το δημόσιο θεωρείτο 

χαμηλού ρίσκου και έως και μηδενικού ρίσκου παλαιότερα).  

                                                           
28

  (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2009), Έκθεση του Διοικητή (2009), Απρίλιος 2010, σ. 111) 
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29 

Επιπροσθέτως, στις αναληφθείσες εκθέσεις των εκάστοτε διοικητών Τραπεζών Ελλάδος 

αναφέρεται το πόρισμα πως πρέπει να μειωθεί το τραπεζικό κόστος καθώς και εξ’ 

ολοκλήρου χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, 

όπου πρέπει να είναι μερικώς και τα υπολειπόμενα χρήματα να τα αντλούν οι 

ενδιαφερόμενοι από τις αγορές. Επίσης, αρχίζει και ακμάζει το πρόβλημα ρευστότητας 

που δημιουργείται λόγω μη εύρεσης κεφαλαιακών πηγών είτε από τις αγορές είτε από 

τις καταθέσεις, ως αποτέλεσμα θα δυσχεραίνεται η απεικόνιση του ενεργητικού της ως 

αναφορά τις ανείσπρακτες απαιτήσεις («κόκκινα» δάνεια) και διακρατούμενοι τίτλοι. Η 

παγκόσμια κρίση συσσωρευμένη με τις μακροοικονομικές μας παθογένειες, διετέλεσαν 

στην μείωση της φερεγγυότητας μας στον διεθνή χώρο όπου επέφερε μείωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας με μείωση βαθμού από τους γνωστούς διεθνή οίκους, ώστε 

έπειτα η έξοδο μας από τις αγορές συνοδευόμενη με υφεσιακές πολιτικές λόγω της 

προσαρμογής των διδύμων ελλειμμάτων μας, συνετέλεσε στην δημιουργία επιπλέον 

προβλημάτων και δυσκολιών για τις Ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω 

είχαν να αντιμετωπίσουν εν έτι 2010 την αποπληρωμή υποχρεώσεων 8δις και τις 

εκροές κεφαλαίων (καταθετών) όπου ανερχόντουσαν στα 40 δις (αρχές 2010-αρχές 

2011). Οι εκροές αυτές, είναι μείζονος σημασία για τις τράπεζες, μιας και είναι (Ξένα) 

επενδυτικά Κεφάλαια που εκμεταλλεύονται για την οικονομική τους εξυγίανση και ο 

ξαφνικός αφανισμός από το Παθητικό τους, προκαλεί μεγάλη αστάθεια και μεταβολές 

στην οικονομική σύνθεση της τράπεζας. Η 3η επίπτωση είναι η επιπλέον δέσμευσης 

                                                           
29 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2009), Έκθεση του Διοικητή (2009), Απρίλιος 2010, σ. 175) 
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ενεργητικού των τραπεζών κατά 26 δις διότι η υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας μείωσε τις αγοραίες αξίες προηγουμένων ενεχύρων που υπήρχαν ήδη 

κατατεθειμένες στο Ευρωσύστημα για άντληση ρευστότητας.  

Η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές παραμένει παντελώς δυσχερή λόγω 

χαμηλών αποτιμήσεων (μεγάλη διαφορά των ονομαστικών τιμών με των αγοραίων). Οι 

αντλήσεις κεφαλαίων των Ελληνικών Τραπεζών αυξάνονται. 31 Μαρτίου 2011, 

προβλέπεται η ενίσχυση τραπεζών ύψους 30δις εφόσον το εκάστοτε ίδρυμα έχει πλάνο 

για τις μεσοπρόθεσμες κεφαλαιακές του ανάγκες και εγκριθεί από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με 

το Δ.Ν.Τ. Δάνεια σε καθυστέρηση: το 2009 το 7,7% και το 2010 το 10,4%.  

Τέλη του 2011, υπογράφεται η νέα ανακεφαλαιοποίηση λόγω προβλήματος 

ρευστότητας καθώς και το πολυσυζητημένο PSI.  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΩΣ 2η : 

Με το πέρας της 1ης ανακεφαλαιοποίησης, οι τράπεζες αρχίζουν και παρουσιάζουν 

σημαντικές βελτιώσεις ως προς τα οικονομικά τους μεγέθη όπως παραδείγματος χάριν 

θετική υπεραξία που τους επιτρέπουν να είναι κερδοφόρες, βελτίωση στην διαχείριση 

ρευστότητας με ενισχύσεις από την Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος και γενικότερα 

μεταρρυθμίσεις στις τράπεζες για τον εξ ορθολογισμό του λειτουργικού της κόστους. 

Σημαντικό πρόβλημα υπήρξε οι εκροές κεφαλαίων από το τραπεζικό μας σύστημα από 

το ξέσπασμα της κρίσης το 2008-2009 έως και το 2013, το οποίο το 2013 ανετράπη και 

υπήρξε σημαντική βελτίωση· 111δις οι συνολικές εκροές από Σεπτέμβρη του 2009 και 

επεστράφη το 39% το 2013.  

30 
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  (Προβόπουλος Γ. , Έκθεση του Διοικητή (2013), Φεβρουάριος 2014, σ. 141) 
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31 

 

Είναι εμφανής η βελτίωση της σύνθεσης του παθητικού των ελληνικών τραπεζών, 

έχοντας αυξημένες καταθέσεις και αυξημένα Ίδια Κεφάλαια καθώς μειωμένες έκτακτες 

χρηματοδοτήσεις (καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων τους) και αύξηση του 

δανεισμού τους από τα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή του διατραπεζικού τους 

δανεισμού.   

 

B. 2η Ανακεφαλαιοποίηση και κούρεμα χρέους PSI 

και OSI. 
 

Παρακάτω, θα αναλυθεί η ανακεφαλαιοποιήση του PSI που έγινε με υπογραφή 

του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου επί περιόδου κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον 

Μάρτιο του έτους 2012. Υπάρχουν πολλές απόψεις αν αυτή η ανακεφαλαιοποίηση 

ήταν ορθή ή λανθασμένη με επιχειρήματα και από τις δυο όχθες αν και τελευταία, 

απολογιστικά, έχουμε δει πως ωφέλησε την χώρα μας και πως αν δεν υπήρχε αλλαγή 

του πολιτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με απολογιστικά στοιχεία που γνωρίζουμε 

και έγκυρες εκτιμήσεις, θα είχαμε καταφέρει να βγούμε στις αγορές μόνιμα μιας και 
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  (Προβόπουλος Γ. , Έκθεση του Διοικητή (2013), Φεβρουάριος 2014, σ. 153) 
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στις αρχές του 2015 είχαμε φτάσει να βγούμε δοκιμαστικά έχοντας επιτόκιο δανεισμού 

ανάμεσα του 5-6% και έπειτα της πολιτικής αλλαγής έχουμε ξανά φτάσει σε 

εξωφρενικά ποσοστά της τάξης του 10-11%. Ας ξεκινήσουμε να δούμε αρχικώς τι είναι 

και τι σκοπούς είχε η ανακεφαλαιοποιήση αυτή: 

 

1. PSI -PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT- 
 

1α. Τι είναι τελικά το PSI και τι επιπτώσεις, θετικές και 

αρνητικές είχε; 
 

Το PSI ήταν μια παρέμβαση με σκοπό την συμμόρφωση του Ελληνικού χρέους. Οι πυλώνες 

ήταν οι εξής:   

� Κούρεμα χρέους Ονομαστικής Αξίας 106 δις ευρώ και με επαναγορά των 

ομολόγων, Καθαρής Παρούσας Αξίας 180δις, όπου κάποια εκ των αυτών ξανά 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποιήση των τραπεζών. Τα χρήματα που 

αποκομίστηκαν για αυτόν τον λόγο ήταν 50δις και από την Ελληνική τότε 

Κυβέρνηση χρησιμοποιήθηκαν τα 40δις32. Τα λοιπά επενδύθηκαν και οι 

προβλέψεις ήταν ευμενείς, δηλαδή ότι όχι μόνο τα 10δις θα χρησιμοποιηθούν για 

την μείωση του χρέους, αλλά θα υπάρχουν και επιπλέον κέρδη διότι η πλειοψηφία 

των μετοχών άνηκε στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου και με την αποκατάσταση της 

πολιτικής τάξης/αστάθειας, θα υπήρχε άνοδος της οικονομικής θέσης της χώρας 

και του Δημοσίου, οπότε  θα υπήρχε στο μέλλον περισσότερο όφελος και κέρδος 

με την πώληση των μετοχών33. 

� Αναδιάρθρωση του χρέους, με όφελος μεγαλύτερου χρόνου αποπληρωμής  με 

μικρότερα επιτόκια και μεταφορά των χρεών από την αγορά στα κράτη, με πιθανό 

                                                           
32

 26δις ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών και τα άλλα 14δις ευρώ για εκκαθάριση 

των μη συστημικών τραπεζών. 
33

 40δις ευρώ το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο μέσω της ανακεφαλαιοποιήσεις, θα 

εισπράτταμε αυτό αυξημένο με κάποιο εύλογο κέρδος. Το ποσό θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για βελτίωση την πραγματικής οικονομίας ή και για επιπλέον απομείωση 

χρέους (αν όλα πήγαιναν ευμενώς, χωρίς την πολιτική αναταραχή του 2015).Τελικά όχι μόνον 
κέρδος δεν επήλθε, αλλά οι μετοχές αυτές πουλήθηκαν με το 3ο μνημόνιο με ζημιά 20δις ευρώ. 

Στο έγγραφο 2 του (Βενιζέλος, Μύθοι και Αλήθειες για το Δημόσιο Χρέος, 2017) υπάρχουν 

σχετικά έγγραφα από απαντήσεις του νυν υπουργού οικονομικού κ. Τσακαλώτου προς κ. 

Βενιζέλου.  
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ενδεχόμενο επιπλέον κουρέματος με την ολοκλήρωση του μνημονίου και τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

� Δικαίωμα στις τράπεζες αυτοβούλως για διαχείριση των ιδιωτικών χρεών (Κόκκινα 

δάνεια και υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και εύρεση λύσης για καλύτερη 

παρουσίαση των δικών τους οικονομικών καταστάσεων (βιωσιμότητα των 

οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών). 

� Επιστροφή κερδών από το Ευρωσύστημα από ελληνικά ομόλογα στα προγενέστερα 

προγράμματα του QE, δηλαδή τα SMP και ANFA, ύψους 12δις ευρώ34. 

 

Ένα περιεκτικό αλλά επικουρικά χρήσιμο βίντεο αποτελεί το «PSI/ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ» του κ. Σταύρου 

Καρβούνη όπου μέσα σε ένα λεπτό εξηγεί ότι ουσιαστικά επειδή το χρέος κατέστη μη βιώσιμο 

και κατ’ επέκτασιν και το Ελληνικό κράτος αφερέγγυο, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν πως δεν 

μπορούν να συμβάλλουν μόνο εκείνοι για την καταπολέμηση του αλλά και ο ιδιωτικός 

Ελληνικός τομέα. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την μείωση κατά 50% των υποχρεώσεων του 

Δημοσίου προς ιδιώτες (από 220δις->110δις) και λόγω αυτού προσβλήθηκαν και 

μικροομολογιούχοι όπου έχασαν πολλά από τα κεφάλαια τους, εμπιστευόμενοι και 

δανείζοντας το Ελληνικό κράτος35.  

Τέλος, αυτό εξηγεί και τον ισχυρισμό από πολλούς αντιτιθέμενους και φανατικών 

εχθρών του PSI  όπου ο ισχυρισμός προτάσσει την επιβάρυνση/καταστροφή του ιδιωτικού 

τομέα για χάριν του Δημοσίου.   

 

1β. Από την παρουσίαση στοιχείων για το δημόσιο χρέος 2000-

2015 εν ονόματι «Μύθοι και αλήθειες για το δημόσιο χρέος 

πριν και μετά το PSI/OSI» με αφηγητή τον κ. Κωνσταντίνο 

Κορίκη, προκύπτουν τα εξής γεγονότα, προβλέψεις και 

συμπεράσματα 
 

                                                           
34

 Άλλη μια φήμη ότι η Ευρώπη πλουτίζει από τα κέρδη που βγάζει από την Ελλάδα, αναληθές, 

μιας και τα περισσότερα επιστρέφονται και οι όροι δανεισμού μας, φαίνεται από την παρούσα 

αξία του χρέους μας, είναι τόσο ευνοϊκοί όπου στην καλύτερη περίπτωση δανειζόμαστε 

«τσάμπα» ή και ίσως με αρνητικό επιτόκιο.  
35

 Δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν, διότι υπήρχαν πολλοί ξένοι επενδυτές και δεν θα 

δεχόντουσαν να χάσουν αυτοί τα λεφτά τους για ένα τέτοιο ακραίο γεγονός, χωρίς να χάσουν 

και οι Έλληνες ομολογιούχοι τα δικά τους. Ήταν για λόγους ίσης μεταχείρισης, λόγω «pari-

passu»  
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Αρχικώς, εν ολίγοις, κρίνοντας απαραίτητη ή μη τις ανακεφαλαιοποιήσεις των 

τραπεζών, επιβάλλεται η σύντομη ανάλυση του χρέους μας τα κρίσιμα τελευταία 15 χρόνια 

όπως στο παρουσιάζεται και στο βίντεο. Την περίοδο 2000-2007, το ποσοστό μένει σταθερό με 

μηδαμινή έως μηδενική διακύμανση λόγω της ομόρροπης και ισόποσης ροπής αύξησης του 

χρέους και του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί πως η φημολογία για καταστροφή της χώρας και 

διόγκωσης του χρέους την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ψευδή γιατί όχι μόνο δεν 

αυξηθεί, αλλά παρουσιάζει και ποσοστιαία μείωση ο αριθμοδείκτης  χρέος/ΑΕΠ. Την περίοδο 

2008-2011, η μεν μείωση του ΑΕΠ και οι δε αυξήσεις δημοσίων δαπανών οδήγησαν σε 

έλλειμμα που μόνο για την περίοδο 2008-2009 ήταν ύψους 34δις, μεγαλύτερα και από 

συσσωρευμένα ελλείμματα  των προηγουμένων 7 ετών ύψους τα οποία ήταν συνολικά 24δις. 

Υπολογίζοντας στα αρνητικά και το διεθνή πρόβλημα δανεισμού που προέκυψε την περίοδο 

εκείνη, η Ελλάδα κατέρρευσε δυστυχώς διότι η κατανάλωση της βασιζόταν στον εξωτερικό 

δανεισμό.  Αναλύοντας το ΑΕΠ, η Ελλάδα είχε υπερβολική αύξηση όπως και τεράστια μείωση 

που υποδείχνει την υπερβολική/φουσκωμένη/πλασματική αγορά της λόγω υπερβολικού και μη 

διαχειρίσιμου δανεισμού διότι ως μεταβολή την περίοδο 2000-2013 ήταν ελάχιστη, μόνον 

πτώση -3%.36  

37 

To κρίσιμο διάστημα 2007-2011 όπου όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και το μέσο χρέος της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυξήθηκε σημαντικά, παρόλα αυτά παρέμεινε σε λογικά πλαίσια ενώ της 

Ελλάδος αυξήθηκε σε απόλυτα μεγέθη κατά 116δις δηλαδή 49% άνω και από 103% ως 

ποσοστού του ΑΕΠ σε 172% ως ποσοστού του ΑΕΠ. Οι Τόκοι %/ΑΕΠ την τετραετία αυτή ανήλθε 

από 4,5% σε 7,3%. Με την ενέργεια του PSI, υπήρξε μείωση χρέους κατά 106δις (3/2012) και με 

                                                           
36

 (Στρατόπουλος & Κορίκης, https://www.youtube.com/watch?v=UlLsRBEgjqg, 2016) 
37

  (Στρατόπουλος, 2016) 
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την χρήση PSI+ (12/2012), όπου ήταν η επαναγορά χρέους (Debt buy-back, DBB), το Ελληνικό 

Δημόσιο επωφελήθηκε με επιπλέον μείωση κατά 20,6δις.  

Τελικώς, σε επίπεδο Γενικής Κυβερνήσεως  υπήρξε μείωση κατά 20,7δις από 

ενδοκυβερνητικό συμψηφισμό ζημιών οπότε το συνολικό όφελος που αποκόμισε ως προς το 

χρέος η Ελλάδα από το PSI ήταν τα 106δις. Εκτός τούτου, επέφερε μείωση των επιτοκίων από 

5% σε 2% και επιμήκυνση λήξεων από 7έτη σε 20έτη. 

 

1γ. Μύθοι περί καταστροφής των ασφαλιστικών ταμείων και 

των συντάξεων λόγω του PSI 
 

Ο μεγαλύτερος και γνωστότερος μύθος που αναπτύχτηκε, κυρίως εκούσια πιστεύω, 

παίρνοντας ένα κομμάτι, το αρνητικό, αγνοώντας την μεγάλη εικόνα. Το παρόν απομυθοποιεί 

τον ισχυρισμό για μείωση συντάξεων λόγω PSI μιας και τα ταμεία που χορηγούν τις συντάξεις 

(Γενική Κυβέρνηση) και η Κεντρική Κυβέρνηση έχουν μία κοινή τσέπη και ουσιαστικά, το κράτος 

συνεχώς επιχορηγεί τα ελλειμματικά ταμεία ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υψηλές 

συντάξεις  που κατέβαλαν για αυτό το ελλειμματικό κράτος. Το σημείο αναφοράς είναι πως 

όταν ωφελείται το κράτος, ωφελούντο αυτομάτως και τα ταμεία επειδή το κράτος αποκτάει τα 

απαραίτητα χρήματα ώστε να έχει την δυνατότητα να διαθέτει υψηλότερες επιχορηγήσεις.  

 38 

Τα ταμεία έχασαν 13,4δις, τα οποία είναι ύψους μιας επιχορήγησης για μία χρονιά 

ειδικά παίρνοντας την επιχορήγηση του 2009 (17,2δις). Ως εκ τούτου, το πρόβλημα έγκειται 

στις πολύ υψηλές επιχορηγήσεις των τελευταίων 15 ετών. Μία ακόμη απομυθοποίηση είναι 

πως τα ταμεία πτώχευσαν από την διαχείριση των αποθεματικών ενώ στην πραγματικότητα το 

κράτος χρεοκόπησε από τα ελλείμματα των ασφαλιστικών  ταμείων και από τις αλόγιστες 

παροχές του κράτος προς αυτά.  
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 (Στρατόπουλος Γιώργος. 2016) 
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Ουσιαστικά, ως προς το PSI και τον μεγαλύτερο ισχυρισμό από τους στηλιτευτές του, 

πως η εφαρμογή του κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις των συνταξιούχων, 

αποδεικνύεται ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο μύθο, προπαγάνδα και κατ’ επέκταση 

παραπληροφόρηση που υπέστη η διενέργεια αυτή και ο Ελληνικός λαός. Εν ολίγοις, Το κράτος 

συνέχισε και εκείνη την χρονιά με μια υπέρογκη δόση όπως έκανε κάθε χρόνο και αναγκάστηκε 

από αυτήν την μεγάλη δόση, να ανακτήσει, να ζητήσει να επιστραφεί κάποιο μέρος των 

χρημάτων για να καλύψει την δική του ανάγκη, η οποία ήταν η εφαρμογή και ένταξη του στο 

πρόγραμμα του PSI. Η πραγματική εναλλακτική από την μικρότερη χορήγηση στα ταμεία του 

έτους του PSI, ήταν η καθόλου χορήγηση, μιας και το κράτος, χωρίς την εφαρμογή του PSI, θα 

είχε πτωχεύσει οριστικώς. Τα ταμεία, με την παραχώρηση της χρονιάς αυτή, εξασφάλισαν από 

το ελάχιστο, τις μελλοντικές τους χορηγήσεις από ένα κατά τι βιωσιμότερο και ανθεκτικότερο 

κράτος, έως το ύψιστο όπου και είναι η συνέχιση της ύπαρξης τους, χωρίς την ολοσχερή 

καταστροφή τους μαζί με την Ελλάδα. Φυσικά, επειδή ήταν αναπάντεχο, έκτακτο και 

απρόβλεπτο γεγονός η μείωση, σε ένα ασφαλιστικό σύστημα με τόσο μεγάλες παθογένειες, 

αναγνωρίζω την αρνητική συνέπεια της ξαφνικής μείωσης στα διαθέσιμα κεφάλαια ενός 

οργανισμού, πόσο μάλλον σε προβληματικού οργανισμού που επιβαρύνεται περαιτέρω και 

πιθανόν να φέρει αναταραχές και δυσκολίες αντιμετώπισης. Παρ' όλα αυτά, η διάθεση 

μεγάλης επιχορήγησης, όπως τα άλλα προηγούμενα έτη, χωρίς να καίγεται καρφί, δεν υπήρχε 

στο τραπέζι των επιλογών, οπότε και εξ αρχής να μην ανακτούντο τα χρήματα, αλλά να δινόταν 

απευθείας μειωμένη η επιχορήγηση, θα επέφερε εφάμιλλες δυσκολίες στο ασφαλιστικό. Για να 

γίνει περισσότερη αντιληπτή η παθογένεια του, το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει 

χρηματοδοτηθεί από το κράτος μόνον την περίοδο 2009-2015, συνολικά αυτά τα 6 έτη, με 

104δις ευρώ, περίπου το 1/3 του χρέους μας. Ολόκληρη την περίοδο της μεταπολίτευσης 

200δις, σχεδόν τα 2/3 του χρέους μας. 

Απλοποιώντας το ακόμη περισσότερο, σκεφτείτε να δουλεύεται και να παίρνεται 

παραδείγματος χάριν 1000€ το μήνα. Ο εργοδότης σας αναγγείλει πως η επιχείρηση χρειάζεται 

αυτό το μήνα να μην καταβάλει μισθούς αλλιώς πτωχεύει, αλλά αν πραγματοποιηθεί αυτό, 

από τον παρεπόμενο μήνα θα συνεχίσουν όλα πιο ομαλά και καλύτερα. Ο μισθός μόνον του 

συγκεκριμένου μήνα θα είναι 300€. Είναι επώδυνο και δύσκολο, αλλά είναι φανερό πως εντός 

των επιλογών δεν βρίσκεται η επιλογή του να σας καταβληθούν τα 1000€. Οι δύο λύσεις είναι 

χρεωκοπία, κλείσιμο επιχείρησης και ανεργία, ενώ η δεύτερη, 300€ αυτόν τον μήνα και από τον 

επόμενο συνεχίζεται να παίρνεται κανονικά τον συμφωνημένο μισθό σας τα 1000€. Επιπλέον, 

να σας υποσχόταν με την πρώτη ευκαιρία στο μέλλον που του δίνεται, να διορθώσει αυτήν την 

αναταραχή που προκληθεί, καθώς και να σας παράσχει συμβουλές, για το πώς να 

διευθετήσετε και να επενδύσετε αυτά τα 300€ για να ανακτήσετε κάποια εκ των χαμένων 

διαθέσιμων ρευστών σας. Αν αυτό φαίνεται δραματικό για έναν πολίτη και μια επιχείρηση, 

ανάγεται το στο επίπεδο κράτους, το ίδιο ακριβώς συνέβη με τα ασφαλιστικά ταμεία στο 

χειρότερο σενάριο·  διότι στο κεφάλαιο που αναλύεται το PSI, υπήρξε καθοδηγητική πρόταση 

από την κυβέρνηση για επαναγορά των νέων ομολόγων όπου θα προσέφεραν κάποια επιπλέον 

χρήματα στα ταμεία, με αποτέλεσμα να ανακτήσουν πίσω σημαντικό μέρος ή και ολόκληρο το 
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ποσό που έχασαν, όπως το ΙΚΑ το οποίο κατάφερε να ανακτήσει τα χρήματα του στο ακέραιο 

και με κάποιο μικρό κέρδος. 

 

1δ. ΜΥΘΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ PSI 
 

Ως προς το PSI επικράτησε λανθασμένα ότι ευθύνεται για την μείωση συντάξεων λόγω 

την απόσυρση των αποθεματικών, ένας ισχυρισμός άτοπος. Κατ’ αρχάς, όλοι γνωρίζουμε πως 

τα αποθεματικά δεν χρησιμοποιούντο για πληρωμή συντάξεων αλλά για κάλυψη ζημιών του 

ιδίου έτους ή για συσσωρευμένες ζημιές προηγουμένων ετών ή παραμένουν για κάλυψη 

μελλοντικών ζημιών. Οι συντάξεις αποτελούν «έξοδο» των ταμείων που καταβάλουν μηνιαίως. 

Επιπλέον, αυτό που προσφέρουν τα αποθεματικά είναι έσοδα που έχουν υπολογιστεί στα 5,3% 

των εσόδων των ταμείων για την περίοδο 1980-2006 και 2006-2009 στα 3,5%. Οπότε, η μείωση 

50% των αποθεμάτων που επήλθε κατά την περίοδο 2009-2014 θα αντανακλούσε σε μείωση 

συντάξεων κατά 3,5%*50%=1,75% μείωση, μια μείωση που είναι απολύτως ήσσονος σημασίας. 

Ωστόσο, υπάρχουν ταμεία που δεν έπαιρναν τόσο υπερβάλλουσες επιχορηγήσεις οπότε αυτά 

ενδέχεται να επωμίστηκαν μία περαιτέρω επιβάρυνση, αν και ελάχιστα ταμεία ήταν μη 

ελλειμματικά και κυρίως τέτοια ταμεία που δεν καταβάλουν συντάξεις, μιας και το 97% των 

συντάξεων καταβάλλονται από τα γνωστά ταμεία τα οποία όλα τους ήταν ελλειμματικά ,οπότε 

εντάσσονται στους χειρισμούς που αναπτύξαμε παραπάνω. Το PSI δεν κατάστρεψε τις 

συντάξεις  όπως κακώς φημολογείται!39 

 

2. OSI -Official Sector Involvement- 
 

To OSI ήταν η αναδιάρθρωση του επισήμου τομέα όπου ήταν δάνεια από τους 

Εταίρους μας ύψους 184δις. 

Διακρατικά δάνεια 52,9δις. Τα παρακάτω στοιχεία υποδείχνουν τις διαφορές μεταξύ 9/05/10 

και της 19/12/12 όπου το έτος 2012 πραγματοποιήθηκε και το OSI. 

Περιθώρια επιτοκίων: από 4% σε 0,5% 

Περίοδο χάριτος  ήταν το 2010 3έτη ενώ τον 2011 ανήρθε σε 4,5 έτη. 

Μέση λήξη: από 5 έτη σε 30 έτη. 

                                                           
39

 (Βενιζέλος, Μύθοι και Αλήθειες για το Δημόσιο Χρέος, 2017)(Στρατόπουλος & Κορίκης, 

https://www.youtube.com/watch?v=UlLsRBEgjqg, 2016) 
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Δάνεια ESM/EFSF 131δις (27/2/12-19/12/12): 

Περίοδος χάριτος από  0 σε 10 έτη 

Περιθώριο επιτοκίων: 0% 

Μέση λήξη: από 17,5 έτη σε 32,5 έτη 

Συνολικού οφέλους 88δις σε όρους Παρούσας Αξίας (εκτίμηση που έγινε το 2014 από την 

ESM/ΕΜΣ-European Stability Mechanism/Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας-). 

40 

Το 2009 η Ελλάδα όφειλε 290δις (χωρίς έντοκα) και έπρεπε εντός της επερχόμενης δεκαετίας 

να αναχρηματοδοτήσει 220δις (76%) ενώ το 2015 όφειλε 300δις (χωρίς έντοκα) και έπρεπε να 

αναχρηματοδοτήσει εντός δεκαετίας 80δις (27%). 

Η κατανομή των λέξεων των ομολόγων και η επέκταση των αποπληρωμών του φαίνονται στα 

παρακάτω 2 διαγράμματα: 

41 

 

                                                           
40

  (Στρατόπουλος, 2016) 
41

  (Στρατόπουλος, 2016) 
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2α. Εξυπηρέτηση χρέους: 

 

Το PSI και το OSI μείωσαν δραματικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Για του 

λόγου το αληθές, το δε μέσο επιτόκιο που απολάμβανε το 2014 η Ελλάδα ήταν το 2ο 

χαμηλότερο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μόνον 2,2% ενώ χώρες όπως Ιταλία και Πορτογαλία με 

αντίστοιχα μεγάλα προβλήματα είχαν 3,52% και 3,81% αντιστοίχως. 

42 

 Οι τόκοι ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι αντιπροσωπευτικός δείκτης ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο 

επιβαρύνεται μια οικονομία από την εξυπηρέτηση του χρέους της. Η Ελλάδα το 2014 είχε 3,9%, 

μικρότερο από χώρες όπου και αυτές υπερέβαιναν το βιώσιμο χρέος αλλά με σημαντικά 

μικρότερα ποσοστά εν συγκρίσει με την Ελλάδα, όπως Ιταλία και Πορτογαλία που είχαν 4,7% 

και 4,9% αντιστοίχως. 

43 

Το γκρι είναι το Χρέος ως % του ΑΕΠ εκτός της Ελλάδος που συμβολίζεται με μπλε. Το πορτοκαλί  ποσοστό είναι το οι τόκοι ως % 

του ΑΕΠ που απολαμβάνει η εκάστοτε χώρα. 

                                                           
42

  (Στρατόπουλος, 2016) 
43

  (Στρατόπουλος, 2016) 
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2β. Η πολιτική και οικονομική αλλαγή από τα τέλη του 2014 και 

οι μεγάλες απώλειες του 2015 
 

Οι τράπεζες χρειάστηκαν ανακεφαλαιοποιήση (με την χρήση αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου, δηλαδή στα Ίδια Κεφάλαια της) λόγω έλλειψης κεφαλαιακής επάρκειας. Τον 

Απρίλη του 2014 το ποσό που καταβλήθηκε από Ξένα Κεφάλαια ήταν 8,3δις και με αυτά τα 

λεφτά κατοχύρωσαν το 27% των μετοχικών κεφαλαίων (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας). Το δε υπόλοιπο ποσοστό ανήκε σε ιδιώτες (73%). Τον Δεκέμβριο του 2015, 

καταβλήθηκε το ποσό των 8,1δις και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση του 77% των 

μετοχικών κεφαλαίων. Είναι ολοφάνερο και δεν χρειάζεται η εξειδικευμένη γνώση για να 

παρατηρηθεί πως η αποτίμηση ήταν εξωφρενικά μικρότερη από την τότε του Απριλίου του 

2014 και παρ’ όλα αυτά, υπήρχε τόσο μειωμένη ζήτηση όπου χρειάστηκαν τα 2,8δις να 

καταβληθούν από πρώην ομολογιούχους. Όλα τα παραπάνω είναι αξιοσημείωτα γιατί δεν 

παρουσιάζουν μόνο τα  μεν προβλήματα των τραπεζών αλλά και την δε αφερεγγυότητας και 

την ανυπαρξία εμπιστοσύνης που έχει η Ελληνική οικονομία, το Ελληνικό κράτος και το 

Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα. Το αποτελειωτικό χτύπημα κάτω από την ζώνη ήταν με την 

επιβολή των Capital Controls, όπου προσέθεσαν επιπλέον αβεβαιότητα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο να αλλάζει τις εκτιμήσεις του εν σχέσει με την βιωσιμότητα του Ελληνικού 

χρέους, από βιώσιμο σε μη βιώσιμο και με την αναγκαία ανακεφαλαιοποίηση που θα έπρεπε 

να επέλθει. Επιπροσθέτως, είναι κάτι που μέχρι και σήμερα δεν έχει σβήσει, μιας και οι 

επενδυτικές κινήσεις τον τραπεζών και των πολιτών έχουν εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο, με 

μεγάλη συνεχή αβεβαιότητα και εκροές χρημάτων από το τραπεζικό σύστημα, μένοντας 

ανοιχτό το ενδεχόμενο για κούρεμα καταθέσεων (δηλαδή μείωση των Ξένων 

Κεφαλαίων/Πραγματικό Παθητικό/Υποχρεώσεις) , το λεγόμενο “bail-in”. 

 

2γ. Βιωσιμότητα του χρέους 
 

Το πραγματικό χρέος εν συγκρίσει με το ονομαστικό έχει 80% διαφορά. Αυτή ιδιαίτερη 

ιδιομορφία που έχει μόνο η Ελλάδα οφείλεται στον ειδικό ευμενή χειρισμό που έχει ως προς 

τους τόκους και την επεκταμένη περίοδο αποπληρωμής, που το καταστεί ουσιαστικά 

μικρότερο, γιατί ως ονομαστικό χρέος είναι υπερβολικά μεγάλο, αλλά το πραγματικό  χρέος 

δηλαδή σε παρούσα αξία, αυτό που πραγματικά μας επιβαρύνει είναι 80% μικρότερο. Το 

παραπάνω οφείλεται στις ρυθμίσεις που τέθηκαν στο PSI. Σκεφτείτε, απλοποιώντας το και 

ανάγοντας το σε καθημερινή συνθήκη, να έχετε συνάψει ένα δάνειο 100.000€ (ονομαστική 

αξία) και να έχετε ενταχθεί επί παραδείγματι στον νόμο Κατσέλη, δίνοντας σας ευνοϊκούς 
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όρους αποπληρωμής ως αναφορά την δόση και την επέκταση χρόνου, καταβάλλοντας μια 

δόση, αντί 400€/μήνα που θα δίνατε, να δίνεται 400€*80%=80€/μήνα. Αυτομάτως, το 

πραγματικό χρέος σας, δηλαδή η παρούσα αξία του, αυτή που σας επηρεάζει, έχει "μειωθεί" 

κατά 80%. Είναι ξεκάθαρα φανερό πως οι περισσότεροι πολίτες επιζητούν λύσεις για τα χρέη 

τους  όχι ως συνολικό ποσό · το ονομαστικό τους χρέος, αλλά ως προς το κόστος της μηνιαίας 

εξυπηρέτησης του, διότι πια δεν έχουν τόσο μεγάλο εισόδημα ώστε να το χρηματοδοτούν 

όπως την περίοδο που το είχαν συνάψει. 

Εν συντομία ως προς την βιωσιμότητα του χρέους, βλέποντας πια τις χώρες που 

υλοποίησαν το μνημόνια και εξήλθαν από τις δεσμεύσεις και εισήχθηκαν ξανά στις αγορές, μη 

έχοντας δεσμεύσεις και  παραχωρήσεις των εθνικών κυριαρχιών τους, παρατηρούμαι πως για 

το εάν το χρέος έχει καταστεί μη βιώσιμο έγκειται κυρίως από την γενικότερη εμπιστοσύνη που 

σου προδίδουν οι αγορές, με την δυνατότητα να εισαχθείς και να δανειστείς από αυτές, καθώς 

και με την εύρεση χρηματοδότησης από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων όπου θα σου 

αποδώσουν έσοδα, εμπιστοσύνη, ισχύ και  οφέλη για την οικονομία σου. 

 

2δ. Συνέντευξη κ. Ευάγγελου Βενιζέλου 
 

Κατά Ευάγγελου Βενιζέλου σε συνέντευξη στον «Ενικό» στον κ. Χατζηνικολάου όπου 

ήταν ο υπουργός οικονομικών και εφάρμοσε την ανακεφαλαιοποίηση του PSI όπου την 

χαρακτήρισε και επιτυχημένη, είπε πως όλη η ενέργεια δεν είχε ούτε κέρδος ούτε ζημιά παρά 

μόνον αποτέλεσε μια λογιστική εγγραφή συμψηφισμού, μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και 

Γενικής Κυβέρνησης (τα λεγόμενα ταμεία), για λόγους ασφάλειας και ένταξης του 

προγράμματος αυτού. Η κρατική επιχορήγηση ήταν τότε 17δις και τα λεφτά που αποσύρθηκαν 

από τα ταμεία ήταν 14δις. Εκτός τούτου, επειδή μετατράπηκαν σε ομόλογα, η απόδοση των 

ομολόγων ήταν 500εκατομμύρια οπότε κατά την γνώμη του δεν χρειάστηκε καν η επαναφορά 

των αποσυρμένων 14δις. Από τα 22δις, κουρεύτηκαν τα 14δις ομόλογα και ως ρευστά/μετρητά 

και πήραν πίσω 4,5δις με την εγγύηση του EFSM(European Financial Stability Facility-

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Το Δημόσιο συμβούλεψε να διαθέσουν 

μέρος των 4,5δις για αγορά νέων Ελληνικών ομολόγων όπου βρίσκονται στην αγορά (post PSI), 

όπου επωλούντο 15% της αξίας τους, τουτέστιν αγόραζες ομόλογο αξίας 100€ μόνον με 15€. 

Με αυτήν την συμβουλή, υπολόγισαν πως το χαρτοφυλάκιο των ταμείων θα ανακτούντο 

πλήρως ξανά στα 22δις έπειτα το πέρας των 3μηνών. Το μεγαλύτερο ταμείο το ΙΚΑ, άκουσε 

αυτήν την συμβουλή και κατά δήλωση, αποκατέστησε το χαρτοφυλάκιο του, όχι απλώς πλήρως 

(100%) αλλά στο 130%(έβγαλε και κέρδος από την πράξη αυτή). Ακόμη, δηλώνει πως οι 

κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις μόνο δεν άκουσαν και δεν ακολούθησαν την 

ενέργεια αυτή, έβλαψαν τα ταμεία για ιδεολογικές σκοπιμότητες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την μη ανάκτηση των ταμειακών διαθεσίμων. Πέρα τούτου, τα λεφτά που πάρθηκαν εξ αρχής 

(14δις), ακόμη υπάρχουν και τα διατηρεί το Δημόσιο ως προς δική του χρήση, μιας και η 
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βιωσιμότητα των ταμείων εγγυείται από το ίδιο το Δημόσιο. Εν κατακλείδι, δηλώνει ρητώς πως 

αν η χώρα δεν έκανε την ενέργεια αυτή ονόματι PSI το 2012 και αντί αυτής έβαζε λουκέτο η 

χώρα, δεν θα υπήρχαν τα ταμεία αυτά καθώς επίσης δηλώνει πως τα λεφτά που αποσύρθηκαν 

από τα ταμεία υπάρχουν στην κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου (Κεντρικής Κυβέρνησης).44 

 

2ε. Ανάλυση της Συνεντεύξεως 
 

Στην παραπάνω δήλωση, κατά την γνώμη μου, δίνοντας το τεκμήριο της αθωότητας και 

πιστεύοντας τους παραπάνω ισχυρισμούς  του κυρίου πρώην Υπουργού Οικονομικών, το μόνο 

μεμπτό που μπορώ να διακρίνω είναι η ασυμφωνία μερικών ταμείων για την οδηγία μετέπειτα 

των παρακάτω ομολόγων όπου απέδιδαν μεγάλο κέρδος ώστε να ανακτηθούν τα ρευστά 

διαθέσιμα ξανά χωρίς την επιστροφή των ανακτηθέντων κεφαλαίων. Κάτι καθόλου σπάνιο 

μπορώ να πω για τα Ελληνικά δεδομένα, μιας και πολλά λάθη του παρελθόντος βασίζονται 

κυρίως σε συνεχείς μεγάλες κόντρες και αντιπαλότητες (Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο), πολλές 

φορές και ανούσιες κόντες αντί να χαραχθεί τακτική και στρατηγική για τα επερχόμενα πιθανά 

προβλήματα, χρησιμοποιώντας απτά δεδομένα. Τελειώνοντας τον σχολιασμό μου, η βασική 

επίπτωση των ταμείων, που εν τέλει δεν ακολούθησαν ή πιθανώς ακολούθησαν και δεν 

κατάφεραν να ανακτήσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα, είναι πως παρουσίασαν προβλήματα 

στην ρευστότητα τους λόγω αυτής της πράξης και λόγω της μη αντιστροφής της οικονομικής 

κατάστασης της Ελλάδος, γιατί όντως μπορεί να αποτελεί μια εγγραφή συμψηφισμού και τα 

λεφτά να παρέμειναν στο Δημόσιο οπότε να μην χάθηκαν αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν 

δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας. Όπως γνωρίζουμε, πολλές φορές οι οικονομικές κινήσεις 

δεν έχουν επίπτωση στον Πίνακα Αποτελεσμάτων δηλαδή ούτε κέρδος ούτε ζημιά αλλά μπορεί 

να έχουν επίπτωση στην ρευστότητα και αυτή η επίπτωση στην ρευστότητα μακροπρόθεσμα 

να οδηγήσει σε πιθανή ζημιά. Βέβαια, οφείλω να πω πως γενικότερα, με την τότε και τωρινή 

υπάρχουσα οικονομική μας ισχύ, οι επιχορηγήσεις των Ταμείων ήταν υπέρογκες, οπότε η 

αφαίρεση του ποσού 14δις από τα ταμεία είναι μικρότερη από την επιχορήγηση μιας μόνο 

χρονιάς των τελευταίων 15ετών (βέβαια δεν παύει να ήταν αιφνίδιο και να επιφέρει 

αποσταθεροποίηση). Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με ένα απλούστατο παράδειγμα 

καθημερινής βίωσης. 

 Ένα αντρόγυνο έχει κοινό πορτοφόλι (Δημόσιο-Ταμεία), άντρας και γυναίκα χωρίζουν τα 

λεφτά τους (οπότε τα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους) 

αλλά τελικώς λόγω έκτακτου γεγονότος (χρεοκοπία), ο πατέρας χρειάζεται να πάρει 

περισσότερα λεφτά οπότε αναγκαστικά θα τα πάρει από την γυναίκα του (απόσυρση των 

ταμειακών διαθεσίμων από τα Ταμεία). Όπως είδατε στο παραπάνω απλουστευμένο 

παράδειγμα μπορούμε να διαγνώσουμε τα εξής:  

                                                           
44

 (Βενιζέλος, για PSI, 2015) 
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� Δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί είναι κάτι έκτακτο και επικίνδυνο (ενδεχόμενη 

χρεοκοπία). 

� Το πρόβλημα ρευστότητας επέρχεται στα Ταμεία. 

Τέλος, υπήρχε μια ανάκτηση των 4,5δις και μια επενδυτική λύση ώστε να ανακτηθεί 

πλήρως το ποσό των 14δις όπου στο παράδειγμα μας μπορεί να είναι ότι ο πατέρας έλυσε το 

πρόβλημα του και αποφάσισε να χαλάει λιγότερα και αυτά τα λιγότερα να τα επιστρέφει στην 

γυναίκα του. Αν και κοινός λογαριασμός, η έλλειψη του συντονισμού όλου του Δημοσίου είχε 

περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την κοινή 

γραμμή, συνεννόηση και συνεργασία. 

 

2ζ. κ. Βαρουφάκης στην συνέντευξη  στο «ΣΚΑΪ Τώρα» στις 

13/03/2012 με τίτλο “Αποτυχία PSI” 
 

Υπέρμαχος ότι το PSI όχι μόνο δεν έδωσε λύση αλλά και έβλαψε την οικονομία μας 

γιατί η πτώχευση δεν αποφεύχθηκε και ούτε μας προασπίζει από ακόμη μία μελλοντική 

πτώχευση. Ισχυρίστηκε πως απλώς έγινε μια ανταλλαγή 100δις αξία ομολόγων όπου 

συμφωνήθηκε να δοθούν 15δις τώρα τα οποία θα τα δανειστούμε βεβαίως και άλλα ακόμη 

30δις υπό την μορφή νέων ομολόγων. Η απομείωση αυτή είναι κατά τα λεγόμενα του μεγάλη, 

τουτέστιν 55% αλλά δεν θα οδηγήσει σε βιωσιμότητα  του χρέους μας διότι θα σήμαινε πως τα 

νέα ομόλογα που θα διαθέταμε στις αγορές, οι αγορές θα τα αντιμετωπίσουν ως φερέγγυα (μη 

επισφαλή) ομόλογα το οποίο και δεν έγινε. Το χρέος είναι υπέρογκο αν και το τότε επιτόκιο για 

τα υπάρχουσα δεδομένα ήταν 3-4%, από τα χαμηλότερα δυνατά, ειδικά εν συγκρίσει με του 1ου 

μνημονίου. Παρ’ όλα αυτά, αν και υπερβολικά μικρό αυτό σημαίνει ότι αυτό το ποσοστό 

πρέπει να καταβληθεί από το εθνικό μας εισόδημα οπότε λειτουργεί ως το ποσοστό διόγκωσης 

του χρέους μας (ρυθμός αύξησης του χρέους μας), το οποίο εισόδημα φθίνει κατά 7%. Τα 

παραπάνω 2 ποσοστά πρέπει να είναι ομόρροπα και στον ίδιο ρυθμό ώστε να μπορούμε να 

πούμε ότι το εναπομείναν χρέος θεωρείτο βιώσιμο έπειτα του κουρέματος  αυτού. Ειρήσθω εν 

παρόδω, με το παραπάνω λεγόμενο του κ. Βαρουφάκη δεν φαίνεται η διαφωνία του ως προς 

την χρήση των λέξεων κουρέματος και απομείωσης, δηλαδή παραδέχεται πως υπήρχε 

κούρεμα, απλώς το θεώρησε ήσσονος σημασίας διότι δεν υπήρξε προβλεπομένη στρατηγική 

ώστε να μην επανακτηθεί τούτο το χρέος. Ο έπειτα σχολιασμός είναι κυρίως πολιτικός ως προς 

την στρατηγική μερικών δυνατών χωρών να απομονώσουν την Ελλάδα και την Πορτογαλία 

εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πως με τις υφεσιακές επιπτώσεις και τις οικονομικές πολιτικές 

που ακολουθούνται στην οικονομία, δεν μπορεί να καταστεί  το χρέος της Ελλάδος βιώσιμο. 

Κατά τα λεγόμενα του, ισχυρίζεται πως οι κύριες ευθύνες φέρονται από την γενικότερη 

πολιτική της Ευρώπης όπου έχουν στηλιτευτικό χαρακτήρα, δημιουργώντας λανθασμένα και 

ανεφάρμοστα μνημόνια τα οποία κακώς αποδεχόμενα από την Ελλάδα εφαρμόζονται  και ότι η 
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μοναδική λύση είναι η Ευρώπη να αλλάξει ρότα διότι θα καταστραφεί. Τα λεφτά που 

παίρνονται και σπαταλούνται για προηγούμενα δάνεια που χρωστάμε σε αυτούς οπότε δεν 

επέρχονται κάποια ουσιαστική βελτίωση στην πραγματική οικονομία μιας και αδυνατούμε να 

τα αποπληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Επιπλέον, υπερασπίζεται πως οι ανακεφαλαιοποιήσεις των 

τραπεζών δεν έπρεπε να γίνεται μέσω δημοσίου, το οποίο θα δανειστεί κεφάλαια, ώστε να 

προσδώσει ρευστότητα στις τράπεζες αλλά απευθείας  μέσω την ανακεφαλαιοποίηση των 

Ευρωπαϊκών τραπεζών διότι θα επιδείκνυε ότι η Ελλάδα δεν θέλει άλλα δάνεια.45 

Εν τέλει, το σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως και η απέναντι όχθη 

αποδέχεται ότι το PSI έφερε μεγάλο κούρεμα και αποτέλεσμα της τότε στιγμής, 

ανακεφαλαιοποιώντας τις τράπεζες  απλώς δίχως στρατηγική για το εναπομείναν και το 

μελλοντικό χρέος που πρόκειται να δημιουργηθεί με τα φθίνουσα και υφεσιακά δεδομένα της 

οικονομίας. 

Επιπροσθέτως όπως αναφέρεται και στην έκθεση του διοικητού της Τράπεζας Ελλάδος στις  21 

Ιανουαρίου 2013, το Euro group ενέκρινε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών ύψους 7,2 δις ευρώ. 

Όλη η δράση της 2ης ανακεφαλαιοποίησης μαζί με την επέκταση του Δημοσίου χρέους (OSI) και 

του κουρέματος του Ιδιωτικού (PSI) συνετέλεσε  στην αναζωογόνηση του τραπεζικού 

συστήματος και των συστημικών τραπεζών, διότι ήταν αναγκαστικό να παρθεί μία απόφαση 

λόγω της κατάρρευση της χώρας μας την τότε περίοδο. Η συμφωνία που έγινε ήταν μεταξύ 

Ελληνικού κράτος και ιδιωτών για ανταλλαγή ομολόγων αρκετά μικρότερης αξίας με την 

προϋπόθεση να ενταχθούν από το Ελληνικό στο Αγγλικό δίκαιο (με δικαίωμα διαγραφής  αλλά 

όχι μονομερούς. Εξασφαλισμένα για τους επενδυτές) αντί να χάσουν το 100% αυτών με μια 

δυνητική επερχόμενη ασύντακτη χρεοκοπία του Ελληνικού κράτους. 

2η. Συμπέρασμα 
 

Εν κατακλείδι, αυτό δε επιβεβαιώνεται και προσφάτως με τον τελευταίο προϋπολογισμό του 

κράτους του 2017, από τους ίδιους στηλιτευτές του PSI, όπου αναφέρει ρητώς πως χάρις του 

PSI μειώθηκαν οι δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κατά 50% ύψους 5.500.000-6.000.000€. Πιο 

συγκεκριμένα, η μείωση δημοσίου χρέους, η επέκταση χρόνου αποπληρωμής και η μείωση 

επιτοκίων (χορηγημένα από τον EFSF) πραγματοποιήθηκαν  με το πέρας της ανταλλαγής και 

επαναγοράς των ομολόγων τον Δεκέμβριο 201246.  

                                                           
45

 (Βαρουφάκης, Αποτυχία το PSI , 2012) 
46

 (Κρατικός Προϋπολογισμός, 2016) 
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Τέλος, η ενέργεια του PSI και OSI καθώς και οι χειρισμοί για μείωσης της παρούσας αξίας του 

χρέους, στηρίζεται και από τον Ισπανό Οικονομολόγο Pablo Triana, ο οποίος έχει μια έκθεση εν 

ονόματι «Greek Bailouts: debunking the “foreign banks” myth» όπου αναλύει την περίοδο των 

μνημονίων και το χρέος της Ελλάδος με μια διαφορετική σκοπιά, προσεγγίζοντας την 

μεγαλύτερη εικόνα, αξιολογώντας την με χρήση πολλών χρηματοοικονομικών δεικτών, όχι 

απλώς αντλώντας το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ·  αλλά ότι έγινε μεγάλο κούρεμα με ευρεία 

συμμετοχή κοντά στο 95%48, ύψους κουρέματος των ομολόγων 53,5% και ότι εν τέλει ότι οι 

χρηματοοικονομικές μας ανάγκες παραμένουν αρκετά εντός στόχου και από τις χαμηλότερες, 

κάτω του 15% του ΑΕΠ49.  Η ανάλυση πολλές φορές στηλιτεύει την πρακτική των τραπεζών και 

τους γενικότερους χειρισμούς τους.  Η γενικότερη εικόνα εμπεριέχει και την πίεση που έχει 

ασκηθεί, πολλές φορές τιμωρητέα, όταν η πραγματική κατάσταση δεν την επιτάσσει και όταν 

οι συνεχώς υφέσεις δυσχεραίνουν την ζωή των Ελλήνων· εστιάζει στο διαρθρωτικό έλλειμμα 

όπου αφαιρείται η μεταβολή της οικονομικής μεγέθυνσης του έτους.  

 

Γ. 3η Ανακεφαλαιοποίηση 
 

Ως προς την 3η ανακεφαλαιοποίηση, το Δημόσιο ως κύριος μέτοχος των τραπεζών, 

παραχώρησε στους ιδιώτες την κυριαρχία του στις τράπεζες διότι ήταν αναγκασμένο να 

χρηματοδοτήσει αυτό την ανακεφαλαιοποίηση για να διατηρήσει το ποσοστό του αλλά αυτό 

                                                           
47

 (Κρατικός Προϋπολογισμός, 2016) 
48

 Για την ακρίβεια από τα 205,5δις ευρώ, εντάχθηκαν τα 198δις, 96,36%. Όσοι ακολούθησαν 

την δικαστική οδό, κυρίως σε αυτό έπαιξαν ρόλο κομματικές σκοπιμότητες, ηττήθηκαν στα 

μεγάλα δικαστήρια: ΣτΕ, ΕΔΔΑ, Γενικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
49 Η ανάλυση μπαίνει σε αρκετά ειδικευμένες χρηματοοικονομικές έννοιες, αναλύοντας το 

χρέος και τις μεταβολές των μετοχών έπειτα της διαμόρφωσης που επήλθε το 2011-2012. Για 

περισσότερα μπορείτε να ανατρέξετε στην ιδία έκθεση. (Triana, 2017) 
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ήταν παντελώς ανέφικτο διότι τα χρήματα αυτά δεν τα είχε και αναγκαστικά θα ήταν με την 

χρήση επιπλέον δανείων (άρα αύξηση του ήδη υπέρογκου χρέους του). Το μεγάλο αρνητικό της 

υποχρεωτικής παραχώρησης των τραπεζών δηλαδή της περιουσίας του Δημοσίου ήταν ότι οι 

τιμές των μετοχών ήταν εξαιρετικά χαμηλές λόγω υψηλού κινδύνου που διακατέχεται η χώρα 

μας και ειδικότερα οι τράπεζες μας ως μορφή επένδυσης, μειώνοντας απαξιωτικά ακόμη μια 

φορά το τραπεζικό μας σύστημα και όσους το εμπιστεύτηκαν. Η κυριαρχία των τραπεζών εν 

τέλει πέρασε σε οποιοδήποτε ιδιώτη επιθυμούσε να καταβάλει αυτό το αμυδρό ποσό για να 

αποκτήσει σημαντικό ποσοστό σε μια τράπεζα, από οποιαδήποτε μεριά του κόσμου διότι η 

χώρα και το σύστημα της ήταν στο χείλος του γκρεμού και δεν υπήρχε χρόνος για επίλεκτη 

διαλογή των ενδιαφερόντων. Περιττό να πω, όλα έχουν να κάνουν με την προσφορά και την 

ζήτηση και αυτές οι δύο έννοιες με το προϊόν και τις ευκαιρίες κέρδους που προσφέρονται. 

Δυστυχώς οι τράπεζες και η χώρα μας με την πάροδο και της χρονιάς της περιβόητης 

διαπραγμάτευσης και την εικόνα της να είναι με το ένα πόδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 

επιβληθέντα Capital Controls, θεωρείτο υπερβολικά επισφαλής επενδυτική επιλογή ·όπου 

μέχρι και σήμερα παραμένουν ενεργά τα Capital Controls, ο κίνδυνος για πτώχευση και Grexit, 

η ίδια αστάθεια και αβεβαιότητα και γενικώς τα ίδια ακριβώς δεδομένα με μη αντιστρέψιμη 

φθίνουσα τάση. Τον κύριο ρόλο για την υπερβάλλουσα ύφεση του συστήματος βαραίνει η 

διαπραγμάτευση, με το αρνητικό σενάριο της Ε.Κ.Τ. να συμβαίνει πραγματικότητα και με το 

χείριστο αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς και ως κερασάκι στην τούρτα να είναι η επιβολή των 

Capital Controls· αυστηρός περιορισμός στην εκροή κεφαλαίων από τις τράπεζες τόσο προς την 

εγχώρια αγορά όσο και ακόμη περισσότερο στην εξωχώρια αγορά, καθώς και  ο σφοδρός 

έλεγχος των λογαριασμών-τραπεζών και οτιδήποτε έγκειται σε τούτο.  

Επιπροσθέτως, το κράτος είχε διαθέσει στην προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση του, το 

ποσό των 30δις που κατείχε μέσω μετοχών και με την τότε εικόνα των τραπεζών και της 

οικονομίας, μπορούμε να πούμε σίγουρα πως και εάν  πούλαγε το δημόσιο τότε τις μετοχές 

του, θα είχε κερδίσει χρήματα από αυτήν την δραστηριότητα (20δις κέρδος) και δεν θα έχανε 

το 95% της αξίας των μετοχών όπου συνέβη από την 3η ανακεφαλαιοποίηση και την όλη 

διαδικασία ανασφάλειας που πέρασε η χώρα το 2015 (μη αναστρέψιμη ζημιά). Η πολιτική 

αλλαγή και η «βουτιά στα βαθιά» της νέας κυβέρνησης ήταν εξ’ αρχής οπότε δεν ξέρουμε καν 

αν είχε φανταστεί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας διαδικασίας και τις επιπτώσεις αυτής της 

στρατηγικής της, εάν και εν έτι 2017 όπου βρισκόμεθα, βλέπουμε να ακολουθείται το ίδιο 

περίπου μοτίβο καθυστέρησης, ως αποτέλεσμα όχι μόνο η εικόνα της χώρας να σπιλώνεται 

αλλά ακόμη να υπάρχουν μέχρι και σήμερα μεγάλες εκροές κεφαλαίων με την ύπαρξη των 

Capital Controls (σημαντικό επιχείρημα για την μη άρση τους).  

Επιπλέον, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση 

των κόκκινων δανείων καθώς και μείωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, 

δημιουργώντας επιπλέον σενάρια εκτίμησης για άντληση των κεφαλαιακών τους αναγκών. 

Κατά την λήξη της περιόδου αβεβαιότητας και με την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών εν 

ενεργεία(capital controls), δηλαδή στα τέλη 2015-αρχές 2016, παρατηρήθηκε επαναφορά των 
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συνιστωσών. Σημαντικό δε πρέπει να επισημανθεί ότι η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε κατά 

την περίοδο του 2015 είχε ακόμη ένα αρνητικό, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες εκροές 

κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα (καταθέσεις) όπου είχαν τα προηγούμενα χρόνια 

ελεγχόμενες διακυμάνσεις, μεγαλύτερη εκροή και από το ξέσπασμα κρίσης του 2009. Όλα τα 

παραπάνω αποτέλεσαν στην επιπλέον ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος με νέα 

ανακεφαλαιοποίηση όπου εφαρμόστηκε με την νέα Σύμβαση Χρηματοπιστωτικής 

Διευκόλυνσης, που είχε ως γνώμονα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανακεφαλαιώνοντας τις 

εγχώριες τράπεζες, δίνοντας έναυσμα επιστροφής κεφαλαίων στην χώρα και διόρθωσης της 

πρώτης περιόδου του 2015, μιας και την δεύτερη περίοδο επιστράφηκαν (Ιουλίου-Δεκεμβρίου) 

3δις ευρώ, με εκτιμήσεις επαναπατρισμού κεφαλαίων ακόμη 2δις ευρώ, ειδικότερα όταν τα 

capital controls  γίνονται ελαστικότερα τείνοντας να αρθούν παντελώς (κάτι που μέχρι στιγμής 

έχει διαψευθεί, διότι η άρση τους φαντάζει αδύνατη με τούτο το οικονομικό περιβάλλον). Με 

την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 παρουσιάστηκε μείωση εξάρτησης των 

ελληνικών τραπεζών από το Έκτακτο Μηχανισμό  Ρευστότητας (ELA) κατά 18,5δις όπου 

αναδεικνύει την βελτίωση ρευστότητας και διαχείρισης των κεφαλαίων των τραπεζών καθώς 

και το πέρας της υψηλής αβεβαιότητας, κάνοντας καλύτερες εκτιμήσεις και διευθετήσεις 

κεφαλαίων.  

 Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσαν τις 

συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank, Εθνική) σε αξιολόγηση ,όπως του 

2014, και στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress test). Οι τράπεζες μπορεί να 

άντεξαν την περίοδο του 2015, αλλά η συνολική αξιολόγηση έδειξε ελλείμματα κεφαλαίων και 

στις 4 τράπεζες σε διάφορους τομείς · 4,4-14,4 δις ευρώ από το καλύτερο στο χειρότερο 

σενάριο καθώς και 857 εκατομμύρια ευρώ έως 1.021 εκατομμύρια ευρώ για την 5η μεγάλη 

τράπεζα, την τράπεζα Αττικής. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθορίστηκε 

να συμμετέχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου όποτε χρειάζεται (με βάση κεφαλαιακών 

αναγκών και δεικτών για την επάρκεια και σύνθεση κεφαλαίων) εφόσον δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα. 

 Οι 4 συστημικές τράπεζες αποκόμισαν 8δις ευρώ ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από 

την ανακεφαλαιοποίηση, όπου τα δε 2,7δις ήταν μέσω εθελοντικών ασκήσεων διαχείρισης 

παθητικού (liability management exercises)50. Εν τέλει, παίρνοντας το δυσμενή σενάριο, η 

ανακεφαλαιοποίηση σχεδόν ολοκληρωτικά καλύφθηκε από τον ιδιωτικό τομέα με το ΤΧΣ να 

χορηγεί τα λοιπά κεφάλαια που χρειαζόντουσαν οι τράπεζες, συνολικού ύψους 5,4δις· 1,4 δις 

σε μετοχές και τα υπόλοιπα 4δις σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα, με υποχρεωτική 

συμφωνία της μετατροπής των εκδωσάντων προνομιούχων μετοχών σε κοινές.  

                                                           
50

 (Στουρνάρα, Φεβρουάριου 2016, σ. 186) 
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51 

Από την παραπάνω κατάσταση μπορούμε να αντλήσουμε τις εξής σημαντικές πληροφορίες, 

συγκρίνοντας τα έτη 2014 με 2015, τα έσοδα είναι μειωμένα καθώς όμως και τα έξοδα επίσης. 

Ειδοποιό διαφορά κάνουν οι «προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο» όπου έχουν 61,5% και 

51,8% αντίστοιχα, διπλασιάζοντας τις «ζημιές προ φόρων». Τέλος, το τελικό αποτέλεσμα είναι 

και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο χρονιές αρνητικό (ζημιές), αλλά πιο δυσχερές κατά 

310,8% και 385,8%.  

Εν κατακλείδι, η μεν 3η τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση και τα αρνητικά που επέφερε το 

δε 3ο πρόγραμμα/μνημόνιο, είχε τεράστιες ορατές ζημιές αλλά και πολλές άλλες μη ορατές και 

ανυπολόγιστες ζημιές σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα.  

Δ. Σήμερα 

 

Δυστυχώς συνεχώς αρνητικές εξελίξεις. Οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις και τα 

συμφωνηθέντα δεν τηρούνται από την κυβέρνηση, στρατηγική δεν υπάρχει, οπότε οδηγεί σε 
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έναν νέο φαύλο κύκλο όπου φέρνει ξανά στο προσκήνιο κινδύνους όπως νέο 4ο πρόγραμμα, 

επιπλέον ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών· με πιθανό κούρεμα καταθέσεων, κίνδυνο να 

πτωχεύσουμε και να ξεμείνουμε από ρευστά διαθέσιμα στην χώρα μέχρι τον Ιούνιου και με 

μεγαλύτερο κίνδυνο στο τραπέζι, η έξοδος μας από την Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση. 

Δυστυχώς, ακόμη και με την παραμονή των Capital Controls υπάρχουν τεράστιες εκροές 

χρημάτων από το τραπεζικό σύστημα, υπολογισμένες περίπου στα 20δις ευρώ, εκτός των 

προγραμματισθέντων μιας και η υπάρχουν αυξημένες χορηγήσεις δανείων από το Εmergency 

Liquidity Assistance (E.L.A.)· η κύρια λειτουργία του είναι να χορηγεί επιπλέον έκτακτα δάνεια 

σε τράπεζες που ξεφεύγουν από τις προβλέψεις τους και χρειάζονται έκτακτα κεφάλαια για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους, το οποίο υπάγεται στην Ε.Κ.Τ. και στην γενικότερη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να επηρεάζουν εμμέσως πλην σαφώς 

την εικόνα της χώρας.  

Τον Δεκέμβριο του 2016, κρίθηκε να ληφθούν μέτρα βραχυπρόθεσμα αλλά και 

μεσοπρόθεσμα με σκοπό να γίνει βιώσιμη η ικανότητα της χώρας για αποπληρωμή των 

δανειακών τις υποχρεώσεων. Για τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το ESM πρέπει να εξομαλύνει 

την αποπληρωμή του EFSM, να άρει το δικαίωμα για προσαύξηση των επιτοκίων ύψους 200 

μονάδων με επαναγορά του χρέους από το 2ο μνημόνιο/πρόγραμμα και τον  περιορισμό 

επιτοκιακού κινδύνου μεταξύ ESM-ΕFSM (με διάφορους χρηματοοικονομικούς χειρισμούς). Η 

επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως επέφερε θετικά αποτελέσματα στην οικονομία 

και αυτό επιβεβαιώνεται με την μη ολοκληρωμένη δεύτερη αξιολόγηση όπου έχει επιφέρει 

υπερβολικά μεγάλη αστάθεια.  Η δημιουργία αβέβαιων, ακραίων και υπερβολικά 

παρορμητικών αποφάσεων τούτης  της κυβέρνησης γίνεται αντιληπτό απλώς καταθέτοντας ένα 

παράδειγμα, το γνωστό, με την 13η σύνταξη. Όταν ανακοινώθηκε, προτού βεβαίως 

επιβεβαιωθεί το πλεόνασμα από την Eurostat και χωρίς να έχουν το δικαίωμα λόγω του ότι 

αναγράφεται ρητώς εντός μνημονίου πως μοιράζεται το πλεόνασμα πέραν του στόχου (όχι 

μονομερώς), οι εταίροι πάγωσαν την λήψη των βραχυπρόθεσμων μέτρων και χειρισμών για το 

Δημόσιο χρέος ώσπου η κυβέρνηση αναθεώρησε στέλνοντας επιστολή, διαψεύδοντας τους 

ιδίους και διορθώνοντας την αναγγελία τους. Ο ESM 23 Ιανουαρίου 2017 έθεσε σε ισχύ εν τέλει 

τα εν λόγω μέτρα, βέβαια με ένα σπουδαίο κόστος κατά την γνώμη μου, το οποίο είναι μείωση 

διαπραγματευτικού κεφαλαίου και μείωση ακόμη μιας φοράς της φερεγγυότητας και της 

υπόληψης της χώρας. Οι αναγγελίες για οριακή ύφεση ή ανάπτυξη ή στασιμότητας σε 

συνδυασμό με το πρωτογενές πλεόνασμα του 4% (στόχος 0,5), είναι ένας συνδυασμός 

αρνητικός, από οικονομικής πλευράς και όχι από πολιτικής, ως προς την πραγματική οικονομία, 

διότι τα δις αυτά που αφαιρέθηκαν από την κυκλοφορία της εγχώριας αγοράς μπορεί να 

έπαιζαν καθοριστικό ρόλο για τον ρυθμό ανάπτυξης. Επίσης, το πλεόνασμα αυτό 

δημιουργήθηκε από ένα σωρό επιβαρύνσεις στους πολίτες και όχι από μείωση της διαφθοράς. 
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52 

 

GDP AS PERCENTAGE (%) 
COUNTRIES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CYPRUS -1.8 1.3 0.3 -3.2 -6.0 -1.5 1.7 2.8 

GREECE -4.3 -5.5 -9.1 -7.3 -3.2 0.4 -0.2 0.0 

ITALY -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 0.8 0.9 
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Ανάλυση του ΑΕΠ ( GDP growth): Είναι ευδιάκριτα μεγάλη η διακύμανση,  γνωστή και 

αποκαλούμενη συνεχώς ως η μεγάλη φούσκα στην Ελλάδα, ενώ σε όλα τα έτη κινούντο όλες οι 

χώρες σε περίπου στα ίδια επίπεδα,  η Κύπρος και η Ιταλία δεν κινδυνεύουν πολύ ούτε 

εισέρχονται σε μεγάλη αναταραχή, μιας και οι διακυμάνσεις τους είναι σχετικά ελεγχόμενες εν 

συγκρίσει με της Ελλάδας. Το διάγραμμα γνωστοποιεί  την επικινδυνότητα της όλης 

κατάστασης· λόγω μεγάλης διακύμανσης, η μεγάλη διασπορά υποδηλώνει τον κίνδυνο . Ειδικά, 

το έτος 2014, η ανοδική καμπή της Ελλάδος φθάνει τα επίπεδα της Ιταλίας, ξεπερνώντας την 

Κύπρο. Το 2015, αντιστρέφεται η ανοδική καμπή που είχε ξεκινήσει από το 2011 έως το 2014, 

καθώς και το 2016 συνεχίσει την φθίνουσα πορεία. 

Η Ελληνική οικονομία πρέπει να εστιάζει απολύτως και αναγκαίως σε προσέλκυση 

νέων επενδύσεων, δη εξωτερικών διότι χρειάζονται να εισέλθουν νέα ξένα κεφάλαια στην 

εγχώρια αγορά. Αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται να συμβαίνει αν και θα μπορούσε να είναι εφικτό 

γιατί το κόστος στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα του ειδικευμένου και υψηλά μορφωμένου 

δυναμικού έχει μειωθεί δραματικά πολύ, αν και βεβαίως έχει αυξηθεί το φορολογικό κόστος 

και κατά μία έννοια ο πολιτικός κίνδυνος. Αυτό είναι διακριτό διότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, το 

2014 η οικονομία σημείωσε 4% μεταβολή της ανάπτυξης, κατορθώνοντας να γυρίσει την 

ύφεση σε οριακή ανάπτυξη συνακόλουθα με δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Η πολιτική 

αλλαγή του 2015 προσέφερε αρκετή αστάθεια, επιβαρύνοντας την εγχώρια οικονομία με 

περισσότερους φόρους άμεσους και έμμεσους και με χειρότερη επίπτωση το τότε 
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δημοψήφισμα που επέφερε τα capital controls. Ειρήσθω εν παρόδω, ανεπανάληπτες δηλώσεις 

του κ. Βαρουφάκη και κυριότερη στον ΑΝΤ1 στις 14 Μαρτίου 2017 στο 8:22, δηλώνουν πως τα 

capital controls επήλθαν από την ΕΚΤ και τους θεσμούς, λέγοντας στην συγκεκριμένη 

συνέντευξη ότι το είχαν προεξοφλήσει ότι θα συνέβαινε αυτό, άρα έγινε εν γνώσει της 

κυβερνήσεως (αν και δεν αποδέχονται μερίδιο ευθυνών) καθώς και ότι η κύρια αιτία ήταν το 

δημοψήφισμα του 201554. Πέρα του προαναφερθέντος είναι και το συνεχές ζήτημα του χρέους 

και των κόκκινων δανείων (θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο). Ως προς το ζήτημα του 

χρέους ήδη έχουμε αναφερθεί στο παρελθοντικό του χρόνου αναλυτικότερα και ως προς το 

παροντικό και μελλοντικό του χρόνο, φαίνεται προς πριν την ολοκλήρωση του παρόντος 

προγράμματος τον Ιούλιο του 2018 δεν θα υπάρξει κάποια ριζική διευθέτηση. Προσφάτως 

έχουμε και τα νέα μέτρα πέρα του προγράμματος δεσμευμένα από την παρούσα κυβέρνηση 

τύπου μνημονίου μιας και εκδόθηκε νέο Memorandum of Understanding και Memorandum of 

Economical and Financial Understanding όπως κάθε αποκαλούμενο μνημόνιο, με συγκεκριμένα 

μέτρα και αυτή τη φορά δίχως χρηματοδότηση παρά μόνο την ολοκλήρωση της δεύτερης 

αξιολόγησης και την καταβολή της δόσης των δανειακών υποχρεώσεων μας ύψους 7,2δις 

ευρώ. Το διαπραγματευτικό κίνητρο πως οι στόχοι που μας επιβάλλουν είναι εκτός 

πραγματικότητας διαψεύδει αρνητικώς το επιτυχημένο πλεόνασμα επειδή χρησιμοποιείται ως 

αντεπιχείρημα και πως με προσπάθεια δεν θα είναι εφήμερος στόχος αλλά ότι μπορεί να γίνει 

σταθερός στόχος, οπότε να μην χρειάζεται άμεσα επίλυση το χρέος. 

Εν τω μεταξύ, το πλεόνασμα αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό και καθ’ όλου δεδομένο 

διότι η κυβέρνηση αυτή τη χρονιά εισέπραξε χρήματα που ήταν άπαξ, παραδείγματος χάριν την 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος, μια τέτοια προκαταβολή τελείως λανθασμένη. Λανθασμένη 

διότι δεσμεύει τις επιχειρήσεις να δεσμεύσουν μεγάλο ποσοστό των κερδών τους ως 

προκαταβολή (ταμειακή εκροή για τις επιχειρήσεις, επιπλέον 29% γιατί είναι 100% του φόρου 

εισοδήματος) και δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις και η Ελληνική οικονομία έχει φθίνουσα 

πορεία ως προς τα οικονομικά (τεκμαίρεται στις πρώτες προβλέψεις της νέα χρονιάς που 

δείχνουν πολύ υφεσιακές), αστάθεια και επιπλέον επιβαρύνσεις κάθε χρόνο, αντί να γίνεται το 

υγείες όπου είναι να βγαίνει χρεωστικό υπόλοιπο, λόγω υπέρογκης προκαταβολής, θα βγαίνει 

πιστωτικό, δηλαδή οι επιχειρήσεις με το συμψηφισμό θα συμψηφίζουν τον φόρο της χρονιάς 

καθώς ακόμη θα απαιτούν περαιτέρω χρήματα να τους επιστραφούν από το δημόσιο από την 

διαφορά. Αυτό επίσης είναι μείζονος αρνητικό και από την σκοπιά του βασικού σκοπού του 

δημοσίου. Εφόσον το Ελληνικό δημόσιο επιζητά περισσότερα χρήματα για να καλύψει τις 

ανάγκες του, θα ήταν προτιμότερο να βάλει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ως φόρου εισοδήματος 

το οποίο στο τέλος της χρήσης με την εκκαθάριση γίνεται από υποχρέωση-έξοδο, ώστε να 

μπορεί να μειώσει το ποσοστό της προκαταβολής. Ρυθμίζοντας το παραπάνω, το τελικό ποσό 

που θα αποκομίσει θα είναι περίπου το ίδιο μόνο που θα είναι καθαρό έσοδο για το δημόσιο 

με μικρότερο ποσοστό ως υποχρέωση του για συμψηφισμό την επομένη χρονιά με τις 

επιχειρήσεις.  
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Οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη με κυριότερες τις Γερμανικές το 

Σεπτέμβριο και με την γενικότερη αστάθεια, δεν φαίνεται να περνούμε κάποιο θετικό 

αποτέλεσμα, οπότε καθιστά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ακόμη σε κατάσταση 

αναμονής μέχρι την ύπαρξη υγιούς συνθήκης, άρα και την μεταβολή της ανάπτυξης και της 

γενικότερης οικονομίας περιορισμένη. Τέλος, η ένταξη μας στο πρόγραμμα ποσοτικής 

χαλάρωσης (QE) μετά την έκθεση του Δ.Ν.Τ. και από την γενικότερη επικρατούσα συνθήκη 

στην Ευρώπη, φαντάζει αδύνατη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ελευθέριος Σιούλης 

 

 

 
63 

VI. Κόκκινα Δάνεια 
 

Με την πάροδο του 3ου μνημονίου, παγιώθηκε η ένταξη των κόκκινων δανείων στην 

Δευτερογενή Αγορά, εάν δεν μπορεί να υπάρξει προηγουμένως τραπεζικός διακανονισμός. 

Κόκκινα δάνεια ή υπερχρεωμένα, κυρίως δάνεια που αφορούν φυσικά πρόσωπα και κατά 

σημαντικό ποσοστό, είναι όσα δάνεια έχουν καταστεί ανεπίδεκτα προς είσπραξη, με την 

πρόφαση της «πτώχευσης» των νοικοκυριών ή των αντίστοιχων μικρών επιχειρήσεων όπου δεν 

μπορούν να κάνουν κάποια οικονομική κίνηση ώστε να παραμείνουν ανοιχτές. Είναι ένα 

γιγάντιο πρόβλημα των τραπεζών στις μέρες μας, γιατί λόγω της παγκόσμιας κρίσης και δη της 

Ελληνικής όπου έπεσε η αγοραστική δύναμη κατά 2-3 φορές λιγότερο, με capital controls και 

περιορισμούς χρηματοδοτήσεων και συσσώρευση των αγορών, δεν μπορούν να 

αποπληρωθούν. Επειδή όπως είναι φανερό, κατά πλειοψηφία αναφέρονται σε φτωχούς 

ανθρώπους και με μηδαμινά έως τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συνήθως 

είναι και συνδεδεμένα με τα εκάστοτε κόκκινα χρέη τους, είναι δύσκολο να βρεθεί μια 

ενδιάμεση λύση ώστε οι τράπεζες να επανεκκινήσουν  χωρίς να χαντακώσουν τους πολίτες 

όλης της χώρας. Η ιδανική λύση θα ήταν οι άνθρωποι αυτοί να ζούσαν στο ίδιο οικονομικό 

περιβάλλον που σύναψαν τα δάνεια, όπου υπήρχαν δουλειές, ένα τραπεζικό σύστημα που 

λειτουργούσε και υψηλότερα επίπεδα μισθών. Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει και αυτά που 

υπήρχαν ήταν πλασματικά για την δική μας οικονομία, η πτώση της ανταγωνιστικότητας μας 

και η μείωση ισχύς μας, είχε ως αποτέλεσμα τα δεινά αυτά. 

 Σημαντικό δε είναι να αναφερθεί, πως δεν είμαστε και σε αυτό η μόνη χώρα που 

αντιμετωπίζει τούτο το πρόβλημα, αλλά στις χώρες που εντείνεται το πρόβλημα είναι λογικό να 

είναι οι μνημονιακές, δηλαδή και η αδελφική μας χώρα η Κύπρος αλλά και η γειτονική μας 

χώρα η Ιταλία, η οποία είναι στην χειρότερη κατάσταση από όλες, εν σχέσει με τα κόκκινα 

δάνεια που αγγίζουν τα 360δις ευρώ· περίπου το 25% του ΑΕΠ της Ιταλίας. Το καίριο σημασίας 

θέμα είναι ότι από το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης το 2008-2009, οι περισσότερες 

τράπεζες προσπάθησαν να αποδεσμεύσουν τα κόκκινα δάνεια τους με οποιοδήποτε κόστος 

ώστε να παρουσιάζουν καλύτερη οικονομική εικόνα και καλύτερες οικονομικές καταστάσεις55.  

Το μεν συνεχές πρόβλημα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκτασιν στην 

ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις καθώς και τα δε κόκκινα δάνεια αποτελούν ένα 

σημαντικό πρόβλημα που ενισχύει την παραμονή των Capital Controls. Πιθανή λύση για τα 

κόκκινα δάνεια θα μπορούσε να είναι η μεγάλη επέκταση του χρόνου αποπληρωμής στους 

οφειλέτες και με ένα ανάλογο διακριτό κούρεμα, κούρεμα ώστε το ποσό να μπορεί να 

εξοφληθεί κάποια στιγμή είτε από τον δανειολήπτη είτε από τον πρώτο κληρονόμο και 

επέκταση της αποπληρωμής, ώστε να γίνει βιώσιμη η δόση διότι θα μειωθεί το μηνιαίο ποσό 

τόσο όσο θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από όλους τους οφειλέτες χωρίς διακυμάνσεις και 
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αναταραχές. Ομοίως θα μπορούσε να ξανά αποτελέσει η ίδια τακτική λύση και στο ελληνικό 

χρέος, διότι χρειάζεται λύση τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

μιας και δεν αρκεί ένα κούρεμα αλλά χρειάζεται ενδελεχή στρατηγική  και σχέδιο που να είναι 

βιώσιμες σε βάθος χρόνου, ώστε να μην ξανά προκύψουν τα κόκκινα δάνεια αυτά στο απώτερο 

μέλλον. Το “ξανά” χρησιμοποιήθηκε, γιατί αυτό έγινε στην ουσία και στο PSI και OSI, όπου 

κουρεύτηκε το χρέος μας τόσο σε ονομαστική56, όσο και σε παρούσα αξία57. Μια δυνητική 

επίλυση θα μπορούσε να είναι, αντί η πώληση των κόκκινων δανείων σε κερδοσκοπικά (hedge) 

funds που αποβλέπουν σε μεγάλη κερδοφορία, αγοράζοντας αυτά τα δάνεια με κόστος 10-15% 

λόγω μεγάλης αβεβαιότητας και κινδύνου που ενέχουν ως προς την αποπληρωμή τους από 

τους οφειλέτες, να γίνει συμφωνία μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, με ρυθμιστή και το 

δημόσιο, ότι λόγω της κατάστασης και της μεγάλης οικονομικής αλλαγής που επήλθε στην 

Ελλάδα όπου έφερε ένα διαφορετικό περιβάλλον πάντα εν συγκρίσει με παλαιότερα, αν 

εξοφλήσεις ακαριαία το 20% του δάνειου σου, λήγει η απαίτηση της τραπέζης προς εσένα (η 

υποχρέωση του δανειολήπτη). Αν αδυνατεί, θα μπορούσε να συμφωνηθεί μια διαγραφή της 

τάξης 50-70%,  αναλόγως και συνοδευόμενη με τον προσδιορισμένο χρόνο αποπληρωμής και 

την γενικότερη οικονομική θέση του οφειλέτη/δανειολήπτη. 

Όλο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακατανομή των δανείων, δίνοντας μια λύση σε 

αυτό το θέμα ώστε οι τράπεζες, το κράτος και οι πολίτες να μπορούν να αναθεωρήσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις τους και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της χώρας με σκοπό 

να μπει μια τάξη με ουσιαστικά ρεαλιστικά στοιχεία που αντανακλούν στην υπάρχουσα 

οικονομική θέση και ισχύ της χώρας και των πολιτών της. 

Τα Hedge Funds επιζητούν την αγορά αρκετών ριψοκίνδυνο κόκκινων δανείων εντελώς 

δωρεάν, σε τιμές που εκφράζουν απλώς την διευκόλυνση να τα αποδεχτούν και να 

αποδεσμευτούν από τις Ελληνικές τράπεζες. Προτεινόμενες λύσεις ακόμη ακούγονται μέσω 

των αλλαγών του πτωχευτικού δικαίου των εταιρειών, οι τιτλοποιήσεις μετοχών έναντι 

οφειλομένων δανείων, δηλαδή αγοράζοντας τα κόκκινα δάνεια οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

εάν δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν εν τέλει από τις εταιρείες αυτές, να περνούν στην κατοχή 

τους ανάλογες μετοχές της εταιρείας οπότε και κατ’ επέκτασιν και μερίδιο στην διοίκηση· λύση 

στις καταστάσεις γιατί θα υπάρχει μετακίνηση του δανείου ως Ξένο Κεφάλαιο σε μετοχές ως 

Ίδιο Κεφάλαιο, με μόνη επισήμανση ότι το συζητηθέν κόστος που είναι 10-20% αγοράς των 

κόκκινων δανείων, θα επωφελήσει κατά πολύ αυτούς τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχει παραμείνει επί μονίμου βάσεως στην Ελλάδα και 

ανά καιρούς εντείνεται, τα επιστραφέντα 8 δις από την αποφράδα εποχή της επιβολής των 

Capital Controls, ξανά αποσύρθηκαν τα 4 δις στο εξωτερικό. Παρεμπιπτόντως, τα κόκκινα 

δάνεια ενισχύθηκαν καταφθάνοντας το 57% των συνολικών δανείων. Δυστυχώς, η αντιστροφή 
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 PSI, ιδιωτικό χρέος. 
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 Μικρότερα επιτόκια, περίοδος χάριτος, μικρότερη δόση, επιμήκυνση του χρόνου 

αποπληρωμής (OSI, διακρατικό χρέος). 
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της παρούσας κατάστασης φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη διότι το ΑΕΠ σχεδόν παραμένει 

σταθερό ή ελαχίστως αυξανόμενο αλλά με συνοδευόμενη πτώση της κατανάλωσης, οπότε η 

πιθανή ελάχιστη αύξηση του ΑΕΠ δεν θα προσδώσει απολύτως τίποτα. Η μη αύξηση του ΑΕΠ 

σημαίνει μη αύξηση κρατικών εσόδων άρα και κατ’ επέκταση μη αποφυγή νέων μέτρων και μη 

αποφυγή νέου μνημονίου/προγράμματος μετά τη λήξη αυτού (2018). Το επιπλέον πρόβλημα 

που έρχεται να προστεθεί σε όλες τις τράπεζες και δη στις δικιές μας με τα υπέρογκα 

προβλήματα είναι πως λόγω της 3ης Βασιλείας που θα επέλθει με όριο προσαρμογής των 

τραπεζών μέχρι το 2018-9, τα ληφθέντα στοιχεία της αντοχής των τραπεζών μας θα είναι με 

βάση τα «stress test” του 2017. Οι νέοι υψηλοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και οι συνεχείς 

επιβαρύνσεις των τραπεζών με εισφορές και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων ενεργό, θα 

φέρει μία νέα ανακεφαλαιοποίηση το πιο πιθανόν με την επιβολή κουρέματος καταθέσεων 

(bail-in) ένα βήμα πιο κοντά. Η Ελλάδα δεν έχει πολύ χρόνο για χάσιμο, με κύριους γνώμονες 

να πρέπει να αυξήσει σημαντικά το ΑΕΠ της ώστε να μειωθεί ο λόγος χρέος/ΑΕΠ αλλά και να 

αυξηθούν τα κρατικά έσοδα της ώστε να έχει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, με 

ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων εργασίας ώστε τα νοικοκυριά να «πάρουν μπρος» και να 

μπορούν σε συνεννόηση με τις τράπεζες να αναζητήσουν ενδελεχώς λύση για τα κόκκινα 

δάνεια (θα γίνει το έργο επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων εφικτότερο). 

Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω φαντάζουν απίστευτα διότι η μη ύπαρξης στρατηγικής από 

Ελληνικής πλευράς και η μη ολοκλήρωση των μνημονίων που έχουν υπογραφθεί, έχει ως 

αποτέλεσμα οι θυσίες της κοινωνίας να μην εκτιμούνται και να καταλήγουν «τσάμπα».  Οι νέες 

απαιτήσεις της Βασιλείας 3, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, η μη ανάπτυξη και 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η μη αύξηση του ΑΕΠ και της κατανάλωσης και τα Capital 

Controls58 προσθέτουν περισσότερα αρνητικά φορτία ως προς την βιωσιμότητα του τραπεζικού 

συστήματος μας. 
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 Που δεν επρόκειτο να αρθούν σύντομα διότι ενώ είναι ενεργά έχουμε σημαντικές εκροές 

χρημάτων στο εξωτερικό και συνεχώς όλο και δυσχερέστερο τοπίο στο τραπεζικό σύστημα, 

οπότε η άρση τους θα είναι βουτιά στο γκρεμό ενώ η παραμονή τους είναι βουτιά στο ρέμα. 
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59 

Οι υφεσιακές πολιτικές οδήγησαν στην αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση όπου επιδείνωσε 

την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης των τραπεζών, διότι ήταν υποχρεωμένες να 

δημιουργούν προβλέψεις για πιθανές ζημιές, κάνοντας τις καταστάσεις τους συνεχώς και πιο 

επιβαρυμένες και μειώνοντας το τελικό αποτέλεσμα τους λόγω των καθυστερημένων δανείων 

(φυσικά και των άλλων καταστάσεων τους). 

Επιπροσθέτως, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι τράπεζες είχαν εισέλθει στην 

κρίση με ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, οι ζημιές που προκλήθηκαν από το 2010 και 

εντεύθεν τις κατέληξε με μεγάλο έλλειμμα κεφαλαίων.  Το 2012 και το 2013 με την 

ανακεφαλαιοποιήση που έγινε αποκαταστήθηκαν τα κεφάλαια αυτά, με βασικό μέτοχο το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπου εξασφάλιζε και 8δις ως απόθεμα ασφαλείας 

για τα stress test. 

Στην έκθεση του Τράπεζα Ελλάδος παρουσιάζεται το τραπεζικό σύστημα βελτιωμένο σε 

έσοδα από τόκους, επάρκεια στην κεφαλαιακή του διάρθρωση αλλά με το πρόβλημα των 

καθυστερημένων δανείων όχι μόνο να μην μειώνεται αλλά αντιθέτως να εντείνεται, με τον 

λόγο καθυστερημένα δάνεια προς σύνολο δανείων να ακμάζει60. Μία κρίσιμη επίπτωση είναι 

όχι ότι αυτά τα δάνεια καταλήγουν να αποτελούν ζημιογόνες επενδύσεις των τραπεζικών 

ιδρυμάτων διότι στην καλύτερη των περιπτώσεων παίρνουν πίσω ένα μέρος του επενδυμένου 

κεφαλαίου τους (χωρίς τόκους) αλλά επιπλέον λόγω  της καθυστέρησης επινόησης μιας 

συμβιβαστικής λύσης όλων των μερών, παραμένοντας ως επισφαλείς απαιτήσεων, 

δυσχεραίνοντας την κατάσταση των τραπεζών και της οικονομίας γιατί δεν μπορούν να 

πράττουν εύρυθμα· να χορηγούν δάνεια, τα οποία και όταν τα χορηγούν είναι αρκετά 

επιβαρυμένα για τις επιχειρήσεις που τα αντλούν. Επίσης, αναφέρεται πως ότι λόγω της 

προεκλογικής περιόδου όπου διήρκησε μέχρι αρχές του 2015, παρατηρήθηκαν αυξημένες 

εκροές κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα όπου τον προηγούμενο χρόνο υπήρχε μια 
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  (Προβόπουλος, Φεβρουάριος 2014) 
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 Σεπτέμβριος του 2013 31,9%, του 2014 34,2% ενώ θυμίζω πως όπως έχουμε αναφέρει 

παραπάνω ότι τώρα βρισκόμαστε στο 57% κατ’ εκτίμηση. 
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βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, αν και σημαντικός παράγοντας από τότε μέχρι και σήμερα δεν 

είναι μόνον ο πολιτικός κίνδυνος (country risk) αλλά και η συνεχώς αμετάβλητη αύξηση των 

κόκκινων δανείων, δυσχεραίνοντας τις ικανότητες των τραπεζών να υποστηρίξουν ακόμη και 

πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις.  

Σημαντικό δε είναι να σημειωθεί πως το πρόβλημα των καθυστερημένων/κόκκινων οφειλών 

είναι ένα κομμάτι των τραπεζών που όλο και αναδεικνύεται πως είναι η σημαντικότερη 

πρόκληση που πρέπει να διευθετηθεί, διότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση ή ανακεφαλαιοποίηση 

και να πραγματοποιηθεί, δεν μπορεί να αποτελέσει διόρθωση του τραπεζικού μας συστήματος, 

τόσο που να του βάλει ορθή πορεία και να το καθιστάει βιώσιμο, αλλά μόνον μπορεί να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά, δηλαδή αν δεν παρθεί άμεσα λύση ως προς τα καθυστερημένα 

δάνεια, δεν θα υπάρξει βελτίωση ουσιαστική στον μακροοικονομικό ορίζοντα. Η δυσκολία 

έγκειται πως οι εξυπηρετήσεις-διευκολύνσεις πρέπει να γίνουν μη αγνοώντας τον ηθικό 

κίνδυνο (moral hazard), δηλαδή μην δημιουργούνται αθετήσεις πληρωμών επί σκοπού σε 

οφειλέτες όπου έχουν την δυνατότητα συνέχισης αποπληρωμής των οφειλών/υποχρεώσεων 

τους. Ως προς τα επιχειρηματικά δάνεια, θα πρέπει να γίνεται ενδελεχή μελέτη των 

επιχειρήσεων με γνώμονα το εάν «αξίζουν» αυτή την εξυπηρέτηση ή εάν έτσι και αλλιώς είναι 

καταδικασμένες να πτωχεύσουν, δηλαδή εάν το πρόβλημα τους έγκειται και βαραίνει μόνον τις 

αλλαγές που επήλθαν με τα χρόνια της κρίσης ή εάν γενικώς είναι προβληματικές και 

καταδικασμένες να μην επιβίωναν.   

Το έτος 2015 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν 43,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου, 

σημαντική αύξηση μιας και 9 μήνες πριν ήταν 39,9%. Η αύξηση των 4 ποσοστιαίων μονάδων 

έγινε σχεδόν ίδια σε όλα τα είδη δανείων και εκτιμάται πως έγκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας 

των κόκκινων δανείων όπου ασχολείται κυρίως βραχυπρόθεσμα.  Στο σχέδιο της τότε περιόδου 

για έμφαση στον μακροχρόνιο ορίζοντα και την άσκηση πίεσης στις τράπεζες να επιτύχουν τους 

στόχους τους καθώς και να εντάξουν τα κόκκινα δάνεια σε δευτερογενή αγορά (εκχώρηση των 

δανείων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και κερδοσκόπους) μέχρι και σήμερα δεν έχει φέρει 

αποτέλεσμα, διότι δεν έχει εφαρμοστεί αν και οριοθετείτε από τον Ιούνιο  του 2016 να μπει σε 

ισχύ61. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι οι τράπεζες υποχρεωμένες να συνεχίζουν να τηρούν τις 

προβλέψεις για επισφαλείς και ανεπίδεκτες προς είσπραξη απαιτήσεις, υπονόμευσης 

απαιτήσεων, για να πληροφορούν ορθά οι οικονομικές καταστάσεις τους την τωρινή τους 

οικονομική θέση, καθώς και δημιουργίες ζημιών λόγω αύξησης κινδύνου να παραμείνουν 

ανείσπρακτες στο τέλος. 

Η λήξη όμως της αβεβαιότητας πάντα προμηνύει βελτίωση της κατάστασης, οπότε στις 

αρχές του 2016 επιστράφηκαν κάποιες εκ των καταθέσεων, αποκλιμάκωση των επιτοκίων αλλά 

με το πρόβλημα της κεφαλαιακής επάρκειας λόγω και της συνεχούς φτωχοποίησης των 

τραπεζών με μείωση των καθαρών θέσεων και αύξηση των υποχρεώσεων και των επισφαλών 

απαιτήσεων τους. Όλα αυτά και ειδικά δε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/κόκκινα δάνεια 
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επιφέρουν την μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών άρα και τα περιθώρια 

ανάπτυξης τους κατά μία έννοια. Το ποσοστό αυτό όπως είδη έχουμε αναφέρει είναι συνεχώς 

αυξανόμενο, με αναφορά από την Κεντρική Τράπεζα πως ανήρθε στο 50% στις αρχές του 

201662.  

 63 

Παραθέτοντας τα δεδομένα όπως δίνονται από την Έκθεση του Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος το 

οικονομικό έτος 2016, ως αναφορά τα κόκκινα δάνεια, οι μικρές επιχειρήσεις φτάνουν το 

67,9%  και οι μικρομεσαίες 60,6% της μη εξυπηρέτησης  έναντι του 29% όπου έχουν οι μεγάλες 

επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει ολοφάνερα την διαφορά του να δομήσεις μια οικονομία με 

μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεων, λόγω των γενικότερων δικλίδων ασφαλείας που 

δημιουργούν, των περισσοτέρων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, διαμερισμών εξουσιών, 

καθώς και εφαρμοσμένων μηχανισμών από την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ κατηγορίας όπου 

συγκεκριμενοποιούν και αιτιολογούν την κάθε διενέργεια της εκάστοτε εταιρείας. Επιπλέον, τα 

στεγαστικά ανέρχονται 41,3% όπου και αυτός ο δείκτης είναι αρκετά υψηλός λόγω της 

συνεχούς φτωχοποίησης και καταστροφής της εγχώριας αγοράς. Οι προβλέψεις για τις 

επισφαλείς εισπράξεις των κόκκινων δανείων (απαιτήσεων) αυξάνονται διότι και οι ρυθμίσεις 

που πραγματοποιούνται, θέτοντας τα δάνεια σε κάποιου είδους κανονικότητας, αναιρούνται 

εκ νέου από τους δανειολήπτες λόγω αδυναμίας αποπληρωμής τους. Το θέμα των κόκκινων 

δανείων συνεχώς έρχεται και παρέρχεται στην ατζέντα της χώρας και των θεσμών διότι 

αποτελεί μείζονος σημασίας θέμα για την ύπαρξη υγιούς οικονομικής κατάστασης και δεν έχει 

δοθεί η ύψιστη και ενδελεχή προσοχή που αρμόζει για αυτό το θέμα. Πάντως, η Τράπεζα 

Ελλάδος σε συνεργασία με την ενιαίο εποπτικό μηχανισμό της ΕΚΤ έχουν οριοθετήσει την 
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 (Στουρνάρας, Φεβρουάριος 2017) 
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πλήρη ενημερότητα σε τρίμηνη βάση ώστε να λαμβάνουν καλύτερους χειρισμούς ως προς τον 

μακροχρόνιο ορίζοντα.  

Ξεκινάει πάλι να τονίζεται και να απασχολεί το κοινό για εύρεση οριστικών λύσεων και 

διευθετήσεων καθώς και τον εντοπισμό των κατ’ επαγγέλματος κακοπληρωτών. Προσφάτως, η 

κυβέρνηση ανήγγειλε νέο σχέδιο ως προς  τα στεγαστικά κόκκινα δάνεια για 250.000 

δανειολήπτες με έμφαση στην μείωση του επιτοκίου, της δόσεως και ακόμη και κουρέματος 

της οφειλής. Οι δε 100.000 δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες για 

διάστημα μεγαλυτέρου των 2 ετών. Οι παρούσες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ρύθμιση ύψους 

29δις ευρώ. Αντλώντας πληροφορίες από το ρεπορτάζ εις τις «Ειδήσεις» εν σχέσει με τις 

δυνατότητες χειρισμού οι οποίες είναι οι επακόλουθες64: 

� Δανειολήπτες στους οποίους έχει μειωθεί το εισόδημα, ικανοί να 

αποπληρώσουν το δάνειο τους με επερχόμενη εκ νέου ρύθμιση. Αποβλέπει σε 

150.000 δανειολήπτες οι οποίοι κατά βάση είναι εκπρόθεσμοι λιγότερο από 

έτος. 

� Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής μέχρι 10 έτη σε συνάρτηση με την 

οικονομική θέση του εκάστοτε οφειλέτη (αυτό αυτομάτως μειώνει και την 

μηνιαία δόση όπως ήδη έχουμε δει και στον χειρισμό του PSI και ειδικότερα 

του OSI). 

� Μείωση του περιθωριακού επιτοκίου 

� Μετατροπή του κυμαινόμενου σε σταθερού επιτοκίου για όλα τα 

εναπομείναντα έτη. Πολύ θετικό μέτρο μιας και οι κίνδυνοι στον σύγχρονο 

κόσμο αυξάνονται καθώς και υπάρχουν ενδείξεις για αμυδρές αυξήσεις 

πληθωρισμού μετά από αρκετά έτη. 

� Περίοδο χάριτος των τόκων μεταξύ μισού έως ενός έτους και ίσως κούρεμα 

τόκων για συγκεκριμένη περίοδο 

� Χωρισμός του δανείου στην μέση, με το 50% να παγώνει για 20 χρόνια (χωρίς 

να τοκίζεται) και να αξιολογείται στο διάστημα αυτό με τελικό αποτέλεσμα 

μέχρι και να κουρεύεται, ενώ το υπόλοιπο 50% γίνεται με τους 

προαναφερθείς χειρισμούς της επιμήκυνσης και μείωσης. 

� Το κούρεμα θα είναι αδρά συνδεδεμένο με την οικονομική θέση και ισχύ του 

εκάστοτε δανειολήπτη. 

� Η διαφορά αξίας δανείου (περίπου παλαιάς εμπορικής αξίας) και εμπορικής 

τωρινής αξίας, σίγουρα μικρότερη με τις μειώσεις που υπέστησαν οι ακίνητες 

αξίες, θα κουρεύεται καθώς επίσης τα κουρέματα θα αποβλέπουν όχι μόνο 

στους μεν τόκους αλλά και στο δε κεφάλαιο του δανείου. 

� Ειδική διάταξη θα έχουν δάνεια αδυναμίας προς είσπραξης μεγαλυτέρου των 

2 ετών, διότι ηπιότερες λύσεις δεν επίλυσαν την δριμεία κατάσταση. Αφορά 

τους υπόλοιπους 100.000 δανειολήπτες, αξία δάνειο 80.000-100.000€. Η μία 
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λύση είναι η παραχώρηση του ακινήτου έναντι του δανείου. Οφείλω να 

σχολιάσω πως δύσκολα θα έχει μεγάλη παραδοχή μιας και αν δεν έχει μεγάλο 

χρονικό ορίζοντα η διάταξη, δεν θα εμπιστευτεί κανείς να την χρησιμοποιήσει 

ακόμη και να τον εξυπηρετεί διότι μπορεί να αποσκοπεί σε κάποια άλλη 

ευνοϊκότερη μεταχείριση στο μέλλον ή κάποια ρύθμιση αντίστοιχη με των 

οφειλετών μικρότερου χρονικού διαστήματος των 2 ετών. Η δεύτερη επιλογή 

ακούει στον όρο «short sale» όπου καταβάλλει μια ελάχιστη δόση 

αποπληρωμής του δανείου δίνοντας το σπίτι προς πώληση με διαχειριστή την 

τράπεζα. Αν η τιμή μεταξύ πώλησης και δανείου είναι μεγαλύτερη πληρώνει 

την διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το δάνειο εκπνέει. Η δεύτερη λύση 

φαίνεται να είναι ακόμη πιο περίεργη, μιας και στο καλό σενάριο ενδέχεται να 

πάρει το αποτέλεσμα της πρώτης επιλογής χωρίς περιθώριο για να κερδίσει 

μιας και το ακίνητο του που επωλήθη είχε υπερβάλλουσα αξία, ενώ στο κακό 

σενάριο θα αναγκαστεί να συνεχίσει να κουβαλάει το χρέος της διαφοράς. 

� Ακολουθούν 2 αναφορές για 60.000-70.000 δανειολήπτες με χρήση ελβετικού 

φράγκου, αναγκαίας ρύθμισης διότι η διαφορά των νομισμάτων έχει 

μεγαλώσει.  Τα δάνεια σε φράγκο θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ευρώ 

μόνον αν υποτιμηθεί το φράγκο σε σχέσει με το ευρώ, κάτι για τα επόμενα 2 

έτη δεν προβλέπεται. Οι διευκολύνσεις τέτοιου τύπου γίνεται ως προς την 

μείωση των δόσεων για 1 έως 3 έτη με επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, 

καθώς δεν προβλέπεται καμία τύπου μείωσης κεφαλαίου αυτών των δανείων. 

Νέα ρύθμιση με αποσκοπεί στην εξωδικαστική διευθέτηση χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια ως 

αναφορά τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, η οποία ρύθμιση αφορά νόμο του 2014. Η ρύθμιση αυτή 

απαγορεύει τους απεριόριστους ανατοκισμούς, δίνοντας όριο μέχρι τον διπλασιασμό του 

αρχικού ληφθέντος κεφαλαίου. Οι περισσότερες τέτοιες υποθέσεις είναι υπερβολικά 

χρονοβόρες και ατελείωτες μιας και δύναται η δυνατότητα για προσφυγή στον Άρειο Πάγο. Η 

αποτίμηση χρέους θα εκτιμηθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Είναι η 4η προσπάθεια για λύση του παρόντος προβλήματος, με προηγούμενες ρυθμίσεις να 

έγινε τα έτη 1998,2000 και 2004. Η μεγέθυνση των συγκεκριμένων δανείων αυτών προς τις 

τράπεζες έκανε τους οφειλέτες να είναι εκπρόθεσμοι και ανίκανοι να διαχειριστούν το συνεχές 

αυξανόμενο χρέος, έχουν τεθεί σε περιορισμούς μέσα από τις επακόλουθες νομοθεσίες. Το 

πρόβλημα αναδύθηκε από την πρώην Αγροτική Τράπεζα όπου είχε πολλά βραχυχρόνια δάνεια 

της με την χρήση ανοικτών λογαριασμών (overdraft), παίρνοντας ως «βάση υπολογισμού για το 

διπλάσιο όχι το σύνολο  των κεφαλαίων των βραχυπρόθεσμων δανείων αλλά τη συνολική από 

αυτά οφειλή, όπως υφίστατο κατά την τελευταία χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου»65. 

Οπότε είναι προφανές να διαπιστωθεί πως υπολογιζόντουσαν τόκοι πάνω στους τόκους, τα 

αποκαλούμενα «πανωτόκια». Περαιτέρω θα εξεταστούν και οι σκοποί του κάθε εκάστοτε 
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δανείου για τον λόγο ότι πολλά δάνεια χορηγήθηκαν όχι για τον αυτοσκοπό αλλά για 

παράπλευρους σκοπούς και αποβλέψεις. 

 Νέες αγγελίες φέρουν την τελειωτικά την διαχείριση των κόκκινων δανείων στα Ξένα 

Funds, αφού είχε τεθεί από την  αρχή της δεύτερης αξιολόγησης ήδη από τον Οκτώβριο και 

φαίνεται η κυβέρνηση υποχώρησε ώστε να κλείσει η αξιολόγηση αυτή. Αυτοί οι επενδυτικοί 

οίκοι ώστε να έχουν ενδιαφέρον και κίνητρο να αναλάβουν αυτά τα δάνεια, ζήτησαν και θα 

πάρουν όχι μόνο την διαχείριση του δανείου αλλά και την δυνητική χειρισμό των ακινήτων σε 

σημείο τέτοιο ώστε να έχουν την ευκαιρία μέχρι και να το εκποιήσουν (θέσουν σε 

πλειστηριασμό). Το συγκεκριμένο θέμα αρχικώς, βάση διαρροών, φαίνεται να είχε εμποδιστεί 

και από την Τράπεζα της Ελλάδος , αλλά η ΤΡΟΙΚΑ (θεσμοί) είχε άλλη άποψη επί τούτου. Όλα 

αυτά προμηνύονται να έρθουν προς ψήφιση με τον περιβόητο νόμο «Σταθάκη» όπου θα δώσει 

το παραπάνω δίκαιο διαχείρισης των ακινήτων που συνδέονται με τα εκάστοτε κόκκινα δάνεια. 

Σύμφωνα με την πηγή, αυτό το νομοσχέδιο «εφαρμόστηκε στην Ισπανία και επέφερε 

ανατροπές στην τοπική αγορά»66. Επίσης, η εταιρία που θα διαχειρίζεται το δάνειο θα μπορεί 

σε συνεννόηση με τον εκάστοτε οφειλέτη να διαθέτουν το ακίνητο προς πώληση με σκοπό 

μέρους μείωσης του δανείου και σε συμφωνία το υπόλοιπο να διαγράφεται. Ως αναφορά τον 

πλειστηριασμό, όπως προ αναγγείλαμε, αν οι «διαπραγματεύσεις-παζάρια» δεν απορρέουν 

κάποια συμβιβαστική λύση, οι εταιρίες αυτές θα έχουν το δικαίωμα όπως είχαν μέχρι τώρα 

μόνον οι τράπεζες, να διαθέτουν το ακίνητο προς πώληση.  

67 

Όπως είναι διακριτό, οι στόχοι για τον Μάρτιο ανέρχονται για τα NLPs (δάνεια σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών) 74,7 δις ευρώ και για τα NPEs (όπου περιλαμβάνουν τα NLPs εντός αλλά 

και άλλα δάνεια που ρυθμίστηκαν εκ νέου) 105,2 δις ευρώ. Τα NLPs ήταν τέλη Δεκεμβρίου 
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 (Παπαϊωάννου Α. , 2017) 
67

  (Παπαδογιάννης, Χάθηκε ο στόχος για τη μείωση των επισφαλών το πρώτο τρίμηνο, 2017) 
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104,8 έναντι 105,8 όπου ήταν ο στόχος, με βάση την συμφωνία, δηλαδή κατά 1 δις 

περισσότερο, δίνοντας περιθώριο για τον επόμενο στόχο θεωρητικώς. Θεωρητικώς επειδή, 

υπάρχουν αναγγελίες για αύξηση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτιμημένα κατά 2 δις 

ευρώ, δυσχεραίνοντας τα επιτεύγματα του τελευταίου 3μήνου του 2016. Τα NPEs αντίστοιχα 

ανήλθαν στα 75,9 δις έναντι στόχου 76,3, δίνοντας και εκεί ένα έστω μικρό περιθώριο να 

επιτύχουν τον επόμενο στόχου του Μαρτίου. Ακόμη, έχουν οριοθετηθεί επί του θέματος και η 

στρατηγική επίλυσης, θέτοντας το 36% των δανείων για διαγραφές και το 64% για διευθέτηση 

μέσω ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, πωλήσεις των αντίστοιχων δανείων ή την 

ρύθμιση ώστε να καταστεί βιώσιμο δάνειο. Εν τούτοις, μας φανερώνεται πως οι διαγραφές 

δανείων είναι συγκεκριμένες οπότε πρέπει να τις χειριστούν οι Ελληνικές τράπεζες ορθά, μιας 

και αν πράξουν πολλές διαγραφές στην αρχή, αργότερα δεν θα έχουν χώρο να πράξουν άλλες ή 

και το αντίθετο. Με τις αναγγελίες για αυξημένες κατά 2 δις καθυστερημένες αποπληρωμές, οι 

τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυξημένες διαγραφές όπου θα τους δώσουν την ευκαιρία να 

κερδίσουν λίγο χρόνο περαιτέρω, ίσως ανούσιο διότι θα έχουν ξοδέψει όλα τους τα «εφόδια» 

και σε επόμενη πιθανή δυσχερή θέση, να μην μπορεί να την φέρει εις πέρας. Σε όλη αυτή την 

αναπάντεχη αύξηση, λαμβάνοντας τα πολιτικά νέα, μπορούμε να δώσουμε ένα μερίδιο 

ευθύνης στην καθυστέρηση της αξιολόγησης της χώρας, διότι στο τέλος του τριμήνου του 

Δεκεμβρίου, υπήρχαν οι αναγγελίες και οι δεσμεύσεις από την Ελληνική πλευρά πως η 

αξιολόγηση θα έκλεινε σίγουρα τον Ιανουάριο, η καθυστέρηση ήταν μηδαμινή οπότε δεν είχε 

προλάβει να δημιουργήσει αφερεγγυότητα. Σίγουρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε για το 

πρώτο εξάμηνο του 2017 και για τον χρόνο που χάθηκε εντός αυτού. Συμπερασματικά, πλην 

των προαναφερθέντων στόχων, η ανατροπή του καλού αποτελέσματος των δανείων (NLPs και 

NPEs) του Δεκεμβρίου του 2016, σίγουρα και ήδη έχει επιφέρει μειώσεις στις εκτιμήσεις για 

ανάπτυξη, νέα αυξημένα μέτρα πέραν και των αρχικών απαιτήσεων των δανειστών αλλά και 

πιθανών προβλημάτων στις τράπεζες για τα επικείμενα “stress test” που θα διενεργηθούν από 

την ΕΚΤ. 

 

Ενδεικτικά, παρακολουθώντας τις 3 γνωστές χώρες ως προς το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια 

τους εν σχέσει με τα συνολικά μεικτά δάνεια ως ποσοστό (Nonperforming Loans-NLPs- to total 

gross loans as %) , παρατηρούμε τις ακόλουθες διακυμάνσεις, όπου γίνονται πιο αντιληπτές 

μέσω του διαγράμματος: 

NLPs as percentage (%) to Total Gross Loans  
COUNTRIES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CYPRUS 4.5 5.8 10.0 18.4 38.6 45.0 47.7 … 

GREECE 7.0 9.1 14.4 23.3 31.9 33.8 36.6 36.6 

ITALY 9.4 10.0 11.7 13.7 16.5 18.0 18.1 17.1 
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Παράδειγμα Ιταλίας: 

Ένα τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί στην γείτονα χώρα, Ιταλία, όπου απεικονίζεται στην 

εφημερίδα Economist το πόσο αναποτελεσματικά χειρίζονται οι τράπεζες τα χαρτοφυλάκια 

τους, την αλόγιστη χορήγηση δανείων χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές εγγυήσεις του οφειλέτη 

και το πώς τέτοια δάνεια καταλήγουν ,σχεδόν από την ύπαρξη τους, ανεπίδεκτα προς είσπραξη 

και επίδικα (κόκκινα). Το παράδειγμα δίνει έμφαση και στην μετέπειτα καταπολέμηση, η οποία 

είναι η πώληση αυτών των δανείων στο 5% των ονομαστικών αξιών τους σε hedge funds, τα 

οποία τα διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα και είναι ικανά να πλουτίσουν, μιας και το κόστος 

είναι ελάχιστο άρα οι ευκαιρίες θετικού αποτελέσματος υψηλές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

που δίνεται από την εφημερίδα Economist, παρουσιάζει το δάνειο να αποκτιέται με κόστος 5% 

και να αποφέρει 17% είσπραξη (έσοδο), άρα να αποκομίζει ο αγοραστής αυτού του δανείου 

ένα 12% όφελος. Στην σωστή κρίση των δανείων ως ανίκανα προς διευθέτηση συμβάλλουν 

αρνητικώς και τα αντίστοιχα δικαστήρια όπου οι περισσότερες αποφάσεις που εκδίδουν 

απέχουν πόρρω από την πραγματικότητα. Όλα αυτά οδηγούν σε συσσώρευση τέτοιων δανείων 

και δημιουργία μεγάλων προβληματικών τραπεζών, οι οποίες επηρεάζουν την ευημερία της 

εκάστοτε χώρας, δημιουργώντας ένα αρνητικό και μη διαχειρίσιμο τραπεζικό σύστημα.  

                                                           
68 (The World Bank, 2017) 
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Ως εκ τούτου, οι τράπεζες προσλαμβάνουν νέο προσωπικό αποκλειστικά για την διευθέτηση 

αυτού, αλλά παραμένουν διστακτικοί και απρόθυμοι να πωλήσουν τα ανεπίδεκτα δάνεια αυτά. 

Τα κόκκινα δάνεια στην Ιταλία είναι και εκεί σε ακόμη πιο κρίσιμη κατάσταση, συνεχώς 

αυξανόμενα ως ποσοστό, δεχόμενες τις ίδιες πιέσεις για εύρεση λύσεων για την εκκαθάριση 

τους από το Ενεργητικό των Ισολογισμών τους.  
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VII. Capital Controls 
 

Τα capital controls, αποκαλούμενα και ως capital account regulations, προσθέτουν 

κεφαλαιακούς κανόνες ώστε να δημιουργηθεί μία στενή, εσωστρεφής και κλειστή νομισματική 

και κεφαλαιακή διαχείριση· κλείνει την αγορά. Αυτό δίνει την ευχέρεια του να 

ανεξαρτητοποιείτε μια χώρα και μια οικονομία από τις Διεθνείς αγορές και τις συναλλαγές 

μεταξύ νομισμάτων. Οι περιορισμοί εστιάζουν είτε στην τιμή είτε στην ποσότητα και ο σκοπός 

τους είναι να θέσουν νομισματικούς και κεφαλαιακούς κανόνες σε έναν σύγχρονο διεθνή 

κόσμο. Βέβαια είναι μια πολιτική αντιμετώπιση η οποία από πολλούς ανά καιρό έχεις 

υποστηριχθεί κραυγαλέα και από άλλους έχει έντονα στηλιτευτεί για τα αρνητικά που 

προσφέρει. Το Δ.Ν.Τ. με μελέτες όπου αναλύουν διεξοδικά και εξονυχιστικά την επιβολή των 

capital controls, προτάσσει  αρχικά τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις 

(fiscal and macroprudential policy)70 και ως τελευταία επιλογή τα capital controls.  Αν 

εξαιρέσουμε την μεγάλη αβεβαιότητας του πρώτου εξαμήνου του 2015 και την αρχική 

αναταραχή που υπήρξε από τα επιβληθέντα capital controls, ο απολογισμός των 2 χρόνων 

όπου είναι σε ισχύ, έχει και θετικές και αισιόδοξες πτυχές όπως είναι η μείωση της 

φοροδιαφυγής και η χρησιμοποίηση περισσοτέρου του τραπεζικού συστήματος71. 

Κοντεύουμε τα 2 χρόνια από το καλοκαίρι που τέθηκαν σε ισχύ τα Capital Controls και 

ενώ υπήρχαν οι αναγγελίες για παραμονή τους για μικρή χρονική περίοδο, ακόμη όχι μόνο δεν 

έχουν αρθεί, αλλά δεν προβλέπεται και να αρθούν λόγω εισόδου σε έναν ακόμη φαύλο κύκλο 

και σε μία ακόμη περιπέτεια παρόμοια με του 2015 που δημιουργεί αμέτρητη αβεβαιότητα και 

κινδύνους. Κατ’ αρχάς, τα capital controls είναι περιορισμοί εκροών κεφαλαίων από τις 

τράπεζες με την μορφή ρευστού, είτε εντός εγχώριας αγοράς είτε εκτός Ελλάδος όπου εκεί 

υπάρχουν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί ακόμη και περιορισμό στο ηλεκτρονικό χρήμα. Η 

πορεία των καταθέσεων έχουν φθίνουσα πορεία τουλάχιστον από το ξέσπασμα της 

παγκόσμιας και Ελληνικής κρίσης και εν καιρώ capital controls, αν και ο σκοπός τους ήταν 

αυτός καθ’ αυτός, το πρόβλημα δεν βελτιώθηκε, ούτε βελτιώνεται, αντιθέτως επιδεινώνεται 

μιας και η ύφεση και η παρακμή μας δεν μπορεί να βρει τέλμα. Οι δηλώσεις και οι υποσχέσεις 

της κυβέρνησης και του δε κύριου πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για άρση αυτών πάνε και 

έρχονται, χωρίς ουσιαστικές μελέτες και τρόπους για το πως θα μπορούσε να γίνει αυτό ομαλά 

και για το εάν είναι εφικτό, επουλώνοντας τις πληγές των πολιτών και δημιουργώντας πάλι 

σχέσεις εμπιστοσύνης. Δυστυχώς, ένα θέμα αρκετά παραμελημένο, συνήθως εστιασμένο σε 

θετικά που βαραίνουν αυτή την ενέργεια, όπως χρησιμοποίηση αναγκαστικώς του 

                                                           
70 Γενικότερα τον κίνδυνο και ειδικά τον συστημικό κίνδυνο ο οποίος θα είναι επιδεινωμένος 

και εκτός ορίων.    (Federal Reserve Bank of Atlanta, 2011). 

71 Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα μέχρι να τα χρειαστεί ο κάτοχος 

τους για καταναλωτική ή επενδυτική χρήση. 
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ηλεκτρονικού χρήματος αλλά δίχως να τονίζονται τα μεγάλα αρνητικά που επιφέρει, όπως 

υποχρηματοδότηση, αύξηση γραφειοκρατίας μέχρι και για απλούστατες ενέργειες στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, αφερεγγυότητα προς τις άλλες χώρες και τους εν δυνάμει 

επενδυτές καθώς και τους εγχώριους πολίτες που είτε θέλουν να παίρνουν τα χρήματα τους 

ελεύθερα με την συχνότητα και στο ύψος που επιθυμούν, είτε επειδή χρειάζονται να ανοίξουν 

έναν νέο λογαριασμό ή να προσθέσουν σε υπάρχοντα λογαριασμό ένα συγγενικό τους 

πρόσωπο. Η χώρα, έχοντας πολλά σημαντικά ζητήματα που τρέχουν, τα οποία δεν 

καταλαβαίνει πως όλα είναι αλληλένδετα, αφήνει στην άκρη τα capital controls όπου είναι 

πραγματικά υψίστης σημασίας και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν κάλλιστα όσοι 

πραγματοποιούν εμπόριο εντός ή και εκτός της επικράτειας. Συνεπώς, τα capital controls έχουν 

περιέλθει για τα καλά στην ζωή μας, ως ένα αναπόσπαστο φυσιολογικό κομμάτι ενός 

σύγχρονου δυτικού κράτους, προσθέτοντας μας ακόμη ένα ψεγάδι έναντι των άλλων 

Ευρωπαϊκών και μη κρατών.  

Ακούγεται συχνά η εστίαση στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη της, καθώς και 

σε ιδιωτικοποιήσεις, αλλά ποιος ιδιώτης θα εμπιστευτεί το δικό μας τραπεζικό σύστημα και το 

δικό μας κράτος με capital controls, όταν θα δει πως είναι ενεργό κοντά στα 2 χρόνια και πως 

δεν επρόκειτο να αρθεί, μιας και δεν πρόκειται να περιέλθουμε εκτός μνημονίων και εταιρικών 

δεσμεύσεων στο βραχυχρόνιο ορίζοντα; Ποιος προμηθευτής ή πελάτης θα δημιουργήσει 

εμπορικές σχέσεις με επιχειρήσεις και τράπεζες που έχουν capital controls και 

υποχρηματοδοτήσεις και καταστάσεις που δεν αποκλείουν κούρεμα καταθέσεων, αφού 3 

προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν έχουν δώσει λύση; Ποιος καταθέτεις θα αφήσει τα 

λεφτά του εδώ ζώντας στο εξωτερικό; Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές σαφώς, η απάντηση είναι 

κανείς απολύτως, διότι το περιβάλλον είναι άκρως αβέβαιο για επενδύσεις ακόμη και για τους 

ίδιους τους Έλληνες που κατοικούν στον τόπο αυτό. Με τον εκτροχιασμό του 2015 και τις 

μετέπειτα χαμένες ημερομηνίες για κλείσιμο των διαπραγματεύσεων και με την μη αντιστροφή 

της οικονομίας, τα μέτρα είναι σίγουρο πως θα επέλθουν και θα προσθέσουν επιπλέον 

δυσκολίες, χωρίς να υπάρχει πια ουσιαστική συζήτηση για την εκπνοή τους. Ακόμα, με τις 

καθυστερήσεις αυτές, έχουμε χάσει την πολλή χρήσιμη Πιστωτική Χαλάρωση (Quantitative 

Easing, QE) που θα μας έδινε ώθηση στην οικονομία και με την σωστή εκμετάλλευση της, θα 

μπορούσε να μελετηθεί ενδελεχώς ένα σχέδιο τόσο για την άρση των capital controls όσο και 

για τα λοιπά προβλήματα που έχουμε αναλύσει περαιτέρω σε άλλες ενότητες.  

Οι τράπεζες μας με την επιβολή των capital controls και έπειτα είναι στην κατηγορία 

CCC+ των οίκων που αξιολογούν τράπεζες, δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα που δεν 

αποκλείονται μέχρι και ακραίων φαινόμενους σε αυτά τα ιδρύματα.  Επιπροσθέτως, μία 

σπουδαία μεταρρύθμιση, ανώδυνη και χωρίς κόστος θα ήταν η βελτίωση της γραφειοκρατίας 

που ενισχύεται με έναν τέτοιο περιορισμό. Δυστυχώς, κανείς προς το παρόν, δεν είναι σε θέση 

να προβλέψει την άρση των capital controls. Οι εκροές καταθέσεων όπως έχουμε ήδη 

προαναφέρει συνεχίζονται, ακόμη και αυτές που επιστράφηκαν από καλόπιστους ιδιοκτήτες, 
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οι δανεισμοί από το E.L.A αυξάνονται και όλοι οι δημοσιονομικοί δείκτες ή κυμαίνονται στα 

ίδια πλαίσια ή φθίνουν. 

Σημαντικό δε είναι ότι την περίοδο του πρώτου μισού του 2015 σημειώθηκε η 

μεγαλύτερη εκροή κεφαλαίων  παρόμοια με των ετών 2010 έως 2012 που επήλθαν οι 

εντονότερες επιπτώσεις της κρίσης. Πάρθηκαν νομοθετικές αποφάσεις από την κυβέρνηση 

ώστε να δώσουν πρόσφορο έδαφος για επαναπατρισμό των κεφαλαίων των επενδυτών, αν και    

η επιβολή των capital controls  με τον περιορισμό ανάληψης συγκεκριμένων 

τραπεζογραμματίων ανά βδομάδα και με τους αντίστοιχους περιορισμούς για εξαγωγή 

κεφαλαίων από την εγχώρια αγορά προς το εξωτερικό δημιουργούσε ένα μέτρο απώθησης. Οι 

επιστροφές κεφαλαίων έπειτα της επιστροφής της κανονικότητας  ανήρθε σε 180 εκ. ευρώ ανά 

μήνα όπου επιδεικνύει την γρήγορη ανάκτηση προσωρινής εμπιστοσύνης, αν και αυτό δεν 

εκμεταλλεύτηκε ορθά, μιας και τα ίδια προβλήματα, τα έντονα τραπεζικά προβλήματα και η 

παραμονή των capital controls δεν έχει επιδιορθωθεί.  

 Μια εναλλακτική πρόταση που έχει προταθεί από τον κ. Βαρουφάκη περί λύσης των 

Ελληνικών προβλημάτων και δη των τραπεζικών είναι η δημιουργία μιας αναπτυξιακής 

τράπεζας και μιας «κακής» ,όπως την χαρακτηρίζει, για την διαχείριση των κόκκινων δανείων 

καθώς και ένα σταθερό και μικρό πρωτογενή πλεόνασμα (1,5-2%) συνοδευόμενο με κούρεμα 

χρέους, ώστε να δοθεί λύση σε όλες τις πτυχές. Κανείς δεν αρνείται επίσης πως για την 

ανάπτυξη και την αντιστροφή της οικονομίας αποτελούν πυλώνα και τα capital controls που 

εμποδίζουν και αυτά με την σειρά τους την χρηματοδότηση, αλλά επίσης κανείς δεν αρνείται 

πως και η άρση τους θα φέρει πιθανότατα αύξηση στις ήδη αυξημένες εκροές κεφαλαίων από 

το τραπεζικό σύστημα. 

 Σύμφωνα με εξαγγελίες, με το πέρας της ψήφισης της συμφωνίας θεσμών (ΤΡΟΙΚΑΣ) 

και Ελληνικής κυβέρνησης  και την λήξη αυτής της δυσχερής καταστάσεως, Τράπεζα Ελλάδος, 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να παγιώσουν τις νέες 

ρυθμίσεις που προμηνύονται πως θα προσέλθουν, με σκοπό την ελαστικοποίηση των 

περιορισμών κίνησης κεφαλαίων (capital controls).  Ένα κύριο μέτρο είναι η δυνατότητα 

απόσυρσης 500€ το μήνα, με επιπλέον δυνητική ικανότητα της απόσυρσης για όλον τον μήνα 

άπαξ, δηλαδή του ποσού 2000€. Σε αυτό υπάρχουν ενστάσεις λόγω αρνητικής σχέσης εισροών-

εκροών κεφαλαίων προς τις Ελληνικές τράπεζες. Βέβαια, το κλείσιμο της συμφωνίας και η 

αλλαγή πλεύσης της κυβερνήσεως, προμηνύει θετικό κλίμα και αυτό γίνεται φανερό επίσης και 

με τις συνεχείς αυξήσεις του χρηματιστηρίου το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου. Πιθανόν δε, είναι 

να συνδεθεί το ποσό αναλήψεως άμεσα με την σχέση που προαναφέραμε, οπότε, όσο 

περισσότερα εμπιστεύονται οι Έλληνες καταθέτες το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα, εμπράκτως, 

επιστρέφοντας χρηματικά ποσά, τόσο ελαστικότερα θα γίνονται τα μέτρα επιτήρησης των 

τραπεζών. Ωστόσο, η χαλάρωση αυτή θα πραγματοποιείται ως προς τα εισερχόμενα χρήματα 

από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό μιας και τα περισσότερα χρήματα 

έχουν φύγει προς το εξωτερικό και δεν βρίσκονται στα σπίτια των καταθετών και η επιστροφή 

τους είναι μείζονος σημασία για την διόγκωση και την ευημερία της Ελληνικής οικονομίας 
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γενικότερα. Οι νέες ρυθμίσεις, άλλες σημαντικές και άλλες ήσσονος σημασίας, είναι 8 και 

σύμφωνα και με την εφημερίδα «Ειδήσεις-Real», θα κριθούν σε όλο το επερχόμενο διάστημα 

και κυρίως από την συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που πραγματοποιήθηκε 10 

Μαΐου. 72 

� Ανάληψη 2000€ ανά μήνα ( 420€/μήνα -> 500€/μήνα) 

� Άνοιγμα νέων λογαριασμών και δικαίωμα προσθήκης συνδικαιούχων στους ήδη 

υπάρχοντες 

� Δικαίωμα ανάληψης μέχρι και του 60% (30% με το ισχύον) για κεφάλαια που 

προήλθαν από το εξωτερικό 

� 10% πιστωτικό όριο του αγροτικού λογαριασμού συνδεμένου με κάρτα και ας 

υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο αναλήψεως. 

� Εμβάσματα προς το εξωτερικό με όριο τα 2000€ (από 1000€) 

� Δικαίωμα έγκρισης εμβασμάτων σε όλες τις εμπορικές τράπεζες ύψους μέχρι και 

30.000€/ημέρα για εταιρείες εισαγωγής χωρίς την προσκόμιση των σχετικών 

δικαιολογητικών. 

� Εξαίρεση των κεφαλαίων, από τα capital controls, που έχουν εκκαθαριστεί με 

συναλλαγές ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες του 

εξωτερικού. 

� “Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής» όπου θα εξυπηρετήσει πελάτες των 

τραπεζών του εξωτερικού.73 

 

Επιπροσθέτως, νέο σχετικό ΦΕΚ Β’ 1721/18.5.2017, με εφαρμογή από 1 Ιουνίου 2017, όπου 

αναφέρεται περί περιορισμού καταβολής μισθού μόνον σε έναν λογαριασμού του ιδίου 

εργαζομένου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά και με θετικό πρόσημο στον τραπεζικό έλεγχο, 

εμποδίζοντας του εργαζομένους να παρακάμπτουν το ακατάσχετο τους, ως αποτέλεσμα να 

τους συμμορφώνει στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και προς τις Τράπεζες· ειδικά τους 

κατ’ επάγγελμα κακούς οφειλέτες, όπου έχουν την ευχέρεια και την δοτική ικανότητα να 

αποπληρώνουν μέρος των οφειλών τους. Το παρόν βοηθάει και στην καλύτερη διευθέτηση των 

κόκκινων δανείων, μιας και οι οφειλέτες αυτοί, αναγκάζονται να ρυθμίσουν εκ νέου τα δάνεια 

τους σε βιώσιμη συμφωνία με τις τράπεζες, οι οποίες θα έχουν ορθότερη πληροφόρηση και 

γνώση περί της οικονομικής θέσης του οφειλέτη74. 

 

 

                                                           
72

 (Παπαϊωάννου Α. , Χαλαρώνει η θηλιά των capital controls, 2017) 
73

  (Παπαϊωάννου Α. , Χαλαρώνει η θηλιά των capital controls, 2017) 
74

  (ΦΕΚ Β' 1721/18.5.2017, 2017) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Ένα θεμελιώδες δικαίωμα που έχει παγιωθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι η 

ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων· χωρίς δασμούς και επιπλέον επιβαρύνσεις. Τα capital 

controls δυσχεραίνουν αυτή την αποκτηθείσα διεκδίκηση των κρατών μελών, διότι τα capital 

controls περιορίζουν έως απαγορεύουν την εκροή αδικαιολόγητων χρημάτων από την Ελλάδα 

προς το εξωτερικό, πλην κάποιων βασικών και συγκεκριμένων επιτρεπτών κινήσεων για λόγους 

υγείας και εκπαίδευσης. Εκτός αυτών δεν δίνεται η άδεια ούτε ακόμη για χρησιμοποίηση 

ασήμαντων, μικρών ποσών. Ο Απολογισμός των 2 χρόνων των επιβληθέντων capital controls 

είναι πως το ημερήσιο όριο ανάληψης έχει μείνει αμετάβλητο, παραμένοντας στο επίπεδο 60€ 

ημερησίως. Πέρα από τις αναγγελίες και τις εκτιμήσεις, οι άρσεις και αλλαγές από την επιβολή 

τους έως σήμερα είναι μηδαμινές έως μηδενικές. 
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VIII. Παραρτήματα 

 

Οι παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι Ισολογισμοί των ετών 2009 έως 2016 

της Alpha Bank όπου και έγινε η Λογιστική Ανάλυση, ως μία εκ των τεσσάρων από τις 

συστημικές τράπεζες, ώστε να διαπιστώσουμε και από την μεριά των αριθμών τι αλλαγές 

επήλθαν τα τελευταία κρίσιμα χρόνια. 

 

I. Οικονομικές καταστάσεις 2016 
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II. Οικονομικές Καταστάσεις 2015 
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III. Οικονομικές Καταστάσεις 2014 

 



Ελευθέριος Σιούλης 

 

 

 
86 

 

 

 



Ελευθέριος Σιούλης 

 

 

 
87 

 

IV. Οικονομικές Καταστάσεις 2013 
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V. Οικονομικές καταστάσεις 2012 
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VI. Οικονομικές Καταστάσεις 2011 
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VII. Οικονομικές Καταστάσεις 2010 
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VIII. Οικονομικές Καταστάσεις 2009 
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