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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα
ασχοληθεί με τις «συστημικές» τραπεζικές κρίσης ανά τον κόσμο την περίοδο 19872017. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζονται περιγραφικά και ανά έτος οι κρίσεις
και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ανά έτος το κόστος της κάθε κρίσης και οι
πολιτικές που ακολούθησε η κάθε χώρα για την επίλυσή της. Η δεύτερη ενότητα θα
εστιάσει αποκλειστικά στην ελληνική τραπεζική κρίση. Θα αναλύσει εκτενώς τα
προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές τράπεζες μέσα από τους ισολογισμούς
τους και το χρονικό των ανακεφαλαιοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων που έγιναν
ώστε

να

επέλθει

η

`

εξυγίανση

τους.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός Της Εργασίας:
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ιστορική αναδρομή, η ανάλυση του κόστους και
των λύσεων που εφαρμόστηκαν στις τραπεζικές κρίσεις των τελευταίων 30 ετών σε
παγκόσμιο αλλά και σε εγχώριο επίπεδο.
1.2 Ορισμός Τραπεζικής Κρίσης:
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επιρρεπή σε ένα μεγάλο εύρος κινδύνων. Τρεις
από αυτούς θεωρούμε τους πιο βασικούς όταν αναφερόμαστε στους κλασικούς
παράγοντες μίας τραπεζικής κρίσης. 1) Πιστωτικός Κίνδυνος, 2) Κίνδυνος
Ρευστότητας, 3) Κίνδυνος Επιτοκίων. Όταν υπάρχει συνδυασμός κυρίως των δύο
πρώτων παραγόντων για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος ενός κράτους ή ενός
μεγάλο αριθμού τραπεζών ενός κράτους το οποίο επηρεάζει όλο το τραπεζικό
σύστημα τότε η κρίση γίνεται «Συστημική». Κατά τη διάρκεια μία συστημικής
κρίσης ο εταιρικός και ο χρηματοοικονομικός κλάδος μία χώρας πλήττεται από ένα
μεγάλο αριθμό πτωχεύσεων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται κατακόρυφα
και τα ταμειακά διαθέσιμα των τραπεζών εξαντλούνται. Σε συνδυασμό και με άλλους
παράγοντες μία τραπεζική κρίση μπορεί οδηγήσει την οικονομία μιας χώρας σε
ύφεση η οποία μπορεί να κρατήσει για πολλά χρόνια, δημιουργώντας πολλά
προβλήματα και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη της.
1.3 Σημαντικότητα Της Εργασίας:
Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει μέσω της ιστορικής αναδρομής σε τραπεζικές
κρίσεις των τελευταίων 30 ετών, να αναγνωρίσει κενά στο θεσμικό πλαίσιο της
προστασίας των τραπεζών, κακές πρακτικές κατά την περίοδο των κρίσεων οι οποίες
τις κατέστησαν περισσότερο κοστοβόρες και τέλος θα προσπαθήσει να αναλύσει σε
βάθος την περίπτωση της ελληνικής τραπεζικής κρίσης, τις προτεινόμενες λύσεις
αλλά και το κόστος σχετικά με αυτές, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους,
στοχεύοντας έτσι στην αποφυγή κακών πρακτικών στο μέλλον.
1.4 Μεθοδολογία Εργασίας:
Χρήση στοιχείων μέσα από οικονομικά άρθρα και μελέτες μεγάλων εποπτικών
οργανισμών, καθώς και από τους ισολογισμούς των ίδιων των τραπεζών.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30
ΧΡΟΝΙΑ

1987:
Στο Μπανγκλαντές τέσσερις τράπεζες οι οποίες κατείχαν 70% του χρέους της αγοράς
είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξης 20%, το δημόσια τραπεζικό σύστημα της
χώρας θεωρήθηκε πρακτικά αφερέγγυο. Παράλληλα την ίδια περίοδο στο Καμερούν
το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε το 60-70%. Αυτό οδήγησε στο
κλείσιμο πέντε εμπορικών τραπεζών και στην αναδιάρθρωση τριών ακόμη. Επιπλέον,
στην Κόστα Ρίκα οι δημόσιες τράπεζες οι οποίες είχαν το 90% των τραπεζικών
δανείων της χώρας εισήλθαν σε καθεστώς κρίσης με το 32% των δανείων να
θεωρείται αδύνατο να αποπληρωθούν. Τέλος στο Μάλι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρα έφτασαν στο 75%.

1988:
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται εν μέσω τραπεζικής κρίσης.
Περισσότεροι από χίλιοι τετρακόσιοι οργανισμοί καταθέσεων και δανείων και
περίπου χίλιες τριακόσιες τράπεζες κατέρρευσαν.

Στο Μπενίν και οι 3 εμπορικές

τράπεζες της χώρας κατέρρευσαν αφού το 80% των δανείων τους κρίθηκαν ως μη
εξυπηρετούμενα. Στην Ακτή Ελεφαντοστού από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες οι
οποίες κατείχαν το 90% των τραπεζικών δανείων οι τρεις κρίθηκαν αναξιόχρεες ενώ
έκλεισαν και 6 κρατικές τράπεζες. Στη Μαδαγασκάρη το 25% των δανείων κρίθηκε
αδύνατον να ανακτηθεί και στο Νεπάλ το 95% των δανείων αποπληρωνόταν
καθυστερημένα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Παναμά όπου το
τραπεζικό σύστημα σταμάτησε να λειτουργεί για εννέα εβδομάδες με αποτέλεσμα
δεκαπέντε τράπεζες να σταματήσουν τη λειτουργία τους. Στη Σενεγάλη χάθηκε το
20-30% των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών καθώς το 50% των δανείων
έγιναν μη εξυπηρετούμενα, οδηγώντας στο κλείσιμο μίας αναπτυξιακής και έξι
εμπορικών τραπεζών.

Πηγές Δεδομένων Κεφαλαίου:
 Caprio, Gerard and Klingebiel, Daniela, Bank Insolvencies: Cross-Country Experience (July
1996). World Bank Policy Research Working Paper No. 1620. Σελ (13-20)
 Laeven, L. A. and F. V. Valencia (2008). “Systemic Banking Crises: A New Database.” IMF
Working Paper WP/08/224, International Monetary Fund, Washington, DC. Σελ (32-49)
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1989:
Στην Αργεντινή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν στο 27% του συνολικού
χαρτοφυλακίου της αγοράς και το 37% των χαρτοφυλακίων των κρατικών τραπεζών.
Στο Ελ Σαλβαδόρ τα χαρτοφυλάκια εννέα εμπορικών τραπεζών οι οποίες ανήκαν στο
κράτος έφτασαν να έχουν κατά μέσο όρο 37% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στη
Ιορδανία η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας κατέρρευσε, ενώ την ίδια χρονική
περίοδο στην Σρι Λάνκα οι κρατικές τράπεζες που αποτελούσαν το 70% του κλάδου
εκτιμήθηκε ότι είχαν μη εξυπηρετούμενα της τάξης του 35%.

1990:
Στην Αλγερία το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων του
τραπεζικού συστήματος ανήλθαν σε ποσοστό 50%. Παράλληλα στην Βραζιλία έγινε
μετατροπή των καταθέσεων σε ομόλογα και στην Μπουρκίνα Φάσο το 34% των
δανείων στο τραπεζικό σύστημα κρίθηκαν ως μη εξυπηρετούμενα. Στον Λίβανο
τέσσερις τράπεζες κρίθηκαν ανήμπορες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και
ένδεκα κατέφυγαν σε δανεισμό από την κεντρική τράπεζα της χώρας. Την ίδια
περίοδο στην Νικαράγουα τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασαν σε
πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η τραπεζική κρίση είχε ξεκινήσει
από τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, όμως την περίοδο 1990 έως 1996 εντάθηκε,
με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να φτάνουν το 50% το 1996. Μία ακόμα πολύ
σοβαρή περίπτωση συστημικής κρίσης είναι αυτή της Σιέρα Λεόνε, η οποία ξεκίνησε
το 1990. Το 1995 το 40-50% των δανείων δεν εξυπηρετούνταν και το 1994 μία
τράπεζα υπέστη αναστολή της άδειας λειτουργίας της. Η αναδιάρθρωση και
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της χώρας συνεχίστηκε για χρόνια.

Πηγές Δεδομένων Κεφαλαίου:
 Caprio, Gerard and Klingebiel, Daniela, Bank Insolvencies: Cross-Country Experience (July
1996). World Bank Policy Research Working Paper No. 1620. Σελ (13-20)
 Laeven, L. A. and F. V. Valencia (2008). “Systemic Banking Crises: A New Database.” IMF
Working Paper WP/08/224, International Monetary Fund, Washington, DC. Σελ (32-49)
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1991:
Το τραπεζικό σύστημα στο Τζιμπουτί πλήττεται σοβαρά, αφού δύο από τις έξι
εμπορικές τράπεζες της χώρας παύουν να λειτουργούν και πολλές άλλες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στην Φιλανδία η κρίση επηρέασε πολύ αρνητικά τις
τράπεζες αποταμιεύσεων. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει των έλεγχο τριών
τραπεζών που κατείχαν συνολικά το 31% των αποταμιεύσεων του τραπεζικού
συστήματος της χώρας. Παράλληλα μεγάλη τραπεζική κρίση έπληξε τη Γεωργία
καθώς οι μεγαλύτερες τράπεζες τις χώρας χαρακτηρίστηκαν εικονικά αφερέγγυες και
το εν τρίτο των δανείων κρίθηκαν μη εξυπηρετούμενα. Στην Ουγγαρία η κρίση που
ξεκίνησε το 1991 είχε ως αποτέλεσμα 8 τράπεζες να κριθούν αφερέγγυες κατά το
δεύτερο μισό του 1993. Οι τράπεζες αυτές κατείχαν συνολικά το 25% των
περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Άλλη μία περίπτωση
τραπεζικής κρίσης που ξεκίνησε αυτό το έτος ήταν στη Δημοκρατία της Λιβερίας.
Επτά από τις ένδεκα τράπεζες τις χώρας έγιναν μη λειτουργικές. Εκτιμάται ότι οι
παραπάνω τράπεζες κατείχαν το 60% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της
χώρας. Στη Νιγηρία η κρίση που ξέσπασε το 1990 οδήγησε τον τραπεζικό κλάδο σε
πολύ δυσμενή κατάσταση. Το 1993 ένα τμήμα των τραπεζών το οποίο κατείχε το
20% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχειών της χώρας και το 20% των
καταθέσεων κρίθηκε αφερέγγυο. Μέχρι το τέλος του 1995 το σχεδόν το μισό
τραπεζικό σύστημα της χώρας βρισκόταν σε κρίση. Συνεχίζοντας με τις τραπεζικής
κρίσης του 1990, στην Σουηδία η Nordbanken και η Gota Bank οι οποίες εκτιμάται
ότι είχαν στην κατοχή τους το 22% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων πέρασαν
σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα επενέβη η
Sparbanken Foresta η οποία κατείχε το 24% του συνόλου των τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα πέντε από τις έξι
μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας στις οποίες άνηκε παραπάνω από το 70% των
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Τέλος
στην Τυνησία οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες ήταν υπόκεφαλαιοποιημένες,
πράγμα που έκανε πολύ δύσκολη την πραγματοποίηση ζωτικών λειτουργιών τους.

Πηγές Δεδομένων Κεφαλαίου:
 Caprio, Gerard and Klingebiel, Daniela, Bank Insolvencies: Cross-Country Experience (July
1996). World Bank Policy Research Working Paper No. 1620. Σελ (13-20)
 Laeven, L. A. and F. V. Valencia (2008). “Systemic Banking Crises: A New Database.” IMF
Working Paper WP/08/224, International Monetary Fund, Washington, DC. Σελ (32-49)
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1992:
Την περίοδο εκείνη εκδηλώνεται τραπεζική κρίση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν το αποτέλεσμα του εμφύλιου
πολέμου και της διάλυσης πρώην Γιουγκοσλαβίας. Στο Τσαντ τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια του ιδιωτικού τομέα άγγιξαν το 35%. Στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
τέσσερις κρατικές τράπεζες κρίθηκαν αφερέγγυες και μία πέμπτη έπρεπε να
ανακεφαλαιοποιηθεί με τη βοήθεια ιδιωτιών. Παράλληλα στην Εσθονία οι
αφερέγγυες τράπεζες είχαν στην κατοχή τους το 41% των τραπεζικών περιουσιακών
στοιχείων, πέντε τράπεζες έχασαν τις άδειές τους, δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες
συγχωνεύτηκαν και κρατικοποιήθηκαν και τέλος άλλες δύο συγχωνεύτηκαν και
μετατράπηκαν σε οργανισμό ανάκτησης δανείων. Στην Κένυα χρειάστηκαν
παρέμβαση για να σωθούν δύο τοπικές τράπεζες. Επιπλέον, στην Πολωνία
προβλήματα φερεγγυότητας αντιμετώπισαν επτά από τις εννέα εμπορικές τράπεζες
που ήταν υπό την κατοχή του κράτους και ήταν υπεύθυνες για το 90% του δανείων, η
«Bank For Food Economy» και ο ευρύτερος τραπεζικός κλάδος. Στο Σάο Τομέ και
Πρίνσιπε η μοναδική τράπεζα της χώρας είχε μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ποσοστό
90%. Αυτό είχες ως αποτέλεσμα την ρευστοποίηση των εμπορικών και αναπτυξιακών
τμημάτων της τράπεζας και την δημιουργία δύο νέων τραπεζών οι οποίες απέκτησαν
πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία από αυτά τα τμήματα. Το 1994 οι δανειστικές
λειτουργίες της μίας από αυτές τις τράπεζες διεκόπησαν. Η τελευταία τραπεζική
κρίση αυτού του έτους λαμβάνει χώρα στην Σλοβενία, όπου τρεις τράπεζες υπεύθυνες
για τα δύο τρίτα των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων υποβλήθηκαν σε
αναδιάρθρωση.

1993:
Στο Πράσινο Ακρωτήρι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των εμπορικών τραπεζών
ανήλθαν στο 30%, ενώ στην Ερυθραία το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού
συστήματος κρίθηκε αφερέγγυο. Επίσης το ίδιο έτος τραπεζική κρίση αντιμετώπισε
και η Ινδία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είκοσι επτά δημόσιων τραπεζών της
χώρας άγγιξαν το 11% και έφτασαν έως και 20% μέχρι το 1995. Ακόμα μία χώρα που
είχε προβλήματα στον τραπεζικό της κλάδο εκείνη τη χρονιά, ήταν η Γουινέα. Έξι
τράπεζες οι οποίες διαχειρίζονταν το 99% των καταθέσεων της χώρας, είχαν
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προβλήματα με την αποπληρωμή των βασικών τους υποχρεώσεων και τέθηκαν σε
καθεστώς αφερεγγυότητας. Στη λίστα των χωρών σε τραπεζική κρίση το 1993 θα
προστεθεί και η Γουιάνα. Οι επενδύσεις στη χώρα επέστρεφαν πολύ μικρές
αποδόσεις και παράλληλα ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δάνειων βρίσκονταν
σε ανοδική πορεία. Η αιτία αυτής της κατάστασης ήταν διάφορες οικονομικές
μεταρρυθμίσεις που είχαν λάβει χώρα το 1989. Όλα τα παραπάνω είχαν σαν συνέπεια
την συγχώνευση των κρατικών τραπεζών το 1995 και τη δημιουργία ενός κρατικού
οργανισμού ο οποίος θα βοηθούσε στην ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στη Βόρεια Μακεδονία (FYROM) περίπου το 70% των τραπεζικών δανείων ήταν μη
εξυπηρετούμενα. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναλάβει τα χρέη των τραπεζών
προς άλλες χώρες και να κλείσει την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Τέλος
στο

Τόγκο

ολόκληρος

ο

τραπεζικός

τομέας

αντιμετώπισε

προβλήματα

φερεγγυότητας.

1994:
Το έτος αυτό έρχεται αντιμέτωπη με την τραπεζική κρίση η Αλβανία. Τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια άγγιξαν το 26.8% του συνόλου των δανείων του τραπεζικού
συστήματος. Η Αρμενία αντιμετώπισε τραπεζική κρίση η οποία οδήγησε στο
κλείσιμο των μισών τραπεζών της χώρας από την κεντρική της τράπεζα. Οι μεγάλες
τράπεζες που έμειναν ενεργές συνέχισαν να υποφέρουν από υψηλά ποσοστά μη
εξυπηρετούμενων δανείων και η τράπεζα αποταμιεύσεων ήταν οικονομικά αδύναμη.
Άλλη μία τραπεζική κρίση αυτού του έτους ήταν αυτή της Βολιβίας. Δύο τράπεζες
που ήταν υπεύθυνες για το 11% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων
έκλεισαν. Ενώ ένα χρόνο αργότερα τέσσερις από τις δεκαπέντε εγχώριες τράπεζες
στις οποίες άνηκε το 30% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων ήρθαν
αντιμέτωπες με προβλήματα ρευστότητας παράλληλα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Στην τραπεζική κρίση που ξεκίνησε στη Βραζιλία το 1994 οφείλεται η παρέμβαση
που έγινε από την κεντρική τράπεζα για τη διάσωση σαράντα τριών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών ενώ παράλληλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
έφτασαν το 15%. Οι ιδιωτικές τράπεζες έγιναν και πάλι κερδοφόρες το 1998, όμως οι
δημόσιες χρειάστηκαν ακόμα ένα έτος. Στο Μπουρούντι την ίδια χρονιά τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν το 25% και μία τράπεζα ρευστοποιήθηκε. Στη λίστα
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με τις συστημικές τραπεζικές κρίσεις του 1994 βρίσκεται και αυτή της Κόστα Ρίκα. Η
αναλογία των ληξιπρόθεσμων δανείων προς την συνολική αξία στις εμπορικές
τράπεζες είχε ξεπεράσει το 100% μέχρι το 1995 ενώ μία μεγάλη κρατική εμπορική
τράπεζα έκλεισε. Στο Μεξικό από τις τριάντα τέσσερις εμπορικές τράπεζες της
χώρας, εννέα χρειάστηκαν παρέμβαση και ένδεκα συμμετείχαν σε πρόγραμμα
ανακεφαλαιοποίησης. Στις εννέα προαναφερθείσες τράπεζες που χρειάστηκαν
παρέμβαση

αναλογούσε το 19% του συνόλου

των τραπεζικών περιουσιακών

στοιχείων και αυτές οι τράπεζες κρίθηκαν αφερέγγυες. Το 1994 μόνο το 1% των
περιουσιακών στοιχείων ανήκε σε ξένες τράπεζες, το 1998 το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε στο 18%. Η επόμενη τραπεζική κρίση για αυτό το έτος είναι αυτή της
Ουγκάντα. Μεταξύ 1994 και 1998 το μισό τραπεζικό σύστημα της χώρας είχε
προβλήματα φερεγγυότητας. Το 1998 δύο τράπεζες έκλεισαν, μία έκανε
ανακεφαλαιοποίηση και έπειτα έγινε ιδιωτική. Το 1999 άλλες δύο τράπεζες
αναγκάστηκαν να κλείσουν. Τέλος το 2002 μία μικρή τράπεζα χρειάστηκε
παρέμβαση και άλλες δύο αντιμετώπισαν δυσκολίες. Η τελευταία περίπτωση για την
χρονιά 1994 είναι η Βενεζουέλα. Οι τράπεζες που είχαν προβλήματα αφερεγγυότητας
ήταν κάτοχοι του 35% των τραπεζικών καταθέσεων ολόκληρου του συστήματος. Οι
κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρέμβει σε δεκαεπτά από τις συνολικά σαράντα επτά
τράπεζες, οι οποίες κατείχαν το 50% των καταθέσεων. Επτά τράπεζες έκλεισαν
εκείνο το έτος και εννέα κρατικοποιήθηκαν. Τέλος σαν αποτέλεσμα των παραπάνω
προβλημάτων άλλες πέντε τράπεζες χρειάστηκαν κρατική παρέμβαση για να σωθούν
μέσα στο 1995.

1995:
Ξεκινώντας με τις κρίσεις του 1995 συναντάμε αυτή του Αζερμπαϊτζάν. Τρεις
μεγάλες τράπεζες κρίθηκαν αφερέγγυες και δώδεκα ιδιωτικές τράπεζες έκλεισαν. Στα
προηγούμενα προβλήματα προστέθηκε και μία κρίση ρευστότητας μίας μεγάλης
κρατικής τράπεζας. Στην Λευκορωσία πολλές από τις τράπεζες της χώρας ήταν
υποκεφαλαιοποιημένες, πράγμα που οδήγησε σε αναγκαστικές συγχωνεύσεις.
Απόρροια των συγχωνεύσεων αυτών ήταν η δημιουργία δανειακών χαρτοφυλακίων
από δάνεια κακής ποιότητας. Η επόμενη χώρα που αντιμετώπισε συστημική
τραπεζική κρίση ήταν το Καμερούν. Από την κρίση που ξεκίνησε το 1995 στη χώρα
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τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άγγιξαν το 30% του συνολικού δανεισμού τα επόμενα
χρόνια. Τρεις τράπεζες υπέστησαν αναδιάρθρωση και πέντε εμπορικές τράπεζες
έκλεισαν. Παράλληλα, στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής οι δύο μεγάλες
τράπεζες που κατείχαν το 90% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έκαναν
αναδιάρθρωση. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άγγιξαν το 40%. Επιπλέον το 1995
προβλήματα στον τραπεζικό της κλάδο έχει και η Αργεντινή. Η υποτίμηση του
νομίσματος του Μεξικό, δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας σε μικρούς
επενδυτές που αντάλλασσαν ομόλογα οδηγώντας τους σε κλείσιμο. Το παραπάνω
γεγονός έκανε τις τράπεζες να είναι αρνητικές στην παροχή δανείων προς αυτού του
τύπου τις επενδύσεις πράγμα που δημιούργησε με τη σειρά του προβλήματα σε
τράπεζες που είχαν στην κατοχή τους μεγάλο όγκο ομολόγων και ανοιχτές θέσεις στο
χρηματιστήριο. Παράλληλα οι μικρές τοπικές τράπεζες δεν είχαν καθόλου
ρευστότητα και οι πολίτες άρχισαν να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους σε ξένες
τράπεζες τις οποίες θεωρούσαν περισσότερο φερέγγυες. Αναστάλθηκε η λειτουργία
οκτώ τραπεζών και τρεις κατέρρευσαν. Από τις συνολικά διακόσες πέντε τράπεζες
που είχε η χώρα στο τέλος του 1994 οι εξήντα επτά εγκατέλειψαν την αγορά μέσω
συγχωνεύσεων, ρευστοποιήσεων ή απορροφήσεων μέχρι το τέλος του 1997. Στην
Γουινέα-Μπισάου, δημιουργήθηκε τραπεζική κρίση αφού τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια του συνολικού χαρτοφυλακίου των εμπορικών τραπεζών είχαν φτάσει σε
ποσοστό 40% μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, στην Δημοκρατία της Κιργισίας,
αμφισβητήθηκε η ικανότητα αποπληρωμής περίπου του 80-90% των τραπεζικών
δανείων. Τέσσερις μικρές εμπορικές τράπεζες έπρεπε να κλείσουν. Μία ακόμα κρίση
για αυτό το έτος είναι αυτή της Λετονίας. Μέσα περίπου σε ένα έτος τριάντα πέντε
συνολικά τράπεζες είδαν τις άδειές τους να ανακαλούνται, αναγκάστηκαν να
κλείσουν ή να διακόψουν εντελώς κάθε λειτουργία τους. Μία ακόμη προσθήκη στη
λίστα αυτού του έτους είναι η Λιθουανία. Από τις συνολικά είκοσι πέντε τράπεζες της
χώρας δώδεκα μικρές ρευστοποιήθηκαν, τρεις ιδιωτικές τράπεζες που ήταν κάτοχοι
του 29% των τραπεζικών καταθέσεων δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους και τρεις κρατικές τράπεζες χαρακτηρίστηκαν αφερέγγυες.
Συνεχίζοντας, στην Παραγουάη η κρατική εποπτική αρχή αναγκάστηκε να παρέμβει
για να σώσει συνολικά τέσσερις τράπεζες από τις οποίες δύο είχαν δεσμούς μεταξύ
τους και έξι χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ήταν κάτοχοι του 10% των
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καταθέσεων της χώρας. Μέχρι το 1998 είχαν γίνει παρεμβάσεις σε ακόμα έξι
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μέσα σε αυτούς ήταν η μεγαλύτερη κρατική
τράπεζα και ο μεγαλύτερος οργανισμός καταθέσεων και δανείων της χώρας. Μέχρι το
τέλος του 1998 η κυβέρνηση είχε παρέμβει στο μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων
τραπεζών

του

δημόσιου

και

του

ιδιωτικού

τομέα

καθώς

και

άλλων

χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το μεγαλύτερο
μέρος των τραπεζών της χώρας να περάσουν στα χέρια ξένων επενδυτών σε ποσοστό
που έφτασε το 80% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Στα τέλη
του 2000 η κυβερνητική εποπτική αρχή ανακοίνωσε ότι όλες οι τράπεζες τις χώρας
ήταν πλέον ασφαλής. Η Ζουαζηλάνδη ήρθε και αυτή αντιμέτωπη με τραπεζική κρίση.
Η κεντρική τράπεζα της χώρας εξαγόρασε την Meridien BIAO Swaziland και την
Swaziland Development and Savings Bank καθώς αντιμετώπιζαν και οι δύο σοβαρά
προβλήματα με τα χαρτοφυλάκιά τους. Η Meridian Bank της Ζάμπια, υπεύθυνη για
το 13% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχειών της χώρας πέρασε σε καθεστώς
αφερεγγυότητας. Τέλος στην Ζιμπάμπουε δύο εμπορικές τράπεζες, από τις συνολικά
πέντε της χώρας, ήρθαν αντιμέτωπες με πολύ μεγάλα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων
δανείων.

1996:
Εκδηλώνεται τραπεζική κρίση στη Βουλγαρία. Αν και τα προβλήματα είχαν
ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 1996 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα διασώσει
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα, οδηγώντας δεκαεννέα τράπεζες οι
οποίες αποτελούσαν το εν τρίτο του κλάδου σε κλείσιμο. Το 1997 έγινε
ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες που είχαν επιβιώσει. Στην Τζαμάικα, η FINSAC
ένας οργανισμός διαμεσολάβησης του κράτους παρείχε υποστήριξη σε πέντε
ασφαλιστικές εταιρίες, δεκατέσσερις τράπεζες διαφορετικών κλάδων και δύο
οργανισμούς που παρείχαν δάνεια κυρίως στεγαστικά δάνεια (building societies).
Συνεχίζοντας με τις κρίσεις του 1996 στην Υεμένη οι τράπεζες αντιμετώπισαν δύο
βασικά προβλήματα. Το πρώτο ήταν υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων
και το δεύτερο ήταν η έκθεση στον κίνδυνο από συναλλαγματική ισοτιμία. Τέλος
στην Τσεχία η Banka Bohemia κατέρρευσε λόγω απάτης. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι
καταθέτες καλύφθηκαν, αμέσως μετά ανακοινώθηκε πολιτική μερικής κάλυψης των
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καταθέσεων. Η κίνηση αυτή δημιούργησε πανικό στους καταθέτες οι οποίοι άρχισαν
να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε μεγαλύτερες τράπεζες μέχρι που δύο μικρές
τράπεζες κατέρρευσαν πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο τραπεζικών μεταρρυθμίσεων με
στόχο δεκαοκτώ μικρές τράπεζες της χώρας.

1997:
Μία από τις τραπεζικές κρίσεις του 1997 ήταν αυτή της Ινδονησίας. Το πρόβλημα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες ήταν ένα ποσοστό της τάξης του 14% σε
μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκ των οποίων το 70% άνηκε σε κρατικές τράπεζες. Στην
Ιαπωνία οι τράπεζες ήρθαν αντιμέτωπες με μία απότομη πτώση του χρηματιστηρίου
και των τιμών στην αγορά ακινήτων. Η επίσημη εκτίμηση για την αξία των μη
εξυπηρετούμενων δανείων ήταν στα σαράντα τρισεκατομμύρια Γεν, ποσό το οποίο
μεταφράζεται σε τετρακόσια εξήντα εννέα δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής ή το
10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (GDP) της χώρας. Η κατάσταση
κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο στα τέλη του 1998, όταν το προαναφερθέν νούμερο
έφτασε τα ογδόντα οκτώ τρισεκατομμύρια Γεν( $725 δις ή 18% GDP). Το 1999
έκλεισε η τράπεζα Hakkaido Takushodu, η Long Term Credit Bank κρατικοποιήθηκε,
ενώ προχώρησαν σε συγχωνεύσεις η Yatsuda Trust με την Fuji Bank και η Mitsui
Trust με την Chuo Trust. Το 2002 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άγγιξαν το 35% του
συνόλου των δανείων. Λόγω αυτού επτά τράπεζες κρατικοποιήθηκαν, εξήντα ένας
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έκλεισαν και είκοσι οκτώ συγχωνεύθηκαν. Ακόμα μία
περίπτωση συστημικής κρίσης για αυτό το έτος είναι αυτή της Νότιας Κορέας όπου
από το 1997 έως το 2002 πέντε τράπεζες εξαναγκάστηκαν να φύγουν από την αγορά
μέσω

μίας

συμφωνίας

“purchase

and

assumption”

και

τέσσερις

ακόμα

κρατικοποιήθηκαν. Συνολικά τριακόσιοι τρεις χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
έκλεισαν εκ των οποίων οι διακόσιοι δεκαπέντε ήταν πιστωτικοί συνεταιρισμοί. Στην
ακμή της κρίσης στην Νότια Κορέα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άγγιξαν το 30-40%
μέχρι να επιστρέψουν στο 3% το Μάρτιο του 2002. Στην Μαλαισία ο
χρηματοπιστωτικός κλάδος υπέστη ολική αναδιάρθρωση και ο αριθμός των
ιδρυμάτων μειώθηκε από τα τριάντα εννέα στα δέκα μέσω συγχωνεύσεων. Επίσης,
δύο

εταιρίες

χρηματοδότησης

εξαγοράστηκαν

από

την

κεντρική

τράπεζα

συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλύτερης ανεξάρτητης χρηματοδοτικής εταιρίας
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της χώρας. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν τα 25-35% του συνολικού
τραπεζικού δανεισμού μέχρι που επανήλθαν στο 10,2% τον Μάρτιο του 2002. Τέλος
δύο τράπεζες οι οποίες κατείχαν το 14% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών
στοιχειών κρίθηκαν ανίκανες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και
συγχωνεύθηκαν με άλλες. Στις Φιλιππίνες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν το
12% και αναμενόταν να φτάσουν το 20% μέχρι το 1999. Μία εμπορική τράπεζα,
ογδόντα οκτώ τράπεζες που η κύριά τους δραστηριότητα είναι η αποδοχή
καταθέσεων και η έκδοση στεγαστικών δανείων (Thrift) και σαράντα από τις μικρές
τοπικές τράπεζες τέθηκαν υπό καθεστώς επιτήρησης έως ότου εξυγιανθούν. Ακόμα
μία περίπτωση είναι αυτή της Ταϊλάνδης. Μέχρι το 2002 η Τράπεζα της Ταϊλάνδης
είχε κλείσει πενήντα εννέα από τα ενενήντα μία χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της
χώρας οι οποίες είχαν στην κατοχή τους το 13% των οικονομικών περιουσιακών
στοιχείων της χώρας και το 72% του συγκεκριμένου κλάδου. Επίσης, έκλεισε μία από
τις δεκαπέντε εθνικές τράπεζες και κρατικοποίησε άλλες τέσσερις. Η διαχείριση του
29,7% των περιουσιακών στοιχείων δόθηκε σε μία δημόσια εταιρία διαχείρισης
περιουσιακών στοιχειών από το Μάιο του 2002. Τέλος άλλο ένα χαρακτηριστικό της
τραπεζικής κρίσης στην Ταϊλάνδη ήταν το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
δανείων του οποίου η μέγιστη τιμή έφτασε το 33% πριν κατέβει στο 10.1% τον
Φεβρουάριο του 2002. Οι τραπεζικές κρίσεις για το 1997 ολοκληρώνονται με αυτήν
στο Βιετνάμ. Δύο από τις τέσσερις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες οι οποίες είχαν
στην κατοχή τους το 51% των τραπεζικών δανείων μπήκαν σε κατάσταση
αφερεγγυότητας. Οι άλλες δύο αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες της ίδιας φύσεως
αλλά ποτέ δεν χαρακτηρίστηκαν αφερέγγυες. Παράλληλα αρκετές άλλες τράπεζες με
κοινές μετοχές αντιμετώπισαν μεγάλες προβλήματα, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια εκείνη την περίοδο έφτασαν στο 18%.
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1998:
Στα τέλη αυτού το έτους η Κίνα καλείται να λύσει μία συστημική τραπεζική κρίση η
κατά την οποία τέσσερις μεγάλες κρατικές τράπεζες οι οποίες ήταν κάτοχοι του 68%
του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας εισήλθαν σε
κατάσταση αφερεγγυότητας. Το 2002 και το 2003 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
έφτασαν το 20% και το 15% των συνολικών δανείων αντίστοιχα. Επόμενη στη λίστα
για αυτή τη χρονιά είναι η Κολομβία. Λόγω πιέσεων στις αναδυόμενες αγορές οι
χρηματοροές προς την οικονομία της χώρας αντιστράφηκαν με αποτέλεσμα η
Κεντρική Τράπεζα της χώρας να υιοθετήσει μία πολιτική προστασίας του νομίσματός
της. Η παραπάνω αλληλουχία γεγονότων οδήγησε στην αύξηση των επιτοκίων,
κάνοντας ζημία στην ποιότητα των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και
οδηγώντας σε πτώση τις τιμές κυρίως στην αγορά ακινήτων. Οι ήδη αποδυναμωμένες
μεγάλες δημόσιες τράπεζες είδαν την αξία και την ποιότητα των περιουσιακών
στοιχείων τους να βουλιάζει και αυτό στη συνέχεια δημιούργησε προβλήματα στις
τράπεζες του ιδιωτικού τομέα και σε άλλα χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Παράλληλα, προβλήματα αντιμετώπιζε και η Κροατία. Η χώρα είχε κάνει μεγάλες
προόδους στη δημιουργία ενός μοντέρνου τραπεζικού συστήματος με την εισαγωγή
ενός νομικού πλαισίου με προσανατολισμό στις αγορές από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Όμως, τα κίνητρα για μία στιβαρή λειτουργία του συστήματος δεν είχαν
ακόμα καθιερωθεί και τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί λόγω των προβλημάτων του
παρελθόντος ήταν ακόμα εκεί. Στην προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων
τέσσερις κρατικές τράπεζες μπήκαν σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι τράπεζες
αυτές κατείχαν το 46% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της
χώρας. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν, καθώς το Μάρτιο του 1998 πτώχευσε η
πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας οδηγώντας σε πολιτική αστάθεια. Τέλος η
έκτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κροατίας αντιμετώπισε και αυτή πρόβλημα καθώς και
διάφορες άλλες μεσαίες και μικρές τράπεζες είχαν πρόβλημα ρευστότητας. Στο
Εκουαδόρ επτά χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υπεύθυνοι για το 25-30% των
εμπορικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έκλεισαν μέσα σε ένα έτος. Τον
Μάρτιο του 1999 οι καταθέσεις πάγωσαν για έξι μήνες και μέχρι τον Ιανουάριο του
2000 δεκαέξι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που κατείχαν το 65% των περιουσιακών
στοιχείων είχαν κλείσει ή είχαν εξαγοραστεί από το κράτος.
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Οι καταθέσεις ξεπάγωσαν το Μάρτιο του 2000. Στη Ρουμανία, το 1998 τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, έφτασαν το 25-30% στις έξι μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες,
η αγροτική τράπεζα της χώρας έπρεπε να ανακεφαλαιοποηθεί και η Κεντρική
Τράπεζα της χώρας έδωσε διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια δολάρια σε δύο δώσεις
στην μεγαλύτερη κρατική τράπεζα. Στη Ρωσία, αν και η Κεντρική Τράπεζα είχε
καταφέρει να υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα της χώρας μέσω πολιτικής
λιτότητας, μία βαριά πολιτική κρίση έβαλε τον τραπεζικό κλάδο σε βαθιά ύφεση. Τα
κρατικά ομόλογα της χώρας υπέστησαν τεράστια υποτίμηση (300% επί της
ονομαστικής αξίας), η πρόσβαση σε διεθνής αγορές για δανεισμό χάθηκε και ο
τραπεζικός κλάδος δέχτηκε μεγάλες απόλυες. Οι μελέτες αναφέρουν ότι η αδυναμία
του τραπεζικού συστήματος ήταν ευρέως γνωστή. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπήρχε
σωστή παρακολούθηση και καταγραφή των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Υπήρχε
μεγάλη έκθεση σε κίνδυνο ισοτιμίας, εσωτερικός δανεισμός και κακή διαχείριση. Τα
δύο μεγάλα μέτρα που εφαρμόστηκαν για να λυθούν αυτά τα προβλήματα ήταν: 1)
Ένα δικαιοστάσιο ενενήντα ημερών στις ξένες υποχρεώσεις των τραπεζών και 2) Η
μεταφορά ενός μεγάλου μέρους των καταθέσεων από τράπεζες που είχαν κριθεί
αφερέγγυες στην κρατική Sberbank. Σχεδόν επτακόσιες είκοσι τράπεζες είχαν κριθεί
αφερέγγυες. Αυτές οι τράπεζες είχαν στην κατοχή τους το 4% των περιουσιακών
στοιχείων του κλάδου και το 32% των ιδιωτικών καταθέσεων. Στην Σλοβακία το
1998 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει το 35% των συνολικού δανεισμού.
Η λύση που επιλέχτηκε από την χώρα ήταν ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για τις
κύριες κρατικές τράπεζες της. Τελευταία κρίση για το 1998 είναι αυτή στην
Ουκρανία. Από το 1995 μέχρι το 1997 τριάντα δύο τράπεζες είχαν ρευστοποιηθεί και
άλλες είκοσι πέντε ήταν σε διαδικασία οικονομικής αποκατάστασης. Τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει σε ποσοστά 50-65%. Η κατάσταση
κλιμακώθηκε το 1998 όταν η κυβέρνηση αποφάσισε την αναδιάρθρωση του
δημόσιου χρέους ακολουθώντας τα γεγονότα τις τραπεζικής κρίσης στην Ρωσία.
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2000:
Ξεκινώντας με τις τραπεζικές κρίσεις του 2000, έχουμε αυτήν στη Νικαράγουα. Η
μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας η InterBank, βρέθηκε να έχει διαπράξει απάτη
πράγμα που οδήγησε σε παρέμβαση από το κράτος. Αν και ανακοινώθηκε η πλήρης
προστασία των καταθέσεων, η ένταση των αναλήψεων συνέχισε να είναι μεγάλη,
οδηγώντας στη διάλυση της τράπεζας τον Οκτώβρη του 2000 μέσω μίας συμφωνίας
“purchase and assumption” (P&A). Μετά από την διάλυση της Interbank ακόμα ένας
οργανισμός αντιμετώπισε προβλήματα καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν την μόνο μερική
κάλυψη των καταθέσεων πράγμα που επιδείνωσε την κατάσταση για τον υπόλοιπο
τραπεζικό κλάδο. Εντούτοις, κατά την διάλυσή του, όλες οι καταθέσεις
προστατεύτηκαν. Στους επόμενους μήνες ακόμα δύο οργανισμοί διαλύθηκαν μέσω
συμφωνιών P&A. Όλες οι τράπεζες διαλύθηκαν μέσω συμφωνιών P&A και
επιβλήθηκε με νόμο η επιπλέον προστασία καταθέσεων (blanket guarantee) μετά τις
δύο πρώτες πτωχεύσεις. Η δεύτερη και τελευταία κρίση που ξεκίνησε το 2000 ήταν
αυτή στην Τουρκία. Οι τράπεζες ήταν εκτεθειμένες σε κίνδυνο αγοράς από το μεγάλο
όγκο κρατικών ομολογιών που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους καθώς και από την κακή
διαχείριση σε συμφωνίες ισοτιμίας. Το Νοέμβριο του 2000 η παροχή εσωτερικού
δανεισμού σε τράπεζες που είχαν μεγάλο όγκο κρατικών ομολόγων κόπηκε. Οι
τράπεζες αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους οδηγώντας τις τιμές των
ομολόγων σε ραγδαία πτώση, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα την αναστροφή των
χρηματοροών, την απότομη αύξηση επιτοκίων και την υποτίμηση του νομίσματος. Τα
παραπάνω γεγονότα ανάγκασαν δύο τράπεζες να κλείσουν και άλλες δεκαεννέα να
αποκτηθούν από τον οργανισμό ασφάλισης καταθέσεων της χώρας.
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2001:
Η τραπεζική κρίση της Αργεντινής το 2001 ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Η
έλλειψη εμπιστοσύνης στην Επιτροπή Συναλλάγματος, η αρνητική αντίδραση που
είχε ο λαός της Αργεντινής στο πρόγραμμα λιτότητας, η παραίτηση του προέδρου της
Κεντρικής Τράπεζας και η τροποποίηση στον νόμο ο οποίος συνέδεε το νόμισμα της
χώρας με το δολάριο και το ευρώ (convertibility law), είχαν σαν αποτέλεσμα έναν
μεγάλο όγκο ταυτόχρονων αναλήψεων σε καταθέσεις (bank runs). Κατά το δεύτερο
μισό του 2001 οι αναλήψεις καταθέσεων έγιναν πιο έντονες και τον Δεκέμβριο του
2001 πολλές τράπεζες ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναλήψεις καταθέσεων και τα προϊόντα
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων αναπρογραμματίστηκαν για να σταματήσουν οι εκροές
ρευστότητας από τις τράπεζες. Το 2000 ο τραπεζικός κλάδος αντιμετώπισε
προβλήματα φερεγγυότητας και όποια κίνηση και αν έγινε για την βελτίωση της
ρευστότητας στις τράπεζες, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Το 2003 οι περιορισμοί
στην ανάληψη καταθέσεων αναιρέθηκαν όμως η ζημία είχε ήδη γίνει. Μέχρι τον
Αύγουστο του 2003 μία τράπεζα είχε κλείσει, τρεις τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί
και πολλές άλλες είχαν στραφεί σε απολύσεις προσωπικού και μειώσεις στον αριθμό
των καταστημάτων τους.

2002:
Η Ουρουγουάη ήρθε αντιμέτωπη με τραπεζική κρίση σαν επακόλουθο της κρίσης
στην Αργεντινή το προηγούμενο έτος. Οι περιορισμοί στις αναλήψεις και το πάγωμα
καταθέσεων στην Αργεντινή, δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας στην Banco
Galicia Uruguay (BGU) και στην Banco Commercial (BC) ο οποίες είχαν
συνδυαστικά το 20% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Το 2002 η
BGU έχασε το 15% των καταθέσεών της. Αν και έγινε παρέμβαση για να σωθεί η
τράπεζα οι λειτουργίες της αναστάλθηκαν μέσα στο έτος. Επίσης το ίδιο έτος η
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας υποβαθμίστηκε, ακλούθησε δεύτερο κύμα
μεγάλου όγκου αναλήψεων και μέχρι το Μάιο το πρόβλημα επηρέασε και τις
κρατικές τράπεζες όπως η Republica και η Hipotecario στις οποίες άνηκε το 40% του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου που είχαν ήδη από το
2001 μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 39%.
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2003:
Τον Απρίλιο του 2003 η Κεντρική Τράπεζα της Δομινικανής Δημοκρατίας παίρνει
τον έλεγχο της Banco Intercontinental η οποία πτώχευσε τον Μάιο και διαλύθηκε
αργότερα στο έτος. Οι υποχρεώσεις της ξεπερνούσαν τις απαιτήσεις τις κατά πενήντα
πέντε δισεκατομμύρια Πέσος. Η Κεντρική Τράπεζα παρείχε ρευστότητα στην Banco
Intercontinental από τον Σεπτέμβριο του 2002 όπως και σε ακόμα δύο τράπεζες την
Bancredito και την Banco Mercantil για να μπορέσουν να διαχειριστούν τους
κινδύνους από τον μεγάλο όγκο αναλήψεων.

2007:
Το τραπεζικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο περνάει συστημική κρίση. Η Northern
Rock μία μεσαίου μεγέθους τράπεζα η οποία εκδίδει κυρίως στεγαστικά δάνεια έλαβε
στήριξη από την Bank Of England για να διαχειριστεί το πρόβλημα ρευστότητας που
είχε. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς υπήρξε αναστάτωση στις κεφαλαιαγορές
από την κρίση με τα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής. Η Northern Rock ξεκίνησε να έχει προβλήματα από τον Σεπτέμβριου
το 2007, όταν ξεκίνησαν μαζικές αναλήψεις, μέχρι που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την
πλήρη εξασφάλιση των καταθέσεων της τον ίδιο μήνα. Τον Φεβρουάριο η τράπεζα
κρατικοποιήθηκε μετά από δύο ανεπιτυχείς προσφορές που τις είχαν γίνει για
εξαγορά. Τον Απρίλιο του 2008 , η Bank Of England ανακοίνωσε ότι θα δεχόταν για
ένα έτος την ανταλλαγή αρκετών ειδών τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων με
κρατικά ομόλογα, ώστε να βοηθήσει τις τράπεζες που είχαν προβλήματα
ρευστότητας. Έτσι, μέσω αυτό του προγράμματος οι τράπεζες μπόρεσαν προσωρινά
να ανταλλάξουν ποιοτικά αλλά δύσκολα ρευστοποιήσιμα ενυπόθηκα δάνεια με
κρατικά ομόλογα μηδενικού κινδύνου και να ξεπεράσουν προβλήματα στη
ρευστότητά τους. Η άλλη μεγάλη κρίση αυτού του έτους, όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κρίση στην
αγορά ακινήτων προκάλεσε την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων
υψηλού κινδύνου και κατ’ επέκταση άσκησε μεγάλες πιέσεις στης διεθνείς
χρηματαγορές. Η κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου εκδηλώθηκε
αρχικά σαν κρίση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα η οποία οδήγησε σε μία
Πηγές Δεδομένων Κεφαλαίου:
 Caprio, Gerard and Klingebiel, Daniela, Bank Insolvencies: Cross-Country Experience (July
1996). World Bank Policy Research Working Paper No. 1620. Σελ (13-20)
 Laeven, L. A. and F. V. Valencia (2008). “Systemic Banking Crises: A New Database.” IMF
Working Paper WP/08/224, International Monetary Fund, Washington, DC. Σελ (32-49)

21

κατακόρυφη πτώση στη ζήτηση για τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια. Αυτά και άλλα
παρόμοια τραπεζικά προϊόντα που ήταν δύσκολο να τιμολογηθούν, δημιουργήθηκαν
σε μία περίοδο χρηματοοικονομικής καινοτομίας. Πλέον με την αποτίμηση βάσει της
δίκαιης αξίας (μέθοδος η οποία είχε γίνει πρόσφατα αποδεκτή), η διόρθωση προς τα
κάτω στις αξίες τους ήταν σημαντική. Οι απώλειες στα δάνεια, η υποτίμηση των
περιουσιακών αυτών στοιχείων και η αύξηση των κατασχέσεων έγιναν ακόμα πιο
έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του 2007 και του 2008. Τον Αύγουστο του 2007
η Countrywide Financial απέκτησε προβλήματα ρευστότητας λόγω των υποτιμήσεων
που αναφέρθηκαν παραπάνω η οποία πυροδότησε ένα κύμα μαζικών αναλήψεων. Η
Federal Bank Reserve αναγκάστηκε να επέμβει χαμηλώνοντας το προεξοφλητικό
επιτόκιο κατά 0.5% και να δεχτεί την επαναγορά ενυπόθηκων δανείων αξίας 17,2
δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να βοηθήσει τη ρευστότητα της τράπεζας και των
Ιανουάριο του 2008 την αγόρασε για τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα
η Bear Sterns η οποία ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα της χώρας
εκείνη την περίοδο χρειάστηκε διάσωση και αγοράστηκε από την JP Morgan Chase
αφού η δεύτερη έλαβε εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις της Bear Sterns από το κράτος.
Οι απώλειες στα κέρδη των τραπεζών ήταν μεγάλες και την Ιούνιο του 2008 οι ζημιές
που προκλήθηκαν από την κρίση των ακινήτων εκτιμήθηκαν κοντά στα τετρακόσια
δισεκατομμύρια δολάρια. Ενέργειες για ανταλλαγές ενυπόθηκων δανείων με κρατικά
ομόλογα μηδενικού κινδύνου όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγαμτοποιήθηκαν
και σε αυτήν την περίπτωση, όμως το χρονικό περιθώριο στις Ηνωμένες πολιτείες
ήταν μόλις ένας μήνας. Η τελευταία πράξη της κρίσης στις ΗΠΑ έλαβε χώρα όταν οι
Fannie Mae και Fredie Mac, οι δύο μεγαλύτεροι οργανισμοί στον χώρο των
ενυπόθηκων δανείων κηρύχθηκαν υπό καθεστώς προστασίας από το κράτος.
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2008-2017:
Ακολουθώντας τα γεγονότα του 2007 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ,
συστημικές τραπεζικές κρίσεις ξέσπασαν σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Πιο
συγκεκριμένα στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Δανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία,
στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Ισλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο
Καζακστάν, στην Λετονία, στο Λουξεμβούργο, στην Πορτογαλία, στη Ρωσία, στη
Σλοβενία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και τέλος την Ουκρανία. Η διάρκεια των
παραπάνω κρίσεων για την πλειοψηφία των χωρών ήταν τέσσερα έτη, στην Δανία,
την Γερμανία και την Ιταλία η τραπεζική κρίση κράτησε μόνο ένα έτος, ενώ στην
Ουκρανία η διάρκεια ήταν δύο έτη. Μία χώρα εκτός Ευρώπης αντιμετώπισε και αυτή
τραπεζική κρίση το 2008, η χώρα αυτή ήταν η Μογγολία. Η κρίση αυτή κράτησε για
ένα έτος με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να αγγίζουν το 20%. Η επόμενη κρίση
στην λίστα με τις συστημικές κρίσεις παγκοσμίως είναι αυτή της Κύπρου ρο 2011. Τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν το 47,8% και η διάρκειά της ήταν τέσσερα έτη.
Το τραπεζικό σύστημα μπήκε σε αργία τον Μάρτιο του 2013 για οκτώ μέρες και οι
λογαριασμοί καταθέσεων της χώρας πάγωσαν στις 28 Μαρτίου του 2013 για
δεκατέσσερις μήνες. Η λίστα των συστημικών τραπεζικών κρίσεων που εξετάζει αυτή
η εργασία για την περίοδο 1987-2017 κλείνει με τις αυτές στην Γουινέα-Μπισάου,
την Μολδαβία και την Ουκρανία κρίσεις οι οποίες συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.
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3. ΚΟΣΤH ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30
ΧΡΟΝΙΑ
Στην ενότητα που ακολουθεί, θα παρουσιαστούν τα κόστη, οι προτάσεις και οι
πολιτικές που υιοθετήθηκαν ώστε να επιλυθούν οι συστημικές τραπεζικές κρίσεις που
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
1987:
Στο Μπαγκλαντές αν και δεν παρατηρήθηκαν απώλειες σε όρους ΑΕΠ, ο τραπεζικός
κλάδος χρειάστηκε στήριξη ρευστότητας για να εξέλθει από την κρίση, καθώς τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει το 20% των συνολικών δανείων και το δημόσιο
χρέος είχε αυξηθεί κατά 3.5% σε όρους ΑΕΠ. Στο Καμερούν, οι απώλειες στην
παραγωγή έφτασαν στο 105.5% σε όρους ΑΕΠ. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα
προσφέρθηκε βοήθεια για να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας αφού τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει το 65% και το δημόσιο χρέος είχε αυξηθεί κατά
18%. Στην Κόστα Ρίκα επίσης δεν σημειώθηκαν απώλειες σε όρους ΑΕΠ όμως ο
τραπεζικός κλάδος δέχτηκε ενίσχυση για τα προβλήματα ρευστότητας που είχε. Στο
Μάλι οι τράπεζες έλαβαν βοήθεια ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα του κλάδου
καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει σε ποσοστό 75%. Κατά το ίδιο
έτος για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Μοζαμβίκη όπου το δημόσιο χρέος είχε
αυξηθεί κατά 60.9%, οι τράπεζες δέχτηκαν βοήθεια μέσω παροχής ρευστότητας.
Τέλος, στην Τανζανία το κόστος της τραπεζικής κρίσης ανήλθε στο 10% του ΑΕΠ,
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν σε ποσοστό 70% του συνολικού δανεισμού
και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 64.6%. Η λύση δόθηκε μέσω της παροχής
ρευστότητας.
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1988:
Η τραπεζική κρίση στο Μπενίν προκάλεσε απώλειες στην παραγωγή κατά 14.9% του
ΑΕΠ και το κόστος της επίλυσης ανήλθε στο 17% του ΑΕΠ ή στο 63.4% των
περιουσιακών στοιχείων του χρηματοοικονομικού κλάδου. Η χώρα βοηθήθηκε σε
θέματα ρευστότητας που είχε αφού τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει στο
80% και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 5.7% σε όρους ΑΕΠ. Την ίδια περίοδο
ανάλογα προβλήματα είχε και η Ακτή Ελεφαντοστού όπου η απώλειες έφτασαν το
45% του ΑΕΠ ή αντίστοιχα στο 63.6% του χρηματοοικονομικού κλάδου. Το δημόσιο
χρέος αυξήθηκε κατά 13.6% και τα δάνεια τα οποία δεν αποπληρώνονταν άγγιξαν το
50%. Ο κλάδος έλαβε υποστήριξη μέσω παροχή ρευστότητας για να εξέλθει από την
κρίση. Στη Μαδαγασκάρη για την η λύση στην συστημική κρίση της εποχής ήταν και
πάλι η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες από το κράτος. Παράλληλα στο Νεπάλ
όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει το 29% του συνολικού δανεισμού
και το δημόσιο χρέος είχε φτάσει στο 11.7% του ΑΕΠ η λύση ήρθε μέσω της
παροχής ρευστότητας από το κράτος προς τις τράπεζες. Η επόμενη χώρα στην λίστα
για το 1988 είναι ο Παναμάς, όπου η τραπεζική κρίση δημιούργησε απώλειες
παραγωγής κατά 85% του ΑΕΠ, ενώ το κόστος ανήλθες στο 24.4% των
περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Στη Σενεγάλη, η κρίση
προκάλεσε απώλειες στην παραγωγή κατά 5.6% και κόστισε στην χώρα το 64.4%
των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου, με την ενδεδειγμένη λύση να
είναι για ακόμα μία φορά η παροχή ρευστότητας. Η τελευταία τραπεζική κρίση για το
αυτό το έτος, αν και θεωρείτε οριακά συστημική, είναι αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής. Το κόστος της έφτασε το 2.7% των περιουσιακών στοιχείων των
τραπεζών ενώ το χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 10.5%.
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1989:
Το τραπεζικό σύστημα της Αργεντινής βρίσκεται σε καθεστώς κρίσης. Η χώρα έχασε
το 12.6% της παραγωγής της ενώ το κόστος ανήλθε στο 21.6% των στοιχείων του
τραπεζικού κλάδου. Οι τράπεζες δέχτηκαν μεγάλη βοήθεια μέσω παροχής
ρευστότητας για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Κάποιες ακόμα πολιτικές που
ακολουθήθηκαν στην χώρα ήταν το πάγωμα καταθέσεων για εκατόν είκοσι μήνες
ξεκινώντας από τον Δεκέμβριου του 1989 και η παύση εργασιών των τραπεζών για
τέσσερις ημέρες. Στο Ελ Σαλβαδόρ το ίδιο έτος η κατάσταση εκτονώθηκε με παροχή
ρευστότητας προς τις τράπεζες. Στην Ιορδανία από την άλλη μεριά, σημειώθηκαν
απώλειες στην παραγωγή της τάξης του 106.4% σε όρους ΑΕΠ και το κόστος της
κρίσης άγγιξε το 10% του ΑΕΠ ή το 12.5% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι κρίσεις για το 1989 κλείνουν με αυτή στη Σρι Λάνκα όπου σημειώθηκαν απώλειες
στην παραγωγή κατά 19.6% του ΑΕΠ και το κόστος έφτασε στο 22% των στοιχείων
του τραπεζικού κλάδου.

1990:
Η Αλγερία υπέστη απώλειες στην παραγωγική της δύναμη ίσες με το 41.4% του
ΑΕΠ, ενώ την ίδια στιγμή το χρέος της χώρας έγινε μεγαλύτερο κατά 19.1%,
αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να δώσει μια ροή ρευστότητας προς τον
τραπεζικό κλάδο ώστε να τον ανακουφίσει και να μπορέσει να επιλυθεί η κρίση. Στην
Βραζιλία η τραπεζική κρίση ζημίωσε την παραγωγή της χώρας κατά 62.3%. Αν και η
βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι ζημίες από τη συγκεκριμένη κρίση ήταν μηδενικές, ο
κλάδος χρειάστηκε παροχή ρευστότητας για να ισορροπήσει. Τέλος στην χώρα
επιβλήθηκε πάγωμα καταθέσεων το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1990 και
διήρκησε είκοσι εννέα μήνες. Στην Μπουργκίνα Φάσο η κρίση των τραπεζών είχε
σαν αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιους χρέους κατά 8.9%, ενώ τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν φτάσει σε ποσοστό 16% και εδώ η ενδεδειγμένη λύση
ήταν η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες. Απώλειες της τάξης του 102.2% στην
παραγωγική του δύναμη το 1990 είχε να αντιμετωπίσει ο Λίβανος. Αν και η
βιβλιογραφία δεν προσφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές, το αντίκτυπο στο
δημόσιο χρέος και το επίπεδο των προβληματικών δανείων στη χώρα, η λύση και εδώ
ήταν η παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της χώρας.
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Κλείνοντας, στην Σιέρα Λεόνε η τραπεζική κρίση του 1990 είχε αρνητικό αντίκτυπο
στην παραγωγή της χώρας κατά 34.5% του ΑΕΠ και αυξάνοντας το δημόσιο χρέος
κατά

62.9%

σε

όρους

ΑΕΠ.

Οι

λύσεις

που

επιβλήθηκαν

ήταν

οι

ανακεφαλαιοποιήσεις και οι αναδιαρθρώσεις τραπεζών.
1991:
Το Τζιμπουτί υπέστη απώλειες 42.6% στην παραγωγή του και ο κλάδος δέχτηκε
βοήθεια με την μορφή ρευστότητας από το κράτος για να μπορέσεις να ανταπεξέλθει
στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Μία ισχυρή κρίση του 1991 ήταν αυτή στην
Φιλανδία. Η χώρα δέχτηκε απώλειες στην παραγωγική της δύναμη κατά 69.6% ενώ η
ζημιά από την τραπεζική κρίση έφτασε το 15.5% του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων των τραπεζών ή το 12.8% του ΑΕΠ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αναλογούσαν στο 13% του συνολικού δανεισμού και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε
κατά 43.6%. Η παροχή ρευστότητας, η επιβολή εγγυήσεων προς όλους του πιστωτές
των τραπεζών εκτός των μετόχων για εβδομήντα ημέρες τον Φεβρουάριου του 1993,
η κρατικοποίηση τραπεζών, η αγορά περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών από την
κεντρική τράπεζα και οι ανακεφαλαιοποιήσεις κατά 8.63% του ΑΕΠ ήταν οι
πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την επίλυση του προβλήματος. Κρίση στο
τραπεζικό της σύστημα αντιμετωπίσε εκείνο το έτος και η Γεωργία, όμως δεν
υπάρχουν λεπτομέρειες στην βιβλιογραφία σχετικά με τα αποτελέσματα και τα κόστη
που είχε η χώρα λόγω αυτής. Η μόνη μας γνώση περί αυτής της κρίσης είναι ότι το
επίπεδο των προβληματικών δανείων είχε φτάσει στο 33% του συνόλου των δανείων.
Στην Ουγγαρία από την άλλη πλευρά οι ζημίες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο
ανήλθαν στο 21.3% των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων και το χρέος της
χώρας αυξήθηκε κατά 19.6%. Η κρίση εξομαλύνθηκε με την παροχή ρευστότητας
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην ίδια κατηγορία με τη Γεωργία ανήκει και
Λιβερία για την οποία γνωρίζουμε ότι η λύση στην κρίση των τραπεζών της ήταν η
παροχή ρευστότητας. Στη Νιγηρία λόγω της συστημικής κρίσης το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 63.3% και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν το 77% του
συνόλου του δανεισμού. Η παροχή ρευστότητας ήταν για ακόμα μια φορά η λύση που
επιλέχτηκε. Μία ακόμα χώρα της Ευρώπης αντιμετώπισε προβλήματα στον
χρηματοπιστωτικό της σύστημα το 1991. Η Σουηδία είχε απώλειες 32.9% στην
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παραγωγή σε όρους ΑΕΠ και το κόστος ανήλθε στο 3% των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων των κλάδου, ενώ παράλληλα το χρέος της χώρας αυξήθηκε
κατά 36.2%. Οι λύσεις που δόθηκαν ήταν, η παροχή ρευστότητας και η κάλυψη όλων
των υποχρεώσεων των τραπεζών εκτός από αυτές προς τους μετόχους για σαράντα
έξι μέρες από τον Σεπτέμβριο του 1992. Επιπρόσθετα μέτρα περιλάμβαναν,
κρατικοποιήσεις τραπεζών, αγορές των περιουσιακών τους στοιχείων και
ανακεφαλαιοποιήσεις της τάξης του 1.85% του ΑΕΠ. Τέλος στην Τυνησία η κρίση
των τραπεζών προκάλεσε απώλειες στην παραγωγική δυναμική της χώρας κατά 1.3%
του ΑΕΠ και κόστισε το 5% των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου, αυξάνοντας το
δημόσιο χρέος κατά 4.2%. Στα τραπεζικά ιδρύματα δόθηκε στήριξη μέσω παροχής
ρευστότητας.

1992:
Στο Τσαντ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 27.1% και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
είχαν φτάσει το 35%. Ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε ενίσχυση από το κράτος μέσω
παροχής ρευστότητας. Στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρατηρήθηκαν
απώλειες στην παραγωγή της τάξης του 47.4%, ενώ το χρέος της χώρας αυξήθηκε
κατά 103.5% του ΑΕΠ, με τη λύση στο πρόβλημα να είναι ακόμα μία φορά η στήριξη
υπό την μορφή ρευστότητας. Συνεχίζοντας, στην Εσθονία η τραπεζική κρίση κόστισε
στην χώρα το 1.9% του ΑΕΠ μέσω ανακεφαλαιοποιήσεων. Οι κρατικοποιήσεις
τραπεζών, η αγορά μέρους των περιουσιακών τους στοιχείων καθώς και η είσοδος
της χώρας σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) το 1993 ήταν οι
λύσεις που εφαρμόστηκαν για την διάσωση της οικονομίας της χώρας. Την ίδια
περίοδο στη Κένυα η κρίση οδήγησε σε απώλειες παραγωγής της τάξης του 50.3%
και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 12.1%. Στην Πολωνία η συστημική κρίση των
τραπεζών κόστισε το 13.7% των συνολικών τους περιουσιακών στοιχείων. Στο Σάο
Τομέ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άγγιξαν το 90% του συνόλου των δανείων στη
χώρα και η απώλεια στην παραγωγή έφτασε το 1.9% σε όρους ΑΕΠ. Στην Σλοβενία
το κόστος έφτασε το 38.1% των συνολικών στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων,
όμως δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με το κόστος και τις πρακτικές που
εφαρμόστηκαν για την επίλυσή της πέρα από την αναδιάρθρωση τριών τραπεζών.
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1993:
Το κόστος της κρίσης στο Πράσινο Ακρωτήρι ήταν το 4% των τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων, με το κράτος να προσφέρει στήριξη ρευστότητας στις
τράπεζες και το δημόσιος χρέος να αυξάνεται κατά 18.2%. Για την κρίση της
Ερυθραίας το 1993 δεν υπάρχουν στοιχεία πέρα από το γεγονός ότι ολόκληρο το
τραπεζικό σύστημα κρίθηκε ανίκανο να καλύψει τις βασικές του υποχρεώσεις. Στη
Γουινέα, η κρίση είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 6.7%
και ο κλάδος στηρίχθηκε μέσω παροχής ρευστότητας, όπως έγινε και στην Γουιάνα
την ίδια χρονιά. Για την κρίση στην Ινδία δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το
κόστος, όμως γνωρίζουμε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 1993 ήταν σε επίπεδο
20% του συνολικού δανεισμού και ο κλάδος δέχτηκε υποστήριξη μέσω παροχής
ρευστότητας. Στη Βόρεια Μακεδονία (FYROM) το κόστος της συστημικής κρίσης
ήταν το 32% του ΑΕΠ της. Η τελευταία κρίση για αυτό το έτος ήταν αυτή στο Τόγκο.
Η χώρα δέχτηκε απώλειες στην παραγωγή της κατά 38.8% και το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 23.8%.

1994:
Στη

Βολιβία η κρίση των τραπεζών κόστισε το 15.2% των περιουσιακών τους

στοιχείων, ενώ παράλληλα τους παρασχέθηκε και βοήθεια ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες που είχαν για ρευστότητα. Η κεντρική τράπεζα αγόρασε κάποια από τα
περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών και έγινε και ανακεφαλαιοποίηση της τάξης του
0.95% του ΑΕΠ. Παράλληλα η συστημική κρίση των τραπεζών της Βραζιλίας
προκάλεσε απώλεια στην παραγωγή κατά 62.3% και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε
μέσω ανακεφαλαιοποιήσεων σε ποσοστό 4,98% του ΑΕΠ. Επίσης, στο Μπουρούντι
η απώλεια στην παραγωγή της χώρας έφτασε το 121.2% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο
χρέος αυξήθηκε κατά 10.9%. Η λύση της παροχής ρευστότητας στις τράπεζες
υιοθετήθηκε και σε αυτή την περίπτωση. Απώλειες στην παραγωγική της δύναμη είχε
και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες έφτασαν το 79% του ΑΕΠ και το
δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 39.3%. Στην Κόστα Ρίκα το δημόσιο χρέος αυξήθηκε
κατά 4.8% και ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε υποστήριξη σε μορφή παροχής
ρευστότητας. Επιπλέον, η Αιτή βρέθηκε αντιμέτωπη με απώλειες παραγωγής κατά
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37.3% του ΑΕΠ. Το Μεξικό αντιμετώπισε πολύ σοβαρή τραπεζική κρίση το 1993.
Η χώρα υπέστη απώλειες παραγωγής σε ποσοστό 13.7% του ΑΕΠ. Το κόστος της
κρίσης ανήλθε στο 54.9% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του
χρηματοπιστωτικού κλάδου ενώ το δημόσιο χρέος οξύνθηκε κατά 16.4%. Το Μάιο
του 1993 επιβλήθηκαν εγγυήσεις για όλες τις υποχρεώσεις των τραπεζών, εκτός από
τα

δάνεια

μειωμένης

εξασφάλισης

για

εκατόν

εννέα

ημέρες.

Επιπλέον,

πραγματοποιήθηκαν κρατικοποιήσεις τραπεζών, αγορά στοιχείων των τραπεζών από
την κεντρική τράπεζα και ανακεφαλαιοποίηση κατά 4,2% του ΑΕΠ. Τέλος, η χώρα
εισήλθε σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1995. Σε παρόμοια
κατάσταση βρέθηκε και η Βενεζουέλα. Οι απώλειες σε παραγωγικό επίπεδο έφτασαν
το 1,2% του ΑΕΠ και το κόστος ανήλθε στο 60.8% επί του συνόλου των τραπεζικών
περιουσιακών

στοιχείων.

Πραγματοποιήθηκαν

κρατικοποιήσεις

και

ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών σε ποσοστό 5.59% του ΑΕΠ, ενώ το 1996 η χώρα
μπήκε σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου. Το 1994 συστημικές
τραπεζικές κρίσεις έγιναν επίσης στην Αλβανία, στην Αρμενία και στην Ουγκάντα,
όμως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τους τρόπους
επίλυσής τους.

1995:
Οι κρίσεις για αυτό το έτος ξεκινούν με την Αργεντινή. Το κόστος υπολογίζεται ότι
ανήλθε στο 8.6% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου
και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 8.7%. Έγινε προσπάθεια για ανακεφαλαιοποίση
των τραπεζών σε ποσοστό 0.28% του ΑΕΠ, όμως τελικά η χώρα μπήκε σε
πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το ίδιο έτος. Όσον αφορά την κρίση
στο Αζερμπαϊτζάν, η βιβλιογραφία δεν προσφέρει αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει
αναφορά για αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 0.9% του ΑΕΠ και βοήθεια προς τις
τράπεζες μέσω παροχή ρευστότητας. Στο Καμερούν η κρίση του 1995 προκάλεσε
απώλειες στην παραγωγική δυναμική της χώρας κατά 8.1%. Η λύση για ακόμα μία
φορά ήταν η παροχή ρευστότητας. Στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής η κρίση
επέφερε απώλειες στην παραγωγή της τάξης του 9%. Οι τράπεζες στηρίχθηκαν στην
παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα.
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Στην Γουινέα-Μπισάου η απώλεια στην παραγωγή ανήλθε σε ποσοστό 29.6%, αν και
στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν στοιχεία για τα κόστη τις κρίσης,
παρατηρήθηκε αύξηση στο δημόσιο χρέος της τάξης του 108.1% του ΑΕΠ. Στη
Δημοκρατία της Κιργισίας η κρίση προκάλεσε αύξηση στο δημόσιο χρέος κατά
42.9%, ενώ οι τράπεζες βρίσκονταν επί συνεχή στήριξη μέσω ενέσεων ρευστότητας.
Συνεχίζοντας, στην Λετονία η κρίση κόστισε το 10.1% των τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων και επέφερε αύξηση στο δημόσιο χρέος κατά 0.4%.
Σημαντικό είναι να σημειωθεί σε αυτή την περίπτωση ότι η χώρα ήταν ήδη σε
πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το 1993. Επόμενη στη λίστα
είναι η Λιθουανία. Το κόστος της κρίσης ήταν το 18.8% των τραπεζικών στοιχείων,
ενώ η αύξηση στο χρέος της χώρας ήταν 10.8% του ΑΕΠ. Οι πολιτικές που
εφαρμόστηκαν για τη λύση της κρίσης ήταν, κρατικοποίηση τραπεζών, αγορά
περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα ή το κράτος και
τέλος ανακεφαλαιοποίηση της τάξης του 1,7% του ΑΕΠ. Η Παραγουάη έχασε το
15.3% της παραγωγικής της δυναμικής στην τραπεζική κρίση. Το κόστος αναλογούσε
στο 54.9% των συνολικών στοιχείων στο ενεργητικό των τραπεζών. Τον Ιούλιο του
1995 ανακοινώθηκε η εξασφάλιση όλων των καταθέσεων, κρατικοποιήθηκαν
τράπεζες

και

αγοράστηκαν

περιουσιακά

στοιχεία

των

τραπεζών.

Τέλος

πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαιοποίηση της τάξης του 1.22% του ΑΕΠ. Περνώντας
στην περίπτωση της Ζουαζηλάνδης, η τραπεζική κρίση έπληξε την παραγωγή κατά
45.7% σε όρους ΑΕΠ και οδήγησε στην αύξηση του χρέους της κατά 2.5%. Στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας προσφέρθηκε παροχή ρευστότητας. Στην
Ζάμπια η κρίση μείωσε την παραγωγή κατά 31.1%, κόστισε στην χώρα το 14.7% των
περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου και αύξησε το χρέος της κατά
36.2%. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις για αυτό το έτος είναι αυτή της Λευκορωσίας
και της Ζιμπάμπουε. Στην Ζιμπάμπουε η τραπεζική κρίση μείωσε την παραγωγή της
χώρας κατά 10.4%. Αν και για καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχουν
στοιχεία σχετικά με το οικονομικό κόστος της κρίσης και στις δύο περιπτώσεις ο
τραπεζικός κλάδος στηρίχθηκε με παροχή ρευστότητας.
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1996:
Στη Βουλγαρία η συστημική τραπεζική κρίση, δημιούργησε απώλειες παραγωγής σε
ποσοστό 59.5% σε όρους ΑΕΠ. Το κόστος ανήλθε στο 13.9% των στοιχείων του
ενεργητικού των τραπεζών, ενώ παράλληλα έγιναν ανακεφαλαιοποιήσεις σε ποσοστό
4.98% του ΑΕΠ. Αναλόγως εξελίχθηκε και η κρίση στην Τσεχία, με τα κόστη να
φτάνουν το 9.6% των περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα και το
δημόσιο χρέος να αυξάνεται κατά 1.8% του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν
εγγυήσεις στις καταθέσεις ύψους μέχρι και τέσσερα εκατομμύρια κορόνες

στις

τράπεζες οι οποίες ήταν σε καθεστώς αναδιάρθρωσης και ένα εκατομμύριο σε όλες
τις άλλες. Οι παραπάνω εγγυήσεις δεν αφορούσαν τις καταθέσεις των μετόχων.
Άλλες πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν η αγορά στοιχείων του ενεργητικού των
τραπεζών από την κεντρική τράπεζα και ανακεφαλειοποίηση κατά 0.98% του ΑΕΠ.
Η Τζαμάικα δέχτηκε απώλειες παραγωγής κατά 37.8% του ΑΕΠ και η κρίση κόστισε
το 39% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ το χρέος
αυξήθηκε κατά 2.9% του ΑΕΠ. Εγγυήσεις καταθέσεων απόλαυσαν για έντεκα μήνες
όσοι είχαν τα χρήματά τους δεσμευμένα σε επίσημους οργανισμούς διαχείρισης
καταθέσεων και σε ασφαλίστηκες εταιρίες. Τέλος στη χώρα έγιναν κρατικοποιήσεις
τραπεζών, αγορές περιουσιακών στοιχείων τραπεζών από την κεντρική τράπεζα ή το
κράτος και ανακεφαλαιοποιήσεις σε ποσοστό 13.9% του ΑΕΠ. Λίγα πράγματα είναι
γνωστά για την κρίση στην Υεμένη εκείνο το έτος σχετικά με το κόστος και της
στρατηγικές επίλυσής της. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι απώλειες παραγωγής
έφτασαν το 16.4% του ΑΕΠ και ότι οι τράπεζες δέχτηκαν κάποια ενίσχυση για να
αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας. Η τραπεζική κρίση στην Ινδονησία
κόστισε στη χώρα το 105.4% των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου
αύξησε το δημόσιο χρέος της κατά 67.7% και προκάλεσε απώλειες παραγωγής κατά
69% σε όρους ΑΕΠ. Καλύφθηκαν όλες οι υποχρεώσεις των τραπεζών εκτός από τα
κεφάλαια των μετόχων, τα χρέη μειωμένης εξασφάλισης και τις καταθέσεις όσων
προσώπων ή οργανισμών είχαν σχέση με τις συγκεκριμένες τράπεζες. Οι εγγυήσεις
διήρκησαν εβδομήντα οκτώ μήνες. Άλλες τακτικές επίλυσης που εφαρμόστηκαν ήταν
η κρατικοποίηση τραπεζών, αγορά τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων από το
κράτος ή την κεντρική τράπεζα και ανακεφαλαιοποίηση κατά 37.3% του ΑΕΠ. Η
χώρα μπήκε σε πρόγραμμα στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1998.
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1997:
Το 1997, η Ιαπωνία είχε απώλειες παραγωγής της τάξης του 45% σε όρους ΑΕΠ. Το
κόστος της τραπεζικής της κρίσης ήταν ανάλογο με το 3.2% των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου ενώ το δημόσιος χρέους αυξήθηκε
κατά 41.7% του ΑΕΠ. Στις 27 Νοεμβρίου του 1997 επιβλήθηκαν εγγυήσεις σε όλες
τις καταθέσεις, ακόμα και σε αυτές μεταξύ τραπεζών. Οι εγγυήσεις διήρκησαν για
οδόντα εννέα μήνες. Στη χώρα μεταξύ άλλων λύσεων, έγιναν κρατικοποιήσεις
τραπεζών, αγορές των δανείων των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα και
ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες ύψους 6.61% σε όρους ΑΕΠ. Άλλη μία ασιατική
χώρα στην οποία διαδραματιζόταν τραπεζική κρίση το ίδιο έτος ήταν η Κορέα. Το
57.6% της προβλεπόμενης παραγωγής χάθηκε, ενώ το κόστος της κρίσης
μεταφράστηκε στο 57.2% των συνολικών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου και το
χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 9.9% του ΑΕΠ. Τον Νοέμβριο του 1997
επιβλήθηκαν

εγγυήσεις

για

όλες

τις

υποχρεώσεις

των

οργανισμών

του

χρηματοπιστωτικού τομέα, ακόμα και για καταστήματα του εξωτερικού. Από τις
εγγυήσεις για ακόμη μία φορά εξαιρέθηκαν οι μέτοχοι και οι πιστωτές χαμηλής
διασφάλισης. Το καθεστώς των εγγυήσεων κράτησε για τριάντα επτά μήνες, ενώ
παράλληλα έγιναν κρατικοποιήσεις τραπεζών και αγορές τραπεζικών περιουσιακών
στοιχείων από την κεντρική τράπεζα της χώρας. Επιπλέον, στην χώρα
πραγματοποιήθηκαν ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες ύψους 19.31% του ΑΕΠ. Η
Κορέα μπήκε σε πρόγραμμα του IMF το 1998. Στην Μαλαισία το κενό που
δημιουργήθηκε στην προβλεπόμενη παραγωγή ήταν 31.4% σε όρους ΑΕΠ, το κόστος
ανήλθε στο 12.7% των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, ενώ το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 0.2% του ΑΕΠ. Από τον Ιανουάριο του 1998 και για ενενήντα έναν
μήνες δόθηκαν εγγυήσεις στις καταθέσεις εμπορικών τραπεζών, καταστημάτων
εξωτερικού και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας. Κρατικοποιήσεις
τραπεζών, αγορές στοιχείων ενεργητικού από την κεντρική τράπεζα και
ανακεφαλοιοποιήσεις ύψους 16.40% ήταν οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την
λύση της κρίσης.
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Στις Φιλιππίνες η συστημική τραπεζική κρίση κόστισε το 22.5% των στοιχείων
ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού κλάδου και αύξησε το δημόσιο χρέος κατά
10.4% σε όρους ΑΕΠ. Αν και έγινε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών ύψους 0.2% του
ΑΕΠ, η χώρα μπήκε σε πρόγραμμα του IMF το 1998. Στην Ταϊλάνδη το κενό που
δημιουργήθηκε στην προβλεπόμενη παραγωγή ήταν 109.3% σε όρους ΑΕΠ, ενώ το
οικονομικό κόστος ανήλθε στο 30.6% των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού
κλάδου, με το δημόσιο χρέος να αυξάνεται κατά 42.1% του ΑΕΠ. Τον Αύγουστο του
1997 προσφέρθηκαν εγγυήσεις καταθέσεων με πολύ περιοριστικούς όρους οι οποίες
διήρκησαν για ογδόντα εννέα μήνες. Άλλες πρακτικές ήταν, κρατικοποιήσεις, αγορές
στοιχείων ενεργητικού και ανακεφαλαιοποιήσεις. Η χώρα μπήκε σε πρόγραμμα το
IMF το 1998. Τέλος η τραπεζική κρίση του Βιετνάμ κόστισε στη χώρα το 54.3% των
συνολικών περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η κεντρική
τράπεζα πραγματοποίησε αγορές στοιχείων του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και παράλληλα έγινε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κατά 5% του
ΑΕΠ.

1998:
Η τραπεζική κρίση της Κίνας, επέφερε απώλειες στην παραγωγή της τάξης του
19.4%. Το οικονομικό κόστος αναλογούσε στο 19.5% των στοιχείων του ενεργητικού
των

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων.

Στις

τράπεζες

προσφέρθηκε

παροχή

ρευστότητας. Στην Κολομβία οι απώλειες στην παραγωγή έφτασαν το 43.4% σε
όρους ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 15.4% ενώ το κόστος ανήλθε στο
15.9% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Για την ενίσχυση των τραπεζών η
κεντρική τράπεζα έκανε αγορές στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και παράλληλα
έγιναν κρατικοποιήσεις και ανακεφαλαιοποίηση ύψους 4.26% του ΑΕΠ. Στην
Κροατία αντίστοιχα το κόστος της κρίσης ήταν ανάλογο με το 15% των τραπεζικών
στοιχείων με το χρέος της χώρας να οξύνεται κατά 14.1% του ΑΕΠ. Οι λύσεις για την
κρίση ήρθαν μέσα από κρατικοποιήσεις, αγορά στοιχείων ενεργητικού από την
κεντρική τράπεζα και ανακεφαλαιοποίηση ύψους 3.2%. Συνεχίζοντας, στο Εκουαδόρ
οι απώλειες στην προβλεπόμενη παραγωγή άγγιξαν το 25.4%, με το κόστος να
ανέρχεται στο 76.8% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων.
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Στη χώρα εφαρμόστηκε πάγωμα καταθέσεων για έξι μήνες και τραπεζική αργία για
πέντε ημέρες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις έλαβαν εγγυήσεις εκτός από τους πιστωτές
χαμηλής διασφάλισης και όσους είχαν άμεσες σχέσεις με τις τράπεζες. Άλλες
πολιτικές αντιμετώπισης ήταν οι κρατικοποιήσεις, αγορά στοιχείων ενεργητικού από
την κεντρική τράπεζα, ανακεφαλαιοποίηση και τέλος εισαγωγή σε πρόγραμμα το
IMF το 2000. Στην Ρουμανία η συστημική κρίση κόστισε το 34.3% των τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων. Η παροχή ρευστότητας ήταν η λύση που εφαρμόστηκε. Από
την άλλη πλευρά, στην Ρωσία το κόστος ήταν 0.3% του συνόλου των τραπεζικών
στοιχείων, όμως πραγματοποιήθηκαν κρατικοποιήσεις, αγορές στοιχείων ενεργητικού
από την κεντρική τράπεζα και τέλος εισαγωγή σε πρόγραμμα το IMF το 1999. Για
την Σλοβακία το ίδιο έτος, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα κόστη, όμως το
δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 15.4% και η λύση ήρθε μέσω παροχής ρευστότητας
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην Ουκρανία η οποία βρισκόταν σε πρόγραμμα
του IMF από το 1995, η κρίση του 1998 προκάλεσε αύξηση του δημόσιου χρέους
κατά 6% του ΑΕΠ.

2000:
Η τραπεζική κρίση στη Νικαράγουα κόστισε το 45.7% των στοιχείων του
ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα και αύξησε το δημόσιο χρέος κατά 14.9%
του ΑΕΠ. Οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες για δεκατέσσερις μήνες ενώ παράλληλα η
τράπεζες δέχτηκαν ενίσχυση ρευστότητας μέσα από αγορές των περιουσιακών τους
στοιχείων από την κεντρική τράπεζα της χώρας. Παράλληλα στην Τουρκία η κρίση
προκάλεσε απώλειες παραγωγής ύψους 37.6% του ΑΕΠ και κόστισε το 107.2% των
συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος κατά
15.3%. Εγγυήσεις καταθέσεων, κρατικοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών
καθώς και αγορές στοιχείων του ενεργητικού τους από την κεντρική τράπεζα ήταν οι
πολιτικές που εφαρμόστηκαν για να βρεθεί λύση. Τέλος η χώρα αναγκάστηκε να μπει
σε πρόγραμμα του IMF το ίδιο έτος.
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2001:
Για ακόμα μία φορά η Αργεντινή βρέθηκε αντιμέτωπη με συστημιική τραπεζική
κρίση. Η απώλειες παραγωγής σε όρους ΑΕΠ αυτή τη φορά έφτασαν το 71%, τα
κόστη αναλογούσαν στο 28.1% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου
και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 81.9% του ΑΕΠ. Το Δεκέμβριο του 2001 και
για 12 μήνες οι καταθέσεις της χώρας πάγωσαν, ενώ για πέντε μέρες το τραπεζικό
σύστημα ήταν σε αργία. Αν και η χώρα είχε μπει σε πρόγραμμα το IMF το 2000,
πάρθηκαν επιπλέον μέτρα όπως κρατικοποιήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών.

2002:
Στην Ουρουγουάη η κρίση προκάλεσε 66.1% απώλεια στην παραγωγή. Το κόστος
της ήταν ίσο με το 35.7% του συνολικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και το
δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 37% του ΑΕΠ. Οι καταθέσεις πάγωσαν για τριάντα έξι
μήνες και τραπεζική αργία πέντε ημερών έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2002. Τα
μέτρα που ελήφθησαν ήταν κρατικοποιήσεις τραπεζών, αγορές περιουσιακών
τραπεζικών στοιχείων από την κεντρική τράπεζα και ανακεφαλαιοποίηση.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η χώρα ήταν ήδη σε πρόγραμμα στήριξης του
Διεθνούς Νομισματικού ταμείου από το 1996.

2003:
Η Δομινικανή Δημοκρατία λόγω της τραπεζικής κρίσης δέχτηκε απώλειες παραγωγής
ύψους 12.5%. Το κόστος ήταν αντίστοιχο με το 63.7% των συνολικών τραπεζικών
περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 16.5%
του ΑΕΠ. Η κεντρική τράπεζα έδωσε βοήθεια στον τραπεζικό κλάδο μέσα από
προγράμματα αγορών στοιχείων του ενεργητικού τους μέχρι που η χώρα στράφηκε
σε πρόγραμμα στήριξης από το IMF το 2004.
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2007:
Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχτηκε απώλειες στην παραγωγή του ύψους 25.3% σε όρους
ΑΕΠ. Το κόστος έφτασε το 5.8% των συνολικών

περιουσιακών στοιχείων του

κλάδου και το χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 27% του ΑΕΠ. Στις τράπεζες δόθηκε
στήριξη μέσω παροχής ρευστότητας. Ακόμα μία ισχυρή οικονομία που βίωσε κρίση
στον τραπεζικό της κλάδο εκείνο το έτος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Το 30% της παραγωγικής δυναμικής της χώρας χάθηκε και το οικονομικό κόστος
ανήλθε στο 2.2% των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού, του χρηματοπιστωτικού
κλάδου. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 21.9% του ΑΕΠ. Δόθηκαν μερικές
εγγυήσεις σε επενδυτικούς οργανισμούς με όριο τα 50δις. δολάρια Αμερικής και
πλήρης εγγυήσεις σε λογαριασμούς καταθέσεων. Τέλος, μέτρα για την επίλυση της
κατάστασης ήταν οι κρατικοποίηση τραπεζών, προγράμματα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ανακεφαλαιοποιήσεις ύψους
3.6% του ΑΕΠ.

2008:
Ακολουθώντας τα γεγονότα του 2007, τραπεζικές κρίσεις ξέσπασαν σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αυστρία το οικονομικό κόστος που αντιστοιχούσε στο 1.6%
του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 19.8% του ΑΕΠ, τα μέτρα επίλυσης ήταν απεριόριστη κάλυψη
καταθέσεων

και

μη

τραπεζικών

ομολόγων,

κρατικοποιήσεις

και

ανακεφαλαιοποιήσεις ύψους 3.96% του ΑΕΠ. Στο Βέλγιο, το κόστος ήταν το ίδιο
όπως και στην Αυστρία, όμως το δημόσιο χρέος οξύνθηκε κατά 22.2%. Οι πολιτικές
επίλυσης

που

εφαρμόστηκαν

ήταν

εγγυήσεις

σε

διατραπεζικό

δανεισμό,

βραχυπρόθεσμο δανεισμό και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για

προϊόντα

καταθέσεων. Επίσης έγιναν κρατικοποιήσεις τραπεζών και ανακεφαλαιοποιήσεις
ύψους 5.8% του ΑΕΠ. Στην περίπτωση της Δανίας το οικονομικό κόστος έφτασε το
3.1% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση του χρέους ήταν 32.8%.
Εγγυήσεις δόθηκαν σε καταθέσεις και μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις αγροτικών
τραπεζών, επίσης έγιναν κρατικοποιήσεις και ανακεφαλαιοποίηση ύψους 1.9%.
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Στη Γαλλία το κόστος ήταν 0.3% και η αύξηση στο δημόσιο χρέος 15.9%. Έγινε
ανακεφαλαιοποίηση ύψους 1% και δόθηκαν εγγυήσεις στις υποχρεώσεις των
τραπεζών. Παράλληλα στην Γερμανία το οικονομικό κόστος ήταν 0.9% και το χρέος
υπέστη αύξηση κατά 16.2%. Καλύφθηκαν στο 100% οι καταθέσεις νοικοκυριών και
έγινε ανακεφαλαιοποίηση της τάξης του 1.8%. Επίσης, στην Ελλάδα το κόστος
ανήλθε στο 17.1% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων με το
δημόσιο χρέος να εκτοξεύεται κατά 43.9% του ΑΕΠ. Στη χώρα επιβλήθηκε πάγωμα
καταθέσεων τον Ιούλιο του 2015 και υπήρξε τραπεζική αργία είκοσι μία ημερών. Οι
τράπεζες έλαβαν βοήθεια μέσα από πακέτα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού από
την κεντρική τράπεζα και έγιναν ανακεφαλαιοποιήσεις ύψους 25.4% του ΑΕΠ. Τέλος
η χώρα μπήκε σε πρόγραμμα στήριξης του IMF το 2010 και το 2012. Συνεχίζοντας,
στην Ουγγαρία το κόστος αναλογούσε στο 4.1% των τραπεζικών περιουσιακών
στοιχείων και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 3.8%. Καλύφθηκαν πλήρως οι
καταθέσεις μικρών τραπεζών, έγινε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες κατά 0.23%
του ΑΕΠ και η χώρα μπήκε στο πρόγραμμα στήριξης του IMF το ίδιο έτος. Στην
Ισλανδία τα κόστη της κρίσης ανήλθαν στο 14.3% και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε
κατά 67.9%. Εγγυήσεις καταθέσεων εφαρμόστηκαν για όλες της εγχώριες
καταθέσεις, έγιναν κρατικοποιήσεις τραπεζών και ανακεφαλαιοποιήσεις της τάξης
του 24.3%. Η χώρα μπήκε στο IMF το 2008. Επιπλέον, η τραπεζική κρίση της
Ιρλανδίας κόστισε το 4.5% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού
κλάδου. Το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 76.5% του ΑΕΠ. Οι λύσεις που
δόθηκαν

ήταν,

κρατικοποιήσεις,

απεριόριστη
προγράμματα

κάλυψη
αγορών

των
από

υποχρεώσεων
την

δέκα

κεντρική

τραπεζών,

τράπεζα

και

ανακεφαλαιοποιήσεις της τάξης του 37.13% του ΑΕΠ. Τέλος, η χώρα μπήκε σε
πρόγραμμα του IMF το 2010. Από την άλλη πλευρά, στην Ιταλία το κόστος ανήλθε
μόνο στο 0.3% των στοιχείων του τραπεζικού τομέα και το χρέος της χώρας
αυξήθηκε κατά 8.6%. Δόθηκαν εγγυήσεις για όλες τις νέες τραπεζικές υποχρεώσεις
και έγινε μία ανακεφαλαιοποίηση ύψους 0.3%. Στο Καζακστάν, η κρίση επέφερε
κόστη ύψους 7.5% και αύξηση στο δημόσιο χρέος κατά 6.5% του ΑΕΠ. Το μόνο
μέτρο που πήρε η χώρα ήταν να ανακεφαλαιοποίησει τις τράπεζες κατά 2.4% του
ΑΕΠ της. Η Λετονία στην συστημική κρίση του 2008 υπέστη κόστος ύψους 11% επί
του συνόλου των περιουσιακών τραπεζικών στοιχείων και αύξηση στο χρέος της
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κατά 27.6%. Σαν λύσεις, δόθηκαν εγγυήσεις σε κάποια δάνεια, έγινε κρατικοποίηση
τραπεζών, ανακεφαλαιοποίηση της τάξης του 3.1% του ΑΕΠ και ένταξη της χώρας
σε πρόγραμμα του IMF το 2009. Το Λουξεμβούργο στην κρίση του 2008 απώλεσε το
0.2% των περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού το κλάδου και το χρέος
της χώρας αυξήθηκε κατά 12.7% επί του ΑΕΠ. Τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν
εγγυήσεις

στα

δάνεια

του

ομίλου

Dexia,

κρατικοποίηση

τραπεζών

και

ανακεφαλαιοποίηση 7.7%. Στη Μογγολία τα κόστη της κρίσης αντιστοιχούσαν στο
15.3% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Δόθηκαν εγγυήσεις για
όλες τις καταθέσεις, έγιναν κρατικοποιήσεις τραπεζών και ανακεφαλαιοποίηση
ύψους 4.2% του ΑΕΠ. Η χώρα μπήκε σε πρόγραμμα του IMF το 2009. Στην
Πορτογαλία το κόστος της κρίσης ήταν το 4.4% των τραπεζικών στοιχείων και το
χρέος αυξήθηκε κατά 38.5% του ΑΕΠ. Για την επίλυση της κατάστασης, δόθηκαν
εγγυήσεις για τα δάνεια που είχαν εκδώσει πιστωτικοί οργανισμοί και η χώρα μπήκε
σε πρόγραμμα στήριξης του IMF το 2011. Η Ρωσία στην τραπεζική κρίση του 2008
ζημιώθηκε σε ποσοστό 6.4% επί του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών
στοιχείων και είδε το χρέος της να μεγεθύνεται κατά 6.1%. Τα μέτρα για την
ανακούφιση της κρίσης περιλάμβαναν εγγυήσεις διατραπεζικού δανεισμού μόνο σε
όσες τράπεζες προκρίθηκαν και ανακεφαλαιοποιήσεις ύψους 2.3% του ΑΕΠ. Ακόμα
μία χώρα με τραπεζική κρίση το 2008 είναι η Σλοβενία. Το κόστος ανήλθε στο 8%
επί των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 20.9%. Καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου όλες οι καταθέσεις ιδιωτών και
μικρών επιχειρήσεων μέχρι το 2010 και μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ από εκεί και
έπειτα. Επίσης, έγινε μία ανακεφαλαιοποίηση της τάξης του 0.8% του ΑΕΠ. Στην
Ισπανία η τραπεζική κρίση επέφερε κόστη μεγέθους 2% επί του συνόλου των
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και αύξησε το χρέος της χώρας κατά 31.8% του
ΑΕΠΣ. Σαν μέτρα επίλυσης του προβλήματος έγιναν προγράμματα αγορών στοιχείων
του ενεργητικού των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα και ανακεφαλαιοποίηση
ύψους 2% του ΑΕΠ. Στην Σουηδία το κόστος αναλογούσε στο 0.2% των τραπεζικών
στοιχείων απαιτήσεων, με το χρέος να αυξάνεται κατά 12.8%. Στην χώρα δόθηκαν
εγγυήσεις σε μεσοπρόθεσμα δάνεια τραπεζών και οργανισμών έκδοσης στεγαστικών
δανείων και έγινε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες κατά 0.2% του ΑΕΠ.
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Στην Ουκρανία τα αντίστοιχα κόστη αναλογούσαν στο 10.1% του συνόλου των
τραπεζικών απαιτήσεων και το χρέος αυξήθηκε κατά 26.5%.

Οι πολιτικές που

εφαρμόστηκαν ήταν, κρατικοποιήσεις τραπεζών, ανακεφαλαιοποίηση κατά 4.5% του
ΑΕΠ και είσοδος σε προγράμματα του IMF το 2009 και το 2010.

2009:
Η Νιγηρία κατά την συστημική τραπεζική της κρίση, είχε να αντιμετωπίσει κόστη
ύψους 11.8% επί του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και αύξηση
στο δημόσιο χρέος της κατά 30.1% του ΑΕΠ. Στη χώρα δόθηκαν εγγυήσεις για όλες
τις διατραπεζικές συναλλαγές, τον δανεισμό από το εξωτερικό και τις
συνταξιοδοτικές καταθέσεις. Επίσης έγιναν κρατικοποιήσεις τραπεζών, προγράμματα
αγορών στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα και
ανακεφαλαιοποίηση κατά 11.8% του ΑΕΠ.

2011:
Στην Κύπρο η τραπεζική κρίση επέφερε απώλειες παραγωγής σε ποσοστό 76.5% του
ΑΕΠ, δημιούργησε κόστη ύψους 2.6% επί των τραπεζικών απαιτήσεων και αύξησε
το δημόσιο χρέος κατά 21.3% σε όρους ΑΕΠ. Τον Μάρτιο του 2013 οι καταθέσεις
πάγωσαν για δεκατέσσερις μήνες και οι τράπεζες μπήκαν σε καθεστώς αργίας για
οκτώ ημέρες. Παράλληλα με τις κρατικοποιήσεις, τις αγορές δανείων από την
κεντρική τράπεζα και την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 18.9% του ΑΕΠ, η χώρα μπήκε
και σε πρόγραμμα στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2013.

2014:
Για την κρίση στην Γουινέα-Μπισάου το 2014 δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα
κόστη που προκλήθηκαν. Όμως γνωρίζουμε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας
αυξήθηκε κατά 3.2% του ΑΕΠ και ότι προσφέρθηκε παροχή ρευστότητας στις
τράπεζες. Αντίθετα, στην Μολδαβία το κόστος της κρίσης ανήλθε στο 26.1% των
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 19.5% σε
όρους ΑΕΠ. Πέρα από την παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες η χώρα δεν έλαβε
άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Για ακόμα μία φορά η Ουκρανία
αντιμετωπίσε κρίση στον τραπεζικό της κλάδο. Οι απώλειες παραγωγής έφτασαν το
Πηγή Δεδομένων Κεφαλαίου:
 Laeven, L. A. and F. V. Valencia (2018). “Systemic Banking Crises Revisited” IMF Working
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93.2% σε όρους ΑΕΠ, τα κόστη ήταν ανάλογα με το 17.2% του συνόλου των
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 53.4% του
ΑΕΠ. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το σύστημα επιβλήθηκε πάγωμα καταθέσεων
τον Μάρτιο του 2014 το οποίο κράτησε για σαράντα μήνες. Επιπλέον μέτρα επίλυσης
ήταν κρατικοποιήσεις τραπεζών, ανακεφαλοιοποιήσεις ύψους 7.2% του ΑΕΠ και
τέλος

στήριξη

από

το

IMF

για

ακόμα

μία

φορά.
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4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣ

4.1 Οι τράπεζες και οι δραστηριότητές τους πριν την κρίση
Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει ανάλυση στην ελληνική τραπεζική κρίση. Για να
μπορέσουμε να κατανοήσουμε την τραπεζική κρίση της Ελλάδας και πιο
συγκεκριμένα την αρχή και την εξέλιξή της, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις
συνθήκες που επικρατούσαν και τις πρακτικές που εφάρμοζαν οι ελληνικές τράπεζες
πριν από αυτήν.
Στα τέλη της δεκαετίας του ΄70, ο παγκόσμιος τραπεζικός κλάδος επηρεάστηκε από
δραματικές αλλαγές. Πιο χαλαρά θεσμικά πλαίσια, τεχνολογικές καινοτομίες,
πρόοδος της χρηματοοικονομικής θεωρίας και ευφυή νέα χρηματοοικονομικά
προϊόντα άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου σε μεγάλο βαθμό. Οι τράπεζες
ανά τον κόσμο παρέκλιναν από τις κλασσικές μεθόδους καθώς είδαν τις νέες
ευκαιρίες για αύξηση του κέρδους. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, «η συμβολή του
μη-επιτοκιακού

εισοδήματος,

το

οποίο

αποτελεί

μέτρο

της

λειτουργικής

διαφοροποιήσεως των τραπεζών, στο συνολικό εισόδημα των τραπεζών αυξήθηκε το
2003 σε σχεδόν 50% στις ΗΠΑ, περίπου διπλάσιο από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. Στην
Ευρώπη αυξήθηκε από 26% το 1981 σε περίπου 41% το 1998». Τα παραπάνω
επέτρεψαν στις τράπεζες να επεκταθούν σε επενδύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ασφάλειες, δραστηριότητες από τις οποίες αμείβονταν με τη μορφή προμήθειας,
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Όμως, παράλληλα με τις
ευκαιρίες παρουσιάστηκαν και νέοι κίνδυνοι. Προκλήθηκε μεγάλος ανταγωνισμός
μεταξύ των κεφαλαιαγορών, των τραπεζών και άλλων οργανισμών σχετικά με την
εξεύρεση και την παροχή χρηματοδότησης των πιο αξιόπιστων δανειζομένων και την
άντληση καταθέσεων από τους ιδιώτες. Τα παραπάνω είχαν θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις για τον κλάδο, που όμως λόγω της παγκοσμιοποίησης των τραπεζών ήταν
κοινές για όλους.

Πηγή Ενότητας:
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Έτσι, αγνοώντας παράγοντες όπως οι πολύ συγκεκριμένες πολιτικές μιας χώρας ή
ακόμα και μίας τράπεζας αυτή η χαλάρωση των περιορισμών στις τραπεζικές
δραστηριότητες έδωσε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα ανά τον κόσμο και κυρίως
πολύ διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, για τα οποία οι περισσότερες τράπεζες καθώς
και οι θεσμοί δεν είχαν προετοιμαστεί. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν στον να
γίνει καλύτερα κατανοητή η κατάσταση στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και πως
αυτός επηρεάστηκε από τις αλλαγές που έλαβαν μέρος την περίοδο λίγο πριν την
τραπεζική κρίση στη χώρα. Οι τράπεζες έντυναν την χρηματοδοτική τους
δραστηριότητα προς τον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Την ίδια
περίοδο σε μία προσπάθεια καλύτερης επικοινωνίας με την παγκόσμια επενδυτική
και θεσμική κοινότητα έγιναν αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των ισολογισμών.
Αν και η προσαρμογή από μεριάς παθητικού ακολούθησε τις τάσεις οι οποίες
υπήρχαν και στις άλλες χώρες της ευρωζώνης, οι δυνάμεις που επηρέαζαν το
ενεργητικό κινήθηκαν

αντίρροπα. Πιο συγκριμένα στην προσαρμογή του

ενεργητικού, μεγαλύτερο ρόλο έπαιξε αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω σαν
«δυνάμεις σε επίπεδο χώρας». Τα δάνεια αυξήθηκαν σαν ποσοστό του ενεργητικού
και τα αξιόγραφα μειώθηκαν πράγμα που αποτυπώθηκε και στις οικονομικές
καταστάσεις των τραπεζών σαν αύξηση στο επιτοκιακό εισόδημα τους (κύρια πηγή
εισοδήματος των τραπεζών μέχρι τότε) την ώρα που σε ολόκληρη την Ευρώπη ο
συγκεκριμένος δείκτης παρουσίαζε μείωση. Περνώντας στην τελευταία και πιο
σημαντική πράξη πριν εκδηλωθεί η κρίση, παρουσιάζονται τα εξής δεδομένα. Τα
δάνεια αυξάνονταν με εντονότερο ρυθμό από τις καταθέσεις. Ο δανεισμός που
παρείχαν οι τράπεζες προς τα νοικοκυριά δημιούργησε μία εικόνα ευημερίας της
οικονομίας, εικόνα που όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ήταν εσφαλμένη.

Πηγή Ενότητας:
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4.2 Παρουσίαση του προβλήματος μέσα από του ισολογισμούς των τεσσάρων
συστημικων τραπεζών.
Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιαστούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν
οι τέσσερις «συστημικές» ελληνικές τράπεζες μέσα από τους ισολογισμούς τους.
Μέσα από την παρουσίαση βασικών μεγεθών και την εξέλιξή τους ανά τα έτη από
την αρχή της κρίσης, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των μεγαλύτερων δυσκολιών
που αντιμετώπισαν και πως αυτές τις επηρέασαν μακροχρόνια.
Η Eurobank:
Το 2007 η τράπεζα παρουσίαζε μία δυναμική εικόνα ανάπτυξης. Αύξηση των
καθαρών κερδών κατά 32.1%, αύξηση στις καταθέσεις της κατά 30.5% και στην
παροχή δανείων κατά 33.7%. Επίσης στην εικόνα ανάπτυξης συνέβαλαν κατά πολύ
το χαμηλό ποσοστό 2.4% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το σύνολο
των δανείων που χορηγούσε η τράπεζα και η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια η οποία
άγγιζε το 12.2% με το χαμηλότερο όριο να είναι 8%, όπως τότε όριζε η Βασιλεία 2.
Από το 2008 και έπειτα τα καθαρά κέρδη άρχισαν να μειώνονται και τα ποσοστά των
μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το συνολικό δανεισμό που παρείχε η
τράπεζα να αυξάνονται. Οι ισολογισμοί αναφέρουν την μείωση λειτουργικών
δαπανών κυρίως στην Ελλάδα και την προσπάθεια για συνεχή αύξηση των
διαθεσίμων ώστε να προφυλάξει η τράπεζα την ρευστότητά της από την δυσμενή
κατάσταση που είχε αρχίσει να επηρεάζει ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο διεθνώς.
Από την άλλη πλευρά οι καταθέσεις και η έκδοση νέων δανείων, συνέχισαν να
δείχνουν αυξητικές τάσεις μέχρι το 2010. Το 2011 η Eurobank για πρώτη φορά
παρουσίασε ζημιές ύψους 5.5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4.6 δισ. οφείλονταν
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) και οι εκτιμήσεις
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 4.7% με επιπλέον
αυξητικές τάσεις για τα επόμενα έτη, σε αντίθεση με τις μέχρι τότε ενδείξεις για
μείωση του ρυθμού αύξησης τους. Το 2012 η τράπεζα παρουσίασε αρνητικό καθαρό
αποτέλεσμα κατά 1.5 δισ. ευρώ. Ο λόγος ήταν το υψηλό κόστος χρήματος και η
μείωση εσόδων από τόκους.

Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
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Το 2013 τα καθαρά έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 16% που οφείλονταν στη μείωση
του κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης από την Ευρώπη, ενώ παράλληλα η
προσπάθεια για μείωση δαπανών ήταν αδιάκοπη οδηγώντας σε πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου 1.066 εργαζομένων εξοικονομώντας 61 εκατ. ευρώ. Το ίδιο έτος η
τράπεζα παρουσίασε αρνητικό αποτέλεσμα το Δ΄ τρίμηνο κατά 913 εκατ. από τα
οποία τα 563 εκατ. αφορούσαν έκτακτες ζημίες. Αρνητικό αποτέλεσμα είχε και το Δ΄
τρίμηνο του 2014 κατά 524 εκατ. ευρώ, με σημαντικούς παράγοντες να είναι η
απομείωση υπεραξίας και διαγραφές ποσού 218 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης
δανείων σε καθυστέρηση άνω των ενενήντα ημερών έφτασε το 56.3% και για πρώτη
φορά μετά από μεγάλο διάστημα τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν
κατά 48.8%, ενώ η έκδοση δανείων το Δ΄ τρίμηνο διέγραψε κι αυτή ανοδική πορεία.
Το 2015 η τράπεζα θα εμφανίσει και πάλι ζημιές 1.181 εκατ. ευρώ. Το 2015 μετά από
τα stress tests και την αξιολόγηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα
αποδείχτηκε ότι η τράπεζα χρειαζόταν επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 339
εκατ. ευρώ. Το 2016 η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 230 εκατ. ευρώ, οι
καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση 23.4 δισ. ευρώ λόγω της βελτίωσης της
εμπιστοσύνης των καταθετών και η τράπεζα κατάφερε να μειώσει το κόστος
χρηματοδότησης μετά από την ευνοϊκή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω ομολόγων με εγγύηση
Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος το 2017 το ευνοϊκό κλίμα που δημιουργήθηκε σαν
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης βοήθησε την τράπεζα να
καταγράψει καθαρά κέρδη ύψους 104 εκατ. ευρώ, να ενισχύσει την ρευστότητα της
μειώνοντας την εξάρτηση από την χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος στα 10 δισ.
ευρώ και να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της κατά 2.5 δισ. ευρώ. φτάνοντας
τα 20.1 δισ. ευρώ από τα 22.6 δισ. είχε το 2016.

Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
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Η Alpha Bank:
Το 2007 η τράπεζα παρουσίασε αύξηση στα καθαρά της κέρδη κατά 54%, οι δείκτες
ρευστότητάς της ήταν εντός ορίων σε σχέση με αυτά που όριζε η Τράπεζα της
Ελλάδος και οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές άνω των 90 ημερών μειώθηκαν στο
3.7% επί του συνόλου των οφειλών σε αντίθεση με το 2006 που είχαν φτάσει το
5.1%. Το 2008 τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 33% σε σχέση με το 2007 λόγω
ζημιών από απομειώσεις. Η τράπεζα προχώρησε σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων για να
καλύψει τις ανάγκες της σε ρευστότητα, καθώς ο κίνδυνός της στο συγκεκριμένο
τομέα είχε αυξηθεί. Παράλληλα οι καθυστερημένες απαιτήσεις κατά πελατών
παρουσίασαν αύξηση εκείνο το έτος. Το 2009 αυξήθηκαν μόνο κατά 1% σε σχέση με
το 2008 ενώ η τράπεζα άρχισε την προσπάθεια για μείωση λειτουργικών εξόδων το
οποία ήταν αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τράπεζα το 2009 για την
διατήρηση της ρευστότητάς της στηρίχθηκε στις καταθέσεις της και σε δανεισμό από
την ΕΚΤ και βάση της έκθεσής της, οι δείκτες ρευστότητάς της ήταν αρκετά
υψηλότεροι από αυτούς που όριζε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος τα δάνεια σε
καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 5.7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περνώντας
στο 2010 η τράπεζα παρουσίασε μείωση των καθαρών της εσόδων κατά 6.5% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήσης ενώ το 2011 τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν
μείωση κατά 75% και αν συνυπολογιστεί η ζημία από αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση για το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και δανείων προς ΔΕΚΟ με εγγύηση
Ελληνικού δημοσίου, η τράπεζα παρουσίασε ζημία ύψους 3.8 δισ. ευρώ. Για να
εξασφαλίσει τη ρευστότητά της η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση ομολογιακών
δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 9.5 δισ. ευρώ και στον
δανεισμό ειδικών τίτλων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου ποσού 1.6 δισ. ευρώ τα
οποία ενεχυρίασε στην ΕΚΤ. Τέλος το 2010 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
παρουσίασαν μείωση, κάτι που παρατηρήθηκε και το 2011 λόγω απομείωσης,
δημιουργώντας ζημίες στην τράπεζα ύψους 884,4 εκατ. ευρώ και 1.130,3 εκατ. ευρώ
αντίστοιχα. Το 2012 η τράπεζα σημείωσε ζημίες ύψους 1.085,9 εκατ. ευρώ. Ο λόγος
ήταν η συμμετοχή της τράπεζας στο πρόγραμμα Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), το οποίο επιδείνωσε τη θέση της.
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Η τράπεζα κατάφερε να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 4% όμως οι ζημίες
από απομειώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκαν κατά 48% σε σχέση
με την περσινή περίοδο. Το 2013 μετά την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας η
κατάσταση της Alpha Bank παρουσίασε βελτίωση που οφείλονταν σε συνέργιες.
Συνεχίζοντας, το 2014 η τράπεζα παρουσίασε ζημία ύψους 1.025,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο
λόγω της πτωτικής πορείας αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων η ζημιές λόγω
απομείωσης έδειξαν να υποχωρούν. Αντίθετα το 2015 οι ζημιές λόγω απομείωσης μη
εξυπηρετούμενων απαιτήσεων κατά πελατών έφτασαν τα 3.020 εκατ, ευρώ, μία
μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2014 και οι ζημίες της τράπεζας μετά φόρου
εισοδήματος άγγιξαν τα 1.260 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η τράπεζα συνέχισε την
προσπάθειά της για μείωση λειτουργικών εξόδων καταφέρνοντας να είναι λιγότερα
σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 16%. Το 2016 με το πρόγραμμα εθελουσίας
εξόδου η τράπεζα είχε κόστος 31,7 εκατ. ευρώ όμως οι αμοιβές προσωπικού
εμφανίστηκαν μειωμένες. Η τράπεζα εμφάνισε ζημίες προ φόρου εισοδήματος ύψους
9,7 εκατ. ευρώ, το οποίο ήταν πολύ σημαντική βελτίωση. Τέλος το 2017 η τράπεζα
εμφάνισε ζημίες ύψους 79 εκατ. ενώ η ζημίες για κάλυψη απομειώσεων και
προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο μειώθηκαν κατά 13.9% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
To 2007 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 1.902,929
εκατ. ευρώ. τα οποία ήταν αυξημένα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι
καταθέσεις κινήθηκαν σε ανοδική τροχιά και τα δάνεια που χορηγήθηκαν αυξήθηκαν
κατά περίπου 12 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο έτος. Από την άλλη πλευρά, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύνολό τους σημείωσαν άνοδο και έφτασαν τα 5,467
εκατ. ευρώ από τα 3,261 εκατ. ευρώ το 2006 και ο συνολικός βασικός δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας έπεσε στο 10,2% από το 15,6% όμως συνέχισε να βρίσκεται
πάνω από το επιθυμητό όριο του 8%. Το 2008 τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 5%
από το 2007. Παρά την μείωση των καθαρών κερδών οι χορηγήσεις δανείων
αυξήθηκαν κατά 18% και την ίδια ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι καταθέσεις
στη χώρα σε ποσοστό 12%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον 2007.
Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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Τέλος η τράπεζα αρχίσε να εκδηλώνει φανερά την προσπάθειά της για την μείωση
των λειτουργικών της εξόδων. Η πρώτη μεγάλη μείωση στα καθαρά κέρδη της
τράπεζας ήρθε το 2009, όταν η μείωση τουλάχιστον για τις δραστηριότητές στην
Ελλάδα έφτασε το 57%, απώλεια η οποία οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των
προβλέψεων για επισφάλειες απαιτήσεων. Παράλληλα, τα λειτουργικά κόστη
αυξήθηκαν κατά 5% παρά τις προσπάθειες για μείωση. Τα χορηγηθέντα δάνεια στην
Ελλάδα αυξήθηκαν και γι’ αυτό το έτος κατά 10% όπως και οι καταθέσεις κατά 3%.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και ο δείκτης μη
εξυπηρετούμενα δάνεια προς το συνολικό δανεισμό ήταν στο 5.4%. Ο δείκτης της
κεφαλαιακής επάρκειας εμφανίστηκε βελτιωμένος, στο 11.3%. Το 2010 τα καθαρά
κέρδη συνέχισαν να παρουσιάζουν μείωση συνοδευόμενα από την αύξηση του δείκτη
μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικό δανεισμό στο 8,5%. Η τράπεζα
κατάφερε να μειώσει τις λειτουργικές τις δαπάνες κατά 6,5% σε σχέση με το 2009 και
να αυξήσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,7%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι το 2010 η τράπεζα δεν παρουσίασε αύξηση στις χορηγήσεις δανείων. Το
2011 η τράπεζα παρουσίασε την πρώτη της ζημία για την περίοδο που εξετάζουμε. Η
ζημιά ανήλθε στα 10.750,2 εκατ. ευρώ και ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας
ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), απομειώσεις απαιτήσεων από
το δημόσιο εκτός PSI και τέλος αυξήσεων για προβλέψεις επισφαλειών. Τα δάνεια σε
καθυστέρηση έφτασαν το 13% του συνολικού δανεισμού. Η τράπεζα συνέχισε την
προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών δαπανών της και το κατάφερε σε ποσοστό
8%. Οι καταθέσεις σημείωσαν μία αύξηση μετά την υπογραφή του προγράμματος
σταθερότητας όμως η χορηγήσεις δανείων συνέχισαν να μειώνονται και οι δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας έπεσε στο 8,3%. Το 2012 συνεχίστηκε η καθοδική πορεία
των αποτελεσμάτων της τράπεζας με το πιο σημαντικό γεγονός να είναι η αύξηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 23,1%. Το 2013 η τράπεζα κατάφερε να
παρουσιάσει και πάλι καθαρά κέρδη ύψους 809 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις συνέχισαν
να βελτιώνονται, ο ρυθμός αύξησης νέων επισφαλειών συνέχισε να μειώνεται και
τέλος οι συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκεια έφτασε το 11,2%. Το 2014 η
πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα οδήγησε σε μείωση του ρυθμού αύξησης των
καταθέσεων στην τράπεζα. Τα καθαρά κέρδη για αυτό το έτος ήταν 66 εκατ. ευρώ,
μειωμένα σημαντικά σε σχέση με το 2013.
Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά
33,5% ενώ ο δείκτης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε
στο 31.9%. Τέλος, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας βελτιώθηκε κατά
0,1% σε σχέση με αυτόν του 2013. Μετά τις ασκήσεις AQR και Stress Test που
αποφασίστηκαν το 2015 διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση
της τράπεζας. Λόγω της αστάθειας που παρουσίαζε το πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον, παρατηρήθηκε μείωση των καταθέσεων κατά 15,1%. Σαν αποτέλεσμα
των γεγονότων εκείνης της χρονιάς η τράπεζα σημείωσε ζημίες ύψους 4.277 εκατ.
ευρώ κυρίως λόγω επιπλέον προβλέψεων για νέες επισφάλειες. Ο συνολικός δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 14,6% μετά την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων και κάποιον θυγατρικών του
Ομίλου. Το 2016 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, όμως αυτό
δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας αφού το είχε ήδη
αναγνωρίσει σαν πρόβλεψη η οποία αναμενόταν να βελτιώσει τις λειτουργικές
δαπάνες του 2017 κατά 60 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα παρουσίασε ζημιά ύψους 2.887
εκατ. ευρώ ενώ ο ρυθμός των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνέχισε να
μειώνεται σημαντικά. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση στις καταθέσεις και η εξάρτηση
για δανεισμό από το Ευρωσύστημα μειώθηκε δίνοντας στην τράπεζα την δυνατότητα
για καλύτερους όρους δανεισμού. Τέλος το 2017 συνεχίστηκε να παρατηρείται
μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και αύξηση των καταθέσεων, πράγμα που
βελτίωσε την ρευστότητα της Τράπεζας. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17% και οι ζημιές που παρουσιάστηκαν εκείνο το έτος
ήταν 443 εκατ. ευρώ, εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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Η Τράπεζα Πειραιώς:
Το 2007 η τράπεζα Πειραιώς έχει καθαρά κέρδη 503 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση
δανείων της τράπεζας άκμαζε και οι καταθέσεις ήταν σε ανοδική πορεία. Επίσης, ο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ήταν 13,04%, το οποίο ήταν αρκετά
υψηλότερα από το 8% που ζητούσε τότε σαν κατώτατο όριο η Τράπεζα της Ελλάδος.
Όμως, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις το 2008 ήταν μία χρονιά η οποία
έφερε αβεβαιότητα τόσο οικονομική όσο και πολιτική, ξεκινώντας μία μακρά περίοδο
κρίσης η οποία επηρέασε και την Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα ξεκίνησε να αυξάνει
τις προβλέψεις της για μελλοντικές επισφάλειες απαιτήσεων και παράλληλα να
μειώνει τον ρυθμό αύξησης χορήγησης δανείων από 48% το 2007 σε 27% το 2008.
Έτσι κατάφερε να κρατήσει το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολύ
χαμηλά ποσοστά

και παράλληλα να έχει πολύ μεγάλο ποσοστό καλύψεων από

προβλέψεις το οποίο για μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών άγγιζε
το 110% αν συμπεριλαμβανόταν και οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τα καθαρά κέρδη
της τράπεζας για αυτό το έτος ήταν 315 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένα σε σχέση με
το 2007. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι μέχρι το 2008 η τράπεζα ήταν σε φάση
ανάπτυξης μέσω της δημιουργία καταστημάτων και υπηρεσιών, όμως στην έκθεση
του 2008 φαίνεται να υπάρχει στροφή προς την επιβράδυνση αυτού του ρυθμού
ανάπτυξης και προσανατολισμός προς την μείωση των λειτουργιών εξόδων.
Προχωρώντας στο 2009 η τράπεζα είχε κέρδη 235 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με
το προηγούμενο έτος κατά 25% και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 5,1%.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά
επίπεδα με ποσοστό 9,8%. Οι τράπεζα συνέχισε να μειώνει την χορήγηση δανείων
όμως οι καταθέσεις είχαν ακόμα ανοδική πορεία βελτιώνοντας την ρευστότητά της.
Το 2010 η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας συνέχισε να
χειροτερεύει καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έφτασαν το 7,6% του συνολικού
χαρτοφυλακίου της αναγκάζοντας την να κάνει πιο δυσμενείς προβλέψεις για τα
επόμενα έτη. Επιπλέον η τράπεζα συνέχισε να καταβάλει προσπάθεια για μείωση των
λειτουργικών της εξόδων μειώνοντας τα κατά 1% από το προηγούμενο έτος.
Κλείνοντας με το 2010, η τράπεζα παρουσίασε ζημίες για πρώτη φορά στο διάστημα
το οποίο εξετάζεται, ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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Το 2011, τη χρονιά του PSI, η τράπεζα ήταν ήδη σε δύσκολη θέση. Οι καταθέσεις
μειώθηκαν αισθητά κατά 23% και τα δάνεια μειώθηκαν κατά 3%. Τα δάνεια σε
καθυστέρηση αυξήθηκαν και έφτασαν το 13,5% του συνολικού δανειακού
χαρτοφυλακίου. Η τράπεζα κατάφερε να μειώσει το κόστος λειτουργίας της κατά 5%
για αυτό το έτος, όμως λόγω του PSI οι ζημίες της έφτασαν 6,3 εκατ. ευρώ και ο
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα αλλά
με την βοήθεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο είχε
δεσμευθεί για την συμβολή του σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο δείκτης γύρισε σε
θετικά επίπεδα, της τάξης του 9,7% (pro-forma). Το 2012 η Τράπεζα Πειραιώς,
απέκτησε το υγιές κομμάτι της ΑΤΕ, καθώς και την Γενική Τράπεζα. Λόγω των
παραπάνω, οι καταθέσεις της τράπεζας στην Ελλάδα, αντιπροσώπευαν πλέον το 19%
της αγοράς και αντίστοιχα αυξήθηκαν και τα δάνειά της. Η ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου της τράπεζας συνέχισε να χειροτερεύει καθώς πλέον τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια αντιπροσώπευαν το 23% του συνόλου των δανείων της. Η
τράπεζα παρουσίασε ζημιά 513 εκατ. ευρώ. Το 2013 η τράπεζα κατάφερε να
σημειώσει κέρδη 2,5 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις της αντιστοιχούσαν στον 28,5% των
συνολικών καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ τα δάνεια της αντιπροσώπευαν το 66%
των δανείων με αξία 50,2 δισ. ευρώ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για
εκείνη την χρόνια ήταν 14%. Η τράπεζα διατήρησε αντίστοιχη πορεία και το 2014 με
τα μερίδιά της στις καταθέσεις και τα δάνεια της χώρας να αυξάνονται. Τα δάνεια σε
καθυστέρηση άγγιξαν το 38,8% του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Η
χρονιά έκλεισε και πάλι με ζημιές για την τράπεζα, ύψους 2 δισ. ευρώ και ο
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν σε ποσοστό 12,5%. Το 2015 η
τράπεζα είχε να αντιμετωπίσει και πάλι ζημιές ύψους 1,9 δισ. Η χρονιά αυτή έφερε
μεγάλη οικονομική αναταραχή στη χώρα με συνέπεια οι καταθέσεις να μειωθούν
κατά 30% μέχρι το τέλος του 9μήνου του 2015, πράγμα που προκάλεσε μεγάλη
δυσφορία στην ρευστότητα της τράπεζας. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση
κινήθηκε ανοδικά για ακόμα μία χρονιά φτάνοντας το 39,5% και ο συνολικός δείκτης
επάρκειας ήταν σε επίπεδο 17,5%. Το 2016 η τράπεζα κατάφερε να μειώσει αισθητά
τις ζημίες που παρουσίασε σε σχέση με τα προηγούμενα έτη εμφανίζοντας ζημιές
τεσσάρων εκατ. ευρώ.

Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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Οι καταθέσεις ανέκαμψαν κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η τράπεζα
συνέχισε να κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της πίτας των συνολικών δανείων στην
εγχώρια αγορά. Το 2016 παρατηρείται μείωση για πρώτη φορά όσο αναφορά το
δείκτη δανείων σε καθυστέρηση που διαμορφώθηκε σε ποσοστό 37,5% και ο
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν 17%. Κλείνοντας με την περίπτωση
της Τράπεζας Πειραιώς, το 2017 η τράπεζα εμφάνισε ζημιές προ φόρων 1.208,4 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω στο 34,4% και ο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,1%. Τέλος, οι καταθέσεις της
τράπεζας συνέχισαν να ανακάμπτουν μέσα στο έτος και η κυριαρχία της στη
χορήγηση

δανείων

συνεχίστηκε

για

ακόμα

ένα

έτος.

Πηγές Δεδομένων Ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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4.3 Οι Προσπάθειες Ανακεφαλαιοποίησης

1η Προσπάθεια Ανακεφαλαιοποίησης
Την περίοδο 2012-2014 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτούνταν 40.5
δισ. ευρώ μέσω δημόσιας στήριξης για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών
τραπεζών. Αναλυτικά, 1.4 δισ. ευρώ παραχωρήθηκαν για την εξυγίανση τριών
εμπορικών τραπεζών, της Proton Bank, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της
T-Bank και τριών συνεταιριστικών τραπεζών, της Αχαϊκής, της Λαμίας και της
Λέσβου-Λήμνου και τέλος δύο εγχώριων θυγατρικών τραπεζών της Εμπορικής και
της Γενικής τράπεζας, που ανήκαν στην Crédit Agricole και την Société Générale
αντίστοιχα. Επιπλέον, 3.1 δισ. ευρώ δόθηκαν για μελλοντικές εξυγιάνσεις εμπορικών
και συνεταιριστικών τραπεζών αν αυτές κρίνονταν απαραίτητες. Σαν απόθεμα
ασφαλείας για καταστάσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν ή να μειώσουν τις
κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών δόθηκαν επιπλέον 5 δισ. ευρώ. Το Μάιο του
2012 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκχώρησε στις συστημικές
τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος) 18 δισ. ευρώ για να μπορέσουν να καλύψουν τις μελλοντικές κεφαλαιακές
τους ανάγκες. Με αυτή την κίνηση ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειάς τους επανήλθε
στο 8% και οι τράπεζες επέστρεψαν σε καθεστώς φερεγγυότητας. Η παραπάνω
διαδικασία έγινε σε τρία βήματα. Το πρώτο βήμα το οποίο ολοκληρώθηκε το
Δεκέμβριο του 2012, ήταν η «μεταβατική κεφαλαιοποίηση» κατά την οποία οι
τράπεζες έλαβαν προκαταβολές για αυξήσεις κεφαλαίων που είχαν προγραμματίσει
μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Το δεύτερο βήμα που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του
2013 ήταν η «έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων». Τα ποσά
καθορίστηκαν από τις συστημικές τράπεζες και καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το τρίτο και τελευταίο βήμα που
τελείωσε τον Απρίλιο του 2013 ήταν η ολοκλήρωση της αύξησης των μετοχικών
κεφαλαίων των συστημικών τραπεζών για τις οποίες το ΤΧΣ ήταν εγγυητής.

Πηγές δεδομένων ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
 Τράπεζα Της Ελλάδος: «Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση» 2012, Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: «Απολογισμός 2014», Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας: «Απολογισμός 2015»
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Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38, όσον αφορά τις συστημικές
τράπεζες για να έχουν τον έλεγχο οι ιδιώτες μέτοχοι θα έπρεπε να καταβάλουν ποσό
τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νέων κοινών μετοχών.

2η Προσπάθεια Ανακεφαλαιοποίησης
Η περίπτωση της Alpha Bank:
Σύμφωνα με την άσκηση της Τράπεζας την Ελλάδος τον Μάρτιο του 2014, οι
κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ήταν 262 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο του 2014 η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 1.2 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση των
δικαιωμάτων προτιμήσεως. Στόχοι ήταν, η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών
που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και αντικατάσταση τους με υψηλότερης ποιότητας
κεφάλαια, η ικανοποίηση των απαιτήσεων της μελέτης της ΤτΕ, η βελτίωση της
ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων σύμφωνα με την Βασιλεία 3 και τέλος η
Διευκόλυνση της χρηματοδότης από τις διεθνής αγορές βάση βελτίωσης της
πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας. Η αύξηση του ΜΚ ολοκληρώθηκε τον
Μάρτιο του 2014 και τον Απρίλιο του ίδιου έτους η τράπεζα εξαγόρασε από το
δημόσιο προνομιούχες μετοχές ύψους 940 εκατ. ευρώ. Το ποσό των 1.2 δισ. ευρώ
καλύφθηκε εξολοκλήρου από θεσμικούς επενδυτές με τιμή διάθεσης 0.65€ ανά
μετοχή οδηγώντας την συμμετοχή του ΤΧΣ από 81.7% σε 69.9%. Επίσης το ίδιο
έτος η τράπεζα συμφώνησε στην απόκτηση της Λιανικής Τραπεζικής της Citibank
στην Ελλάδα και της Dinners Club Ελλάδος Α.Ε. Τέλος η τράπεζα εξέδωσε ομόλογο
κύριας εξασφαλίσεως και τριετούς διάρκειας με απόδοση 3.5%.

Πηγές δεδομένων ενότητας:
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Τράπεζα Πειραιώς 2007-2017, Ισολογισμοί Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2007-2017
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Η περίπτωση της Eurobank:
Το 2014 η Eurobank πραγματοποίησε αύξηση ΜΚ κατά 2.864 εκατ. ευρώ με την
καταβολή μετρητών ή και εισφορά είδους, η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από
ιδιώτες, θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές. Κατάφερε να μειώσει τις μετοχές με
δικαίωμα ψήφου που κατείχε το ΤΧΣ από 95.23% σε 35.41% και τις προνομιούχες
μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου. Η τράπεζα ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2014 ότι
η δημόσια προσφορά των νέων μετοχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη
υπερκαλύφθηκε. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα αύξησε το ΜΚ της κατά 2.771,6 εκατ.
ευρώ και εξέδωσε 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Έτσι η Eurobank
κατάφερε να αυξήσει τα Tier 1 κεφάλαιά της κατά τις υποδείξεις της ΤτΕ τον Απρίλιο
του 2014. Τέλος η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση ομολόγου κύριου χρέους ύψους
500 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2014 το οποίο υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές.
Η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:
Το Μάιο του 2014, αποφασίστηκε η αύξηση του ΜΚ της τράπεζας κατά 2.500 εκατ.
ευρώ. Η τράπεζα εξέδωσε 1.136.363.637 κοινές μετοχές, αξίας 0.3 ευρώ ανά μετοχή
χωρίς δικαίωμα προτίμησης. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 2.2 ευρώ ανά μετοχή και
μετά το πέρας της διαδικασίας η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ποσό είχε καλυφθεί. Η
συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα ήταν πλέον 57.24% από 84.4% που ήταν αρχικά.
Τέλος τον Απρίλιο του 2014 η τράπεζα εξέδωσε ομόλογο πενταετούς διάρκειας
ύψους 750 εκατ. ευρώ και άνευ εξασφαλίσεων με απόδοση 4.5% κατά την έκδοση.
Η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς:
Τον Ιανουάριο του 2014 η πρώτη άσκηση warrants οδήγησε την συμμετοχή του ΤΧΣ
στο 80.9% από 81% που ήταν αρχικά. Έπειτα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, προχώρησε σε αύξηση του ΜΚ της μέχρι 1.75 δισ.
ευρώ με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης. Η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία
τον Απρίλιο και η κάλυψη ήρθε από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές στην τιμή των
1.70€ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η συμμετοχή του ΤΧΣ στην
τράπεζα ήταν 67.3%. Η δεύτερη άσκηση warrants τον Ιούλιο του 2014, μείωσε το
ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα από 67.30% σε 66.93% μετά από την
Πηγές δεδομένων ενότητας:
 Ισολογισμοί Eurobank 2007-2017, Ισολογισμοί Alpha Bank 2007-20017, Ισολογισμοί
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εξάσκηση τους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβρη του ίδιου έτους,
οδήγησε στην ακύρωση των προνομιούχων μετοχών που κατείχε το Ελληνικό
Δημόσιο και την πλήρη αποπληρωμή τους, ύψους 750 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά η
ίδια συνέλευση δόθηκε έγκριση για την συγχώνευση της τράπεζας με την Γενική
Τράπεζα και υπογράφηκε η σύμβαση της συγχώνευσης. Με την συναίνεση του ΤΧΣ
η τράπεζα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το Νοέμβριο του 2014 με το
οποίο αποχώρησαν 978 εργαζόμενοι και εξοικονομήθηκε ποσό αξίας 38.5 εκατ. ευρώ
ετησίως και 54.8 εκατ. ευρώ εφάπαξ. Τέλος η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε
συμφωνία πώλησης του 100% του ΜΚ της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην ERGO
Insurance Group στο αντίτιμο των 90 εκατ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε
η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάρθρωσή της το Δεκέμβριο του 2014.
3η Προσπάθεια Ανακεφαλαιοποίησης
Τον Οκτώβριο του 2015 μετά από τις εκτιμήσεις της συνολικής αξιολόγησης από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την European Banking Authority (EBA), η
οποία

ήταν

αποτέλεσμα

ασκήσεων

σχετικά

με

Προσομοιώσεις

Ακραίων

Καταστάσεων (stress test) και Αξιολόγηση Δανειακών Χαρτοφυλακίων (AQR)
ανακοινώθηκε

στις

ελληνικές

συστημικές

τράπεζες

η

ανάγκη

για

την

ανακεφαλαιοποιήση τους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το βασικό σενάριο τα
ελλείμματα των τραπεζών ήταν, 263 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank, 339 εκατ. ευρώ
για την Eurobank, 1.576 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 2.122
εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Κατά την Γενική Συνέλευση του ΤΧΣ το
Νοέμβριο του 2015, αποφασίστηκε ότι η αύξηση ΜΚ των τραπεζών θα ήταν το
σύνολο του ελλείμματος το οποίο επέδειξαν οι μελέτες των Εποπτικών Αρχών και η
ολοκλήρωση της αύξησης έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι την 11η Δεκεμβρίου του
2015. Μετά την συγκατάθεση τη ΤΧΣ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκάλεσαν
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
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Η περίπτωση της Alpha Bank:
Τον Οκτώβριο του 2015 η Alpha Bank εισήλθε σε πρόγραμμα διαχείρισης παθητικού
με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο την κλήση των κατόχων κινητών αξιών για ανταλλαγή
ενός εύρους αυτών των αξιών με νέες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Η
τράπεζα πούλησε την Alpha Bank Βουλγαρίας στην Eurobank τον Νοέμβριο του
2015. Τέλος η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε το ίδιο έτος, μέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών προς το ΤΧΣ με τιμή
διάθεσης 0.04€ ανά μετοχή ή 2€ ανά μετοχή μετά από συνένωση (reverse split)
πενήντα μετοχών σε μία.
Η περίπτωση της Eurobank:
Τον Οκτώβριο του 2015 η EuroBank εισήλθε σε πρόγραμμα διαχείρισης παθητικού
με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο την κλήση των κατόχων κινητών αξιών για ανταλλαγή
ενός εύρους αυτών των αξιών με νέες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Μετά
την

αγορά

της

Alpha

Bank

Βουλγαρίας

η

τράπεζα

προχώρησε

στην

προγραμματισμένη ΑΜΚ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών προς το ΤΧΣ με τιμή διάθεσης 0.01€ ανά μετοχή ή 1€ ανά μετοχή μετά από
συνένωση (reverse split) εκατό μετοχών σε μία. Τέλος η τράπεζα τον Δεκέμβριο του
2015, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία με συμμετοχή διεθνών επενδυτών,
ανακοίνωσε την πώληση του 80% της Eurolife Insurance Group στην FairFax
Financial Holdings Limited. Από την συμφωνία η τράπεζα έβαλε στο ταμείο της 316
εκατ. ευρώ σε μετρητά και διατήρησε το ποσοστό συμμετοχής της στο 20%.
Η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:
Τον Οκτώβριο του 2015 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εισήλθε σε πρόγραμμα
διαχείρισης παθητικού με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο την κλήση των κατόχων
κινητών αξιών για ανταλλαγή ενός εύρους αυτών των αξιών με νέες μετοχές μετά την
ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών προς το ΤΧΣ με τιμή διάθεσης 0.02€ ανά μετοχή ή 0.3€ ανά μετοχή μετά
από συνένωση(reverse split) δεκαπέντε μετοχών σε μία. Επίσης η τράπεζα έκανε
δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με την ίδια τιμή διάθεσης ανά μετοχή. Όμως για να
καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της τράπεζα βάση του δυσμενούς σεναρίου των
Πηγές δεδομένων ενότητας:
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προαναφερθέντων εκτιμήσεων, το ΤΧΣ προσέφερε ομόλογα του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στην τράπεζα, στην εύλογη αξία ύψους 2.706
εκατ. ευρώ και έλαβε ως αντάλλαγμα 677 εκατ. ευρώ σε μετοχές της τράπεζας και
2.029 εκατ. ευρώ σε μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) έκδοσης της ΕΤΕ. Τέλος το
Δεκέμβριο του 2015 πωλήθηκε το 99.81% των μετοχών που κατείχε η ΕΤΕ στην
Finansbank A.S και κάποιες άλλες άμεσες ή έμμεσες μειοψηφικές συμμετοχές στην
Εθνική Τράπεζα του Qatar (QNB). Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω η
ρευστότητα της ΕΤΕ αυξήθηκε κατά 3.5 δισ. ευρώ.
Η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς:
Τον Σεπτέμβριου του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς, εισήλθε σε πρόγραμμα διαχείρισης
παθητικού με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο την κλήση των κατόχων κινητών αξιών για
ανταλλαγή ενός εύρους αυτών των αξιών με νέες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της
ΑΜΚ. Το Νοέμβριο του 2015 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών προς το ΤΧΣ με τιμή διάθεσης 0.003€ ανά μετοχή ή 0.3€ ανά
μετοχή μετά από συνένωση (reverse split) εκατό μετοχών σε μία. Το ΤΧΣ προσέφερε
ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στην τράπεζα ώστε να
καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της βάση του χειρότερου σεναρίου. Τα ομόλογα
προσφέρθηκαν στην εύλογη αξία ύψους 2.720 εκατ. ευρώ και έλαβε ως αντάλλαγμα
680 εκατ. ευρώ σε μετοχές της τράπεζας και 2.040 εκατ. ευρώ σε μετατρέψιμες
ομολογίες

(CoCos)

έκδοσης

της

Τράπεζα

Πειραιώς.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός κλάδος βρέθηκε σε πολύ μεγάλα προβλήματα από
το 2007 και έπειτα. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε σίγουρα η κρίση
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη καθώς σαν εξωγενείς παράγοντες μεγάλου μεγέθους, είχαν
μεγάλη επιρροή σε χώρες όπως η Ελλάδα μέσω της παγκοσμιοποίησης του
τραπεζικού κλάδου. Η πλασματική εικόνα ευημερίας που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν
βαρέως εξαρτημένη από την πίστωση που έδιναν τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Η
κακή τοποθέτηση αυτών των δανειακών κεφαλαίων

οδήγησε σε αδυναμία

αποπληρωμής των υποχρεώσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις
τράπεζες οι οποίες με τη σειρά τους δεν είχαν υπολογίσει σωστά τον κίνδυνο αυτό.
Σαν αποτέλεσμα τα κέρδη των τραπεζών μειώθηκαν ή ακόμα χειρότερα
μετατράπηκαν σε ζημίες, τα περιθώρια κέδρους τους μειώθηκαν δραματικά και η
συνεχής αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είχε καταστροφικές συνέπειες.
Μέσα από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των
τραπεζών το κόστος δανεισμού έγινε δυσβάσταχτο και η ύφεση ακόμα χειρότερη.
Όμως μέσα από πολιτικές λιτότητας και εξυγίανσης οι τράπεζες κατάφεραν να
ορθοποδήσουν ξανά και σιγά σιγά επιστρέφουν στις αγορές κεφαλαίων με
ευνοϊκότερους όρους. Αν και θεωρώ ότι το μάθημα που έλαβε η χώρα ήταν σκληρό,
πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει όχι μόνο τον τραπεζικό κλάδο στην
καλύτερη πρόληψη και μέτρηση των κινδύνων σε παγκόσμιο και εγχώριο επίπεδο,
αλλά και τους πολίτες να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της καλής διαχείρισης των
πόρων και της ορθολογικής χρήσης τους προς την πραγματική ανάπτυξη και
ευημερία

της

ελληνικής

οικονομίας

πάνω

σε

μία

στιβαρή

βάση.
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